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SLOVO ÚVODEM
Kalendář letošního roku je už pěkně „vypelichaný“, čistých listů
zbývá jen pár a popsané stránky by mohly vyprávět. Pochopitelně jsou
kalendáře a kalendáře, jsou lidé a lidé. V každém případě nás kalendář
po celý rok věrně doprovází a věrohodně zaznamenává většinu našich
kroků. A tak než starý kalendář skončí ve tříděném odpadu a bude
nahrazen novým, čistým, zkusme v něm ještě jednou zalistovat a
ohlédnout se. Potkáme příjemné i nepříjemné, vysněné i prožité,
potkáme sebe. Pro ty, kteří se takové inventury leknou, je konec roku
ideálním okamžikem promyslet si vhodné předsevzetí do roku nového.
Kdo je se sebou spokojen, měl by také přemýšlet o předsevzetí, ale
před tím možná ještě navštívit lékaře.
Zkusme alespoň ty poslední listy letošního kalendáře popsat jen tím
příjemným, vstřícným a pozorným. Zde se přímo nabízí výzva pro ty, co
mají chuť a odvahu sdělit něco zajímavého ostatním občanům Vranova
nad Dyjí. Staňte se dopisovateli našeho zpravodaje, kontaktujte
redakční radu a ta už vaše postřehy a nápady „dá na papír“.
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2004
Zastupitelstvo obce Vranov nad Dyjí schválilo dne 26.11.2003 obecně
závaznou vyhlášku č. 6/2003, která řeší novou výši poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Na základě podkladů od firmy A.S.A. EKO Znojmo s.r.o. z roku 2002 a
plánovaných nákladů v roce 2004 byl stanoven poplatek 460,- Kč pro
osobu s trvalým pobytem v obci a pro fyzickou osobu, která vlastní
stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci a ve které není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
Protože je sazba poplatku vyšší oproti minulému období, je poplatek
splatný ve třech stejných splátkách, a to do 28.2., 30.6. a 30.9.
kalendářního roku, přičemž opět platí možnost zaplacení poplatku
jednorázově.
Nově zde platí osvobození třetího a každého dalšího dítěte do 18 let
v rodině.
NOVÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 7/2003
O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
Zastupitelstvo obce schválilo dne 26.11.2003 obecně závaznou
vyhlášku č. 7/2003 o místních poplatcích, kde dochází zejména k těmto
změnám.
Držitel psa zaplatí za jednoho psa 200,- Kč a za každého dalšího psa
300,- Kč. Pro poživatele důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmů, platí sazba 100,- Kč za jednoho psa, za každého dalšího
150,- Kč.
U poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt dochází ke zvýšení
sazby ze 7,- na 10,- Kč za osobu a den. Poplatníkem je zde osoba,
která přechodně a za úplatu pobývá na území obce za účelem léčení
nebo rekreace. Ubytovateli je zákonem stanovená povinnost vést
evidenční knihu ubytovaných, kterou je povinen uchovat po dobu 6 let
od posledního zápisu.
Vyhláškou je nově stanoven poplatek za provádění výkopových prací,
a to v rámci poplatku za užívání veřejného prostranství – jeho sazba je
5,- Kč za započatý m2 a kalendářní den.
Novou podobu má poplatek za užívání veřejného prostranství za
účelem umístění reklamního zařízení (reklamních tabulí). Paušální sazbu
bylo nutno změnit na takto formulovaný poplatek : 1000,- Kč za
započatý m2 zabraného veřejného prostranství a kalendářní rok.
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U poplatku ze vstupného došlo ke snížení z 20 % na 10 %
z vybraného vstupného, přičemž “vstupným“ se rozumí částka, kterou
účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.
S vydanými vyhláškami se můžete seznámit na úřední desce po dobu
jejich vyvěšení a také kdykoliv na obecním úřadě u paní Kudrové.
OZNÁMENÍ

Obecní úřad Vranov nad Dyjí oznamuje občanům, že ve dnech 31.12.
2003 a 2.1. 2004 bude úřad ve Vranově nad Dyjí uzavřen.
Nenechávejte proto vyřizování nutných záležitostí na konec roku.

Obecní úřad ve spolupráci s VAS, a.s. Znojmo bude provádět v době
od 2.1. 2004 do 15.1. 2004 odečty vodoměrů u jednotlivých odběratelů
v obci Vranov nad Dyjí. Žádáme občany, aby vyšli pověřeným
pracovníkům maximálně vstříc a celá akce mohla proběhnout bez
zbytečných komplikací. V případě, že se v uvedeném termínu nebudete
zdržovat ve Vranově nad Dyjí, oznamte tuto skutečnost na obecní úřad,
popř. přímo pověřeném pracovníkovi p. Vladimíru Kasalovi.

