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Jaké změny se nás dotknou od 
1. 1. 2012 a realita při sestavování 
rozpočtu pro rok 2012

Náš pověřený obecní úřad (působnost pro 
dalších 21 obcí) nevykonává již správní řízení 
v oblasti výplaty sociálních dávek. Kompe-
tence přešly na Úřad práce. V současnosti 
jsme pověřeni výkonem sociální práce k ře-
šení nepříznivé sociální situace, k sociálnímu 
začleňování osob a koordinujeme na svém 
území sociální služby.                                                                                       

Od nového roku se u nás nevydávají ob-
čanské průkazy. Vydávají se nové typy ob-
čanských průkazů se strojově čitelnými údaji 
a s kontaktním elektronickým čipem a vydá-
vají je pouze obce s rozšířenou působností 
(Znojmo).

U místních poplatků u nás došlo ke změně 
pouze u poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů na 
500 Kč za poplatníka. Ostatní místní poplat-
ky se nemění.

Od 1. 7. 2012 by měly být zprovozněny zá-
kladní registry, ve kterých budou uvedeny 
všechny potřebné údaje. Úřady budou mu-
set využívat data ze základních registrů, kde 
zásadním prvkem bude tzv. referenční údaj, 
který bude zaručený, platný a aktuální, bez 

nutnosti ověření, a nebude se již vyžadovat 
po občanovi.

Při sestavování obecního rozpočtu neby-
la situace nijak růžová. Na příjmové straně 
jsou pro nás nejvýznamnějším zdrojem da-
ňové příjmy. U DPH, i když došlo k navýšení, 
se u obcí v daňových výnosech navýšení ne-
projeví. U ostatních sdílených daní se neo-
čekává rovněž žádný výrazný nárůst. Špatná 
zpráva je i u státního příspěvku na přenese-
ný výkon státní správy, kde je realita taková, 
že došlo k výraznému poklesu. Na výdajové 
straně musíme vzít v úvahu více peněz (díky 
změně DPH) u svozu komunálního odpadu, 
vodného, stočného, stavebních a montáž-
ních prací, dále zaplatíme více za pohonné 
hmoty, plyn atd. V každém případě musíme 
maximálně opatrně rozpočtovat svoje pří-
jmy a tomu přizpůsobovat rozpočet výdajů. 
Náš městys bude letos hospodařit s příjmy 
a výdaji v částce více jak 13 mil. Kč. V sou-
časné době máme na běžných účtech cca 
4,5 mil. Kč. Uvádím to proto, že i když před-
povědi o návratu ekonomické krize v příštích 
letech nejsou pro obce povzbuzující, bude-
me hospodařit s velkou obezřetností, ale 
i nadále budeme podle možností maximálně 
žádat a využívat dotací, které budou vyhlá-
šeny. Tím chceme zajistit prosperitu a trvalý 
rozvoj našeho městyse.    

V tomto roce se chystá nová koncepce re-
formy veřejné správy, připravují se novely 
zákonů např. o obcích, nová odpadová le-
gislativa, reforma financování regionální-
ho školství, která bezprostředně ohrožuje 
50–70% venkovských škol atd. Zásadně 
nesouhlasím s kroky, které popírají původ-
ní smysl reformy, kterým má být přiblížení 
státní správy občanům v daném území. Čin-
nosti související se znalostí místních poměrů 
a přístupem k občanům musí být zachovány.

Ing. Lubomír Vedra, starosta městyse

Z úřadu Městyse
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BIOOdpad –  kaM s níM? 
V poslední době se potýká spousta občanů, chatařů a chalupářů s problémem, jak naložit s posečenou 

trávou, se spadeným listím, ořezanými větvemi, odpadem z kuchyně, shnilým ovocem apod., prostě obecně 
s bioodpadem. Velkým nešvarem je, že tato biohmota končí a plní kontejnery na komunální odpad, což je 
špatně, protože tam v žádném případě nepatří. Je několik možností jak se zbavit tohoto bioodpadu. Jednou 
z možností je vybudovat si, anebo zakoupit si domácí kompostér a potom vrátit zpět rozloženou biomasu do 
půdy. Další možnost, kterou nabízí městys, je odvoz bioodpadu do „Kompostárny Únanov“. V letošním roce 
uzavřel městys smlouvu s „Kompostárnou Únanov“ s tím, že občané Vranova n. D. chataři a chalupáři mající 
nemovitost v katastru Vranova n. D. mohou bezplatně dovézt do kompostárny svůj bioodpad. Kompostárna si 
povede jmenný seznam občanů a množství přijaté hmoty a jedenkrát za měsíc zašle fakturu městysi k zapla-
cení (platíme 380 Kč/t + DPH). Občan si tedy hradí sám náklady na dopravu, městys náklady na zpracování 
bioodpadu. Více informací na Úřadu městyse.            

Ing. Lubomír Vedra, starosta městyse

ČIštění přehrady a OpraVa hráZe 
Díky různým médiím vznikly fámy a nepřesné informace ke dvěma samostatným akcím, a to k čistění 

přehrady a opravě hráze. Povodí Moravy, s.p. spolu se svými partnery ze skupiny Voda úřadu Zemské vlády 
Dolního Rakouska připravují společný projekt s názvem „Společná opatření v oblasti ochrany vod na hraniční 
řece Dyji“. K projektu z programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013 se při-
pojil jako strategický partner i Jihomoravský kraj a oba národní parky Thayatal a NP Podyjí. Poměrně široký 
projekt ve své studijní části řeší především zlepšení a udržení kvality vody ve vodní nádrži Vranov, zlepšení 
kvality surové vody a eliminaci možných rizik u některých ukazatelů pitné i surové vody. V rámci tohoto pro-
jektu se na vodní nádrži Vranov v oblasti Bítovské zátoky zřejmě dočkáme dvou speciálních plovoucích zaříze-
ní, která budou po několik měsíců testovat úspěšnost boje proti sinicím. Jedná se o zařízení na prokysličování 
vody a zařízení provádějící sběr biomasy (sinic) z hladiny. Další studie budou spolu s rakouskými partnery řešit 
zprůchodnění Dyje v úseku národních parků pro vodní živočichy a problematiku mrtvého dřeva v parcích. 
V současné době je kvalita vody v přehradě velice dobrá a jedná se tedy pouze o jakýsi monitoring znečištění 
a do budoucna využití získaných dat z projektu při hledání vhodných opatření ke zlepšení stavu vod. 

