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SSLLOOVVOO  ÚÚVVOODDEEMM  
  

Jaro letošního roku bude v řadě věcí výjimečné. Snad i ta dlouhá zima 

symbolizovala naše obavy, jak se vypořádáme s datem 1. května. 
V tento den totiž nepůjdeme na seřadiště ke Klatovce, ale vydáme se 
dál – půjdeme do Evropy. Snad je to náhoda, snad je v tom úmysl, 
důležité však je, že náš vstup do Evropské unie právě 1. května 2004 
se stane skutečností. Republika se na tento den připravuje už řadu 
měsíců, vlastně několik let. Spousta nových zákonů nese nálepku  
„ v souvislosti se vstupem do EU“. Každý občan se také připravuje – ale 

po svém. Někdo v tomto kroku vidí  spoustu užitečného a prospěšného, 
někdo se na naše členství v EU dívá jako na ztrátu či dokonce prohru. 

Řada lidí dokonce neví, co si o celé věci má vlastně myslet. Je to vůbec 
možné, aby se z našich přátel (a někdy i nepřátel, to podle toho, jaký 
kabát jsme zrovna oblékli) stali přes noc příbuzní? Ano, s ostatními 
členy EU budeme v podstatě v příbuzenském vztahu, protože budeme 
mít spoustu společného – práva, ale i povinnosti, především však 

zodpovědnost. A tak bude jistě dobře, když si uvědomíme, že střed 
světa není ve Vranově na Náměstí. On není ani v Praze, ani v Evropě. 
Evropa je příliš „malá“ na to, aby zde každý hospodařil na svém 
„písečku“. Čas dá jistě za pravdu těm, kteří tvrdí, že být v rodině 
evropských demokratických zemí se prostě vyplatí. 

  

  

  

  

OOBBSSAAHH  
 strana 
Informace z obecního úřadu 3  
Turistické informační centrum 8 

Informace z místní knihovny 9 
Kulturní okénko 11 
Ze školních lavic 12 
SKP Vranov nad Dyjí   15 
Nemovité památky Vranova nad Dyjí 16 

Pověsti z Vranovska 16 
Něco pro bystré hlavy 18 

Špetka humoru 19 
  

  

  
Na titulní straně kresba od Pavla Gajdoše st.  



 3 

  
IINNFFOORRMMAACCEE  ZZ  OOBBEECCNNÍÍHHOO  ÚÚŘŘAADDUU 

 
 
VÝMĚNA TECHNOLOGIE NA ČISTÍRNĚ 
 

V souvislosti s převodem čistírny odpadních vod na svazek Vodovody 
a kanalizace Znojemsko byla provedena revize všech součástí 
kanalizace a čistírny. Stávající technologie ČOV se ukázala málo účinná, 
okysličování splašků v aktivační nádrži je nedokonalé a čištění 
dosazovací nádrže prakticky nemožné. Obsluha musela často doslova 
„čarovat“. Za těchto  podmínek je pak velice složité dosáhnout 

požadovaných parametrů u přečištěné vody, která se vypouští do řeky 
Dyje. Nový provozovatel čistírny VAS a.s. Znojmo převezme na sebe 
zodpovědnost pouze za podmínky, že čistírna bude schopna splaškové 
vody vyčistit na předepsané a pravidelně kontrolované hodnoty. Tento 
problém (ne nový, ale letitý) lze vyřešit pouze změnou technologie 
čištění. Vstoupili jsme proto do jednání s firmou FORTEX AGS, a.s.  
ve věci dodávky nové technologie čistírny včetně automatického řídícího 

systému. Nákup a instalaci dmýchadel (zdroj stlačeného vzduchu) 
uhradí VAK, obec zafinancuje aerační rošty, přívodní potrubí, řídící 
systém a projektovou dokumentaci technologie. Vlastní výměna 
technologie proběhne v dubnu a květnu letošního roku. 

  

  
ÚPRAVA KANALIZACE 

 
V současné době probíhají stavební práce na kanalizaci v prostoru 

před hřištěm SKP. Název stavby „odlehčení dešťových vod“ mnohé 
vysvětluje. Do původně splaškové kanalizace se totiž dostává  
při bouřkách a přívalových deštích velké množství vody, pro kterou tato 
kanalizace a čistírna odpadních vod nebyly určeny ani stavěny. 

Docházelo ke  zbytečnému přečerpávání dešťových vod a „vypláchnutí“ 
vlastní čistírny. Důsledky této skutečnosti jsme doslova cítili každé léto. 

Úsek kanalizace před čistírnou má tedy charakter spíše tzv. jednotné 
kanalizace, kdy potrubím protéká jak voda splašková, tak i dešťová.  

