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SSLLOOVVOO  ÚÚVVOODDEEMM  
  

Člověk se celý život potýká se zajímavým jevem, a tím jsou 
informace. Dávno už to nejsou jen ústní sdělení, i když i ta se stále 

zdokonalují. Jsou lidé, kteří by se tímto způsobem přenosu dat mohli 
živit a mohli tak v našem okolí snížit nezaměstnanost. Informace na nás 
vyskakují z novin, z rádia, z televize, z mobilu či internetu. Ne vždycky 
jsou to informace chtěné, ale každá doba nese svoje. Dříve nás 
otravovalo SSM a jemu podobné, dnes jsou to SMS a jim podobné. 
S informacemi  bychom však měli rozumně hospodařit, přidat k nim 
vlastní úsudek a teprve potom vypustit z úst něco, co lze označit jako 

názor, vlastní názor. Zajímavé je sledovat, jak lidé s informacemi 
nakládají. Jedni mají utkvělou představu, že jakoukoliv informaci je 

potřeba za tepla přenést dál. Fungují jako průtokový ohřívač, a to i 
v životě. Druzí pro změnu o situaci, která trvala pět minut, dokáží 
zasvěceně hovořit půl hodiny. Ti šťastnější umí informace třídit a využít 
je ve správný okamžik. Ale pokud se nám zdá, že všech těch informací 
je jaksi moc, pak se smiřme s tím, že jich bude pořád víc a víc. Přitom 

se všechny tváří, že jsou pravdivé. Řada novinářů se řídí heslem „čím 
hůř, tím lépe“, a tak nás masírují zprávami smutnými a ještě 
smutnějšími, zprávami plnými nehod, katastrof a skandálů.  

 Zkusme se naučit informace třídit – jedny (těch je nejvíce), které si 
nezaslouží naši pozornost a patří do „koše“. Ty druhé – zajímavé, 
aktuální, s kterými je užitečné ihned pracovat a pak ty, které se nám 

mohou hodit v budoucnu. Ty si zapišme za ucho, bývají nejhodnotnější. 
I náš zpravodaj je plný informací všeho druhu, tak si to třídění hned 

vyzkoušejte… 
 

  

OOBBSSAAHH  
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IINNFFOORRMMAACCEE  ZZ  OOBBEECCNNÍÍHHOO  ÚÚŘŘAADDUU 

 
 
SILNICE SE DOČKÁ OPRAVY 
V jarních měsících letošního roku budou zahájeny stavební práce na 

opravě silničního průtahu obcí Vranov nad Dyjí. Konkrétně půjde o úsek 
od benzínové stanice po křižovatku u Klatovky. Součástí opravy bude i 
nová dešťová kanalizace a vybudování chodníků v celé délce tohoto 
úseku vozovky. Oprava silnice bude financována z dotačního titulu CBC 
Phare a z prostředků správy a údržby silnic, chodníky a část dešťové 
kanalizace musí uhradit obec. Přestože se jedná o poměrně vysoké 

částky, které zatíží náš rozpočet, je toto řešení pro nás svým způsobem 
výhrou. Uvědomíme-li si, kolik silnic v havarijním stavu jen v našem 
okrese čeká na nutnou opravu, lze mluvit o štěstí. Oprava komunikace 
s sebou přinese i řadu komplikací v zajištění průjezdnosti obcí, v letní 
sezoně budou stavební práce nejspíš úplně přerušené. Snahou 
investorů a dodavatelské firmy bude, aby se většina prací stihla provést 
do rekreační sezony. Dokončení zadláždění chodníků pak plánujeme na 

jaro 2006. 
Pro další etapy opravy silničního průtahu obcí se hledá způsob 
financování. V úvahu přichází dotace z EU, konkrétně z programu 
INTERREG IIIA. 

 

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU 
Dne 7. března 2005 proběhlo v budově knihovny ve Vranově nad Dyjí 

veřejné projednání návrhu změny územního plánu naší obce. Řešeny 
jsou lokality na břehu řeky Dyje, které byly v srpnu 2002 postižené 
povodní. Své připomínky ke zpracovanému návrhu mohou občané 
vznést do 13.4.2005, podrobnosti jsou zveřejněné na úřední desce 
obecního úřadu. 

 

KANALIZACE A ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 
Ve věci odkanalizování Zadních Hamrů a Junáckého údolí byl učiněn 

další významný krok – stavební úřad vydal územní rozhodnutí, tj. nutný 
doklad pro přípravu projektové dokumentace, ale především pro 

možnost podání žádosti o dotaci od státního fondu životního prostředí.  
Současně s kanalizací se v Zadních Hamrech chystá i zásobování pitnou 
vodou. I zde bychom rádi využili dotačního titulu ministerstva 

zemědělství, popř. Jihomoravského kraje.  
 