Kompletní rekonstrukce koruny hráze vodního díla Vranov by se měla zahájit nejdříve v říjnu 2013 a předpo-
kládané ukončení akce by měl být květen 2016. Takže ještě dvě letní turistické sezóny nebudou žádným způ-
sobem omezeny opravou hráze. Městys Vranov nad Dyjí se jako účastník řízení vyjádřil k připravované stavbě 
a požaduje několik podmínek. Mimo jiné také vyřešit nějakým způsobem spojení mezi Vranovem a pláží na 
druhé straně hráze.  Více informací na stránkách www.ouvranov.cz nebo www.pmo.cz.

Ing. Lubomír Vedra, starosta městyse

nákLady a příJMy – Odpady V rOce 2011
nákLady

Tříděný sběr: plast 118 391,00 Kč

Tříděný sběr: papír 93 754,00 Kč

Tříděný sběr: sklo 19 008,00 Kč

celkem 231 153,00 kč

Nebezpečné odpady: 12 309,00 Kč

Objemné odpady:  19 023,00 Kč

Směsný komunální odpad: 639 685,00 Kč

náklady celkem: 902 170,00 kč

Z úřadu městyse

příJMy 

Poplatek za komunální odpad: 502 600,00 Kč

Příspěvek od podnikatelů: 81 600,00 Kč

Příspěvek od EKO-KOM: 101 564,00 Kč

příjmy celkem: 685 764,00 kč

rozdíl: 216 406,00 kč
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sVOZ neBeZpeČnéhO Odpadu

V sobotu 14. dubna 2012 budou pracovníci firmy ASA EKO s.r.o. Znojmo svážet ne-
bezpečný odpad. Nebezpečný odpad přivezte na prostranství u mostu v době od 8.00 
do 8.45 hodin. 

Mezi nebezpečný odpad patří: Barvy a ředidla (v plechovkách a lahvích), oleje, ole-
jové filtry, čistící tkaniny od olejů, prošlé léky, lepidla, autobaterie, monočlánky, zářivky 
a výbojky, televizory, ledničky, mikrovlnky, monitory, počítače, pneumatiky od osobních 
automobilů bez disků, agrochemický odpad (staré postřiky a hnojiva). Tohoto sběru odpadu 
mohou využít pouze poplatníci místního poplatku za komunální odpad (občané s trvalým 
pobytem ve Vranově nad Dyjí a majitelé rekreačních chat a chalup v našem katastru). 

!!! Je důrazně zakázáno provádět skládku na prostranství mimo uvedený datum 
a čas. elektrospotřebiče je možné průběžně svážet i na dvůr Zš Vranov (viz. čl. 
Ze školních lavic) !!!

sBěr OBJeMnéhO Odpadu 
Ve dnech od 23.–25. dubna 2012 bude na prostranství u mostu umístěn kontejner na shro-

máždění objemného odpadu.     
Do této kategorie odpadu patří veškerý objemný odpad kromě tříděného odpadu, nebez-

pečného odpadu a železného šrotu. Příklad: podlahové krytiny, matrace, textil, nábytek, 
dřevo, keramické předměty apod.

Tohoto sběru odpadu mohou využít pouze poplatníci místního poplatku za komunální odpad 
(občané s trvalým pobytem ve Vranově nad Dyjí a majitelé rekreačních chat a chalup v našem 
katastru).
!!! Je důrazně zakázáno provádět skládku mimo stanovené období a kontejner !!!

           /Soňa Kudrová/

Jen prO přIpOMenutí
Tak jako každý rok nás čeká úklid na zahrádkách a v okolí domů. Vše podstatné jsme na těchto 

stránkách již uváděli, tak snad jen krátká rekapitulace.
– spalovat lze jen suché dřevo a suché rostlinné materiály a to pouze v otevřených ohništích, 
zahradních krbech nebo grilovacích zařízeních, spalování většího množství klestí nebo ořeza-
ných větví je potřeba nahlásit na telefonní linku Hasičského záchranného sboru ve Znojmě 
tel.: 950 640 404 nebo se informovat na internetových stránkách firebrno.cz/paleni-klesti/, ploš-
né vypalování trávy a mezí je zakázáno
 
 – při pálení dbejte bezpečnosti a buďte ohleduplní ke svým sousedům

 – 31. 3. 2012 končí možnost kácení dřevin a to i dřevin, které nepodléhají povolení, 
  tj. do 80 cm obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí
 – u dřevin s větším obvodem je vzhledem k tomu, že se Vranov nachází v Národním 
  parku Podyjí, potřeba souhlasu Správy Národního parku Podyjí
 – tiskopisy žádosti o povolení kácení dřevin můžete vyzvednout na místním úřadu 
  městyse, dveře č. 6
 – dnem 1. 10. 2012 začíná doba vegetačního klidu a opět bude možno kácet mimo les

                                                                                                   /Marek Neveselý/                                                                                              

Vranovský
zpravodaj
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ZMěny a ČInnOstI na Úřadě Městyse 

