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Z ÚŘADU MĚSTYSE
POKLES DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ SE TÝKÁ I NÁS
Celosvětová ekonomická krize se negativně promítla do celostátního pokladního
plnění meziročním poklesem inkasa také i u sdílených daní (daň z přidané
hodnoty, daň z příjmu právnických a fyzických osob, daň z nemovitosti). Pokles
těchto daňových příjmů se dotýká všech obcí a samozřejmě i nás. Dle údajů
Ministerstva financí ČR by měly být letošní daňové příjmy ve srovnání s rokem
2008 nižší o 12%, ve srovnání s rozpočtovými částkami je snížení až 18%. Na
tuto vážnou situaci reagoval i kraj. Krajský rozpočet počítal s příjmy ve výši
5,4 mld. Kč, bude muset vyjít nikoliv s původně předpokládaným snížením
o 500 mil. Kč, ale již se snížením o více jak 900 mil. Kč (17% plánovaných příjmů).
Městys Vranov nad Dyjí pocítil tento pokles daňových příjmů výrazně také. Za tři
čtvrtletí máme propad 565 tis. Kč, což je 11% příjmů ze sdílených daní do
rozpočtu obce. U obcí a měst se předpokládá pokles příjmů v tomto roce o 18 až
20%. Vážnost situace si uvědomujeme, ale nemůžeme zastavit plánované akce
na rok 2010. Prioritou nadále zůstává průtah Vranovem. Správa a údržba silnic
JMK má již platné stavební povolení na komunikaci a městys Vranov nad Dyjí má
stavební povolení na chodníky. Celý proces se nezastavil a nyní probíhají
schvalovací řízení na kraji a podání žádostí o evropské peníze. V případě, že se
podaří prosadit tuto rekonstrukci, musí městys ze svého rozpočtu zafinancovat
7 – 8 mil. Kč (chodníky, přípojky, dešťová kanalizace, osvětlení, zeleň, plyn). Od
této akce neustoupíme, protože by se rekonstrukce oddálila o mnoho let a nyní je
jedinečná možnost čerpat finanční prostředky z evropských fondů. Další prioritou
zůstávají pro nás dále akce dotované z EU. Proto jsme zpracovali projekt a podali
žádost na zateplení mateřské školy a také, pokud bude vyhlášena výzva
z regionálního operačního programu, podáme opětovně žádost na opravu
náměstí, případně knihovny. To jsou priority, které máme, ale je třeba si uvědomit,
že musíme splácet každý rok i půjčky, hlavně za vodovod a kanalizaci, což
představuje částku okolo 1,5 mil. Kč.
/lv/
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AKCE Z PŘIDĚLENÝCH DOTACÍ UKONČENY
Na začátku července bylo slavnostně otevřeno
dětské hřiště v Zátiší pro děti od 3 do 14 let. Pro
jednotlivé herní prvky jsou stanoveny věkové
hranice. Je třeba dodržovat „Návštěvní řád
dětského hřiště“, v němž jsou uvedeny důležité
informace pro uživatele. Přáním nás všech je, aby
toto malé sportoviště bylo smysluplně využíváno a
děti trávily volný čas v bezpečí. Je zapotřebí
upozornit především dospívající mládež, aby si
uvědomila, komu má dětské hřiště sloužit.
Do konce prázdnin se podařilo vybudovat novou
komunikaci před mateřskou školou. Současně se
opravila část poškozené dešťové kanalizace,
přeložila se elektroinstalace a vybudovaly se nové
chodníky ke spokojenosti spoluobčanů.
V termínu do konce září byla využita dotace
z ministerstva pro místní rozvoj na opravu hlavního žulového kříže na hřbitově.
Kamenická firma odvedla kvalitní práci a zrenovovaný kamenný kříž je zachován
pro další generace.
/lv/