PROBLÉMY S POHLEDÁVKAMI 
Obec Vranov nad Dyjí vybírá od občanů poplatky vyplývající ze zákona 

o správních poplatcích, z obecně závazných vyhlášek o místních 
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poplatcích a ze smluvních vztahů. Tyto příjmy tvoří součást rozpočtu 

obce a obec s nimi počítá ve svém hospodaření. 
Pokud poplatník poplatek nezaplatí včas nebo ve správné výši, 

nastává složitý proces vymáhání, který zahrnuje další vynaložené 

náklady obce (hlavně nemalé poštovní poplatky) a může skončit 
v krajním případě exekucí. Nevybrané poplatky proto negativně ovlivní 
celý rozpočet obce. 

Apelujeme tímto na některé poplatníky, aby ve vlastním zájmu a 
v zájmu celé obce zlepšili svou platební morálku a nenutili správce 
poplatku přistupovat k takovým nepopulárním opatřením, jako jsou 
pokuty, penále a exekuce.  

  
OBČANSKÝ PRŮKAZ 

Občanský průkaz (dále jen OP) je veřejná listina, kterou občan 
prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu a státní občanství, 
jakož i další údaje v ní zapsané podle zákona o OP. 

Povinnými údaji zapisovanými do OP jsou jméno, příjmení, rodné 
příjmení, rodné číslo, pohlaví, státní občanství, rodinný stav, adresa 

místa trvalého pobytu, datum, místo a okres narození. 
Nepovinnými údaji zapisovanými do OP jsou akademické tituly, 

jméno, příjmení a rodné číslo manžela, jméno, příjmení a rodné číslo 
dítěte do nabytí zletilosti. 
   OP je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt 
na území ČR. Za občana mladšího 15 let žádá o vydání OP jeho zákonný 

zástupce -  60 dnů před dovršením 15 let věku, nejpozději v den 
dovršení 15 let věku. 
     OP je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při 
vstupu do objektů nebo na pozemky. Je zakázáno pořizovat jakýmikoliv 
prostředky kopie OP bez souhlasu občana, kterému byl vydán. Stejně 
tak nelze u kopií provádět úřední ověřování OP. 
     OP vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen 

OÚORP), v jehož obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu, v našem 
případě je to město Znojmo. Žádost s doklady může občan osobně 
předložit u kteréhokoliv OÚORP nebo matričního úřadu. Zde jsou údaje 
překontrolovány a dále postupovány k vydání OP. Vyhotovený OP může 
občan převzít u matričního úřadu nebo OÚORP, který uvedl v žádosti. 

Doba k vyhotovení je jeden měsíc. Z výše uvedeného citování ze 
zákona je zřejmé, že občané mohou podávat žádosti o OP i na Obecním 

úřadě  ve Vranově nad Dyjí. 
     V současné době je vydáván OP se strojově čitelnou zónou. Jde o 
formu zalaminované karty (zelené barvy). Strojově čitelné údaje jsou 
na přední straně ve spodní části. Dosud platných je dále několik druhů 
OP. Pro vaši informaci uvádíme jejich platnost, a to zejména proto, že 
povinností občana ČR je provedení výměny občanského průkazu bez 
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strojově čitelných údajů za občanské průkazy se strojově čitelnými 

údaji: 
a) OP vydaný do 31.12.1994 vyměnit do 31.12.2005 
b) OP vydaný do 31.12.1996 vyměnit do 31.12.2006 

c) OP vydaný do 31.12.1998 vyměnit do 31.12.2007 
d) OP vydaný do 31.12.2003 – bez strojově čitelných údajů – 

vyměnit do 31.12.2008 
     Žádost je nutné podat vždy nejméně jeden měsíc před skončením 
platnosti. 

 
     V případě podání žádosti o OP se na obecní úřad dostavte osobně 

s platným občanským průkazem a jednou fotografií. 
 

V této souvislosti přichází náš matriční úřad s nabídkou možnosti 

provedení fotografií v naší obci, a to  
v úterý dne 22. března 2005 od 12.30 do 13.30 

v budově knihovny. 
Občané, kterým zdravotní stav nedovoluje opustit svůj byt nebo jsou 

upoutáni na lůžko nabízíme možnost provedení fotografování přímo ve 
vašem bytě, a to po předchozí domluvě s paní Martou Miklíkovou  
(tel.515 296 312). Současně by byla na místě samém vyplněna a 

podepsána žádost  o OP. 
Jednalo by se o termín 22. března 2005 od 13.30 hodin.  Při větším 
zájmu o tuto službu zajistíme i další termíny. 

Cena 4 fotografií je 90 Kč, k vyzvednutí budou následující týden 
v Turistickém informačním centru na Náměstí.  

 
Ze zákona o OP vyplývá každému občanovi povinnost chránit OP před 

ztrátou, poškozením, zničením, odcizením nebo zneužitím a pokud již 
k takové situaci dojde, je občan povinen oznámit tuto skutečnost 
matričnímu úřadu nebo OÚORP.  

Občan je rovněž povinen požádat o vydání nového OP do 15-ti 
pracovních dnů po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti OP, po 
obdržení oddacího listu, po nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu 
manželství, po obdržení úmrtního listu manžela, při změně trvalého 

pobytu. V případě porušení těchto povinností se občan vystavuje pokutě 
za tento přestupek do výše 10 000 Kč. 