Zajímavosti z evidence obyvatel se stavem k 29. 2. 2012 

Od 1. 1. 2012 došlo k přemístění pracoviště paní Jaroslavy Hojné z důvodu reorganizace 
pod Úřad práce Znojmo. Paní Hojná zastávala na úřadu městyse funkci referentky pro soci-
ální oblast (hmotnou nouzi) a kromě této agendy vykonávala na úřadě přijatou a odeslanou 
poštu, e-podatelnu a vymáhání pohledávek. Mimo to zastupovala paní Lenku Franekovou 
– podatelna, úřední deska, elektronická úřední deska, webové stránky městyse, datové 
schránky. Veškerou tuto agendu, kromě vymáhání pohledávek, které byly převedeny na 
paní Kudrovou, převzala paní Miroslava Hanáková, která byla od 1. 1. 2012 přijata na úřad 
městyse jako zástup za paní Lenku Franekovou.  

Agenda paní Lenky Franekové byla tedy částečně rozdělena mezi M. Hanákovou (poda-
telna, úřední deska, e-deska, datové schránky, Czech Point, vidimace a legalizace, webo-
vé stránky, sekretariát, spisová služba městyse, archiv, základní registry, RUIAN, veřejná 
služba, veřejná podpora De – minimis, evidence stížností, žádosti o poskytování informací 
dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, správa dat) a M. Miklíkovou 
(evidence obyvatel, správní řízení ve věci rušení trvalého pobytu úřední cestou, přihlášení 
občanů k trvalému pobytu, Czech Point office – ISEO – agenda matriky, Czech Point office 
– ISEO – agendy ohlašovny, osvědčení o státním občanství, občanské průkazy – nahlášení 
ztráty, odcizení, zneplatnění občanského průkazu, zapsání do CP office).

Funkci administrátora registrů a veškerých systémů, zpracování mezd s paní M. Miklíkovou 
a činnosti spojené s funkcí zastupujícího matrikáře bude paní L. Franeková vykonávat i přes 
mateřskou dovolenou.

počet obyvatel: 853 | Muži: 436 | Ženy: 417 
průměrný věk obyvatel Vranova nad dyjí: 41,86

Věk 0–6 7–18 19–30 31–40 41–50 51–60 61–70 71–80 81–90 91–100

Muži 25 49 70 67 64 65 63 24 9 0

Ženy 18 39 62 75 46 61 59 36 19 2

počet osob dle jednotlivých ulic: 
Bítovská 85, Benátky 46, Bělidla 18, Felicino údolí 12, Havlíčkovo nábřeží 89, Junácké údolí 
61, Komenského stezka 14, Mlýnská 18, Náměstí 67, Přední Hamry 27, Zadní Hamry 75, 
Zámecká 56, Zátiší 245, Znojemská 17, 8. května 19, evidenční čísla 4.
Četnost příjmení: 
1. Mynařík/Mynaříková 16 | 2. Hanák/Hanáková 15 | 3. Plachý/Plachá 14, Trochta/Trochtová 
14 | 4. Růžička/Růžičková 12, Střecha/Střechová 12 | 5. Čermák/Čermáková 11 
Četnost jmen: 
Petr 26 | Jan 25 | Josef 22 | Jiří 20 | Pavel 19       
Marie 45 | Jana 22 | Anna 17 | Eva 12 | Hana 12            

/Lenka Franeková, DiS./
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kulturní okénko

VRANOV ČTE DĚTEM
Pohádkovou noc v knihovně si prožilo z 30. na 31.3. dvanáct dětí z 1.stupně vranov-

ské ZŠ. Městys připravil pro nejaktivnější malé čtenáře akci „Vranov čte dětem“, jejímž cí-
lem bylo přivést děti k četbě a prohloubit jejich zájem o literaturu. Oblíbené pohádky  
a příběhy svého dětství přišly dětem přečíst významné osobnosti Vranova nad Dyjí. Večer za-
hájila kastelánka zámku p.Janíčková, po ní následovaly lékařky MUDr. Texlová a MUDr. Dur-
dová, dvouhodinový blok patřil herci Pavlu Gajdošovi. Po půlnoci dětem četl starosta městysu  
ing. Vedra,farář M. Dunda a noční blok zakončil velitel OO PČR R. Balík. Děti si jejich přítomnost 
velmi užívaly, při besedě s hosty využily možnost ptát se na jejich dětství, plány, profesní radosti i 
starosti a často dospělé překvapily vtipem i odborností svých dotazů. Ranní probuzení a pohádku 
obstaraly ředitelky MŠ I. Mahrová a ZŠ Z. Černošková, které zároveň předaly dětem pamětní listy  
s podpisy všech hostů, medaile za účast a vranovské groše. 
Cenu nočních spáčů pro nejpozornější posluchače získaly 
Tereza Čálková, Kristýna Jaklovská a Kristýna Králová.

Masopust
V sobotu 18. 2. 2012 pořádal městys Vranov nad Dyjí Masopust 2012. Od rána až do od-

poledních hodin chodily po našem městečku maškary a postupně navštívily téměř všechny 
vranovské domácnosti. Všude byly vlídně přijaty, pohoštěny a lidé velmi štědře přispěli 
i finančně na podporu kulturní činnosti v obci.

Odpoledne masopustní veselí pokračovalo v prostorách Country Saloonu vepřovými hody, 
které připravil kolektiv zaměstnanců tohoto podniku. K poslechu a tanci hrála skupina Pa-
roháči a všechny přítomné nadchlo vystoupení tanečního a kytarového kroužku ZŠ Vranov 
nad Dyjí.

