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SLOVO ÚVODEM
Každý člověk má rád povídání se šťastným koncem, i kdyby celý
příběh měl být plný napětí, stresu a dílčích vítězství záporného hrdiny.
Snad proto jsou nám tak blízké pohádky, které tyto podmínky splňují.
Televizní večerníčky jsou toho důkazem, sledují je všichni bez rozdílu
věku. Každý v nich hledá a nachází přesně to, co od nich očekává. Ti
nejmenší jsou nadšeni tím, že zvířata mluví a snaží se je napodobovat.
Zvykají si také na skutečnost, že někdo z Prahy rozhoduje o tom, kdy
půjdou spát. Starší děti také nepohrdnou večerníčkem, často pohádku
vidí už poněkolikáté a tajně doufají, že to tentokrát dopadne jinak.
Dospělí se tváří, že při sledování televizní pohádky především dohlížejí
na děti, ale ve skutečnosti si příběh večerníčku vychutnají dosyta. No a
nejstarší generace, ta díky problémům s pamětí by se na večerníčky
dokázala dívat i tehdy, když je slunce nad Onšovem. To, že se pohádky
a poruchy paměti dokážou zneužívat, zažíváme denně a to nejen
v médiích, ale i v našem bezprostředním okolí. Zkusme se tomu bránit,
abychom si mohli vážit sami sebe.
Tak tedy: „Byl jednou jeden zpravodaj a ten měl ……“
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

PLYNOFIKACE PRO VŠECHNY
V měsíci září jsme zahájili práce na plynofikaci dalších ulic v naší obci
– konkrétně v ulicích Mlýnská a Přední Hamry. Dalších 14 domů bude
mít možnost napojit se na stávající plynovodní řád. Práce provádí firma
Pelán Hrotovice. Náklad stavby činí 450 000 Kč včetně přípojek
k jednotlivým domům. Zájemci o přípojky přispěli na jejich realizaci
částkou 5 000 Kč. S vlastní stavbou souvisí částečné omezení dopravy
v uvedené lokalitě. O konkrétních uzavírkách se dozvíte včas, bližší
informace obdržíte na radnici od Ing. Petra Grunda.
BANKOMAT ZA KAŽDOU CENU
Otázka zřízení bankomatu ve Vranově nad Dyjí je často diskutovaná,
konkrétní řešení však zatím nemáme. Jednotlivé banky a spořitelny se
brání investovat do zařízení, které jim nebude vydělávat. Česká
spořitelna nás oslovila s nabídkou, která by řešením mohla být,
kdybychom přistoupili na následující podmínky: obec koupí bankomat,
postaví pro něj odpovídající prostory, zajistí transport, osazení, instalaci
a zabezpečení celého zařízení – vše za 600 000 Kč bez DPH (pro obec
jako neplátce DPH to znamená 714 000 Kč). Vlastní provoz bankomatu
by obec přišel ročně na 180 000 Kč bez DPH, celkem 214 000 Kč. První
rok by tedy obec musela zaplatit 928 000 Kč, lze využít pochopitelně
leasing, popř. splátkový prodej. Zkuste si každý zvážit, zda za těchto
podmínek je pořízení bankomatu výhrou nebo něčím jiným. Rada obce i
zastupitelstvo se bude touto nabídkou České spořitelny zabývat, než
padne konečné rozhodnutí.
REKREAČNÍ VLÁČEK NA VRANOVSKU
Pro letošní rekreační sezónu se podařilo radnici zajistit provoz
rekreačního kolového vláčku. Za vydatné pomoci a spolupráce firem
ČAS Service Znojmo a Vinné sklepy Lechovice bylo umožněno téměř
7 500 rekreantům využít v červenci a srpnu tuto novou službu. Vláček
byl atrakcí, zprostředkoval zajímavé vyhlídky a posloužil i jako dopravní
prostředek. Vždyť vzdálenost mezi Vranovskou pláží a zámkem ve
Vranově nad Dyjí bylo sympatičtější překonávat pohodlněji než pěšky,
protože právě pršelo, nebo bylo moc horko, bolely nohy, prostě důvod
se vždy našel.
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2006: NA BÍTOV PO VODĚ
V září letošního roku byla založena firma Lodní doprava Vranov s.r.o.,
která se rozhodla zrealizovat projekt za znovuzavedení veřejné vodní
dopravy na Vranovské přehradě. Za tímto účelem společnost zakoupila
starší osobní loď, která projde kompletní rekonstrukcí. Má délku 24,5m,
šířku 5m a kapacitu 120 osob. Přístavní zařízení se zastávkami pro
první rok budou tři – to hlavní u hráze Vranovské přehrady, dále
v Lančovské zátoce a pod hradem Bítov. Loď bude spuštěna na hladinu
v květnu 2006, v červnu budou následovat vyhlídkové plavby a
červenec se srpnem budou sloužit veřejné vodní dopravě. Provoz v roce
2006 by měl odstartovat další plány – zvýšit počet plavidel a síť
přístavišť na Vranovské přehradě.