A právě instalování odlehčovacího zařízení má za úkol tyto dvě vody 
oddělit, splašky poslat na čistírnu a dešťovou vodu do řeky 
v sousedství. Zní to jednoduše, ale jak projektant, tak dodavatel 

(Inženýrské stavby Znojmo) musí odvést přesnou a kvalitní práci. 
V žádném případě nejde o experiment, ale o solidní dílo, které nás zbaví 
letitého problému. 
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VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBCE 

 
Pozornost občanů se v zimním období ve větší míře obrací na veřejné 

osvětlení (doba svícení je až 14 hodin). Z důvodu vysoké poruchovosti 

svítidel se v naší obci přistoupilo k jejich výměně. Není to záležitost 
levná, proto se výměna provádí pouze u těles neopravitelných nebo 
velmi poškozených. Na opravy a údržbu osvětlení v roce 2003 bylo 
vydáno téměř 30 tis. Kč. Veškeré opravy veřejného osvětlení jsou 
zajišťovány dodavatelsky a to tehdy, až je soustředěno více požadavků. 
Ze strany občanů proto prosíme o trpělivost a pochopení při zajišťování  
provozuschopnosti sítě veřejného osvětlení. Jeho délka je téměř sedm 

kilometrů. Náklady na elektrickou energii činily v roce 2003 téměř 120 
tis. Kč. Spotřeba el. energie se ve srovnání s rokem 2000 snížila právě 

díky instalaci nových úsporných osvětlovacích těles. Pro rok 2004 obec 
Vranov nad Dyjí požádala o státní dotaci na ucelenou opravu části sítě 
veřejného osvětlení. Pokud bude dotace přiznána, významným dílem se 
podaří zlepšit provozuschopnost veřejného osvětlení ke spokojenosti 
občanů. 

  

  
INFORMACE O VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU    

 
Vstupem České republiky do Evropské unie k 1. květnu 2004 vznikne 

automaticky občanům České republiky občanství Evropské unie a tím  

i právo volit své zástupce do zastupitelského orgánu Evropské unie-
Evropského parlamentu. Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na 
dobu 5 let. Volby do Evropského parlamentu pro období let 2004-2009 
se konají ve všech členských státech Evropské unie v rozmezí  
od 10.-13. června 2004. V České republice se volby do EU  konají ve 
dnech  11.-12.6. 2004. 

Volební systém není jednotný a liší se podle tradic a ústavních 

pravidel jednotlivých členských zemí. Způsob volby do Evropského 
parlamentu upravuje v České republice zákon č.62/2003 Sb. Právo volit 
na území ČR do Evropského parlamentu má každý občan ČR, který 
aspoň druhý den voleb dosáhl věku  18 let, a občan jiného členského 
státu EU, který aspoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu 

nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel podle zákona o evidenci 
obyvatel, tj. má na území ČR pobyt. 

Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu, vede obecní úřad 
samostatně pro každé volby do Evropského parlamentu. Státní občan 
ČR je do seznamu voličů zařazen na základě svého zápisu ve stálém 
seznamu voličů. Občan jiného členského státu EU je do  tohoto 
seznamu zařazen, jestliže o to nejpozději 40 dnů přede dnem voleb  
u obecního úřadu požádá a doloží skutečnosti, které jsou pro vedení 

v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu potřebné. 
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Ve volbách do Evropského parlamentu bude možno volit také  

na voličský průkaz, který vydá obecní úřad voliči, který nebude moci 
nebo nehodlá volit ve „svém“ volebním okrsku. Další informace  
o vydávání voličských průkazů poskytnou příslušní pracovníci obecního 

úřadu nebo veškeré  informace o volbách do Evropského parlamentu lze 
zjistit ve výše uvedeném zákoně.   

  

  
OBYVATELSTVO VRANOVA NAD DYJÍ V ČÍSLECH 
 
Aktuální počet obyvatel v naší obci k 29. únoru 2004 je 889.  

Z toho žen 441 a mužů 448. 
 

Věkový průměr obyvatel naší obce je 38,45 let. 
 
Tato čísla jsou pro někoho překvapující, pro někoho zajímavá  

a pro obec jako takovou velmi důležitá a užitečná. 
Program evidence obyvatel, který naše obec pořídila v loňském roce, 

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 rozvoje. 
 
Struktura obyvatelstva 
 

Věk              celkem     muži     ženy 

 0 -   6             45          26         19 

 7 – 15             97          49         48 

16 – 18            32          17         15 

19 -  60          557        296       261 

61 a více        158          60         98 

 
Již tato tabulka mnohé napoví a pokud bychom pracovali s čísly 

hlouběji, zjistili bychom, kterou skupinu obyvatel máme nejpočetnější, 

na kterou se zaměřit více a kterou nemá význam oslovovat, protože je 
v zastoupení mizivém. 

 
Bez zajímavosti není ani přehled trvale přihlášených osob 

v jednotlivých ulicích: 
Bělidla   16  
Benátky   51  

Bítovská   88  
Felicino údolí   14  
Havlíčkovo nábřeží            105 
Junácké údolí   66 
Komenského stezka  26 
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8. května   22 

Mlýnská   21 
Náměstí   25 
Přední Hamry   26 

Zadní Hamry   79 
Zámecká   64 
Zátiší             256 
Znojemská   19 
 
 
Důležitým ukazatelem je počet narozených dětí v jednotlivých letech: 

 
Rok    1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003  

   11     5     4     7          7     2   12   12   
 
 

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

 
MYNAŘÍK 16 
PLACHÝ  15 
HANÁK  13 
 
Nejrozšířenějším křestním jménem je  MARIE   55 

 PETR     25 
 
Touto stručnou ukázkou jsme Vám chtěli přiblížit, že pracovat s čísly 
v oblasti obyvatelstva může být velmi užitečné a rozhodně není bez 
zajímavostí. 