Od 1. května 2003 byla převedena správa veřejného vodovodu na
Vodárenskou akciovou společnost a.s. Znojmo. V této souvislosti Vás
upozorňujeme na skutečnost, že v případně poruchy vodovodu, kdy
bude nutný zásah do veřejného vodovodu, je nutné hlásit a konzultovat
tyto poruchy s pracovníky VAS a.s. V těchto případech volejte na
telefonní číslo  515 226 041 .
ZIMNÍ ÚDRŽBA
MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ VE VRANOVĚ NAD DYJÍ
Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti
vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky.
Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti
a schůdnosti ihned odstranit, nýbrž jen zmírnit na celém území obce,
jsou stanoveny i potřebné priority údržby, a to jak místně, tak i časově.
Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací,
z technických a ekonomických možností vlastníka místní komunikace.
Organizace zimní údržby:
3.1 Zimní údržba v ulicích obce se bude provádět plánovitě ve dvou
pořadích podle důležitosti provozu (§ 42 a 46 vyhlášky) :
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I. pořadí
Komunikace musí být sjízdná do 4 hod. od vzniku náledí nebo
skončení sněžení. Jsou zde zařazeny komunikace spojující zařízení
veřejného zájmu (náměstí, škola, Zátiší, Havlíčkovo nábřeží, hasičská
zbrojnice, Bítovská, Junácké údolí, Benátky, Přední a Zadní Hamry).
II. pořadí
Nutno zajistit do 12.00 hodin. Zde jsou zařazeny komunikace se
společenskou nutností a významem spojující jednotlivé části obce
(část Benátek, k přehradě, část Zadních Hamer, Bělidla).
3.2 Posypová činnost
Technologie se řídí metodickým návodem k zabezpečení sjízdnosti
místních komunikací v zimním období dle přílohy č. 7 k vyhlášce č.
104/97 Sb.
3.3 Posypový materiál
Jako posypový materiál bude použit tříděný písek (0/4) a drť (4/8).Při
likvidaci námrazy nebo náledí bude sypán písek se solí, v krajním
případě pouze sůl. Písek a drť je uložena na skládce SÚS Znojmo směr
Lančov. Pro ruční posyp chodníků a nebezpečných přechodů pro chodce
se zřizují menší pouliční skládky písku.
3.4 Odpovědnost za provádění zimní údržby
a) - Za organizaci a plynulý výkon zimní údržby místních komunikací
odpovídá za Obec Vranov nad Dyjí:
pan ing. Petr Grund  515 296 312 kl. 20
 603 778 987
- Za výkon zimní údržby odpovídá:
pan Ladislav Kasal  606 822 585. Každý pracovník zařazený
do zimní údržby odpovídá svým dílem za včasné a přesné
splnění svého úkolu.
b) - Za zimní údržbu průjezdních úseků silnic odpovídá:
Správa a údržba silnic JmK, oblast Znojmo.
Dispečink  515 221454
c)
- Za škody na přilehlých místních komunikacích, chodnících
v souvisle zastavěné části obce odpovídá vlastník (správce,
uživatel) nemovitosti, která hraničí s místní komunikací,
chodníkem (§ 27, odst. 4 zákona).
TRVALÝ POBYT OBYVATEL
Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České
republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu,
rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého
pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným, evidenčním
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nebo orientačním a je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální
rekreaci. Trvalý pobyt je uváděn ve většině osobních dokladů a občan
by neměl tento údaj v žádném případě podceňovat.
Například v souvislosti s placením místního poplatku za komunální
odpad nebo při fakturaci vodného a stočného se platba odvíjí právě od
aktuálního trvalého pobytu občana. Zkontrolujte si údaj o trvalém
pobytu v občanském průkazu a porovnejte jej se skutečností! Ti
občané, kteří nemají změnu trvalého pobytu v obci provedenou (číslo
popisné) si ji mohou vyřídit u paní Evy Bednářové na obecním úřadě.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
SEMINÁŘ PRO PODNIKATELE
Obecní úřad Štítary pořádal dne 6. listopadu 2003 ve spolupráci
s agenturou pro rozvoj cestovního ruchu seminář na téma „Rozvoj
venkovského cestovního ruchu v Jihomoravském kraji – problematika
podnikání ubytování v soukromí“, na který byli pozváni nejen místní
podnikatelé, ale prostřednictvím turistického informačního centra bylo
dáno na vědomí i podnikatelům vranovským, kteří provozují ubytování
v soukromí.
Na tomto semináři se účastníci dozvěděli veškeré informace včetně
možnosti dotací k tomuto podnikání:






poradenství pro začínající podnikatele
oficiální certifikace ubytovacích kapacit
profesionální rezervační servis
hosté z celého světa
součást oficiální turistické nabídky ČR