Dle zákona o správních poplatcích je stanoven správní poplatek  

100 Kč za průkaz poškozený, ztracený, zničený, odcizený nebo za 
průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání OP na 
žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popř. 
z jiného osobního důvodu občana. 

Závěrem se ještě zmíníme o cestovních pasech (dále jen CP). CP je 
veřejnou listinou opravňující občana k překračování státních hranic ČR 

přes hraniční přechod.  
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Nespoléhejte, že Vám ve všech případech nahradí OP k prokazování 

Vaší totožnosti. 
K překračování státní hranice uvnitř Evropské unie lze jako doklad 

použít i OP se strojově čitelnými údaji, pokud nemá oddělenou 

vyznačenou část. Občan mladší 15-ti let smí překročit hranice bez 
vlastního cestovního dokladu jen s rodičem, v jehož cestovním dokladu 
je zapsán. 

Správní poplatek za vydání cestovního pasu je 200 Kč. CP má rovněž 
strojově čitelné údaje a jeho vydání trvá jeden měsíc. Na rozdíl od OP 
lze podat žádost pouze na OÚORP nebo matričním úřadu podle místa 
trvalého pobytu, tzn., že občané Vranova n. D. mohou žádost podat ve 

Znojmě nebo ve Vranově nad Dyjí. 
Více  informací vám poskytne matriční úřad Vranov n.D. - M. Miklíková. 

 
 
NEBEZPEČNÝ ODPAD 
 
Sběr nebezpečného odpadu proběhne  

 
v sobotu dne 2. dubna 2005 

 
před prodejnou Potraviny Balaš ve Vranově nad Dyjí, a to v době  

od 8.00 do 9.00 hod. 
 

Je přísně zakázáno provádět skládku tohoto odpadu v jiný den  
a v jinou dobu.  
Nebezpečný odpad je předáván přímo pracovníkům společnosti .A.S.A., 
kteří sběr zajišťují. 

Mezi nebezpečný odpad patří : barvy a ředidla (v plechovkách  
a lahvích), oleje, olejové filtry, čistící tkaniny od olejů, prošlé léky, 
lepidla, autobaterie, monočlánky, zářivky a výbojky, televizory, 

ledničky, pneumatiky od osobních automobilů (bez disků), 
agrochemický odpad (prošlé postřiky a hnojiva). 
 

 
ŽELEZNÁ SOBOTA 

 
Sbor dobrovolných hasičů ve Vranově nad Dyjí oznamuje, že  

 
v sobotu dne 16. dubna 2005 

 
proběhne v naší obci sběr železného odpadu. 

Připravte uvedený odpad na obvyklá místa a připomínáme, že jde 
pouze o sběr železného odpadu. Žádný jiný odpad na uvedený termín 

nechystejte. 
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VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 

Odvoz velkoobjemového odpadu (koberce, nábytek, dřevo, plast, 
laminát, apod.) nemá zatím určené datum sběru a odvozu, budeme vás 
včas informovat. 

 
OBYVATELSTVO VRANOVA NAD DYJÍ V ČÍSLECH 
Aktuální počet obyvatel v naší obci k 1. lednu 2005 je 884.  
Z toho žen 441 a mužů 443.  
Věkový průměr obyvatel naší obce je 38,45 let. 
 
Tato čísla jsou pro některé překvapující, pro některé  zajímavá a pro 

obec jako takovou velmi důležitá a užitečná. 
Počítačový program  evidence obyvatel dokáže však ještě více 

nahlédnout v číslech do struktury obyvatelstva. 
Jistě, jsou to jenom čísla, ale i díky těmto číslům lze přemýšlet nad 

budoucností naší obce, nad směrem jejího vývoje. 
 
Struktura obyvatelstva 

 

  Věk celkem muži ženy 

  0 -   6              46 27 19 

  7 - 18            128 66 62 

19 - 30            184 90 94 

31 - 60           373 203 170 

61 a více         153 55 98 

 
Již tato tabulka mnohé napoví a pokud bychom pracovali s čísly 

podrobněji, zjistili bychom, kterou skupinu obyvatel máme 
nejpočetnější, na kterou se zaměřit více a kterou nemá význam 
oslovovat, protože je v zastoupení mizivém. 

K trvalému pobytu je nejvíce osob přihlášeno v ulicích Zátiší a 
Havlíčkovo nábřeží. 

 
Důležitým ukazatelem je počet narozených dětí v jednotlivých letech: 

  Rok    1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  

   5     4     7     7          2    12   13   8   
 

Závěrem Vám pro zajímavost představujeme nejčastější příjmení  
Ve Vranově nad Dyjí ( včetně příjmení žen): 

Mynařík, Plachý, Hanák 
Nejrozšířenějším křestním jménem je Marie, Petr, Josef, Jan, Jana a Jiří. 
 

Touto stručnou ukázkou jsme Vám chtěli přiblížit, že pracovat 

s těmito čísly může být velmi užitečné i zajímavé.  
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TTUURRIISSTTIICCKKÉÉ  IINNFFOORRMMAAČČNNÍÍ  CCEENNTTRRUUMM 

 

  
REGIONTOUR BRNO 2005  

Ve dnech 13. až 16. ledna 2005 probíhal v Brně na Výstavišti 
Regiontour 2005.  