  
 

OZNÁMENÍ – gynekologická ambulance 
 
Obec Vranov nad Dyjí oznamuje, že od 9. března 2004 je opět 

v provozu gynekologická ambulance na zdravotním středisku ve 
Vranově n/Dyjí. Provoz zajišťuje MUDr. Anita Rozvadovská ze Znojma,  

Otmara Chlupa 9, tel.: 515 244 853  
Ordinační hodiny:  úterý 12.30 – 15.00 hodin 

 
 
OZNÁMENÍ – stomatologická ambulance 
 
Obec Vranov nad Dyjí oznamuje, že zubní ambulance opětovně zahájí 

činnost od 5. dubna 2004.   

Ordinační hodiny:  pondělí a čtvrtek 15.00 – 17.00 hodin 
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MOŽNOST KÁCENÍ STROMŮ KONČÍ 31. BŘEZNEM 

 
V souvislosti s probíhajícím jarním úklidem v naší obci připomínáme, 

že dnem 31. března končí možnost kácení dřevin a to i těch, na které již 

bylo vydáno povolení ke kácení.  
Začíná vegetační období, které končí 30. září. 
Vzhledem k uvedenému by neměly být prováděny ani další ozdravné 

řezy u všech druhů stromů a keřových porostů.  
 
 
ŽELEZNÁ SOBOTA 

 
Sbor dobrovolných hasičů ve Vranově nad Dyjí oznamuje, že  

 
v sobotu dne 27. března 2004 

 
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! 

 
 

NEBEZPEČNÝ ODPAD 
 

Sběr nebezpečného odpadu proběhne  
 

v sobotu dne 17. dubna 2004 
 
před prodejnou Masny 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 bez disků od osobních automobilů, agrochemický 
odpad (prošlé postřiky a hnojiva). 

 
 
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 

 
Odvoz velkoobjemového odpadu (koberce, nábytek, dřevo, plast, 

laminát, apod.) nemá zatím určené datum sběru a odvozu, budeme Vás 

včas informovat. 



 8 

  

TTUURRIISSTTIICCKKÉÉ  IINNFFOORRMMAAČČNNÍÍ  CCEENNTTRRUUMM 
 

 

POZVÁNKA NA PRODEJNÍ VELETRH  
CESTOVNÍHO RUCHU „DOVOLENÁ 2004“ 
 
21. – 22. května 2004  Kongresové centrum PRAHA 
 
 
PROČ 

 
Smyslem veletrhu DOVOLENÁ 2004 je podat zájemcům přehled 

cestovních služeb v období, kdy je léto už v dohledu. 
Pro vystavující firmy představuje veletrh ojedinělou možnost zřídit si 

svůj stánek na atraktivním místě. Oslovte nové klienty. Přesvědčíte je 
osobně o přednostech Vaší nabídky. 

 

KDY 
 
Většina zákazníků se začíná vážně zaobírat myšlenkou na svou letní 

dovolenou až v období, kdy je teplé počasí pokročilého jara. Proto byl 
vybrán termín veletrhu již ve druhé polovině května.  

Otevřeno bude v pátek 21.5. 2004 od 12 do 18.30 hodin,  

v sobotu 22.5. 2004 od 10 do 18 hodin. 
 
KDE 
 
Kongresové centrum Praha (bývalý Palác kultury) je snadno dostupné 

pro Vás i Vaše zákazníky. Veletrh se uskuteční v přízemí objektu, přímo 
u stanice metra „Vyšehrad“. 

 
ZA KOLIK 
 
Podrobné podmínky účasti, ceník a objednávku naleznete na webové 

stránce  www.veletrh-dovolena.cz. 

 
VÝSTAVNÍ OBORY 

 
Pobytové, poznávací a kombinované zájezdy do zahraničí, dovolená 

v Česku  na horách i u vody, dětské tábory, programy pro seniory  
a rodiny s dětmi, lázeňské a rekondiční pobyty, individuální turistika,…..  
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IINNFFOORRMMAACCEE  ZZ  MMÍÍSSTTNNÍÍ  KKNNIIHHOOVVNNYY 
 

 

HLASUJTE PRO SVOU NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHU 
 
Četba je jednou z nejpopulárnějších forem společenské a kulturní 

zábavy, ale také jedním z nejdůležitějších nástrojů získávání informací  
a poznání. Lidé čtou proto, aby příjemně strávili svůj volný čas  
a odreagovali se od každodenních starostí. 

Dne 1. března 2004 byla zahájena akce Moje kniha, organizovaná 

Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR. Anketa je zaměřena  
na všechny skupiny obyvatel. Cílem této akce je najít nejoblíbenější 

knihu obyvatel ČR. 
I Vy můžete odevzdat svůj hlas knize, která se Vám nejvíce líbila a to 

pomocí anketních lístků, které si můžete vyzvednout v knihovně nebo 
v Turistickém informačním centru ve Vranově nad Dyjí. Můžete hlasovat 
i pomocí Internetu na adrese www.mojekniha.cz. Stačí napsat název 

knihy,  jméno a příjmení autora. 
Akce Moje kniha potrvá do 10.října.2004, kdy bude vyhlášena 

Nejoblíbenější kniha obyvatel ČR. 
 
 

VELIKONOČNÍ ZVYKY A TRADICE 

Velikonoce jsou svátkem pohyblivým, vychází se ze zásady slavit 
Velikonoce po jarní rovnodennosti, v neděli, po prvním jarním úplňku. 