Seminář jsme doporučovali především proto, že jsme přednášku na
toto téma mohli slyšet při pořádání školení starostů dne 25.9. 2003
v Bítově a myslíme, že může nabídnout spoustu informací pro ty
provozovatele, kteří mají zájem rozvíjet v našem mikroregionu kvalitní
cestovní ruch.
Počet účastníků: 26 z jedenácti různých obcí
Z Vranova nad Dyjí se zúčastnilo 5 provozovatelů ubytování.
Všichni účastníci v hodnotícím dotazníku uvedli, že:
a) způsob prezentace lektorů byl srozumitelný
b) obsah prezentace byl dostatečný
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c) velkým přínosem semináře byly konkrétní příklady z praxe, které
uvedl lektor, pan Novák, podnikatel v agroturistice.
d) na semináři získali rámcový přehled o problematice podnikání ve
venkovské turistice
e) požadovali, aby prezentace na příštím semináři byla doplněna
promítáním videa s ukázkami z praxe.
Několik účastníků si zakoupilo publikaci "První průvodce venkovskou
turistikou aneb Jedou k nám hosté", kterou vydal ECEAT CZ - Evropské
centrum pro eko agro turistiku, organizátor semináře ve Štítarech.
V diskuzi se účastníci ptali na možnost získání finanční podpory a
poradenských služeb pro realizaci svých záměrů a dále je hodně
zajímala související legislativa.
PREZENTACE NA „MADI“ VELETRHU CESTOVNÍHO RUCHU
V PRAZE
Informace o tom, co pro nás letošní veletrh MADI Travel
Market připravil:
Veletrh probíhal 4.-6. listopadu 2003. Znojemský region včetně
Vranovska jsme reprezentovali jeden den 5. listopadu na Workshopu
regionu, který probíhal od 13.00 hodin a měl za úkol nabídnout
turistické služby a produkty v regionech.
Dále jsme mohli navštívit:
Přednášku o internetové prezentaci ČR a evropských celků Turistické
produkty v regionech ČR pro domácí a incomingovou turistiku.
Ubytovatelé naší obce měli možnost se představit formou tištěné
nabídky, ale málokdo toho využil. Nedivme se, bude-li mít každý
negativní přístup k reklamě, nemůžeme očekávat velký příliv turistů,
kteří se u nás ubytují.
Apeluji proto na ty, kteří mají zájem přilákat do svých ubytovacích
zařízení turisty, aby se i jiným způsobem podíleli na rozvoji cestovního
ruchu na Vranovsku.
GO A REGIONTOUR – VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU V BRNĚ
Mezinárodní veletrh cestovního ruchu Regiontour je jednou z nejvýznamnějších možností, jak přiblížit zahraničním i domácím návštěvníkům život na jižní Moravě.
Při přípravě veletržní prezentace je třeba pamatovat na to, že na veletrh přicházejí lidé s mnohem otevřenější myslí, než na běžná obchodní
setkání. Je to dáno nejen mimořádnou příležitostí, ale také očekáváním
něčeho nového a zajímavého. Právě zvědavost a očekávání vytvářejí
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ideální podmínky pro testování reakce návštěvníků na nejrůznější
produkty.
Dovolujeme si všem provozovatelům ubytovacích kapacit v našem
mikroregionu Vranovsko nabídnout možnost prezentace jejich ubytování
(zdarma) na každoročním brněnském veletrhu cestovního ruchu, který
se koná ve dnech 8.– 11. 1.2004 na výstavišti prostřednictvím letáků,
vizitek, pohlednic a jiného propagačního materiálu.
Budete-li mít zájem, dodejte vaše propagační materiály do 19. prosince 2003 na turistické informační centrum ve Vranově n/Dyjí.
Svazek obcí Vranovska se v rámci Znojemského regionu představí po
třetí, ale jako obec byla součástí expozice již od roku 1996. Expozice
bude umístěna na tradičním místě v pavilonu „B“ brněnského
výstaviště.
VISUTÉ LÁVKY PŘES DYJI BYLY OBNOVENY
Visuté lávky přes Dyji, pozůstatek vybavení po bývalé Pohraniční
stráži, se za dobu existence Národního parku Podyjí staly vítaným
zpestřením turistických tras pro pěší i cyklisty. Jedná se konkrétně o tři
lávky, přes které vedou tyto trasy, a to pod Šobesem na červeně
značené cyklotrase, nedaleko položenou lávku Lipinskou na modré
turistické cestě a lávku v Zadních Hamrech na kraji Vranova nad Dyjí.
Zničení dvou a silné poškození třetí lávky při loňských povodních
znamenalo nemilé ochuzení nabídky tras na území národního parku.
Nejvíce chyběla lávka pod Šobesem, která umožňovala cyklistům
přijíždějícím přes vřesoviště ve směru od Znojma překročit řeku a
navštívit populární vinici Šobes. Na dobu hlavní sezóny 2003 byla sice
provizorně opravena lávka Lipinská, na kterou byly odkloněny i vedlejší
cyklotrasy, ale rekonstrukce všech tří lávek byla nezbytná.
V sobotu 29. listopadu byly po celkové rekonstrukci lávky Šobeská a
Hamerská otevřeny a předány veřejnosti do užívání (lávka Lipinská
bude dokončena v průběhu prosince 2003). Hlavní části financování
obnovy se ujal stát v rámci likvidací povodňových škod, dalšími
částkami přispěli nadace Greenways a soukromý sponzor, který si
nepřál být jmenován. Rekonstrukce prováděla firma SAS Znojmo, která
byla vybrána ve výběrovém řízení. Nové lávky mají důkladnější,
poněkud robustnější provedení a jsou umístěny výše nad hladinou Dyje.
VÁNOČNÍ STROM
Dne 28. listopadu v odpoledních hodinách bylo na náměstí ve Vranově
nad Dyjí živo. Probíhalo zde zdobení a stavba vánočního stromu. Akce
měla velice hladký průběh, všichni účastníci působili dojmem, že si svou
činnost museli dlouhou dobu nacvičovat. Skutečnost však byla taková,
že se vše odehrávalo podle kvalitně zpracovaného scénáře. Strom,
který jinde překážel, udělá krásnou službu a radost. S jeho pokácením a
přepravou pomohli lesáci, děti ze základní a mateřské školy krásnou
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jedli nazdobily a další šikovné ruce strom postavily na čestné místo.
Z vysokozdvižné plošiny pak byly rozvěšeny barevné žárovky a javory
kolem morového sloupu se také dočkaly světelné dekorace. V podvečer
se už mohli vranovští občané přesvědčit, zda se dílo povedlo. Stromy se
rozsvítily a náměstí začalo dýchat časem Vánoc.
Poděkování patří všem, kdo svojí účastí přispěli ke zdárnému průběhu
celé akce.