Slavnostní otevření dětského hřiště v Zátiší /9.7.2009/
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REVITALIZACE NÁHONU
Společnost E.ON zahájila v srpnu revitalizaci bývalého mlýnského náhonu. Toto
vodní dílo bylo zakresleno v mapách již v roce 1824. V šedesátých letech byl
náhon zasypán a do současné doby bylo koryto neudržované a zarostlé
dřevinami. Společnost E.ON obnoví náhon v celé délce a opraví stávající most,
který je překryt násypem. Celá akce by měla být hotova do konce tohoto roku. Tím
se zatraktivní tato část Vranova nejenom pro místní spoluobčany, ale také pro
turisty jako historická a technická zajímavost.
/lv/
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 17. října 2009 budou pracovníci firmy ASA EKO s.r.o. Znojmo svážet
nebezpečný odpad.
Nebezpečný odpad přivezte na prostranství před bývalou prodejnou masny
v době od 8.00 do 9.00 hodin.
Mezi nebezpečný odpad patří:
Barvy a ředidla (v plechovkách a lahvích), oleje, olejové filtry, čisticí 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 ! ! !
/sk/
SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
V období od 19. do 21. října 2009 (do 8.00 hodin) bude na prostranství před
bývalou prodejnou masny umístěn kontejner na shromáždění objemného odpadu.
Do této kategorie odpadů patří veškerý objemný odpad kromě tříděného odpadu,
nebezpečného 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 !!!
/sk/
CVIČÍME PRO ZDRAVÍ
V místní knihovně probíhá pod vedením odborníka Petra Valenty pravidelně
jedenkrát týdně / pondělí 17. 00 – 18. 30 hod./ cvičení pro zlepšení psychické a
fyzické kondice – Tai – Chi. Zájemci se mohou průběžně hlásit u J. Sárové.
Měsíční poplatek pro veřejnost 300 Kč, pro seniory /skupina minimálně pěti
zájemců/ měsíční poplatek 120 Kč.
/js/
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KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO VRANOVSKO
Pro zájemce o tuto problematiku svoláme schůzku s koordinátorkou L. Rockovou
a ředitelkou CSS Znojmo.
Nejnovější informace o poskytování sociálních služeb v našem regionu najdete
na webových stránkách www.css.euweb.cz
Stránky se neustále doplňují a aktualizují.
/js/

KULTURNÍ OKÉNKO
MALUJEME PRO RADOST /22.6.2009/
S blížícími se prázdninami
připravil městys Vranov
nad Dyjí pro děti místní
mateřské a základní školy
akci
pod
názvem
Malujeme pro
radost.
Zejména drobotina brala
svůj výtvarný počin nesmírně vážně, větší a
odrostlejší školáci malovali převážně ve skupinkách. Pro mnohé se ve
fantazii rodily pohádkové
motivy, jiní v malbě vyjádřili radost z nastávajících prázdnin. Každý soutěžící byl odměněn sladkostmi a
absolutní vítěz Luboš Mynařík se radoval z fotbalového míče, který se stal, jak
sám řekl, výrazným motivem k vítězství. Poděkování si zaslouží paní vedoucí
rekreačního střediska Klatovka Alena Prathová, vedoucí M + M marketu paní
Milada Rambousková a energetická společnost E.ON, kteří se stali
spolupartnery městyse.
/js/
FOTO Z VRANOVSKÉ POUŤI /16.8.2009/
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Připravujeme:
Posezení s důchodci
Zdobení vánočního stromu
Vánoce v podzámčí
Zpívání u vánočního stromu
Společenský ples

23. 10. 2009
27. 11. 2009
17. 12. 2009
22. 12. 2009
16. 1. 2010

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
V letošním školním roce nastoupili do školy 103 žáci, do školní družiny se
přihlásilo 30 dětí.
Vyučuje se v 7 třídách, spojený je opět 2. a 3. ročník do jedné třídy a dále 4. a 5.
ročník.
V učitelském sboru došlo ke změnám, za mateřskou dovolenou p. uč. Miroslavy
Trojanové nastoupila p. uč. Helena Meluzínová s aprobací pro 1. stupeň – učí
1. třídu, dále náš učitelský sbor posílil pan učitel Ladislav Fiala, který učí fyziku a
tělesnou výchovu na 2. stupni.
Přidělení tříd a třídnictví:
1.
2. a 3. ročník
4. a 5. ročník
6.
7.
8.
9.

p.uč.
p.uč.
p.uč.
p.uč.
p.uč
p.uč.
p.uč.

bez třídnictví

p.uč. Mgr. Lubor Durda, který učí nadále informatiku
p.uč. Ladislav Fiala
Marcela Holíková – pracuje s integrovaným žákem
p. vych. Dagmar Hromadová

asistent pedagoga
školní družina

Mgr. Helena
Mgr. Lenka
Mgr. Marie
Mgr. Kateřina
Ing. Milana
Mgr. Eva
Mgr. Martina