Týden před Velikonoční nedělí je nazýván pašijovým týdnem. Je to 
poslední týden čtyřicetidenního půstu před Velikonocemi. 
 
 

PAŠIJOVÝ TÝDEN 

 
STŘEDA SAZOMETNÁ – ŠKAREDÁ, protože se toho dne vymetaly 

komíny a začínalo se s velkým úklidem a  v tento den se Jidáš škaredil 
na Krista. Podle lidové tradic se nemá nikdo v tento den mračit, zvláště 
děvčata, jinak se budou mračit po všechny středy v roce. 

 
ČTVRTEK ZELENÝ je odvozen od toho, že se má jíst zelená strava 

/součást půstu/ špenát, bylinkové polévky, aby byl člověk po celý rok 
zdráv. Toho dne zní kostelní zvony naposledy, říká se, že odlétají  
do Říma. Hlas zvonů nahrazují nejrůznější řehtačky a klapačky,  
se kterými chodí chlapci ráno, v poledne a večer hrkat a klepat až do 
Bílé soboty. 

Na Zelený čtvrtek si většinou chlapci pletli pomlázky. Kdo před 

východem slunce snědl pečivo pomazané medem, byl prý bezpečný 
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před uštknutím hadů, žihadly vos a sršňů. Kdo se brzy ráno umyl rosou, 

byl ochráněn před různými neduhy a děvčata měla pěknou pleť po celý 
rok. Hospodyně vstávaly časně, aby zametly dvůr. Věřily, že se tak 
zbaví vší a jiného obtížného hmyzu. Po západu slunce hospodáři 

vykropili dům i okolí svěcenou vodou, aby vše ochránili před 
čarodějnicemi. 
 

PÁTEK  VELKÝ je dnem, kdy se země otvírala, aby odhalila  
na krátkou dobu ukryté poklady. Nemělo se prát prádlo a přibližovat se 
k vodě, protože v tento den nezněly zvony, které odháněly zlé mocnosti 
a pátek byl považován za den řádění vodníků. Nebylo radno půjčovat 

něco z domácnosti , neboť předměty mohly být očarovány a mohly 
tropit škodu. 

 
SOBOTA  BÍLÁ - tento den se stal svěcením ohně. Když šli lidé  

na mši, vzali si polínko, které položili na ohniště před kostelem, kněz 
oheň posvětil a každý hospodář si odnesl hořící polínko, které bylo 
zbaveno ničivé síly, domů. Zase zněly zvony, aby zaháněly zlé 

mocnosti. 
 
NEDĚLE - BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ, v tento den se provádělo 

svěcení velikonočních pokrmů-beránka, mazance, chleba, vína, vajec,  
po dlouhém půstu se jedlo jídlo lehce stravitelné. Zbytky z oběda pak 
hospodář obětoval zahradě,poli, studni, aby byla dobrá úroda,hojnost 

ovoce a zdravá pitná voda. 
 
PONDĚLÍ  VELIKONOČNÍ - šleháním spletenými proutky /pomláz-

kou/ má vrba předat životodárnou sílu tomu, kdo je jí šlehnut, polévání 
vodou je posvátným rituálem očisty, mašle na pomlázce jsou symbolem 
obětních kousků pestrých hadříků, které lidé dříve rozvěšovali na 
posvátné stromy, kraslice jsou symbolem nového života ukrytého ve 

vajíčku, koledování je pozůstatkem obchůzek představených obce, kteří 
přáli hospodářům bohatou úrodu. 

  
ZÁKONITOST BAREV NA KRASLICÍCH: 
 

ŽLUTÁ – barva slunce, jarních květin, kuřátek 
ZELENÁ – barva jarní trávy a lístků 

ČERNÁ – barva země 
ČERVENÁ – barva lásky a prudce proudící krve 
ZDOBNOST KRASLIC MÁ SVÉ ZÁKONITOSTI - původní znaky 

bývaly magické a zobrazovaly nářadí k udržení ohně nebo nářadí určené 
k polním pracím. 
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KKUULLTTUURRNNÍÍ  OOKKÉÉNNKKOO 
 

OOBBEECCNNÍÍ  PPLLEESS  

V pátek 30. 1. 2004 ožil Zámecký hotel ruchem Obecního plesu. 
K tanci a poslechu hrála populární skupina Klaxon  a  Duo Amadeus.  
V průběhu večera se přítomným hostům představila  znojemská taneční 
škola Single s ukázkami společenských a latinskoamerických tanců. 
Kulturní komise děkuje všem spoluobčanům za dary  a finanční 
příspěvky do tomboly. Výtěžek z plesu  poslouží na pořádání dalších 
kulturních akcí v obci. 

 

MMAASSOOPPUUSSTT 

Na tradiční fašankovou obchůzku obcí 21.2. budou ti, kteří byli 
převlečeni za maškary, jistě dlouho vzpomínat. Časné ranní vstávání, 
mrazivý vítr, ale skvělá nálada, kterou umocnila pohostinnost  a 
štědrost vranovských spoluobčanů. Maškarnímu průvodu neunikla ani 
svatba sl. Radky Mahrové. Ochutnávka cukroví a vínečka působila jako 

doping pro všechny masky. Obdiv zaslouží pan Jirka Nesiba a paní Lída 
Štanclová, kteří vyhrávali na harmoniku od rána až do pozdního večera. 