Proběhla volba nejhezčí masky, ve které zvítězil ženich s nevěstou v podání otce a dcery 
Kudrových.

Zábava a veselí pokračovalo až do tmy. Počasí nám přálo, dobře se bavili malí i velcí. Jak 
všichni víme, Vranov bohužel momentálně nemá sál, ve kterém by se mohly pořádat větší 
akce. Přesto se podařilo tento nedostatek nahradit a vznikla tak jedinečná akce, kterou by 
nám leckde mohli závidět.

Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří se na úspěchu masopustu podíleli – sousedům 
a spoluobčanům, kteří nás obveselovali v maškarních kostýmech, štědrým dárcům, kteří 
finančně přispěli na podporu kulturního dění v obci, p. Doubkovi a jeho týmu za zázemí 
a sponzorské dary, ZŠ za kulturní vystoupení a též všem organizátorům.

/Dagmar Větříčková/

Akce se setkala s velmi kladným ohlasem jak u dětí, tak 
u hostů. Doufejme tedy, že se z ní stane další pěkná tradi-
ce,vždyť čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat 
cestu.

                        /D.Větříčková,E.Bednářová a P.Matulová/

Vranovský
zpravodaj
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fOtOgrafIe

Návštěva masek v Benátkách

Masky v ulici Havlíčkovo nábřeží

Vystoupení kytarového kroužku základní školy Masky u knihovny

Zábava v restauraci
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fatyM

tříkráLOVá sBírka 2012 Ve VranOVě nad dyJí
I letos proběhla v prvním lednovém týdnu Tříkrálová sbírka na 
charitu. Do vranovských ulic vyrazilo pět skupinek koledníků. 
Když se koledníci vraceli, mluvili o pěkném přijetí. Děti se rado-
valy ze sladkostí, které dostaly, a už se hlásily, ať s nimi počítáme 
i pro příští rok. Také v pokladničkách se objevila vranovská štěd-
rost. Vždyť se i přes krizi vybralo téměř tolik, co při nejúspěšněj-
ší sbírce ve Vranově v loňském roce, a to 19 141 Kč. Loni to bylo 
o pouhých 114 Kč více. 
Velký dík všem, kdo se do Tříkrálové sbírky zapojili, a i těm, kteří 
přispěli.
koncert v kostele
8. ledna – proběhl v kostele koncert pěveckého sdružení Vítězslava Nováka ze Znojma. 

/Mgr. Marek Dunda Th.D./

akce Městyse
10. 3. Zájezd do Lázní sárvár
Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s městysem Vranov 
nad Dyjí pořádal zájezd do termálních lázní Sárvár. Díky nád-
hernému jarnímu počasí jsme sobotní den strávili opravdu od-
počinkově, je jen velká škoda, že nás nejelo víc... tak snad se 
druhé skupině, která jela týden po nás, výlet také vydařil. 
21. 3. pálení Morany
Každoroční rozloučení s paní Zimou.
29. 3. Velikonoční dílny
Základní škola Vranov nad Dyjí od 16.00 hodin – malování 
a zdobení vajíček, tvorba velikonočních dekorací a různých vý-
robků, prodejní výstava s velikonoční tématikou. 
30. 3. Vranov čte dětem
Osobnosti Vranova nad Dyjí spolu s dětmi zažili noc plnou čtení 
v místní knihovně. Děti byly vybrány na základě výsledků dlou-
hodobé soutěže na podporu literatury a čtení.
30. 4. pálení čarodějnic
Od 17.00 hodin se koná Velký slet čarodějnic od 0 do 1000 let. 
Zahrada místní knihovny.
13. 5. den matek – jídelna mateřské školy
Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Vranov nad Dyjí. Od 14.00 hodin. 
19. 5. Zájezd hOBBy – České Budějovice
Odjezd z Vranova v 7.00 hodin, návrat v 19.00 hodin. Cena zá-
jezdu včetně vstupného 150 Kč. Cena je snížena díky příspěvku městyse Vranov nad Dyjí. Rezervace 
do 25. 4. 2012 u paní Evy Bednářové v budově místní knihovny. Zájezd se uskuteční pouze v případě, 
že se naplní celý autobus. 
3. 6. Vranovské posvícení
9.15 hod. Posvícenská mše svatá, 14.00 hod. Posvícenské požehnání. 14.00–17.00 hod. před kostelem 
hraje k poslechu a tanci dechová kapela Boršičanka.                                                    

/Lenka Franeková, DiS./              

Vranovský
zpravodaj
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Ze školních lavic

20. února 2012 jsem se zúčastnila veřejného slyšení v senátu v Praze, které se konalo 
kvůli chystané reformě financování regionálního školství. Jednání vedl senátor a stínový ministr 
školství Marcel Chládek. Sešlo se zde přes 300 starostů, ředitelů škol a ostatních představitelů 
měst a obcí. Atmosféra byla velmi bouřlivá a naprosto odmítavá vůči chystané reformě, neboť 
by údajně, dle přednesených diskusních příspěvků, zlikvidovala velké množství venkovských škol. 
Veškerá finanční zátěž by totiž postihla především zřizovatele, kteří by samozřejmě těžko hledali 
prostředky ve svých rozpočtech. U státního školství je něco takového nepřípustné. Dále by měla 
dopad i na rodiny dětí žijících na venkově, dostupnost vzdělání by byla daleko obtížnější a finanč-
ně náročnější, nemluvě o zániku kulturního života na vesnici, do kterého se školy aktivně zapojují. 
Výsledkem bylo odložení spuštění reformy alespoň o jeden rok, tedy od ledna 2014, s tím, že se 
kolem problému bude ještě diskutovat. V současné době se podepisují v celostátním měřítku pro-
ti chystané reformě petice, ta bude zřejmě znovu projednávána v Poslanecké sněmovně. Zatím 
tedy není třeba dělat předčasné závěry a zbytečně šířit poplašné zprávy o existenci 
venkovských škol, jak už jsem stačila zaznamenat i v naší škole. Je to nekompetentní a zejmé-
na neseriózní jednání. dle vyjádření pana starosty 
zůstane vranovská škola zachována.

