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SLOVO ÚVODEM
Podzim na jihu Moravy je ve znamení voleb. K volbám jsme zváni
častěji než do kina či do divadla a to je poněkud zvláštní. Dříve jsme si
nemohli vybírat vůbec, a to bylo zhoubné.
Doplňovací volby do senátu ČR právě skončily, máme nového
senátora na příští čtyři roky a přáli bychom si, aby nám uměl
naslouchat a měl sílu a chuť regionu pomáhat. Bylo zajímavé pozorovat,
jak se jednotliví kandidáti na senátora snažili v předvolební kampani
získat přízeň voličů. Často přijeli se svým štábem do obce neohlášeni a
reprodukovanou hudbou na sebe chtěli upozornit. Pár lidem z řad
drobných chovatelů tato hudební produkce skutečně narušila zaběhlý
životní rytmus, neboť si mysleli, že do obce přijel kuškař. To volby do
krajského zastupitelstva budou mít jiný rozměr. Stovky jmen na
kandidátních listinách slibují možné i nemožné, jen aby na sebe
upozornily. Poznat, kdo to myslí upřímně a kdo jde do voleb z pouhé
vypočítavosti, u koho je to odvaha a u koho drzost, to nebude vůbec
jednoduché. Přesto by bylo škoda svojí neúčastí ve volbách dobrovolně
se vzdát svého základního práva. Při výběru krajských zastupitelů proto
používejte hlavu, pokud možno svoji…
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
VYUŽITÍ HORNÍ BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Pro objekt horní budovy základní školy svitla naděje na její další
využití. Úbytek žáků a náklady na provoz školy byly příčinou toho, že již
rok tato budova neslouží svému původnímu účelu. Nyní se našel
zájemce o její další využití. Firma Kp elektrics s.r.o. zde zamýšlí zřídit
elektromontážní dílnu. V současné době probíhají v budově drobné
úpravy směřující k zahájení výroby a od příštího roku je reálné zahájit
provoz. Vedle zajímavého nájmu zde získají občané Vranova nad Dyjí
možnost zaměstnání, neboť firma Kp electrics uvažuje s postupným
rozšiřováním provozu. Sehnat práci ve Vranově nad Dyjí by tak po delší
době nemusela být utopie.
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO V NOVÉM
V minulém zpravodaji jsme Vás informovali o prováděných stavebních
pracích na zdravotním středisku. V září proběhla kolaudace a dům č.p.
47 na Náměstí se představil v celé své kráse. Pod novou střechou se
skrývá nová půdní vestavba se samostatným plynovým topením, s
novou podlahou a sociálním zázemím. Polovinu těchto zrekonstruovaných prostor bude v nejbližší době využívat úřad práce pro kontakt
s občany ve věci řešení nezaměstnanosti a státní sociální podpory.
V celém objektu byla vyměněna okna, což přispěje k úsporám ve
vytápění jednotlivých místností. Nová fasáda bude jistě výzvou pro
vlastníky ostatních nemovitostí na Náměstí, aby dle možností svoje
nemovitosti také zvelebili.
PLYNOFIKACE ULICE ZÁTIŠÍ
I přes nepříznivý vývoj v ceně zemního plynu chystá obec rozšíření
plynofikace v ulicích Zátiší, Znojemská, Přední Hamry a Benátky. 30.
září proběhlo výběrové řízení na dodavatele prací v části obce Zátiší a
Znojemská. Ještě v letošním roce chceme položit potrubí středotlakého
plynovodu včetně přípojek kolem řadovky a bytovek v Zátiší, až
k nejvzdálenějším rodinným domům na Kopalce. Potencionální
odběratelé plynu byli osloveni dopisem, v němž jsme je vyzvali, aby se
vyjádřili ke zřízení plynovodní přípojky k jejich domům. Příspěvek
vlastníků domů 5000 Kč na plynofikaci této části obce odpovídá
skutečným nákladům na zřízení přípojky. Pozdější provedení přípojky si
vyžádá dle informací pracovníků JMP podstatně vyšší finanční náklad.
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NA OBĚD DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V průběhu letních měsíců byla provedena přestavba objektu mateřské
školy s cílem vybudování kuchyně a jídelny v souladu s platnými
hygienickými předpisy. Výsledkem tohoto snažení je moderní zařízení
pro 300 strávníků. Od 1. září se tak v důstojném prostředí stravují
nejen děti z mateřské školy, ale i žáci ze základní školy a ostatní
zájemci z Vranova nad Dyjí. Původní školní jídelna v domě č.p. 170 tedy
dosloužila svému účelu a uvolněný prostor bude nabídnutý zájemcům
k odkoupení s tím, že si zde zřídí novou bytovou jednotku.
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 30.října 2004 budou pracovníci firmy ASA EKO s.r.o. Znojmo
svážet nebezpečný odpad.
Nebezpečný odpad přivezte na prostranství před 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, pneumatiky od osobních automobilů bez
disků, agrochemický odpad (staré postřiky a hnojiva).
Je důrazně zakázáno provádět skládku na prostranství mimo
uvedený datum a čas ! ! !