INFORMACE Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
VÝSTAVA
Místní knihovna ve Vranově nad Dyjí Vás zve na výstavu betlémů,
půjčených od firmy Mašek Znojmo, která se zabývá jejich výrobou.
Přijďte tuto výstavu zhlédnout, a to v úterý a čtvrtek od 9°°-11°°hodin
a od 13°°-18°°hodin. Výstava potrvá do 8. ledna 2004
DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ
V období od 29.12. do 4.1. bude knihovna uzavřena z důvodu čerpání
řádné dovolené.
VÁNOČNÍ ZVYKY A TRADICE
24. prosinec – Štědrý den
Jakmile vyšla první hvězda,skončil adventní půst, zasedalo se ke
štědrovečernímu stolu. Jídla muselo být tolik, aby se všichni nasytili a
aby ještě zůstalo. Bylo to zárukou hojnosti úrody v příštím roce. Zbytky
jídla se dávaly domácím zvířatům, kladly se také ke kořenům stromů.
Ryby v oblibě příliš nebyly. Byly považovány za postní jídlo. Teprve
v 18. století se stal kapr pokrmem vánočních stolů. Štědrý den je
z hlediska předvídání budoucnosti nejvhodnějším dnem z celého roku.
Některé zvyky
krájení jablíčka – jaderník ve tvaru kříže – nemoc
- jaderník ve tvaru hvězdičky – štěstí
louskání oříšků – jádro červivé – nemoc
lití rozehřátého vosku do vody –různé tvary-odhalení budoucnosti
skořápky ořechů se svíčkami
-přiblížení dvou lodiček – sblížení s milovaným člověkem
-lodička u okraje nádoby – dotyčný zůstane doma
-lodička pluje po celé nádobě – dotyčný bude v příštím roku cestovat
házení střevíce- špička směrem z domu-do roka bude svatba
25. prosinec – Boží hod vánoční
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je dnem narození Ježíše v Betlémě – podle tradice se v tento den
nesmělo pracovat. V některých zemích dobytku dokonce zavazovali
huby, aby nemohl přežvykovat.
26. prosinec – sv. Štěpán
obchůzky koledníků s přáním zdaru a zdraví začínaly 24.12. a končily
6.1.
6. leden – sv. Tři králové – Kašpar,Melichar,Baltazar
Svátkem Tří králů končil cyklus vánočních svátků. Toho dne se
odstrojoval vánoční stromeček. V některých krajích ho však spolu
s betlémem nechávali až do Hromnic, což je 2. února.