6. ledna naši žáci zhlédli velmi zajímavý kulturní 
program Divadélka pro školy, pro 1. stupeň měli herci 
připravené pásmo Africká pohádka, žáci 2. stupně se 
seznámili poutavou formou v Legendě V+W s dílem Vos-
kovce a Wericha. 

Zápis dětí do 1. třídy se konal 21. ledna 2012, zúčastni-
lo se celkem sedmnáct dětí, z toho dva budou mít prav-
děpodobně odklad. Dodatečně se přihlásil ještě jeden 
žák, do první třídy by tedy mělo v příštím školním roce 
nastoupit asi šestnáct prvňáčků. 

V únoru proběhlo školní kolo recitační soutěže, celkem se přihlásilo 28 žáků. V okresním kole 
naši školu reprezentovali velmi úspěšně 2 žáci, a to Martin Grund a Jana Hadenová, oba obdrželi 
za svůj výkon čestné uznání. 

Vranovský
zpravodaj
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Na přelomu ledna a února opět 15 žáků z naší školy 
absolvovalo lyžařský výcvikový kurz na horách. 

18. února se naše děti pod vedením paní učitelky 
Sigmundové a za přispění ostatních členů učitelského 
sboru zúčastnily tradičního masopustu s velmi pěk-
ným programem, za což jim patří poděkování a po-
chvala. Tento kytarový a taneční soubor vystupoval 
s velkým úspěchem i na oslavě MDŽ v Lančově. 22. 
dubna bude naši školu reprezentovat na zábavném 
a kulturním odpoledni na Šumné a již se také připra-
vuje program na oslavu Dne matek ve Vranově nad 
Dyjí.

22. února na naši školu zavítal tým pracovníků 
energetické společnosti, kteří pro žáky 3.–6. ročníku 
připravili jednak zábavný, jednak poučný program. 
Prostor před budovou školy zaplnil e-on Energy 
Truck, ve kterém probíhala hlavní část naučně zábav-
ného programu, děti poznávaly taje a úskalí elektřiny. 

8. března k nám přijela společnost Ikaros, která 
dětem předvedla v naší tělocvičně řadu živých, ze-
jména exotických zvířat, např. chameleóny, krajtu al-
bína apod. Děti se dozvěděly řadu zajímavostí o životě i chovu těchto zvířat.

21. března  jsme se tradičně rozloučili se zimou vynášením Morany. 
29. března chystáme ve škole velikonoční dílny, a to od 16.00 hod., tentokrát budou 

spojené s prodejní výstavou velikonočních výrobků – patchworku apod.
Z 30. na 31. března čeká některé naše děti noční dobrodružství v knihovně v rámci akce 

Vranov čte dětem.
Na jaře chystáme otevření nové školní zahrady, termín bude včas oznámen.
Od března do konce května probíhá na naší škole opět sběr starého papíru, je možno 

jej do školy nosit denně.
sběr vysloužilých elektrospotřebičů (tedy vše-

ho, co lze zapojit do zásuvky nebo funguje na baterie, 
od malých spotřebičů po velké, jako jsou ledničky, 
pračky, elektr. sporáky, mikrovlnky, vrtačky, sekač-
ky…) nadále probíhá. Malé elektrospotřebiče se uklá-
dají do sběrného vaku na chodbě školy, velké je mož-
no svážet po domluvě s panem školníkem na školní 
dvůr.

Pozor! Spotřebiče musí být kompletní, nerozebrané 
a nesbírají se věci, které mají obrazovku (televizory, 
monitory), žárovky, baterie a akumulátory. 

Letošní ročník bude ukončen 10. května 
2012!                          

/Mgr. Zdeňka Černošková/                                                                       
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spOrt Ve škOLe

fLOrBaLOVÝ pětIBOJ
V úterý 6. prosince proběhlo školní kolo florbalového pětiboje, ve kterém účastníci soutěže 
změřili své síly v pěti různých disciplínách. V těch se nejvíce dařilo Martinu Havelkovi, druhá 
příčka patří Simonu Šerákovi a o třetí místo se rozdělili Lumír Čermák a Václav Raška. Další 
informace a fotografie z akce najdete na webových stránkách www.zsvranov.zde.cz.

/Mgr. Lubor Durda/
fLOrBaLOVÝ turnaJ V šuMné
Naši florbalisté se 11. ledna zúčastnili turnaje mladších 
žáků v Šumné. Po dvou výhrách a jedné prohře obsadili 
druhé místo. Zvítězilo družstvo domácích, třetí skončili 
Pavlice a čtvrtá příčka patří Blížkovicím.                  

/Mgr. Lubor Durda/
turnaJ V sOfttenIsu
Ve čtvrtek 15. března uspořádala naše škola 1. ročník 
turnaje v softtenisu, kterého se zúčastnilo 9 hráčů. Kaž-
dý z nich nejprve odehrál 2 kvalifikační zápasy. Podle vý-
sledků v těchto utkáních bylo nejlepších osm účastníků 
nasazeno do vyřazovacího systému.
Z vítězství se po napínavých bojích radoval Martin Havel-
ka. Druhé místo obsadil Tomáš Müller a třetí skončil 
Václav Raška. 