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
V období od 10. do 15. listopadu 2004 bude na prostranství před
prodejnou masny umístěn kontejner na shromáždění velkoobjemového
odpadu.
Do této kategorie odpadů patří veškerý odpad kromě nebezpečného
odpadu a železného šrotu.
Příklad: podlahové krytiny, matrace, textil, nábytek, dřevo, keramické
předměty apod.
!!! Je výslovně zakázáno provádět skládku mimo stanovený
termín a kontejner !!!
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
ZHODNOCENÍ LETNÍ SEZÓNY ROKU 2004
Každoročně zpracovává naše turistické centrum anketní šetření profilu
návštěvníků turistického regionu jižní Morava. Účelem šetření je získat
informace o názorech na pobyt, o přáních a potřebách.
Návštěvnost v období od 28.6. do 29.8. 2004
Počet návštěvníků
TIC: Vranov nad Dyjí
Domácí
Zahraniční
Celkem
Průměrně denně
32
4
36
Průměrně týdně
224
25
249
CELKEM
2 018
225
2 243
* Z 84 dotázaných turistů navštívilo v průběhu posledních 5-ti let jižní
Moravu dle statistiky:
2x……. …….26 návštěvníků
1x a 3x …….17 návštěvníků
4x …….…….. 9 návštěvníků
5x……. 15 návštěvníků
* Hlavním cílem, proč k nám turisté zavítají je z důvodu rekreace
a turistiky, pak následuje návštěva měst a okolí.
* Každý z dotazovaných navštívil Vranov nad Dyjí na druhém místě
pak byl Bítov, Znojmo, Uherčice, a další.
* Délka pobytu – počet nocí na jižní Moravě - 6 až 7 dní.
* Jako nejčastější ubytování, které hosté vyhledávají jsou penziony,
z finanční dostupnosti kempy a dále ubytování v soukromí.
* Nejčastěji získávané informace o našem regionu měli hosté
z internetu a na doporučení známých či příbuzných, dále
z propagačních materiálů a turistických průvodců.
* Za hlavní nedostatky turisté označili:

chybějící bankomat v celém mikroregionu, žádné kino

špatně značené cyklotrasy a ukazatele památek

nedostatky v organizaci gastronomických služeb

nedůslednost, neochota některých provozovatelů

nerovné vozovky a málo chodníků v obcích

nedostatek odpadkových košů-častější svoz odpadu na
Vranovské přehradě - nepořádek
* Spokojeni byli:

s množstvím nabízeného propagačního materiálu na TIC

s přírodními krásami a památkami

ve většině případů spokojenost s ubytováním
* Celkové zhodnocení pocitů z dovolené v tomto regionu bylo označeno
z 80% jako celková spokojenost a 20% nadšení.
* Nejčastějšími turisty byli obyvatelé z Prahy, Brna, Ostravy a Vimperkku.
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INFORMACE Z MÍSTNÍ KNIHOVNY