 
O týden později se v Zámeckém hotelu sešli přátelé dobré zábavy na 

maškarní merendě. Páteční večer byl věnován tanečnímu reji  masek.  
V letošním roce se jich sešlo přes čtyřicet. Kolem půlnoci byla 

pochována  se všemi poctami basa  / Liduščina harmonička/  poprvé 
v režii paní  A. Jelínkové a paní Háblové. Vtipný scénář a choreografii 
odměnila většina přítomných potleskem a slovy chvály. Nejoriginálnější 
masky -  dvě čarodějnice, Mach a Šebestová a dáma v klobouku -  si 
odnesly  sladkou  odměnu,  pěkně zdobený dortík /sponzorský dar od 
paní  Králové/. K dobré pohodě přispěla i hudební skupina Klaxon. 
Poděkování patří všem spoluobčanům, kteří věnovali finanční 

prostředky a dary do tomboly. Výtěžek z Masopustu se použije na akce, 
které se  připravují v tomto kalendářním roce. 

 
 

AAKKCCEE,,  KKTTEERRÉÉ  SSEE  PPŘŘIIPPRRAAVVUUJJÍÍ::    

Velikonoční výstava –konec března  - duben 
Velikonoční soutěž pro děti –  10. 4. 

Vranovský slavík –výběrové   kolo – 23. 4. 
Pálení čarodějnic   - 30. 4. 
Den matek – 9. 5. 
Vranovský slavík – finále – 22. 5. 
Mezinárodní den dětí – 29. 5. 
Literární soutěž – 11. 6.    
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ZZEE  ŠŠKKOOLLNNÍÍCCHH  LLAAVVIICC 
 

LLYYŽŽOOVVÁÁNNÍÍ  VV  KKRRKKOONNOOŠŠÍÍCCHH 

Ve dnech 14.12. - 19.12.2003 uspořádala naše škola lyžařský zájezd 
do Pece pod Sněžkou. Zúčastnilo se ho 30 žáků od druhé až po devátou 
třídu. Přes počáteční nepřízeň osudu i počasí se vše v dobré obrátilo,  
a tak se lyžovalo, bobovalo, dovádělo ve sněhu,  po večerech zpívalo, 
tancovalo a soutěžilo.  

Když jsme poslední den za slunečného počasí  vyjeli lanovkou  
na Sněžku, nabídl se nám pohled, který lze spatřit možná jen několikrát 

za život. Jen stěží jsme si mohli představit lepší zakončení pobytu  
v Krkonoších. Po tradičně výborném obědě na Horalce, kde jsme byli 

ubytováni, na nás čekala už jen cesta zpátky. Pana řidiče udržovala  
v pozornosti moderátorka dne Verunka Karpíšková, která bavila celý 
autobus. 

Poděkování patří Antonínu Jelínkovi, Františku Texlovi ml. a Veronice 
Durdové, kteří bez nároku na honorář výrazně přispěli k zdárnému 

průběhu celého zájezdu. 
Rozsáhlou fotogalerii je možno zhlédnout na našich webových 

stránkách. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Na Sněžce 
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VVÝÝSSLLEEDDKKYY  ŠŠKKOOLLNNÍÍHHOO  KKOOLLAA  RREECCIITTAAČČNNÍÍ  SSOOUUTTĚĚŽŽEE  ((1199..  22..  22000044))  

 
Výsledky 1.kategorie (1.-3.ročník) 
1.místo Anna Vršková 

2.místo Lenka Sklenářová 
3.místo Tereza Polláková 
  
 Výsledky 2.kategorie (4.-5.ročník) 
1.místo Zbyněk Watzinger 
2.místo Nikola Šafránková 
 3.místo  Jaroslav Šuráň 

  
 Výsledky 3.kategorie (6.-7.ročník) 

1.místo Kamila Hromadová 
2.místo Jana Krčálová 
 3.místo  Daniel Kudr 
  
 Výsledky 4.kategorie (8.-9.ročník) 

1.místo Vladimíra Kudrová 
2.místo Ctirad Pisk 
 3.místo  Michal Kadlec 

  

  

VVÍÍTTÁÁNNÍÍ  JJAARRAA  

  
V pátek 19. března jsme 

velmi rádi přivítali mnohými 
toužebně očekávané jaro. 
Se spálenou Moranou, 
doufejme, zima definitivně 
ztratila sílu a své bílé krá-

lovství nám znovu předvede 
až v čase vánočním. Krás- 
né jarní dopoledne zpe- 
střilo krátké vystoupení dětí  
pod vedením p.uč. Pollákové 

a Sárové. 
Fotky z akce a dvě krátké 

videoukázky najdete na 
našich webových stránkách.  
(www.zs.vranovnd.indos.cz)  

 

  
(S „Moranou“ zleva: Vojtěch Jankůj, Tomáš Altenburger a Monika Kašparová.) 

  



 14 

  

SSPPOORRTT  VVEE  ŠŠKKOOLLEE 
 

 

ŠŠUUMMEENNSSKKÁÁ  FFLLOORRBBAALLOOVVÁÁ  LLIIGGAA  

  
Naši mladší a starší žáci se zúčastnili dalšího ročníku Šumenské 

florbalové ligy. Místo původně plánovaných deseti turnajů nám letošní 
zima dovolila odehrát  jen osm.  