KULTURNÍ OKÉNKO
Připravujeme:






Zpívání pod vánočním stromem
Obecní ples
Masopust
Merenda
Vítání jara

21.12. v 17. 00 na Náměstí
30. 1.
21. 2.
27. 2.
19. 3.

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
POZDRAV SLUNCI
V úterý 25. listopadu 2003 pozvaly mateřská a základní škola
společně s Pážecím domem všechny občany Vranova na akci nazvanou
„Pozdrav slunci“.
Sraz účastníků byl u mateřské školy, kde děti obdržely symbol sluníčka – rozžatý lampion. Odtud se všichni společně vydali na Náměstí, kde
naši „školkáčci“ a jejich o něco starší kamarádi předvedli své krátké
kulturní vystoupení.
Setkání, jehož smyslem bylo rozloučit se se sluníčkem před
nastávající zimou, bylo zakončeno pohoštěním účinkujících v Pážecím
domě.
Poděkování patří paní Boudové, která přišla s nápadem tuto akci
uskutečnit a sponzorovala lampiony i pohoštění. Odměnou pro ni i pro
všechny přítomné dospělé určitě byly rozzářené dětské oči.
A protože dětem nepokazily náladu ani dva shořelé lampiony, slíbili si
všichni přítomní, že se příští podzim sejdou zas.
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SPORT VE ŠKOLE
ŠUMENSKÁ FLORBALOVÁ LIGA
Naši mladší a starší žáci zahájili v listopadu své účinkování v dalším
ročníku Šumenské florbalové ligy. V obou kategoriích se letos této
soutěže účastní pět družstev a v každé z nich má být odehrán stejný
počet turnajů. Do uzávěrky tohoto čísla zpravodaje byly známy
výsledky tří turnajů.
Mladší žáci zahájili letošní ročník výborně, když na prvním turnaji
v Šumné vybojovali první místo. Druhý turnaj v Blížkovicích však dopadl
naprosto opačně a páté místo bylo velkým zklamáním. Tento výsledek
poukazuje i na fakt, že všechna družstva jsou letos velmi vyrovnaná,
a tak se můžeme těšit na napínavý průběh celé soutěže.
To stejné se dá říct i o starší kategorii, kde naši žáci skončili na svém
prvním turnaji v Šumné až čtvrtí, ale na první Lubnici ztrácí pouze bod.

CELKOVÉ POŘADÍ DRUŽSTEV
Mladší kategorie po 2 turnajích

body

branky

1.

Lubnice

11

52

2.

Bítov

10

42

3.

Blížkovice

9

38

4.

Vranov nad Dyjí

8

47

5.

Pavlice

2

21

body

branky

Starší kategorie po 1. turnaji
1.

Lubnice

5

19

2.

Blížkovice

4

17

3.

Šumná

4

16

4.

Vranov nad Dyjí

4

13

5.

Bítov

3
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Florbalisté děkují p.uč. Pollákové, p. Železnému, p. Altenburgerovi
a p. P. Kratochvílovi za pomoc při dopravě na jednotlivé turnaje.
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Florbalové družstvo mladších žáků ZŠ Vranov nad Dyjí
Nahoře zleva: Z. Watzinger, P. Plucek, T. Altenburger, P. Kratochvíl
Dole zleva: V. Jankůj a D. Kudr
(více informací na www.zs.vranovnd.indos.cz)

SKP VRANOV NAD DYJÍ

FOTBALOVÉ ZÁPASY MUŽI SKP SK. IV.A
11. kolo – neděle 19.10. 2003 15:00 Vranov-Pavlice 4:10 (0:4)
2x Soukup, 2x Jeřábek
12. kolo neděle 26.10. 2003 14:00 Šatov B-Vranov 10:0 (3:0)
13. kolo – neděle 2.11. 2003 13:30 Vranov-Dobšice B 3:3 (0:2)
Beneš, Pecina, Soukup
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OKRESNÍ SOUTĚŽ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hostim
Pavlice B
Chvalovice
Únanov B
Křepice
Šatov B
Blížkovice B
Dobšice B
Štítary B
Přímětice B
Hl.Mašůvky
Slatina
Suchohrdly
Vranov n/D