VÝSLEDKY ANKETY NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA ČESKÝCH ČTENÁŘŮ

Více jak 93 000 obyvatel České republiky se hlasováním aktivně
zúčastnilo ankety Moje kniha, kterou pořádal v rozmezí 1. března –
30. září letošního roku Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.
Anketou
se
hledala
nejoblíbenější
kniha
českého
národa.
Nejoblíbenější knihou v České republice se stává pětidílná sága
Joanne K. Rowlingové: Harry Potter. Na druhém místě skončil
Pán prstenů Johna R. R. Tolkiena a třetí místo obsadila kniha
knih – Bible.
Tak tedy vypadají „knižní superstar“ na nejvyšších pomyslných
příčkách žebříčku popularity podle hlasování českých čtenářů. Na
dalších místech se umístily české tituly – Jirotkův Saturnin, Babička B.
Němcové a také Krtečkova dobrodružství Zdeňka Milera. Četné hlasy
čtenářů získaly Waltariho Egypťan Sinuhet, Saint-Exupéryho Malý princ,
Vejce a já a Co život dal a vzal B. MacDonaldové a Děti z Bullerbynu
Astrid Lindgrenové. Delší seznam – 50 nejoblíbenějších knih podle počtu
získaných hlasů naleznete v místní knihovně. Čtenáři a obyvatelé
Vranova se také účastnili této ankety a z knihovny přes internet odeslali
celkem 80 anketních lístků.
INTERNET O PRÁZDNINÁCH
Letos již po druhé měli letní hosté možnost využít během svých
dovolených internet v knihovně. Během prázdnin využilo těchto služeb
58 návštěvníků z různých oblastí naší republiky, ale i návštěvníci ze
zahraničí. Nejvzdálenějšími návštěvníky v místní knihovně na internetu
byli hosté z Holandska.
POZVÁNKA DO KNIHOVNY
Již druhým rokem je v místní knihovně nainstalován internet pro
veřejnost. Internet je přístupný v úterý a ve čtvrtek od 10°° - 12°°
hodin a od 13°° -18°° hodin.
Knihovna nabízí pro čtenáře a obyvatele všech věkových kategorií
prvotní zaškolení na PC zdarma.
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KULTURNÍ OKÉNKO
VRANOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2004
V červenci a srpnu 2004 pořádala obec ve spolupráci s Národním
památkovým ústavem XXII. ročník Vrannovského kulturního léta.
V rámci této akce měli návštěvníci našeho regionu i občané Vranova
nad Dyjí možnost
shlédnout celkem 12 kulturních pořadů. Vedle
koncertů vážné hudby si přišli na své i příznivci folku a country,
milovníci divadla i zábavné show. Zdařilou novinkou bylo pořádání
festivalu varhaní hudby na dvou různých místech – v zámecké kapli a
ve farním kostele. Finančně náročnou akci by nebylo možné pořádat bez
laskavé pomoci Správy Státního zámku ve Vranově nad Dyjí a
sponzorské účasti VZP Znojmo, Duky a.s., Znovínu Znojmo, .A.S.A. Eko
Znojmo, Sklářských strojů Znojmo a Národního památkového ústavu.
Jednotlivé pořady vranovského kulturního léta navštívilo celkem 1300
lidí, pro občany Vranova nad Dyjí to byla jedinečná příležitost shlédnout
v místě svého bydliště kvalitní kulturní představení.
VRANOVSKÁ POUŤ
Naše obec pořádala ve dnech 13. – 15. srpna 2004 tradiční
Vranovskou pouť. V pátek ve 20 hodin hrála v Zámeckém hotelu k tanci
a poslechu skupina Klaxon. I když sál Zámeckého hotelu nebyl zaplněn
do posledního místa, všichni se příjemně pobavili při skvělé muzice.
Velice nás pořadatele mrzí malá účast vranovských obyvatel na této
taneční zábavě.
V sobotu od 10 hodin dopoledne Vranovská pouť pokračovala na
Náměstí, kde probíhaly historické trhy a stánkový prodej. Bohužel
přislíbené
atrakce pro děti, které měly být umístěny v zahradě
knihovny se opět nekonaly, i když zástupci společnosti doplnit účast
přislíbili. Není vinou pořadatelů, že si děti pouť neužily v takové míře,
jak bylo původně plánováno. K poslechu na Náměstí hrála hudba Karel