„Regiontour jako veletrh cestovního ruchu je vyvrcholením propagace 
regionu Vranovsko. Obce se snaží vydávat propagační materiály, a to 
nejen vlastní, ale i společné, vyzdvihnout turistická místa, památky, a 
to vše v co nejširší míře a co nejefektivněji prezentovat návštěvníkům 
veletrhu.  

První dva dny byla výstava zaměřena na tzv. odbornou veřejnost. 
Cestovní kanceláře vyslaly své zástupce, kteří se informovali o 

novinkách v oblasti cestovního ruchu v regionech, o nabídce nových 
produktů, o vyznačení naučných stezek, cyklotras, cyklostezek atd. 
Zbylé dva dny byly určeny pro školy, důchodce a ostatní zájemce 
cestovního ruchu. 

Naše expozice pod vedením ing. Samira Malouly, ředitele 

Znojemského regionálního rozvoje, byla zastoupena obcemi a městy 
Miroslav, Jevišovice, Únanov, Vranov, Moravský Krumlov, Znojmo a 
rakouským stánkem Retzerland.  

Celé čtyři dny jsme na stáncích podávali informace  týkající se 
ubytovacích kapacit, cyklotras a zajímavosti Vranovska.  

I v příštích letech se budeme těšit na spolupráci místních podnikatelů 

a ubytovatelů, kteří se každoročně (někteří i osobně) účastní veletrhu 
cestovního ruchu, aby ukázali, co Vranovsko může turistům nabídnout. 
 
 

  

  

KKUULLTTUURRNNÍÍ  OOKKÉÉNNKKOO 
 

 
 
OBECNÍ PLES – 28.1.2005 
Poslední lednový víkend vrcholila plesová sezona i ve Vranově nad 

Dyjí. Hudební skupina Klaxon a Duo Amadeus vyhrávaly na Obecním 

plese v Zámeckém hotelu. Kladně bylo hodnoceno i vystoupení 
znojemské taneční školy Single. Bohatá tombola, dobrá zábava a 
příjemná obsluha přispěly k všeobecné spokojenosti účastníků plesu. 

 
 
MASOPUST – 5.2.2005 
Mrazivý den a nebe bez mráčku jako z Ladových obrázků, tak začal 

masopust v naší obci.  Již se zdálo, že devítičlenná skupinka masek 
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pochůzku  s pozvánkami na masopustní merendu po celé obci do 

setmění nezvládne. Podařilo se to díky laskavosti pana Šrámka, jenž 
posloužil coby taxislužba. Po  19. hodině zbývajících  sedm statečných 
zasedlo  po  dvacetikilometrové túře  k „dubovému“ stolu  v Hospůdce u 

pana Švaříčka. Stará oprýskaná konvička vydala svůj poklad. 
Spoluobčané byli opravdu  velmi štědří. Finanční dar  8 540 Kč  byl 
použit  k nákupu cen do tomboly. 

O pohostinnosti vranovských spoluobčanů lze hovořit  pouze v super-
lativech.   

 
 

MERENDA – 12.2.2005 
O týden později ožil sál Zámeckého hotelu masopustní merendou. 

Program byl rozdělen do  tří částí. Po 22. hodině se losovaly hlavní 
výhry, následovalo pochování basy podle skvělého scénáře paní  
M. Miklíkové a paní M. Mynaříkové. Bezprostředně poté  byly vyhlášeny 
tři nejlepší masky, které obdržely sladkou odměnu od paní Králové. 
Nezapomnělo se ani na blížící se svátek zamilovaných. Po losování 

prodaných vstupenek získal výherce valentýnská srdíčka v dárkovém 
balení. Pak už následovala ničím nerušená zábava s hudební skupinou 
Klaxon.  

 
 
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA – 3. a 7.3.2005 

Občanské sdružení Diakonie Broumov, nezisková humanitární 
organizace, která poskytuje materiální pomoc sociálně potřebným 
občanům u nás i v zahraničí, vyhlásilo ve spolupráci s naší obcí 
humanitární sbírku letního a zimního oblečení,  lůžkovin, hraček a knih. 
V Místní knihovně, kde bylo sběrné stanoviště, se shromáždilo kolem 
jedné tuny výše jmenovaného materiálu. Na žádost spoluobčanů 
zopakujeme  sbírku v podzimních měsících letošního roku. 

 
 
 
Připravuje se : Velikonoční výstava   březen 
 Velikonoční zábava       26.3. 

 Vranovský slavík   /výběrové kolo/        22.4. 
 Pálení čarodějnic            30.4. 

 Den matek                      12.5. 
 Vranovský slavík  /velké finále/          21.5. 
 Den dětí 24.6. 
 Literární soutěž              10.6. 
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ZZEE  ŠŠKKOOLLNNÍÍCCHH  LLAAVVIICC 

 
 
ÚSPĚCHY VRANOVSKÉ ŠKOLY  

V průběhu školního roku se žáci naší školy  zapojují  také do 
okresních kol olympiád  nejrůznějších předmětů ( dějepis, zeměpis, 
jazyk český…). Jedná se o náročné soutěže v odborných znalostech 
příslušných oborů.  