Čtvrtfinále: 
Havelka M. – Šerák S.  6:0  
Raška Václav – Pecina Fr.  6:1  
Raška Vilém – Pecina R.  6:5  
Müller Tomáš – Müller Tadeáš 6:4

semifinále:
Havelka M. – Raška Václav  6:4  
Müller Tomáš – Raška Vilém 6:3  

O 3.–4. místo: 
Raška Vilém – Raška Václav 2:6

finále o 1.–2. místo: 
Havelka M. – Müller Tomáš  6:4 
 
Podrobnosti a fotografie z turnaje najdete 
na webových stránkách www.zsvranov.zde.cz                            

/Mgr. Lubor Durda/

Naši florbalisté na turnaji v Šumné. Na-
hoře zleva Simon Šerák, Tomáš Műller 
a František Valášek. Dole zleva Radek 
Pecina, Václav Raška a Martin Havelka.

Účastníci školního softtenisového turnaje.

Finalisté školního softtenisového turnaje. 
Zleva Martin Havelka a Tomáš Műller.

Vranovský
zpravodaj

-11-



Vranovský
zpravodaj

sk VranOV nad dyJí

kLuZIště Ve VranOVě 
Na tenisovém dvorci v areálu Sportovního klubu ně-

kolik dní fungovalo zimní kluziště. Počasí to dovolilo 
a děti uvítaly, že vydrželo i přes jarní prázdniny. Něko-
likrát ho využila i základní škola pro hodiny tělocviku. 

Z ČInnOstI škOLní druŽIny
První pololetí školního roku je za námi. Povídali jsme 

si o tom, co vše jsme zažili, co se nám povedlo i nepo-
vedlo, co bychom mohli zlepšit…

Za úspěšné ukončení prvního pololetí jsme v družině dostali dárek – deskovou hru uBOngO 
– honba za diamanty. Snažíme se sestavit skládačku z barevných dílků, posunout svou fi-
gurku na hrací desce a vzít si diamanty. To vše musíme stihnout dříve, než se přesypou hodiny. 
Vítězí ten z nás, který má největší počet diamantů jedné barvy. Pilně trénujeme, protože ke 
konci školního roku plánujeme družinový turnaj v Ubongu.

Během prvních dvou březnových týdnů jsme pracovali na projektu „kočky, kocouři 
a koťata“. 

Seznámili jsme se s knihou Z deníku kocoura Modroočka a ilustracemi, které knihu doplňují.
Čtení s porozuměním je pro některé děti trošku složitější, proto jsme začali vytvářet svoji 

vlastní knihu. Je sestavena z pracovních listů – po dočtení kapitoly jsme vždy vypracovali úkoly 
k danému tématu. Vyrobili jsme si loutku Modroočka, malovali Modroočkův portrét, po vzoru 
kocourka luštili neviditelné kočičí písmo, luštili tajenku pomocí šifrovací abecedy, výpočtem 
příkladů doplňovali kočičí tajenku, protahovali si tělo kočičími cviky, hráli s kocourkem slovní 
kopanou, zpívali oblíbené Modroočkovy písničky, rozcvičo-
vali mluvidla kočičí řečí…

O životě koček, kocourů i koťátek jsme se hodně dozvě-
děli z časopisů, encyklopedií i z internetu. V atlase jsme 
poznávali různá plemena koček, podle obrázků jsme se 
učili „kočičí jazyk“ – co nám chce kočka říct.

Kočičky jsme malovali, vystřihovali, nalepovali – vytvá-
řeli jsme koláže, odlévali sádrové kočičky, hráli pohybové 
hry, učili se nové básničky, skládali kočičí puzzle…

Donesli jsme fotografie svých mazlíčků a vyprávěli o nich 
veselé příběhy.

Nyní nás čeká čas tvoření a velkých příprav na ve-
likonoční svátky. Už se těšíme na zdobení keramic-
kých zajíčků a vajíček z dílny rodičů Aničky Piwowarc-
zikové. Moc za krásné obrázky děkujeme.                                                                                                          

/Dagmar Hromadová/
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InfOrMace Z Mateřské škOLy

Začátek roku prožívaly děti z mateřské 
školy doslova „pohádkově“. Pohádky 
jsou samozřejmě doménou v naší vý-
chovné práci s dětmi po celý rok. Ten-
tokrát jsme však pohádkám věnovali 
téměř všechen čas. Ty méně známé 
pohádky jsme si četli, tradiční pohád-
ky si děti samy jako pohádkové bytosti 
hrály, svou šikovností plnily dané úkoly 
a tím „osvobozovaly“ princezny. Při vý-
tvarných činnostech svoje zážitky děti 
malovaly, vyráběly koláže, nebo modelovaly. V divadle ve Znojmě se při dvou 
pohádkách podívaly, jak hrají divadlo profesionálové. Zdařilou akcí byla výro-

ba perníkové chaloupky. Se zaujetím si děti společně zpracovaly těsto, vykrajovaly perníčky, pomáhaly se 
závěrečným slepením. Největším zážitkem však byla společná konzumace chaloupky. Konečnou tečkou 
za pohádkovým dobrodružstvím byl masopustní karneval.                                  