Fojtík Band a v odpoledních hodinách se u Zámeckého hotelu konala
přehlídka automobilových veteránů. Vranovská pouť byla ukončena
v neděli poutní bohoslužbou v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve
Vranově nad Dyjí.
VRANOVSKÝ ZÁMECKÝ SLAVÍK
Poslední prázdninový víkend v sobotu 28. srpna se uskutečnila
přehlídka vítězů amatérské pěvecké soutěže na zámku. Účinkující
doprovázel Karel Fojtík Band. Odměnou všem zpěvákům byl nejen
potlesk publika, ale i hodnotné knižní odměny a CD od pana Jaroslava
Pařízka Delta Pekárny a pana ing. Karla Muchy Ráj Vranov nad Dyjí.
Obec Vranov nad Dyjí děkuje sponzorům, kteří podporují vranovskou
kulturu. Pochvalu si jistě zaslouží i moderátor akce Daniel Rubeš, jenž
zaujal publikum vtipem a vysokou profesionální úrovní.
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Školní rok 2004/2005 byl slavnostně zahájen 1.9.2004.
Do školy nastoupilo 131 žáků do 8 tříd, z toho do 1. třídy 13 žáků,
2. a 3. ročník je spojený. Školní družina, ve které je zapsáno 28 žáků,
je dětem k dispozici zdarma.
Ve škole pracuje celkem 21 zájmových kroužků zaměřených
především na sport, zpěv, počítače a výuku anglického jazyka. V těchto
kroužcích je zapojeno 77 % žáků, tj. ze 131 dětí navštěvuje 101
alespoň jeden kroužek. Kromě toho pracuje ve škole ještě 8 dyslektických kroužků zaměřených na odstraňování poruch učení,
navštěvuje je 22 žáků.
S organizací školního roku a s nabídkou aktivit byli rodiče seznámeni
dopisem na začátku září.
Ve škole došlo k personálním změnám, odešel pan učitel Konvalina
a paní učitelka Sárová, nahradily je zkušené učitelky matematiky a
jazyka českého – paní učitelka Kocábová a paní učitelka Holíková. Místo
pana učitele Durdy, který je dočasně na rodičovské dovolené, vyučuje
v 1. třídě paní učitelka Bořilová.
Horní budovu č. 301 škola využívá jen zčásti. Vedení školy se
podařilo o prázdninách navázat kontakt s rakouskou firmou vyrábějící
elektrosoučástky. Záměr školy a rakouské firmy o pronájmu a
částečném využití této budovy projednalo a schválilo zastupitelstvo
Obce Vranova nad Dyjí. Firma zde od 1. ledna 2005 hodlá zahájit
výrobu.
PODZIMNÍ VYCHÁZKA
Po jarní vycházce na Claryho kříž zorganizovala naše škola 9. října
další turistickou akci. Náš záměr projít Helenin okruh a po břehu Dyje
pokračovat až pod Ledové sluje musel být díky nepříznivému počasí
upraven. Účastníci si tak prošli pouze druhou část původně zamýšlené
trasy. Pestrobarevné údolí řeky a vůbec příroda v tomto ročním období
nabízí něco, co se těžko zažije u počítače či televize. Hlavně proto měla
tato procházka k Ledovým slujím smysl a podle dobré nálady v cíli i
úspěch.
VRANOVSKÁ DRAKIÁDA
V sobotu 23. října 2004 od 14.00 proběhne na pláži Vranovské přehrady tradiční akce - Vranovská drakiáda. Oproti minulým létům jsou
pro letošní již 7. ročník přichystány některé změny. Tentokrát své síly
změří zvlášť draci kupovaní a zvlášť draci doma vyrobení, z nichž porota
na závěr vybere draka „Missáka“.
Srdečně zveme všechny milovníky "dračího" létání.
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Účastníci podzimní turistické vycházky
SPORT VE ŠKOLE
Ve čtvrtek 23. září 2004 se uskutečnilo školní kolo Fotbalového
trojboje – soutěže jednotlivců ve třech fotbalových dovednostních
disciplínách. Díky nepříznivému počasí se vše podstatné odehrálo ve
školní tělocvičně. Vítězem se stal žák 9. ročníku Petr Železný.
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Jméno
Petr Železný
Pavel Plucek
Tomáš Altenburger
Ján Bartoš
Jakub Poláček
Zbyněk Matula
Dan Kudr
Mirek Pospíšil
Zbyněk Watzinger
Dominik Horník
Tomáš Havlík
Kamil Hodaň
Vojtěch Jankůj
Tereza Polláková
Jaroslav Šuráň
Jaroslav Hodaň