V současnosti je největším úspěchem naší školy 3. příčka v okresním 
kole olympiády v jazyce českém (konaném 2.3.2005 ve Znojmě). Na 
tomto velmi pěkném místě se ze 44 soutěžících z celého okresu umístila 

Jana Krčálová, žákyně 8. ročníku. Bude naši školu reprezentovat i 
v krajském kole 5. května 2005 v Brně. 

V únoru proběhla na škole recitační soutěž. Úspěšní recitátoři 
nejstarší kategorie  - Veronika Kadlecová (žákyně 8. ročníku) a Ctirad 
Pisk (žák 9. ročníku) postoupili do okresního kola, které se konalo  
8. března ve Znojmě. V této prestižní soutěži, nazvané Dětská scéna 
2005,  nám  udělala velkou radost Veronika Kadlecová. Ve své kategorii 

se umístila na   2. místě a postupuje do krajského kola pořádaného 
v Brně. Je potěšující, že naše děti znamenitě obstály v konkurenci 
velkých znojemských škol. Našim žákům děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy a přejeme jim i nadále mnoho úspěchů. 

 
VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA RECITAČNÍ SOUTĚŽE - 23.2.2005 

Kategorie 1. ročník 

1. místo Kateřina Durajková 

2. místo Jana Hadenová  

3. místo Nikola Spurná 

4. místo Martina Kvapilová 

Kategorie 2.-3. ročník 

1. místo Petr Grund 

2. místo Adam Vrška 

3. místo Iveta Perličková 

Kategorie 4.-5. ročník 

1. místo Kristýna Trochtová 

2. místo Anna Vršková 

3. místo Tereza Mynaříková 

4. místo Nikola Trnková 

Kategorie 8.-9. ročník 
Všichni soutěžící (Ctirad Pisk, Veronika Kadlecová a Jana 

Krčálová) podali skvělé výkony. Proto se porota rozhodla ocenit 

všechny.  
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Kategorie 1. ročník 
Kateřina Durajková,  Jana Hadenová, Nikola Spurná,  Martina Kvapilová  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kategorie 2.-3. ročník 
Petr Grund,  Adam Vrška,  Iveta Perličková  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kategorie 4.-5. ročník 
Kristýna Trochtová,  Anna Vršková,  Tereza Mynaříková,  Nikola Trnková 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Kategorie 8.-9. ročník 
Ctirad Pisk, Veronika Kadlecová, Jana Krčálová 
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PODĚKOVÁNÍ 

 

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kdo pomohli 

realizovat projekt „Kamarádky a  kamarádi malé  Helgy“, který  

ZŠ  ve Vranově schválilo MŠMT  a  který vyvrcholil v prosinci 

2004  výstavou v galerii  Doré.  Poděkování  patří především  

skupince  dětí  z vranovské školy, které se pustily do řešení 

tohoto nelehkého úkolu. Odvedly opravdu veliký kus pro ně 

doposud nezvyklé práce.  Jsem rád, že v ní mohu s nimi 

pokračovat.  Na uskutečnění projektu se podíleli :  vedení  ZŠ, 

Obec Vranov nad Dyjí, zaměstnanci zámku ve Vranově,  pan 

farář otec  Oldřich / majitel galerie /,  kulturní  komise  obce    a  

Jihomoravské  muzeum ve Znojmě. Byl  jsem  požádán  paní  

akademickou  malířkou  Helgou  Weissovou a paní  Martou  

Kottovou,  abych  poděkoval  všem  výše  jmenovaným  také  

jejich  jménem. 

 

 

 

Jak pokračuje práce na projektu dnes? 

 

S dětmi stále dohledáváme materiály k naší práci a začali jsme 

připravovat malé divadlo poezie z veršů dětí, které za druhé 

světové války zahynuly v Terezíně a Osvětimi. V těchto dnech 

jsme obdrželi předběžné pozvání na instalaci výstavy v Praze, 

kde bychom měli eventuelně 10. května v divadle MINOR 

s vranovskými dětmi vystoupit společně s Dismannovým 

dětským souborem. Výstava bude rovněž otevřena 1.6. ve 

znojemském muzeu. 

Zájem o výstavu projevují i jiná místa v republice (Brno, 

Teplice, Znojmo aj.). Snad se nám podaří  nalézt i případného 

sponzora, který by nám pomohl vyřešit otázku zhotovení 

divadelní scény pro divadlo poezie. Pro naše divadlo 

potřebujeme také staré kufry a kufříky (tzv. papíráky), oblečení 

pro děti odpovídající době kolem r. 1940 – 1950 apod. Jestli 

nám můžete poradit nebo pomoci, spojte se přímo s vedoucím 

souboru při ZŠ ve Vranově nad Dyjí (tel. 603 464 200). 

Nejdůležitější ale je, že pracujeme dál a záleží opravdu jen a 

jen na nás, jestli se vše podaří. 

 

Mgr. Petr Žák  
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SSPPOORRTT  VVEE  ŠŠKKOOLLEE 

 
 
FLORBAL 

Naši starší žáci zvítězili ve všech třech zápasech závěrečného turnaje 
Šumenské florbalové ligy, který proběhl 11. ledna v Blížkovicích, a 
obsadili tak 1. místo.  