Meluzínová
Machová
Bulínová
Ondrůjová
Zuhlová
Damborská
Jedličková

Zástupkyní ředitelky školy zůstává paní uč. Mgr. Nataša Polláková.
V letošním školním roce pokračujeme ve výuce angličtiny jako prvního cizího
jazyka, a to ve 3. a 4. a 5. ročníku, v ostatních třídách bude dobíhat němčina, ale i
tito žáci budou mít možnost seznámit se s anglickým jazykem, protože i na
2. stupni se začíná vyučovat angličtina jako 2. cizí jazyk od 7. ročníku.
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Foto ze zahájení školního roku 2009/2010
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Do konce tohoto kalendářního roku budeme mít ve škole pro názornější a
efektivnější výuku další moderní zařízení - interaktivní tabuli SMART Board
s pojezdovým systémem umožňujícím vertikální posun celé sestavy. Celé zařízení
bude umístěno ve volné učebně, aby byla možná výuka pro kterýkoli ročník podle
potřeby učitelů.
Všichni učitelé jsou ochotni věnovat se ve svém volném čase dětem i po
vyučování, a tak nabízíme od října možnost pracovat v následujících zájmových
kroužcích:
Lubor Durda
Nataša Polláková
Ladislav Fiala
Martina Jedličková
Lenka Machová
Marie Bulínová
Eva Damborská
Kateřina Ondrůjová
Zdeňka Černošková
Miloš Nový
Dagmar Hromadová
Helena Meluzínová
Milana Zuhlová
Marcela Holíková

florbal
country tance pro 1. stupeň
počítačový kroužek pro st. žáky
ruční práce – šití na stroji
pěvecký, flétna
němčina, pěvecký – ml. žáci
angličtina– st. žáci
vedení školního časopisu
recitační
rybářský
šikovné ruce
aerobik, taneční
němčina hravě na počítači
turistický

Hned v září se naše škola opět přihlásila do ekologické soutěže ve sběru starého
papíru. Soutěžit budou jednotlivci i třídy mezi sebou.
Na konci školního roku budou vyhlášeny první tři nejaktivnější třídy a také tři
jednotlivci, kteří budou odměněni.
Organizace soutěže:
První sběrové období – měsíc říjen 2009 ( popř. listopad – podle množství
nasbíraného papíru), sběrové dny ve škole u pana školníka – denně!!
Jedná se o netříděný odpad novin a časopisů svázaný vždy do balíku a zvážený.
Knihy musí mít odstraněny tvrdé desky – ty se nesbírají. Karton se odevzdává
zvlášť, rovněž poskládaný, svázaný a zvážený.
Přejeme všem třídám hodně úspěchů ve sběru a dětem, kteří se do sběru aktivně
zapojí, předem děkujeme. Zároveň prosíme občany Vranova i okolí, aby při sběru
škole pomohli a dětem případně starý papír shromažďovali a zároveň je na to
upozornili.
Ve 2. ročníku ekologické soutěže ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů se
naše škola umístila v rámci celé republiky na 8. místě, obdrželi jsme věcnou cenu
v hodnotě 3 000,- Kč, a to fotbalové a volejbalové míče. V projektu sběru
vysloužilých elektrospotřebičů opět pokračujeme a touto cestou prosíme občany,
aby nadále elektrospotřebiče shromažďovali, dopravovali nebo posílali do
školy ( po domluvě s panem školníkem), a to do poloviny května 2010, kdy se
bude uzavírat třetí ročník soutěže.
Pozor! Spotřebiče musí být kompletní, nerozebrané a nesbíráme spotřebiče,
které mají obrazovku ( televizory, monitory), elektrické ohřívače vody
(bojlery) a akumulátory.
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Paní učitelka Mgr. Eva Damborská je ochotná věnovat nadále svůj čas i
dospělým, proto na škole může pokračovat kurz anglického jazyka pro
dospělé – pokud se přihlásí alespoň 10 zájemců, kurz bude probíhat ve 40
vyučovacích hodinách od října, popř.listopadu 2009 do března 2010.
Zájemci, hlaste se u vedení školy nebo přímo paní učitelce Damborské nejpozději
do konce října.
Mgr. Zdeňka Černošková
ředitelka školy
Z ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY
A je tu opět školní rok, ve kterém i nás v družině čeká plno práce. Již třetím rokem
pracujeme podle svého školního vzdělávacího programu. Je tvořen podle potřeb
dětí a možností naší družiny.
V celoroční hře „Jaro, léto, podzim, zima – celý rok je prima!“ budeme podnikat
výlety do přírody, povídat si proč, jak a co se děje v přírodě v jednotlivých ročních
obdobích, naučíme se poznávat květiny, ptáky, stromy, keře … Budeme dělat
drobné pokusy, sbírat přírodniny, hrát si …
V září jsme poznali nové kamarády a jejich jména, a tak se společně můžeme
vydat za poznáváním a hrami. Protože máme nový paravan pro loutkové divadlo,
pilně se učíme recitovat, nacvičujeme scénky, zpíváme písně a k tomu všemu
vyrábíme loutky. Každý měsíc se naučíme novou scénku, děti si mohou donést
z domu maňásky, plyšové hračky a vymýšlet své vlastní scénky a pohádky.
V družině si nejen hrajeme a povídáme, ale seznamujeme se s různými
výtvarnými a pracovními technikami. Typické zabarvení přírody se snažíme
výtvarně zachytit nejrůznějšími způsoby: malováním, otiskem listů, rukou,
zapouštěním, vystřihováním… Vytváříme tak spoustu hezkých výrobků, které
přinášejí radost. Svými výtvory zdobíme nejen prostory ŠD, ale i chodbu školy.
Podzim nám k tomu nabízí spoustu inspirace a přírodního materiálu.
/dh/