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
9
7
6
7
7
7
6
5
4
3
3
3
1

1
0
5
4
7
0
0
1
3
4
3
3
1
2

3
4
1
3
5
6
6
6
5
5
7
7
9
10

42:20
37:24
23:10
30:11
30:23
48:27
26:33
33:30
28:27
20:22
19:28
24:41
23:40
20:67

28
27
26
22
22
21
21
19
18
16
12
12
10
5

FOTBALOVÉ ZÁPASY ŽÁCI – OKRESNÍ SOUTĚŽ SKUPINA „A“
MR ZNOJMO – VRANOV
VRANOV – MIKULOVICE
PAVLICE – VRANOV
HL. MAŠŮVKY – VRANOV
VRANOV – SUCHOHRDLY

7:1
0:8
2:6
7:1
1:2

OKRESNÍ SOUTĚŽ sk.A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mikulovice
Blížkovice
Mramotice
MR Znojmo
Bantice
Oleksovice
Suchohrdly
Hl. Mašůvky
Vranov n/D
Práče
Pavlice

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
8
7
7
6
4
4
3
2
2
0
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0
0
1
1
2
2
0
1
1
0
0

2
2
2
2
2
4
6
6
7
8
10

57:60
46:14
50:18
39:32
30:19
29:14
14:38
19:22
18:52
20:33
06:74

24
24
22
22
20
14
12
10
7
6
0

R ŮZN É
JE PÁLENÍ ROSTLINNÉHO ODPADU NUTNOSTÍ?
Znovu jsem byla vedením obce oslovena, abych občanům naší obce
připomněla zákon o ochraně ovzduší, a to zejména pasáž spalování
rostlinného odpadu. Místo opětovného připomínání zákona jsem zvolila
formu zamyšlení.
Vranov nad Dyjí byl donedávna mimo jiné znám i tím, že v období
topné sezóny je zahalen do žlutavého oparu. Obec vynaložila nemalé
finanční prostředky na zavedení plynu. Kolik občanů se na plynové
vedení připojilo je jedna věc, ale opar různého zabarvení nad obcí
zůstal. Příčinou je nejen kouř z komínů, ale hlavně oblaka dýmu ze
spalování rostlinného odpadu. Pochopitelně, na ohraničeném a
otevřeném ohništi lze spalovat suchý rostlinný odpad, ale v obci je
tento odpad spalován i mokrý, nemluvě o dalších materiálech včetně
PET lahví apod.
Víme o občanech, kteří toto provádí, ale domníváte se, že je řešením,
aby pověřený pracovník obecního úřadu běhal z jedné strany obce na
druhou s pokutovým blokem?
Jistě, jsme na vesnici. Není nic protizákonného, když někdo spaluje
hromádku suchého listí nebo suché trávy. Je to však odvislé od velikosti
pozemku, někdo má rostlinného odpadu méně, jiný více. Omluvou není
to, že někdo spaluje právě vytrhaný plevel „když jsou všichni v práci“ –
co když sousedka právě pověsila prádlo, nebo si v okolí hrají malé děti,
či dokonce v kočárku usíná miminko? Argumentem není ani :“ ten vedle
pálí taky“. Příkladem k zamyšlení je i celodenní pálení na ohništi, ale
tento občan má spalování zřejmě jako hobby a jeho soused nemůže
celé prázdniny používat terasu, pokud nechce dýchat kouř, nemluvě o
větrání a sušení prádla. Názor: „kouř jde směrem k řece a ta ho
stáhne“- posuďte sami. Důvod nevidím ani v tvrzení: „ať mi obec ukáže,
kam to mám dávat!“.
Existuje způsob kompostování, větve po ořezu lze štěpkovat a nechat
uschnout, papír lze uložit do popelnic či kontejneru, případně do
sběrných surovin.
Vrcholem bezohlednosti vůči svému okolí je zapálit právě shrabané
mokré listí nebo jiný rostlinný odpad, přivážet si na svůj pozemek celý
vlek odpadového materiálu, naložit ho do plechového sudu a na celý
den ho zapálit.
Nechtějte, aby obec musela vyčlenit shromaždiště rostlinného odpadu
a jakékoliv pálení vyhláškou zakázat, byli bychom sami proti sobě.
K zamyšlení je i to, kolikrát musely v letošním roce zasahovat
hasičské jednotky, právě kvůli pálení rostlinného odpadu.
Mějte na paměti :
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Jak se já budu chovat ke svému okolí, tak se okolí bude chovat ke
mně.
Lhostejnost v tomto případě svědčí o hlouposti.
M.Miklíková
MOST PŘES ŠVÝCARSKOU ZÁTOKU MÁ BRATRA
Když se v roce 1993 vyloupl visutý most
přes Švýcarskou zátoku v celé své kráse
a spojil tak hráz s pláží, mohli jsme jen tušit,
o jaký klenot se jedná. Je elegantní,
fotogenický, prostě jedinečný. Projektant
tohoto pozoruhodného díla zvolil skutečně
originální a odvážnou konstrukci. Však také
dodavatel – Dopravní stavby Olomouc se při
provádění této nevšední stavby mockrát
„zapotil“. Situace byla o to složitější, že přímá konzultace
s projektantem v průběhu stavby nebyla možná, protože odjel do
Ameriky. Dílo se přes řadu komplikací podařilo dokončit a most se stal
v celostátní soutěži stavbou roku.
Uplynulo několik let a k nám do Vranova nad Dyjí se donesla zpráva
z jedněch amerických novin. Stálo v nich přibližně toto sdělení: „Právě
dostavěný most ve státě Oregon má v Evropě bratra. Vypíná se nad
přehradním jezerem kdesi poblíž rakouských hranic“. Pozorný čtenář
(český turista) si vydedukoval, že „kdesi u rakouských hranic“ je zřejmě
Vranov nad Dyjí a přivezl nám ukázat pár snímků mostu u města
EUGENE ve státě Oregon v USA.
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Porovnání našeho a amerického mostu nenechá nikoho na pochybách,
že autorem projektu je jeden člověk – náš známý český architekt, který
si „odskočil“ do Ameriky. Snímek mladšího a trochu menšího bratra
Vám předkládáme, abyste měli také možnost porovnat a podělit se o
tento pozoruhodný příběh. Most přes Švýcarskou zátoku Vranovské
přehrady je sice jedinečný, ne však jediný.