   /Iva Mahrová/                                    

InfOrMace a ZaJíMaVOstI – anketa strOM ZnOJeMska
Anketu Strom Znojemska 2011 pořádá Klub přátel stromů Znojemska, Správa Ná-
rodního parku Podyjí a Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko. Vyhlášena byla 
v červenci 2011 a do 15. listopadu se shromažďovaly návrhy. Sešlo se jich ten-
tokrát méně než v premiérovém ročníku 2010 a sice devět. Pro nás je ale tento 
ročník významný tím, že tam máme letos našeho kandidáta – Dub u Cornštejna 
a trochu tak zviditelňujeme náš kraj, který má jistě co nabídnout.
Svůj hlas jsme mohli dát jednomu až třem z celkem devíti kandidátů 
na Strom Znojemska 2011 do 22. 3. 2012, ale také pomocí internetu na 
www.nppodyji.cz/stromroku2011 do konce března. Stejně jako v loňském 
roce provázel výstavu cyklus přednášek Správy Národního parku Podyjí  „Přírodou 

celého světa“ a dále muzejní přednášky. Strom se umístil na 4. místě.                       
/Miroslav Erlman/

Beseda nárOdníhO parku pOdyJí V knIhOVně
17. ledna 2012 se v místní knihovně konalo setkání, které pořádala Správa Národního parku Podyjí s ob-
čany Vranova. Besedy se zúčastnili pracovníci parku, v čele s ředitelem Ing. Tomášem Rothröcklem. Pří-
tomno bylo asi 15 návštěvníků besedy. Na programu bylo: hodnoty území a jejich ochrana, ochrana hod-
not obcí a architektura. Místní lidé jsou nespokojeni s opatřeními, které uplatňuje Správa NP Podyjí proti 
záměrům výstavby a realizace plánů městyse i občanů. Opatření jsou neúměrná a mnohdy nelogická.                                                       

/MUDr. Alena Horná/

VycháZky nárOdníM parkeM:
14. 4. sobota – Putování po hradech horního Podyjí
22. 4. neděle – Za jarním světlem do okolí Hardeggu
12. 5. sobota – Vítání ptačího zpěvu
26. 5. sobota – Na kole do českého i rakouského Podyjí
26. 5. sobota – Jarní tóny v Čížovské kapli

http://www.nppodyji.cz/vychazky2012

Vranovský
zpravodaj
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OrdInace Ženské Lékařky přestěhOVána
MUDr. Anita Rozvadovská oznamuje svým pacientkám ve Vranově 
n/Dyjí a okolí, že od 13. března 2012 provozuje ordinaci v nových 
prostorách budovy Místní knihovny ve Vranově nad Dyjí. 
Otevřeno je každé úterý 12.30–15.30 hodin vždy bez objednání.  
Kontakt: 606 485 784, 515 244 854   
www.gynekologieznojmo.cz           

LOdní dOpraVa 
– VyJíŽĎky JIŽ na VeLIkOnOce
Od 1. dubna, víkendy i svátky při pěkném počasí za-
hajuje plavební sezónu Lodní doprava Vranov. Budou 
se dodržovat minimální počty lidí na plavbu. Ale po 
tel. dohodě lze zjistit, zda se plavba uskuteční! 
Telefon: 720 382 783 

InfOrMace Z Místní knIhOVny
Nabídka vypůjčených knih: knihovna má zapůjčeno asi 740 knih z výměnného fondu ze Zno-
jma. Nakoupili jsme pro vás nové knihy:

naučná literatura:
Velká vlastenecká katastrofa
Netvoři, tyrani a zlosynové českých dějin
Ztracená historie
Pes ve stáří
Kvetoucí rostliny
Rostliny v květináčích a dalších nádobách
Dějiny českých zemí
 
dospělí – beletrie:
Smith, D.B. „Nezralý pro lásku“
Pastor, Ben „Vyvolávač ohně“
Sheehan, Jacgueline „Ztráty a nálezy“
Franc, Václav „Dobrý zločin“
Thorne, Laura „Medailon osudu“
Weinerová, Jennifer „Správné holky“
Pears, Iain „Uloupená Madona“
Callen, Gaylellen „Rytířský slib“

Mládež – beletrie:
Nováková, Zuzana „Jak beránci zabloudili“
Kubátová, Marie „Čarování s pohádkou“
Sládek, J. V. a Kožíšek, J.
“Hraní s básničkami J. V. Sládka aj. Kožíška“
Stínil, Luděk „Chci se zamilovat“
Stínil, Luděk „Pusinky a Frajeři“
Francková, Zuzana „Síla lásky“

Doubková, Hana „Ďábelská past“
Kačírková, Eva „Sedm stupňů do pekla“
Crais, Robert „Pravidlo dvou minut“
Kelichová, Radka „Nedostižná“
Hala, Melchior „Pohřben zaživa“
Watssonová, Winifred „Slečna Pettigrewová 
  začíná žít“ 

/Eva Bednářová/
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pojďte s námi zpívat
Vranovský chrámový sbor, který funguje již třetím rokem, hledá do svých řad nové členy – 
zpěváky do všech hlasových kategorií. Požadujeme trochu hudebního nadání, spolehlivost, 
pravidelnou účast na zkouškách a ochotu učit se novým věcem. Víra není povinností (jiné 
vyznání také není překážka). Zejména uvítáme dobré kytaristy (kytaristky), flétnisty (flét-
nistky) a popřípadě i hráče (hráčku) na klávesové nástroje. Sbor se schází pravidelně v úterý 
v 18.00 hod. na faře a nepravidelně v sobotu (zpravidla 2x za měsíc) v 19.00 hod. Rádi vás 
mezi námi přivítáme…

/Ivoš Prchal/
Jarní úklid okolí hraběnčiny louky
Vranovský okrašlovací spolek zve všechny, kteří mají úctu k přírodě, na „Jarní úklid okolí 
Hraběnčiny louky“. Akce proběhne v sobotu 14. dubna. Sraz bude ve 14.00 hod. na par-
kovišti pod zámkem. Doporučujeme si vzít pracovní nebo jakékoli staré rukavice, protože 
budeme společně čistit les od všeho, co tam nepatří. Jako poděkování mladším účastníkům 
připravujeme soutěžní podvečer s odměnami v areálu fotbalového hřiště SK Vranov n. Dyjí.

regiontour 2012
9.–12. ledna se konal v Brně mezinárodní veletrh cestov-
ního ruchu Regiontour 2012, kterého se zúčastnili zástupci 
jak obcí, tak měst znojemského regionu. Hosty byli starosta 
Znojma, Vranova nad Dyjí, někteří z předních politiků naše-
ho státu a ostatní vystavovatelé.         