Celkově po všech třech odehraných turnajích skončili druzí se ztrátou 
jediného bodu na vítěznou Lubnici.  

Petr Železný se stal s velkou převahou vítězem soutěže střelců, 
když v devíti odehraných utkáních nastřílel celkem 33 branek. 

 
Mladší kategorie má před sebou ještě jeden turnaj skupiny A a 

závěrečný finálový turnaj, kde navzájem změří síly 4 nejúspěšnější 
družstva (2 nejlepší z každé skupiny). 

 
 

  Starší kategorie - konečné výsledky body branky 

  1. Lubnice 15 68 

  2. Vranov nad Dyjí 14 60 

  3. Blížkovice 5 26 

  4. Bítov 2 25 

  

  

   Soutěž střelců - konečné výsledky 

 jméno družstvo góly celkem 

1. Železný Petr Vranov 10 7 16 33 

2. Kucharič Tomáš Lubnice 8 8 5 21 

3. Veleba Jakub Blížkovice 8 3 3 14 

4. Miklík Gabriel Vranov 0 7 5 12 

5. Schlápota Bohumil Lubnice 5 2 4 11 

6. Šteif Jan Lubnice 1 4 4 9 

6. Raška Viktor Vranov 1 4 4 9 

8. Vařák Bronislav Lubnice 0 5 3 8 

9. Krpálek Bítov 1 5 1 7 

9. Fouček Bítov 4 1 2 7 

11. Štěpanovský Bítov 2 3 0 5 

11. Kornelly Bítov 2 0 3 5 

11. Kincl Ondřej Lubnice 0 2 3 5 

11. Bajgl Víťa Lubnice 1 0 4 5 
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SSKKPP  VVRRAANNOOVV  NNAADD  DDYYJJÍÍ  

  

  

ROZPIS UTKÁNÍ OKRESNÍ SOUTĚŽE V KOPANÉ sk. IV.A - muži 

 

14.KOLO DOBŠICE-VRANOV  NEDĚLE 27.3.2005 15:00 

15.KOLO VRANOV-GR.MÝTO NEDĚLE 3.4.2005 16:00 

16.KOLO ST.PETŘÍN-VRANOV NEDĚLE 10.4.2005 16:00 

17.KOLO VRANOV-ŠATOV NEDĚLE 17.4.2005  16:30 

18.KOLO BLÍŽKOVICE"B"-VRANOV SOBOTA 23.4.2005 16:30 

19.KOLO VRANOV-SUCHOHRDLY NEDĚLE 1.5.2005 16:30 

20.KOLO KŘEPICE-VRANOV NEDĚLE 8.5.2005 16:30 

21.KOLO MAŠŮVKY-VRANOV NEDĚLE 15.5.2005 16:30 

22.KOLO VRANOV-ŠTÍTARY"B" NEDĚLE 22.5.2005 16:30 

23.KOLO SLATINA-VRANOV NEDĚLE 29.5.2005 14:00 

24.KOLO VRANOV-HOSTIM NEDĚLE 5.6.2005 16:30 

25.KOLO PAVLICE"B"-VRANOV NEDĚLE 12.6.2005 10:15 

26.KOLO VRANOV-volno  

 

 

ROZPIS UTKÁNÍ OKRESNÍ SOUTĚŽE V KOPANÉ sk. A - žáci 

 

12.KOLO PRÁČE-VRANOV NEDĚLE 27.3.2005 13:00 

13.KOLO VRANOV-volno  

14.KOLO PROSIMĚŘICE-VRANOV NEDĚLE 10.4.2005 14:30 

15.KOLO VRANOV-MRAMOTICE NEDĚLE 17.4.2005 14:30 

16.KOLO PAVLICE-VRANOV NEDĚLE 24.4.2005 14:30 

17.KOLO VRANOV-SUCHOHRDLY NEDĚLE 1.5.2005 14:30 

18.KOLO ŠTÍTARY-VRANOV NEDĚLE 8.5.2005 14:30 

19.KOLO HL.MAŠŮVKY-VRANOV NEDĚLE 15.5.2005 14:30 

20.KOLO VRANOV-MICMANICE NEDĚLE 22.5.2005 14:30 

21.KOLO HATĚ-VRANOV NEDĚLE 29.5.2005 14:00 

22.KOLO VRANOV-BANTICE NEDĚLE 5.6.2005 14:30 
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OOSSTTAATTNNÍÍ  

  
NAJDOU SE VE VRANOVĚ ODVÁŽNÍ MUŽI? 
Po delší době se opět sešlo ve Vranově několik odvážlivců, kteří by 

chtěli znovu začít s něčím takovým, čemu se říká divadlo. Poprvé jsme 
se sešli 2. března. Rádi bychom společnými silami přivedli až k premiéře 
hru, která bude opravdu naše – Vranovští vinaři aneb bylo – nebylo! 

Jenže se objevil maličký problém: 
Potřebujeme nejen ženy, které odvahu ke vstupu na prkna, která 

znamenají svět, našly, ale také 4 – 5 odvážných mužů, kteří tuto 
odvahu mají také. 