Z nich vzešly tyto konečné výsledky:  
 

 

  Mladší kategorie  body branky 

  1. Lubnice 21 94 

  2. Blížkovice 19 87 

  3. Bítov 19 82 

  4. Vranov n.D. 18 79 

  5. Pavlice 3 35 

 
 

  Starší kategorie  body branky 

  1. Lubnice 23 86 

  2. Vranov nad Dyjí 19 66 

  3. Šumná 17 69 

  4. Blížkovice 12 67 

  5. Bítov 9 49 

 
 
Naši školu v tomto ročníku reprezentovali: 
 

Mladší žáci: Daniel Kudr, Vojtěch Jankůj, Tomáš Altenburger,  
Zbyněk Watzinger, Pavel Plucek, Milan Karásek, Vojtěch Ludvík. 

 
Starší žáci: Petr Jelínek, Petr Železný, Lukáš Chrásta, Marek Soukup, 
Pavel Hotař, Zbyněk Matula, Karel Vlček. 

 

Florbalisté děkují panu Železnému st.,panu Železnému ml.,  
panu Altenburgerovi, paní Karáskové, paní Pollákové  a panu Pollákovi  
za pomoc při dopravě na jednotlivé turnaje. 

 
 

  
(více informací na www.zs.vranovnd.indos.cz)  
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SSKKPP  VVRRAANNOOVV  NNAADD  DDYYJJÍÍ  

  

VVÝÝSSLLEEDDKKYY  MMUUŽŽŮŮ  SSKKPP  VVRRAANNOOVV  NNAADD  DDYYJJÍÍ  

Mužstvo mužů SKP Vranov nad Dyjí sehrálo před jarní sezónou 
přípravná utkání s těmito výsledky: 

 
HAVRANÍKY:VRANOV (hráno 29.2. v Havraníkách) 4:0 (1:0) 
 
VRANOV:HL. MAŠŮVKY (hráno7.3. ve Vranově) 5:6 (2:0) 
branky: Kinc Martin 2x, Jaklovski, Jurčík, Soukup 

 
VRANOV:VÝBĚR ŠTÍTAR (hráno 14.3. v Lančově) 2:4 (2:3) 

branky: vlastní, Jeřábek 
 
Zveme vás na soutěžní utkání 14. kola hraného v neděli 28.3.  

v 15 hodin na hřišti SKP s mužstvem Přímětice „B“. 

PPŘŘEEDDZZÁÁPPAASS  HHRRAAJJÍÍ  ŽŽÁÁCCII  VV  1133..0000  HHOODDIINN  SS  MMUUŽŽSSTTVVEEMM  MMRRAAMMOOTTIICCEE..  

  

  

RROOZZPPIISS  UUTTKKÁÁNNÍÍ  FFOOTTBBAALLOOVVÉÉHHOO  MMUUŽŽSSTTVVAA  VVRRAANNOOVVAA  ((IIVV..AA))  
 
14. kolo neděle 28.3. v 15:00 hod. VRANOV:PŘÍMĚTICE B 
15. kolo neděle   4.4. v 16:00 hod. KŘEPICE:VRANOV  

16. kolo neděle 11.4. v 16:00 hod. VRANOV:HL. MAŠŮVKY 
17. kolo neděle 18.4. v 10.15 hod. SLATINA:VRANOV 
18. kolo neděle  25.4 v 16:30 hod. VRANOV:SUCHOHRDLY 
19. kolo sobota   1.5. v 16:30 hod. BLÍŽKOVICE:VRANOV 
20. kolo neděle  9.5. v 16:30 hod. VRANOV:ŠTÍTARY B 
21. kolo  neděle 16.5. v 16:30 hod. HOSTIM:VRANOV 
22. kolo neděle 23.5. v 16:30 hod. VRANOV:ÚNANOV B 

23. kolo neděle 30.5. v 16:30 hod. VRANOV:CHVALOVICE 
24. kolo neděle   6.6. v 10:15 hod. PAVLICE B:VRANOV 
25. kolo neděle 13.6. v 16:30 hod. VRANOV:ŠATOV B 
26. kolo neděle 20.6. v 10:15 hod. DOBŠICE B:VRANOV 
 

  

  

DDAALLŠŠÍÍ  IINNFFOORRMMAACCEE  

  

7700..  VVÝÝRROOČČÍÍ  VVOODDNNÍÍ  EELLEEKKTTRRÁÁRRNNYY  
Vodní elektrárna ve Vranově nad Dyjí oslaví v dubnu 2004  70 let své 

existence. 
O tom, jakými změnami prošla od svého vzniku až do současnosti, se 

dozvíte v příštím čísle Vranovského zpravodaje.  
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NNEEMMOOVVIITTÉÉ  PPAAMMÁÁTTKKYY  VVRRAANNOOVVAA  NNAADD  DDYYJJÍÍ  
 
Církevní památky 

 
Socha Madony (v parku za kostelem). Rokoková skulptura 

Immaculaty – tedy korunované Panny Marie s Ježíškem v náruči. 
Madonna, stojící na zeměkouli obtočené hadem a proťaté půlměsícem, 
byla dříve umístěna v areálu pustého hrádku Schenkenberg (poblíž 
Olbramkostela), patřícího od 16. století kontinuitně k vranovskému 
panství. Někdy v první čtvrtině 20. století ji získal vranovský hoteliér 

Šimerka, který sochu umístil do proluky mezi svoji vilu a vilu 
hospodářského rady a správce vranovského zámku Nikodéma (dnes 

Havlíčkovo nábřeží č. 187 a 186). Do areálu starého hřbitova za 
kostelem, tedy na dnešní místo, byla socha osazena někdy v první 
polovině padesátých let 20. století. 