SKP VRANOV NAD DYJÍ
VÝSLEDKY A ROZPIS ZÁPASŮ MUŽSTEV SKP VRANOV NAD DYJÍ
Muži IV.A
1. kolo
2. kolo

sobota 15.8.
neděle 23.8

3. kolo
4. kolo

středa 16.9.
neděle 6.9.

5. kolo
6. kolo

neděle 13.9.
neděle 20.9.

Štítary"B" - Vranov
4:0 (1:0)
Vranov - Blížkovice"B"
1:3 (0:0)
branka: Matula
Únanov"B" - Vranov
3:0 (0:0)
Vranov - Hl. Mašůvky
4:0 (3:0)
branka - Jurčík 2x, Jankůj, Žáček
Těšetice - Vranov
3:0 (2:0)
Vranov - Chvalovice"B"
2:4 (1:1)
branky: Jankůj, Mačák
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Fotbalová přípravka – družstvo žáků SKP Vranov nad Dyjí s trenérem Martinem Benešem

7. kolo

sobota 26.9.

8. kolo

neděle 4.10.

9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

sobota 10.10
neděle 18.10 v 15.00
neděle 25.10. v 14.30
neděle 1.11. v 14.00
neděle 8.11. v 14.00

Mikulovice"B" - Vranov
branka: Jurčík
Vranov - Olbramkostel
branky: Hájek 2x, Žáček
Přímětice"B" - Vranov
Vranov - Slatina
Konice - Vranov
Vranov - Gr.Mýto
Vranov - Suchohrdly

1:1 (1:1)
3:1 (2:0)

Žáci (přípravka)
1. kolo
1. kolo
2. kolo
2. kolo
3. kolo
3. kolo

neděle 13.10.
neděle 13.10.
sobota 19.9.
sobota 19.9.
neděle 27.9.
neděle 27.9.

4. kolo

sobota 3.10.

4. kolo
5. kolo
5. kolo
6. kolo
6. kolo
7. kolo
7. kolo

sobota 3.10.
sobota 10.10.
sobota 10.10.
neděle 18.10. v 9.45
neděle 18.10. v 10.45
neděle 25.10. v 9.45
neděle 25.10. v 11.30

IE Znojmo"B" - Vranov
IE Znojmo"A" - Vranov
Jevišovice - Vranov
Pavlice - Vranov
Vranov - Práče
Vranov - SC Znojmo"B"

2:0(1:0)
5:0(3:0)
nehráno
2:0(1:0)
0:3(0:1)
2:1(0:1)

branky: Raška V., Havelka
Vranov - Blížkovice
1:1(0:1)
branka: Dvořák
Vranov - Blížkovice
0:1(0:0)
Vranov - IE Znojmo"B"
Vranov - IE Znojmo"A"
Vranov - Jevišovice
Vranov - Pavlice
SC Znojmo"B" - Vranov
Práče - Vranov

Hřiště
IE Znojmo
IE Znojmo
Pavlice
Pavlice
Blížkovice
Blížkovice
Vranov
Vranov
Vranov
Vranov
Blížkovice
Blížkovice
Práče
Práče

Fotbalisté děkují:
- Hotelu Pod zámkem za finanční příspěvek na nákup fotbalových míčů a
sportovního vybavení pro mužstvo přípravky SKP Vranov
- Keramice Vranov za finanční příspěvek na zakoupení dresů
/mb/
FOTBALOVÝ PĚTIBOJ /27. 6. 2009/
Vzhledem k nepříznivému počasí se letos z fotbalového pětiboje stal pětiboj
fotbalovo-míčový. Soutěž byla odehrána v tělocvičně ve škole a kromě dvou
fotbalových disciplín se hrál i nohejbal, softtenis a florbal.
Výsledky, fotky a další zajímavosti najdete na www.vf5.xf.cz .
/ld/
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OSTATNÍ
SENIOŘI NA VÝLETĚ
První slunečnou neděli v září se senioři ve Vranově po roce vydali na výlet
vláčkem na přehradu. Zde byla pro ně přistavena loď na projížďku po jezeře. Pan
starosta nás přivítal malým občerstvením a popřál příjemné odpoledne.
Sledováním podzimní přírody při projížďce lodí až pod Bítov nám odpoledne
rychle uběhlo. Všem se nám výlet líbil a těšíme se, kam nás pan starosta příště
pozve a čím překvapí. Děkujeme.
Za přítomné seniory Koudelovi