/Petra Matulová/

spOLeČenská ruBrIka

V lednu své životní jubileum oslavili: Vladislava Kasalová, Jaroslav Procházka, Jiří Ry-
šavý, Jaroslava Taschová, Božena Tunková, Antonín Vlasák. V měsíci lednu slavila i 92. na-
rozeniny paní Andělína Veselá – která je druhým nejstarším občanem Vranova nad Dyjí.                                                                                               
V měsíci únoru to byli: Marie Kincová, Milan Kubiš, Jiří Los, Marie Muchová, Josef Peňaš-
ka, Vladimír Sedlák, Milan Stolarik, Ludmila Švaříčková.                                                                                      
V březnu: Jaroslav Bloudíček, Hedvika Hanáková, Daniela 
Hotařová, Jaroslava Chudíčková, Jiří Nesiba. V měsíci březnu 
se dožila krásného životního jubilea 93 let, nejstarší občan 
Vranova, paní Marie Orlíčková. Za městys jí pan starosta 
pogratuloval a popřál do dalších let pevné  zdraví, štěstí 
a lásku.
Gratulace se týkají občanů, kteří oslavili životní jubilea 50, 
55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 let, dále pak každý rok u občanů 
nad 90 let.
narození: Martina Nedvědová
rozloučili jsme se: Jiří Kučera, Antonie Nedvědová, Josef Stejskal, František Formánek

Vranovský
zpravodaj
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O VranOVě V dáVné dOBě, aneB Čtení Z prVní VranOVské krOnIky
Informací o historii Vranova je mnoho, většinou jsou ale psané v jazyce latinském, německém 

a polském. Období od r. 1928–1931 je zpracováno do kroniky psané německy. Od r. 1931–1961 
nebyla kronika vedena, jako důvod bylo uvedeno, že: „v přílišném ruchu života v těchto letech 
nevěnovaly národní výbory dosti péče jejímu založení, jednak občasné pokusy získat pro tuto 
práci schopné a obětavé kronikáře neměly výsledků.“

V říjnu r. 1961 předseda MNV s. Hanák Ladislav rozhodl o nutnosti založit kroniku a tímto úkolem 
pověřil s. Hospodku Josefa, předsedu školské a kulturní komise. Ten oslovil schopné občany 
Vranova a to: ředitele školy ve výslužbě s. Nedvědického Jiljí, učitele Vavříčka Vladimíra a učitele 
Jindru Vladimíra.  2. 11. 1961 se jmenovaní členové sešli a byla ustavena tzv.  l e t o p i s e c k á  
komise, která si dala lhůtu 1 rok pro zpracování dějin Vranova od první zmínky až do roku 1961. 
31. prosince 1961 je v první české kronice razítko a podpis předsedy MNV s. Hanáka L., který 
podpisem stvrzuje, že založená kronika má 386 stran, obrázek do kroniky pořídil učitel Zuhla Jan.

Členové letopisecké komise byli: p. Nedvědický J. – v r. 1945 byl ve Vranově jmenován prvním 
českým ředitelem české měšťanské školy, kde působil do roku 1951, kdy odešel do důchodu. 
Dalšími členy byli učitel Vavříček V., který byl pověřen psaním kroniky.  Jeho písmo bylo příkladně 
úhledné, krásné. Záznamy jsou psány perem a inkoustem určeným pro psaní kronik. Činnost 
písmáka vykonával do své smrti v roce 1965. Dalšími členy této komise byli: p. Pevný Rudolf 
– zahradník, starousedlík pamětník, narozen roku 1883, pan Nečas A., kastelán zámku, Veselý 
Alois – holič – starousedlík, Kronoweter Emerich zedník – starousedlík, Kochol Karel – hostinský 
– starousedlík, Chudíček Josef – pamětník, Formánek F. – drogista, člen školské a kulturní 
komise. Od smrti učitele Vavříčka v r. 1965 se kronika přestala psát. Až v r. 1975 za předsednictví 
s. Antala Pavla, byla ustanovena nová letopisecká komise, včele s p. Haitem Fr. Dalšími členy byli 
Kukrecht J., který se pro své krásné a úhledné písmo stal pisatelem kroniky, s. Tomsa František, 
Hanák Ladislav a Havlíček J. zpracovali události ve Vranově zpětně od r. 1965–1975, bohužel ne 
chronologicky, ale tematicky a to: škola, KSČ, Národní fronta, Svaz žen, SČSP, ČSČK, atd. Pan 
Kukrecht J. vzorně psal zápisy do kroniky a to až po schválení textu radou MNV.

Vážení spoluobčané, starousedlíci, pamětníci, příslušníci mladší generace!
Zachovaná kronika Vranova je poklad, na jehož vzniku se podíleli již nežijící výše uvedení občané 

Vranova, kteří pracně, zodpovědně a věrohodně ze svých vzpomínek, pamětí a dokumentů 
uchovali novodobé dějiny Vranova. 

Např. že v roce 1970 „u příležitosti 50 let trvání organizace Mysliveckého sdružení J. Procházka 
dostal ocenění za zásluhy o socialistickou myslivost a též za odstřel nejtěžší škodné v revíru, 
starého lišáka o váze 9,33 kg v liščí leči.“ Jde o krásný příklad poslání kroniky, ze které vám 
chceme připomínat dobu dávno minulou. Těšte se na příští sdělení!

/MUDr. Alena Horná/