  

  

PPOOVVĚĚSSTTII  ZZ  VVRRAANNOOVVSSKKAA  

  

  
ĎÁBLOVO SÍDLO 
(pověst vztahující se k Šibeničnímu vrchu) 

 

Na Vranově žil před mnoha a mnoha lety zlý čeledín, který se 
jmenoval Petr. Kupil zločin na zločin a nikdy nebyl dopaden. Svou vinu 
dokázal pokaždé přesunout na nevinnou oběť, která se pak za jeho 
zločiny houpala na oprátce. 

Jednou byl ale konečně přistižen při činu, usvědčen a zbičován. Zdálo 
se, že pod karabáčem vypustil duši. Hradní pochopové svrhli jeho tělo 
do příkopu, kde je nechali jako potravu krysám.  

Petr byl ale houževnatý. Chladná noc ho probudila k životu. S vypětím 
posledních sil se doplazil z příkopu až k blízkému Šibeničnímu vrchu a 
zde se vyčerpáním znovu zhroutil.  

Blížila se půlnoc a s ní hodina, kdy nečisté síly nastupují k nočnímu 

reji. Nad krajem se rozpoutala bouřka. V záři blesku se Petra najednou 

dotkla horká ruka, která mu jako zázrakem dodala sílu. Zděsil se nad 
hostem, který stál před ním opřený o břevno šibenice a který ho 
pozoroval ohnivým okem. ,,Kdo jsi?” vypravil ze sebe. Neznámý se 
usmál a pravil: ,,Na tom nezáleží. Mohu ti pomoci, jestliže mi upíšeš 
svou duši.” Při těchto slovech vyjmul ze zeleného kabátu svitek 

pergamenu, ze šibenice vytrhl hřebík a podal obojí užaslému zločinci. 
,,Podepiš se svou krví a až do své smrti nepoznáš, co je to nedostatek. 
Nebude nikoho, kdo by ti ublížil!” ,,A po smrti?“, tázal se Petr. ,,Po 
smrti ti to může být jedno, žiješ teď“, odpověděl  mu pekelník.  
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Petr rázným pohybem vbodl hřebík do malíku a krůpějí krve se 

podepsal. Vtom se nad krajinou zablesklo, zahřmělo a u Petrových 
nohou se objevil hrnec plný zlaťáků.  

Za ně si zločinný čeledín nakoupil skvostné oděvy a projížděl pak 

krajem obklopený pochlebovači a strážemi a páchal další zločiny. A 
pokaždé, když mu zlaťáky došly, šel si pro nové na to samé místo, kde 
mu je ďábel dal poprvé.  

Léta mezitím ubíhala. Jednou, když zase potřeboval peníze, se jako 
obvykle vydal na Šibeniční vrch. Byla hluboká noc, neviděl ani na krok. 
Tápal, až narazil na něco odpudivě studeného. Byl zděšen, když zjistil, 
že se dotkl staré oběšencovy mrtvoly. V šíleném běhu uháněl pryč, ale 

vtom vyšlehl ze země plamen a před ním se objevil známý muž  
v zeleném kabátě. Petr vykřikl a začal v hrůze křičet a svíjet se na 

zemi. Ďábel byl však nemilosrdný, tělo svrhnul ze skály dolů a duši 
odnesl do pekel. Jen zlámané větve u okraje srázu svědčily o tom, že se 
bránil. 

 
Poznámka  

Uvedená pověst je známa v několika variantách, jedna z nich 
například uvádí, že „rezavý Petr“, který byl služebným panošem 
vranovského hradu, byl nakonec ďáblem usmrcen ve  vlastním domě. O 
tom, že mu bránil, nesvědčily zlámané větve u srázu, ale potrhané 
podušky jeho postele. 

 Šibeniční vrch (nad skále proti zámku – nad kopcem s Mniszkovým 

křížem) byl skutečně místem, kde stávala šibenice a kde se 
popravovalo. Například v roce 1740 byla na ní katem z Mikulova 
pověšena – po několikatýdenním věznění a po intenzivně prováděném 
útrpném právu – vražedkyně dětí ze Stálek. V tom samém roce se však 
Marie Anna Pignatelli vzdala finančně náročného vrchnostenského 
hrdelního soudnictví ve prospěch soudu královského města Znojma. 
Vranovský soud měl k dispozici i pranýř, který stával  zřejmě přímo 

v městečku – doložen je případem  vranovského rodáka Alexandera 
Grasmanna, který byl k němu neznámo kdy po čtyři dny přivázán – 
s tabulkou popisující jeho zločin vloupání okolo krku – a pak za velkého 
přihlížení vranovských obyvatel veřejně zbičován a vymrskán z obce.  