Počet bodů
51
43
41
41
38
37
36
34
29
27
25
22
22
21
15
13

Výsledky hlavní soutěže najdete na straně 11.
(více informací na www.zs.vranovnd.indos.cz)
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SKP VRANOV NAD DYJÍ
Výsledky zápasů mužstev SKP Vranov nad Dyjí
Okresní soutěž IV.A – muži
1. kolo

Vranov
branka: Bartoš

-

Dobšice

1:1

(0:1)

2. kolo

Grešlové Mýto

-

Vranov

1:0

(0:0)

3. kolo

Vranov
branka: Okoš

-

Starý Petřín

1:3

(0:2)

4. kolo

Šatov „B“
- Vranov
branky: Neveselý, Beneš

7:2

(4:1)

5. kolo

Vranov
- Blížkovice „B“
6:0
branky: Jaklovský 2x, Svozil, Kinc, Neveselý, Beneš

(4:0)

6. kolo

Suchohrdly

-

Vranov

2:0

(1:0)

7. kolo

Vranov
branky: Jurčík, Kinc

Křepice

2:1

(1:1)

8. kolo

Vranov
branka: Kinc

-

Hlub. Mašůvky

1:7

(0:2)

9. kolo

Štířaty „B“
branka: Jurčík

-

Vranov

4:1

(2:1)

Okresní soutěž skupina „A“ – žáci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

Vranov

-

Práče

Vranov
Mramotice
Vranov
Suchohrdly
Vranov
Vranov
Micmanice

-

Prosiměřice
Vranov
Pavlice
Vranov
Štítary
Hlub. Mašůvky
Vranov
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16:00
3:0
3:2
3:0
1:0
9:0
2:1
0:3

FOTBALOVÝ TROJBOJ
V sobotu 2.10.2004 se uskutečnil 1. ročník Fotbalového trojboje.
Protože většina účastníků soutěže byla mladší než 18 let, udělovaly se
ceny pouze v této kategorii.
Celkové výsledky:
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jméno

fot.kuželky slalom střelba

Jakub Žáček
Petr Železný
Dan Kudr
Viktor Raška
Víťa Přibil
Radek Zerza
Zbyněk Watzinger
Gabriel Miklík

20
18
10
9
8
16
7
8

16
18
9
12
8
6
10
5

16
10
13
7
10
3
7
3

Vítěz soutěže – Jakub Žáček při střelbě
(více fotografií na www.zs.vranovnd.indos.cz)
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celkem
bodů
52
46
32
28
26
25
24
16