Poděkování
Vyjížďka vláčkem a lodí po Vranovské přehradě se vydařila i díky hezkému počasí
a pomoci ochotných lidí, bez nichž by atmosféra nebyla tak příjemná. Touto
cestou bych chtěl poděkovat za vstřícnost sponzorům. Lodní dopravě Vranov
s.r.o. za nádhernou projížďku po přehradě na výletní lodi Viktorie, dopravní
společnosti ČAS a.s. za vláček, který nás dovezl na hráz přehrady a chutný
tvarohový zákusek, který pro nás připravili v restauraci U vodnáře paní Jana
Krčálová, Lenka Chudíčková a Tomáš Čermák.
/lv/
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WWW.SEDESATKA.CZ – INTERNETOVÝ PROSTOR PRO SENIORY
O prázdninách zahájil provoz významný neziskový internetový projekt pro seniory
v České republice. Na adrese www.sedesatka.cz je umístěn informačně-zábavní
systém s desítkami stránek, vnitřně členěný na čtrnáct krajů a sedmdesát šest
okresů. Internetový projekt Šedesátka.cz umožňuje seniorům zapojit se při tvorbě
jeho obsahu, každý návštěvník může nejen číst, ale také přispívat, přímo psát své
články nebo posílat redakci to, co jej zaujalo.
„Společnost v Česku spojuje seniorský věk s pasivitou, odevzdaností, od seniorů
již nic neočekává. Přitom právě ve zralém věku může člověk nabídnout životní
zkušenosti a určitý nadhled. Cílem projektu Šedesátka.cz je vytvořit českým
seniorům prostor k vzájemnému sdílení, vyjádření názorů, prostor k vytváření
komunity. Dát jim zkrátka do ruky symbolický mikrofon“ vysvětluje Jan Vojvodík,
šéfredaktor webu Šedesátka.cz.
Internetový projekt www.sedesatka.cz přizpůsobil seniorům jednoduché grafické i
technické řešení webu. Hned v prvních dnech provozu se na webu vytvořila
aktivní seniorská komunita, která živě diskutuje a buduje společenské vztahy.
„Regionální charakter projektu vytváří prostor i pro města a obce, které mohou
bezplatně zveřejňovat zajímavosti ze své historie i současnosti, mohou zvát
k návštěvě. Jejich obyvatelé zase najdou na jednom místě nejrůznější informace,
zpravodajství, rozhovory, zajímavosti, křížovky, recepty, tipy a rady. Návštěvník,
který má dost času, se může pohodlně projít celou republikou, zastavit se třeba
v každém kraji nebo okrese a podívat se, jak Šedesátka.cz žije u sousedů“
dodává šéfredaktor webu Jan Vojvodík.
Navštivte www.sedesatka.cz. Třeba se budete rádi vracet.
PRESS SERVIS SEDESATKA.CZ
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NĚCO PRO BYSTRÉ HLAVY

VODOROVNĚ:
A. Banda. B. Upravovati
potravinu pražením.
C. Radioaktivní chem. prvek;
zkratka Lidových novin.
D. Tkalcovský stroj; část
makromolekuly.
E. Ukazovací zájmeno;
pracovati na tkalcovském stavu.
F. Letec. G. Umělecké zlomky;
zkr. základní organizace.
H. Předložka; poškození kůže.
I. Odbor úřadu.
J. Nářečně plot; zn. arzénu.
K. SPZ okr. Kolín; cvičenec.
M. Sportovní disciplína.
N. Polní práce.

SVISLE:
1. Část ruky; zákl. částice
hmoty; část střechy.
2. Drén; amer. kosmická loď.
3. Český malíř; označení
mezinárodní silniční dopravy;
zkr. Olomoucké tvarůžkárny
Loštice; jednotka tlaku.
4. T a j e n k a.
5. Čínská opera; léčivá rostlina;
nářečně lít; Persie.
6. Sportovci; kal.
7. Kristovy iniciály na kříži;
droga; používaný k setbě.

Pomůcka: mer; oploť; OTLO; pin
Tajenka křížovky z minulého zpravodaje: Mlok skvrnitý
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