V letech 1850 až 1945 byl Vranov sídlem nejmenšího moravského 

okresního soudu s civilní i trestní agendou. Jeho působnost se 
vztahovala na obyvatele obcí, které před zrušením patrimonia příslušely 

k panstvím Ctidružice, Uherčice, Bítov a Vranov (rozsah okresu k roku 
1900: 217,64 km2, 1963 domů, 9 371 obyvatel – z toho 1 257 Čechů a 
8 114 Němců). 
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NNĚĚCCOO  PPRROO  BBYYSSTTRRÉÉ  HHLLAAVVYY 
 

 

Hádanky 
 
 
1. Ponožky 
 
Na půdě, kde je tma, visí na šňůrách pomíchané černé a bílé ponožky.  

Kolik nejméně ponožek musíte z půdy přinést, aby bylo zaručeno, že 

máte alespoň jeden pár ponožek stejné barvy?  
Podotýkáme ještě jednou, že na půdě je tma, a proto netušíte, jakou 

barvu ponožky zrovna ze šňůry berete. 
 
 
2. Topinky 
 

Za jaký nejkratší čas opečete tři topinky, když se na pánvičku vejdou 
jen dvě najednou a jedna strana se peče 30 sekund? 

 
 
3. Král a jeho tři dcery 
 

Král měl tři dcery: Anežku, Bertu a Cecílii. Anežka vždycky mluvila 
pravdu, Berta vždycky lhala a Cecílie někdy mluvila pravdu a někdy 
lhala. 
 
Ke dvoru přijel cizí princ, aby se ucházel o pravdomluvnou Anežku. 
Král jej zavedl do trůnní síně, kde všechny tři dcery seděly vedle 
sebe. A že princi Anežku dá, pokud pozná, která z nich to je. Přitom 

smí každé z nich položit jedinou otázku. 
 
Princ chvíli přemýšlel a pak položil všem tutéž otázku: "Jak se 
jmenuje princezna, která sedí uprostřed?" 
 

Princezna sedící vlevo odpověděla: "Anežka." 
Princezna sedící uprostřed odpověděla: "Berta." 

Princezna sedící vpravo řekla: "Cecílie." 
 
Princ se jen maličko zamyslel a princeznu podle odpovědí poznal. 
 
 
Která z princezen je pravdomluvná Anežka? 
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ŠŠPPEETTKKAA  HHUUMMOORRUU 
 

Vtipy 

 
Chlap stojí na břehu rybníka, na krku provaz a na něm obrovský 

kámen. Už se připravuje ke skoku, když k němu přijde policista a 
povídá: "Člověče, stůjte! Co blázníte? Co vás to napadlo? Když tam 
skočíte, budu tam muset skočit pro vás. Než vás vytáhnu, tak se oba 
promočíme a v týhle zimě dostaneme oba zápal plic. Tak neblázněte, 
jděte domů a tam se oběste!" 

 
 

Jede cestovatel na velbloudu pouští. Zvíře se už sotva plouží, ale 
naštěstí se za písečným přesypem objeví cedule VELBLOUDÍ SERVIS. 

"Nejede?" ptá se nerudný Arab. 
"Jede, ale moc pomalu." 
"Tak si zacouvejte s velbloudem na rampu." 

Sotva je zvíře na rampě, popadne Arab velké kladivo a flákne 
velblouda mezi nohy. Velbloud šíleným tryskem zmizí za obzorem. 

"Chlape," rozčilí se cestovatel, "jak já teď to zvíře doženu?" 
"Jak? Zacouvejte si na rampu..." 
 
 

Vykoukne krokodýl z vody na rybáře a ptá se: 
"Berou, berou?" 
"Kdepak, ani ťuk..." 
"Tak se na ně vykašli a pojď se vykoupat." 
 
 
Při nedělním obědě desetiletý Jeníček poprvé v životě promluví. 

Suchým a znechuceným tónem pronese: „Mááálo slanýýý!“ 
Maminka, tatínek, sourozenci, babička i dědeček mají velkou radost. 

Jásají, objímají se. Jsou šťastni, že malý Jeník mluví.  
„ A proč jsi, Jeníčku, tak dlouho mlčel?“ ptá se maminka. 
Jeníček stejně znechuceně: „Sem byl spokojenej, né!?!“ 

_________________________________________________________ 
 

Řešení hádanek: 
 

1. 3 ponožky. Vždy budou alespoň dvě stejné barvy, protože více barev na půdě prostě není. 

2. 90 sekund. 
1. strana první topinky společně s 1. stranou druhé topinky = 30s.  

1. strana třetí topinky společně s 2. stranou druhé topinky = dohromady 60s.  

2. strana první topinky společně s 2. stranou třetí topinky = dohromady 90s.  

3. Anežka je princezna sedící vpravo. Princezna sedící vlevo nemůže být Anežka, protože by lhala. Kdyby 

pravdomluvná Anežka seděla uprostřed, musela by odpovědět "Anežka." 
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Starší žáci ZŠ Vranov nad Dyjí – 2. místo v Šumenské florbalové lize. 

Nahoře zleva: Lukáš Chrásta, Petr Jelínek, Marek Soukup, Karel Vlček, 
Zbyněk Matula. 
Dole zleva: Pavel Hotař, Petr Železný. 
 
_________________________________________________ 
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