NEMOVITÉ PAMÁTKY VRANOVA NAD DYJÍ
Církevní památky
Poklony – drobné církevní architektury s vnitřním výklenkem a bez
oken, které stojí volně v krajině nebo u cest. Z vranovských poklon,
většinou s neúplným či nepůvodním vybavením, jsou historicky
a umělecky pozoruhodné zejména :



Poklona z roku 1754 původně zasvěcená Panně Marii (na křižovatce
cest vedoucích k Lančovu a k přehradní hrázi), velmi zdařilá
nalidovělá architektura se složitým tvaroslovím postavená ve
formách doznívajícího baroka. Stávala poblíž dnes již zatopeného
Jelenova mlýna (dříve Pointnerova mlýna), tedy na levém břehu
Dyje asi 500 m od hráze a od lesů ukončujících pláž. Její na svou
dobu unikátní transfer provedl na přelomu let 1932 a 1933 vrchní
stavbyvedoucí přehrady Ing. Karel Lossmann. Do nových základů
poklony byla vložena schránka s pamětními listinami od vedení
stavby přehrady a od obecního zastupitelstva. Slavnost, která
vzdala hold jejímu přemístění, se podle dobové zprávy konala 25.
května 1933 odpoledne „za krásného počasí“. Průvodu,
nastupujícího od vranovského kostela, se zúčastnil farář Lang,
dechová kapela, vojenští veteráni s vlajkou, dobrovolní hasiči, šest
chlapců nesoucích obraz Panny Marie, bíle oblečené dívky a
vranovští občané.



Poklona sv. Josefa (na křižovatce pod benzinovou pumpou) – tedy
ve čtvrti v té době zvané „Leopoldstadt“, hodnotná klasicizující
stavba z roku 1826, postavená z iniciativy a z finančních prostředků
Heleny z Mniszku. Dochoval se původní neogotický oltář, výklenek
je uzavřen empirovou tepanou mříží. Podle zpráv z 19. století byla
zřízena na místě hromadného hrobu padlých švédských vojáků i
vranovských obyvatel z roku 1645, kdy bylo městečko – během
marného obléhání hradu – vydrancováno vojsky švédského generála
Torstensona.



Poklona (nad serpentinami v lese, při okraji původní cesty Vranov –
Onšov), kvalitní empirová stavba zasvěcená Panně Marii pocházející
někdy z let 1810 – 1830. Na štítě částečně dochovaný nápis
svědčící o tom, že její donátorkou byla zřejmě Helena z Mniszku.
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POVĚSTI Z VRANOVSKA

O OBRAZU PANNY MARIE
(pověst vztahující se ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie)
Císař Karel VI. navštěvoval Vranov, aby tu lovil v zvěří oplývajících
vrchnostenských lesích a aby si odpočinul od starostí. Rád se procházel
po okolí a mluvil s poddanými. Zejména si v rodině jednoho
venkovského sedláka oblíbil krásné roční dítě.
Při jedné návštěvě ho marně hledal a nevěděli o něm ani jeho rodiče.
Začali se po něm shánět a když už mysleli na nejhorší, vylezlo najednou
samo zpod stolu a začalo na císaře mluvit jako dospělé a podávalo mu
přitom podobenku Panny Marie.
Císař se velmi podivil náhlému daru jeho řeči, ale i tomu, že o obrazu,
z něhož nešlo vůbec poznat, z jakého byl vyroben materiálu, rodiče
vůbec nevěděli. Podobenku si vzal a věnoval ji po návratu do Vídně
tamním kapucínům. Marie Pignatelli nechala pak podle ní udělat velkou
kopii a dala ji dotekem s tajemným obrazem kapucíny posvětit. Později
ji odvezla na Vranov a věnovala ji faráři.
Ten obraz pověsil nejdříve na morový sloup a později natrvalo na
hlavní oltář kostela. A když na jaře roku 1730 panovalo velké sucho a
hrozila zkáza veškeré úrody a hladomor, rozhodl se pro velké prosebné
procesí. V čele průvodu kráčejícího po vyprahlých vranovských polích
šla bíle oblečená dívka a nesla zázračný obraz Panny Marie, za ní farář a
v hojném počtu vranovští farníci. Všichni se úpěnlivě modlili, aby začalo
pršet. A skutečně, náhle se zatáhla obloha a s nebe se spustil vydatný
déšť. Toho roku byla dobrá úroda.
Poznámka
Tato půvabná pověst má opět racionální jádro. Příběh vychází jednak
z toho, že císař Karel VI. skutečně Vranov několikrát ve dvacátých a
třicátých letech 18. století navštívil. Opírá se i o skutečnost, že procesí
za dobrou úrodu nebyla na barokním venkově výjimečnou událostí.
Pravdou je i to, že Marie Pignatelli byla v té době patronkou a
mecenáškou farnosti. Tématika zázračného obrazu navíc odpovídá
patrociniu vranovského kostela – je zasvěcen Panně Marii, jejíž
Nanebevzetí přibližuje i její velký obraz na hlavním oltáři. Ostatní je
zřejmá fikce.
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NĚCO PRO BYSTRÉ HLAVY
Hádanky
1. Je to vlastní syn mého otce, a přece to není můj bratr.
2. Vše vidí, jen sebe ne.
3. Kteří lidé by rádi viděli jedním okem?
4. Chyť ho za ucho, ani necekne, pusť ho a je po něm.
5. Který obraz píchá?