NEMOVITÉ PAMÁTKY VRANOVA NAD DYJÍ
Církevní památky
Kaplička Nejsvětější Trojice
(při okraji silnice v serpentinách nad obcí). Architektonicky velmi
hodnotná stavba postavená na půdoryse šestiúhelníku v roce 1746
výběrčím kontribuce Bäckem, citlivě zasazená do krajiny. Bohaté
tvarosloví, na fasádě zbytky fresek (asi Ukřižování a Veronika
s Kristem). Interiér zaklenut kopulkou zdobenou freskou Nejsvětější
Trojice.
Morový sloup (na náměstí), hodnotná
barokní památka z mušlového vápence. Na jeho
vrcholu – na oblačné základně s okřídlenými
putti – tzv. Immaculata, to je Panna Maria
Neposkvrněná stojící na zeměkouli. Pod ní čtyři
„moroví“ světci – sv. Rochus (se psem),
sv.
Florian
(ulévající
z
vědra
vodu),
sv. Šebestián (s šípy zabodnutými do hrudi)
a sv. Jan Nepomucký (držící krucifix). Sloup,
postavený v roce 1713 patronem farnosti
a majitelem vranovského dominia – přísedícím
zemského
práva
a
potomním
nejvyšším
moravským soudcem Michalem Heřmanem
Althannem, připomíná dramatickou morovou
epidemii decimující Vranov v roce 1680 – lidé na tzv. černou smrt
umírali během 5 – 6 hodin od chvíle, co se objevily její první příznaky,
podle dobových zpráv zvonil umíráček až šestkrát denně. V městečku
na ni asi během dvou měsíců zemřelo 81 poddaných z jeho cca 400 –
450 obyvatel (kvalifikovaný odhad). Jak dokládá nedávno objevený
nápis na čelní části čtyřboké soklové části, byl v roce 1831 obnoven
a restaurován z iniciativy a z prostředků Stanislava z Mniszku.
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POVĚSTI Z VRANOVSKA