Najdou se ??? 
Další schůzka nově vznikajícího souboru je ve středu 30. března 

v 17.30 v mateřské škole v Zátiší. První zkouška odvahy: nezapomeňte 
na přezůvky a především dobrou náladu. A to platí pro kohokoliv, kdo 
by se k nám chtěl přidat. 

Mgr. Petr Žák 
 

NOVINKY Z A.M.I.M.S. 
Fatym Vranov ve spolupráci s Fatymem Přímětice-Bítov vydává různé 

brožurky. Rád bych upozornil na dvě nejnovější, které vycházejí 
v A.M.I.M.S. (Apostolatus Mariae Immaculatae Matris Spei, česky 
Apoštolát Panny Marie Neposkvrněné – Matky Naděje). 

První z nich se jmenuje Manželství od Boha nám dané.  Tato brožura 

má zvláštní pozadí. Loňský rok 2004 totiž vyhlásil brněnský pan biskup 
Vojtěch Cikrle jako rok rodiny. Povzbudil všechny, aby věnovali 
pozornost rodině a hledali cesty, jak přispět k ozdravení života v našich 
rodinách. Tato brožurka je odpovědí Fatymu na výzvu pana biskupa. 
Jsou do ní zařazeny tři promluvy na téma manželství a soužití 
v rodinách. Brožurka je doplněna veselými obrázky slečny katechetky 
Mgr. Marie Vyhnálkové ze Štítar. Téma rodiny je a bude aktuální i 

přesto, že rok rodiny 2004 je za námi.  
Dále bych rád z novinek doporučil Kázání ze čtvrtého košíku od Mons. 

Ladislava Simajchla. Autor těchto kázání je známý mnoha čtenářům 
našich tiskovin. Dokáže srozumitelně a přitom čtivě předávat životní 
moudrost. Nalezneme zde kázání na každou neděli letošního roku. 

Brožurka může posloužit jednak pro lepší přípravu na nedělní 
bohoslužbu nebo tato kázání jistě ocení ti, kteří se sice nedělní 

bohoslužby nezúčastní, ale chtějí zůstat v kontaktu s duchovním 
poselstvím aktuální neděle.  

Připomněl bych ještě, že od Ladislava Simajchla vyšlo v našem 
Tiskovém apoštolátu už více než deset publikací. Zájemci o zmíněné 
nebo i jiné tiskoviny vydané v A.M.I.M.S se mohou o ně hlásit na naší 
faře ve Vranově nad Dyjí. 

P. Marek Dunda  
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ZZAAJJÍÍMMAAVVOOSSTTII  OO  VVRRAANNOOVVĚĚ  NNAADD  DDYYJJÍÍ  
 
DOMY 

 
Budova dnešní pošty (nárožní dům naproti obecnímu úřadu) –  
č.p. 19, významná stavba se středověkým původem, postavená do 

půdorysu písmene „L“. Dříve zde stály domy dva, rozdělené úzkou 
uličkou v místě dnešního průjezdu. Byla v nich obecní radnice, šatlava, 
a dnes z větší části zasypaný vinný sklep. Okolo radnice – ze zadní 
strany – byla postavena do dnešní doby částečně zachovalá zeď, za 

kterou byly psí boudy. Mladší je přístavba hasičské zbrojnice v zadní 
části dvora. Obě budovy byly kolem roku 1870 spojeny do jednoho 

celku, tedy do současné podoby.  
Podle dobové zprávy z roku 1929 byly na staré vranovské radnici – 

nejpozději od poloviny 17. století – pověšeny hodiny, znak městečka a 
poplašný zvon, kterým se zahajovaly a ukončovaly výroční trhy. Uvnitř 
se konala zasedání a byla tu opatrována privilegia obce, velký cínový 

džbán, šest tzv. pohárů cti, dvě halapartny a neznámý počet mušket a 
dalších zbraní pro domobranu městečka (k roku 1684 v ní bylo 
připomínáno 54 mužů). Dnes zčásti zasypaný vinný sklep měl být 
každoročně vysvěcován a každý občan z něho o posvícení dostával půl 
mázu vína. 

Nejdůležitější privilegia obce udělovaná postupně od 16. století: právo 

pečetit voskem, právo erbovní, právo svobodně odkázat majetek, právo 
sběru suchého dřeva v panských lesích, právo vystavovat rodné listy, 
právo výčepní, právo rybolovu, právo mýtné, právo pěti výročních trhů. 