Zápalkový hlavolam

Když od stovky odečteme 100, nemůže být výsledek opět 100. Stačí
však přemístit dvě hůlky, aby rovnice byla správná.
(Řešení hádanek i sirkových hlavolamů v příštím čísle zpravodaje.)
Řešení z minulého čísla zpravodaje:
1.

2.

14

3.
1+2+3+4+5-6+7+8+9 = 33
Řešení: 45–33=12 , 12:2=6 (znaménko minus je před číslem 6)
1+2+3+4+5+6+7-8-9 = 11
Řešení: 45–11=34 , 34:2=17
Číslo 17 rozložíme na dvě čísla, např. 8 a 9; před těmito čísly bude znaménko
minus.
1+2-3+4+5+6-7+8+9 = 25
Řešení: 45–25=20 , 20:2=10
Číslo 10 rozložíme např. na 3 a 7. Znaménko minus bude před č.3 a 7.

ŠPETKA HUMORU
Bouchl manžel do stolu a zařval: „Kdo je pánem v téhle rodině!“
Obratem dostal od manželky facku.
„Ale, Amálko, to se už nemůžu ani zeptat ?“
Policisté na služebně sledují hokejové utkání ČR vs. USA. V tom přijde
další z venku a ptá se na stav utkání.
Jeden z kolegů odpoví: „Vedeme 3:0.“
„A kdo dal góly?“ ptá se opozdilec.
„První dal Patera a ty další dva nějakej REPLAY.“
Sedí takhle blázen před ústavem a škrtá sirkama. Jedna mu chytne,
tak si ji položí vedle sebe a povídá : „Tak tu si nechám, ta funguje!!!“
Tři velmoci - USA, Rusko a Čína - se dohadují, kdo má nejlepší
špiony. Rozhodnou se, že své nejodolnější muže vyzkouší, jak si dokáží
ochránit tajné informace.
Umístí je do toho nejhoršího vězení a postupně je vyslýchají.
Američan po dvou hodinách mučení všechno přizná. Číňan vydrží pět
hodin a pak taky všechno „vysype“. Rusa mučí, den, dva, tři, a pořád
ani slovo. USA a Čína uznají, že ruský špión je opravdu nejlepší.
Hlavní šéfové jdou nejtvrdšímu muži pogratulovat osobně do cely.
Když vstoupí dovnitř vidí, jak Rus mlátí hlavou do zdi a se slzami
v očích a zlomeným hlasem opakuje:
„Sakra, Borisi Sergejeviči, vzpomeň si, nebo tě zabijou!!!“
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