O HADÍM KRÁLI
(pověst vztahující se ke skalnatým svahům nad zámkem)
Korunovanému vládci hadů, žijícímu na sluncem prohřátých svazích
nad hradem, se občas zastesklo po odpočinku a po klidu. V tu chvíli
hledal dobrého člověka, který by na zemi rozložil bílý šátek, aby na něj
mohl složit královskou korunu nesmírné ceny, a tím aspoň na chvíli
ulehčit unavené hlavě.
Ve Vranově žil v té době lakomec, který za cíl svého života považoval
hromadění pokladů. Neustále přemýšlel, jak by své bohatství dále
rozmnožil. Také on slyšel o hadu s démantovou korunkou. A neustále
přemítal, jak ji získat. Po celé dny slídil po stráních s bílým šátkem
v ruce, nahlížel pod kameny a keře, ale marně.
Až jednoho dne se zase plížil po strmém skalnatém svahu nad
hradem. Vtom spatřil na kameni jiskřit duhové plaménky. Přiblížil se a
hle – ležel tu krásný vzrostlý had s korunkou na hlavě. Lakomec cítil
vzrůstající rozčilení, srdce mu tlouklo jako zběsilé. Touha po bohatství
přemohla vzrůstající strach, a tak se přiblížil na několik kroků
k odpočívajícímu hadímu králi, rozestřel na zem šátek a ukryl se
v blízkém roští.
Netrvalo dlouho a had šátek zpozoroval. Připlazil se k němu a
unaveně sklonil hlavu, až korunka sklouzla. Pak se opět odplazil ke
kameni, na kterém dříve odpočíval, svinul se a usnul. Právě na tento
okamžik číhající lakomec čekal. Rychle sebral korunku a prchal pryč.
Vtom se za ním ozvalo sílící syčení, při němž stydla krev v žilách.
Ohlédl se přes rameno a ke svému zděšení spatřil obrovské množství
hadů, jak se rychle plazí v jeho stopách. Zděšeně odhodil korunku a
zastavil se až ve svém obydlí.
Po několika dnech to lakomci opět nedalo. Zápasil se strachem, ale
podlehl a vydal se znovu na stráň. Na starém místě spatřil opět hadího
krále. V jeho blízkosti rozložil šátek a schoval se. Netrvalo dlouho
a hadí vládce šátek zpozoroval, uložil na něj diadém a odplazil se zpět
ke svému místu na kameni. Lakomec vyskočil, korunku uchopil a jako
o závod prchal dolů po stráni k městečku.
Jak se však poděsil, když mu za zády zase zaznělo syčení. V zoufalství
rychle vylezl na strom, aby unikl pomstě. Byla to ale marná snaha. Ve
větvích ho hadi dostihli a srazili k zemi, kde dokonal. Z jeho chladnoucí
dlaně pak vzali korunku, nasadili ji svému králi a zmizeli v podrostu. Od
té doby je – ani hadího krále – nespatřil.
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Poznámka
Obdobné pověsti o korunovaném hadím vládci jsou poměrně časté.
Jejich vranovská verze mohla být inspirována velkým výskytem hadů na
mýtinách jižního svahu nad zámkem.

NĚCO PRO BYSTRÉ HLAVY

Hádanky
1.
2.
3.
4.

Díra vedle díry, a přece to drží pohromadě.
Která ryba má oči nejblíž sebe?
Který nápoj je nejsilnější?
Most to není, lávka to není, převoz to není, brod to není, a přece je
to cesta na druhý břeh.
5. Komu lze nejbezpečněji svěřit tajemství?

Zápalkové hlavolamy

1. Ze sedmnácti zápalek sestavte
šest čtverců. Pak odeberte šest
zápalek tak, aby vám zůstaly dva
čtverce.

2. Dvanáct zápalek tvoří tři čtverce. Pokuste se z nich sestavit šest
čtverců.

(Řešení hádanek i sirkových hlavolamů najdete na konci této stránky.)
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ŠPETKA HUMORU
Vtipy
Přijde kovboj do saloonu a poručí si:
"Nalej mi něco tvrdýho!"
Hospodský mu nalije...
"To je něco tvrdýho? Vždyť je to samá voda," řekne kovboj a pití
chrstne na zem.
Hospodskej vezme 100% špiritus a nalije ho kovbojovi.
Tomu se to zase nezdá dost silné a vyleje obsah na zem.
Hospodskýho to naštve a kovbojovi nalije kyselinu sírovou.
"No vidíte, to je konečně pití," pochválí ho kovboj a odejde.
Za okamžik vběhne zpátky a zařve:
"Co to bylo za chlast? Vyjdu ven, plivnu na koně a zbyly z něho jen
podkovy!"
Potkají se dvě manželky horníků po neštěstí v dole.
Jedna povídá: „Je to strašný, viď? Ale aspoň, že nám pojišťovna
vyplatila tu milionovou pojistku.“
Druhá na to naštvaně: „Já jsem nedostala nic!“
„Jak je to možné?“ ptá se první.
„Představ si, ten můj lenoch starej tu šichtu zaspal.“

Víte, jak štěká pes, který má AIDS?
HIV HIV!
Paní učitelka napíše Pepíčkovi do žákovské knížky: "Smrdí, umývat."
Druhý den otec odpoví na poznámku: "Učit, nečuchat."
_________________________________________________________
Řešení
Hádanky:
1. řetěz, 2. ta nejmenší, 3. voda, pohání i mlýnská kola, 4. pevný led, 5. lháři, tomu nikdo nevěří.

Hlavolamy:
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Krásné a spokojené Vánoce a šťastný nový rok 2004
Vám přeje
redakční rada Vranovského zpravodaje.
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