 
Budova školy  
Dříve administrativní, bytové a skladové centrum barokního (a snad 

ještě renesančního?) panského pivovaru budovaného postupně – 

nejpozději v průběhu 17. a 18. století. Zachovaly se z něj některé 
přízemní místnosti s valenými klenbami, pročleněnými místy lunetami, 
a dále zčásti zřícené a zazděné podzemní chodby a sklepení, kde se 
skladovaly sudy s pivem (vlastní pivovar je doložitelný jen v půdorysu 
protáhlé obdélné budovy proti bývalé školní jídelně). Do horního patra 

této budovy, pojmenované krátce po roce 1800 jako „Helenina vila“, 
byla v roce 1859 přestěhována škola. V roce 1882 se objekt podle plánů 

znojemského stavitele Johanna Ungera modernizoval, to je radikálně se 
změnila dispozice jeho interiérů, získal novou střechu a novou fasádu 
s vystouplým bosováním do výše kordonové římsy a s klenáky nad okny 
– její přízemí užíval v té době ještě stále pivovar velkostatku. V roce 
1906 proběhla jeho komplexní přestavba, která přinesla mimo jiné  
zvýšení o třetí podlaží a přístavbu křídla s tělocvičnou. Nová fasáda byla  
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pojata jako historizující – se secesním vstupem. Trojúhelníkový štít 

vstupního portálu byl ozdoben reliéfní alegorií tančících dětí okolo dvou 
jabloní symbolizujících plodnost a poznání (dívka se sepjatýma rukama 
a zamyšlený chlapec s knihou opodál přibližují způsob, jak tohoto cíle 
dosáhnout – modlitbou a prací). 

První písemná zmínka o vranovské škole pochází z roku 1623. Prvním 
učitelem byl Norbert Schwarz, jehož působištěm byla jedna pronajatá 
místnost v domě pekaře Fritze (dnes zde stojí občerstvení Formosa). 

Učilo se výhradně večer, a to katechismu, čtení, psaní a počtům. Učitel, 
aby se uživil, musel vést správu obecních hodin, zapisovat vinařské 
účty, o trzích, dělat kostelníka a navíc se zabývat soustružením 
(soustruh stál v učebně). Po jeho smrti nastoupil syn Josef, po něm 
vnuk Karel, který dělal navíc varhaníka. Někdy v první polovině 19. 

století byla škola rozšířena na dvojtřídku a byl přijat podučitel, který 
musel zvonit umíráčkem za 1 zlatý ročně. Dům na náměstí však časem 

prostorově nepostačoval a navíc hrozil sesutím. Proto Mniszkové v roce 
1859 pronajali obci horní patro tzv. Heleniny vily a ta sem školu 
přestěhovala. V roce 1882 byla škola rozšířena na trojtřídku. V roce 
1906 se již vyučovalo ve čtyřech třídách obecní školy a ve čtyřech 
třídách školy měšťanské. V roce 1930 byla postavena česká menšinová 
škola (do léta 2003 budova pro 1. až 4. ročník ZŠ, dnes se v ní 

nevyučuje).  
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NNĚĚCCOO  PPRROO  BBYYSSTTRRÉÉ  HHLLAAVVYY 
 
Zadání úkolu: 

Kolik oček mají tyto kostky na ploškách, jimiž spočívají na stole? 
 

 
 

První leží na stole jedničkou, druhá trojkou, třetí pětkou. 
Na hracích ploškách jsou vždy očka rozmístěna tak, aby dvě protilehlé 

strany dávaly součet sedm. Zkrátka výrobci užívají tuto prastarou 
zvyklost. 

Jenže „náš výrobce“ tuto zvyklost porušil. 
Čísla na třech dalších kostkách jsou rozmístěna jinak. 
Poznáte pravidlo? 
Všechny tři kostky jsou samozřejmě stejné, mají očka rozmístěná 

podle stejného vzoru. 

   

 
 
 

 (Řešení najdete v příštím čísle zpravodaje.) 

  
Řešení z minulého čísla zpravodaje: 

  

  Úkol A   Úkol B     Úkol C     Úkol D 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 19 

 

ŠŠPPEETTKKAA  HHUUMMOORRUU 
 
 

Feministické hádanky 
 
 
Co mají společného muži a mraky? 
Hodně. Jakmile odtáhnou, nastane hezký den. 
 
 

Jaké tři největší krize prožívá muž? 
Ztrátu ženy, vyhazov ze zaměstnání a škrábanec na autě. 

 
  
Proč se zřítí zídka, o kterou se muž opřel? 
Moudřejší ustoupí. 
 

 
Dokážete si představit svět bez mužů? 
Žádná zločinnost a spousta tlustých, šťastných žen. 
 
 
Proč má tolik mužů nohy do O? 

Nedůležité věci se obvykle dávají do závorek. 
 
 
Co znamená muž v sudu s kyselinou solnou? 
Vyřešený problém. 
 
 

Co dělá žena, když muž kličkuje po zahradě? 
Klidně střílí dál. 
 
 
Proč mívají ženy poslední slovo? 

Protože muže už nic nenapadá. 
 

 
Jaký je rozdíl mezi mužem a mléčným zubem? 
Mléčný zub ví, kdy má vypadnout. 
 
 
Kolik času muži zabere výměna jedné role toaletního papíru? 

Nevíme,takový případ ještě nebyl zaznamenán. 
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Florbalové družstvo starších žáků Vranova nad Dyjí 

 
Dole zleva: Viktor Raška, Vojtěch Jankůj, Petr Železný a Zbyněk Matula 

Nahoře zleva: Karel Vlček, Daniel Kudr, Gabriel Miklík a Pavel Plucek 
 
 
 
___________________________________________________ 
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