UPOZORNĚNÍ E.ON VLASTNÍKŮM ČI UŽIVATELŮM NEMOVITOSTÍ (POZEMKŮ)
E.ON Česká republika, provozovatel elektrické distribuční soustavy,
upozorňuje na dodržování povinností vyplývajících ze zákona
č.458/2000 Sb. a žádá vlastníky či uživatele staveb a pozemků o
odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý
provoz elektrického distribučního zařízení.
Tyto práce je nutné provádět v souladu se zákonem a příslušnými
normami. Podrobnosti jsou zveřejněny na úřední desce Obecního úřadu
Vranov nad Dyjí.
Odstranění a ořez dřevin musí být proveden do 15. listopadu tohoto
roku.
Bližší informace budou občanům poskytnuty na telefonním čísle
společnosti E.ON : 515 364 711.
Vzhledem k výše uvedenému upozorňujeme občany, že před kácením
a ořezem je nutné si zajistit písemné povolení orgánu ochrany přírody
v souladu se zákonem. To se vydává ve správním řízení. Žádosti o
povolení ke kácení dřevin se předkládají na tiskopise, který je
k dispozici na obecním úřadě u paní Marty Miklíkové, pověřené touto
agendou.
ZMĚNA ZÁKONA O OBČANSKÝCH PRŮKAZECH A ZÁKONA
O CESTOVNÍCH DOKLADECH
Dne 29.09.2005 podepsal prezident republiky změnu zákona o
občanských průkazech, která ruší pro občany starší 70 let
povinnost vyměnit si dosavadní občanské průkazy, které nemají
vymezenou dobu platnosti ( tzn., že je v nich vyznačena platnost
„bez omezení“). Tento zákon nabyl účinnosti dne 01.10.2005.
Samozřejmě občané starší 70 let, kteří si chtějí nechat svůj občanský
průkaz vyměnit, například z důvodu vycestování za hranice do zemí
Evropské unie, tak budou moci učinit i po účinnosti této novely.
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Dnem 1. ledna 2006 nabývá účinnosti změna zákona o cestovních
dokladech. Od tohoto data lze k opuštění území k cestě do států
Evropské unie jako cestovní doklad použít i občanský průkaz se strojově
čitelnými údaji. Z uvedeného vyplývá, že od 1. ledna 2006 již nelze
k cestám používat občanské průkazy typu identifikační karty bez
strojově čitelných údajů.
S ohledem na výše uvedené doporučujeme u cest do zahraničí, kdy
využijete i ubytování a další služby, používat jako identifikační doklad
cestovní pas.
Upozorňujeme na skutečnost, že mohou vzniknout problémy při
společném cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů,
pokud tyto děti nebudou mít vlastní cestovní doklad. Některé
identifikační údaje o dětech v občanském průkazu mohou být
nesrozumitelné pro cizí státní orgány. Při cestování s dětmi, pokud
nemají vlastní cestovní doklad, se doporučuje jejich zapsání
v cestovním pasu rodiče.
Vedením agendy občanských průkazů a cestovních pasů je na
Obecním úřadě pověřena Marta Miklíková, která Vám poskytne další
informace.
( tel. 515 296 312, e-mail: miklikova@ouvranov.cz)
V souvislosti s výměnou občanských průkazů a cestovních pasů přichází
opět matriční úřad s nabídkou možnosti provedení průkazových
fotografií v naší obci a to
v úterý 25. října 2005 od 12.30 do 13.30 hod
v budově knihovny ve Vranově nad Dyjí.
Cena za čtyři průkazové fotografie je Kč 90,-, platí se při
fotografování. K
vyzvednutí budou fotografie následující týden
v informačním centru, Náměstí 47, Vranov nad Dyjí.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 12. listopadu 2005 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 ! ! !
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
ZHODNOCENÍ LETNÍ SEZÓNY ROKU 2005
Každoročně zpracovává naše infocentrum anketní šetření profilu
návštěvníků turistického regionu jižní Morava. Stejně tak i v letošní letní
sezóně jsme sledovali návštěvnost turistického informačního centra ve
Vranově nad Dyjí. Účelem šetření bylo získat informace o názorech na
pobyt, o přáních a potřebách turistů.
Tyto informace jsou předávány statistickému úřadu, který na základě
těchto údajů vyhodnotí potřeby návštěvníků v tomto regionu.
V sezóně (červenec, srpen) navštívilo turistické informační centrum
ve Vranově nad Dyjí cca. 2 000 českých a 200 zahraničních turistů,
průměrná denní návštěvnost byla okolo 35 návštěvníků. Podobně
tomu bylo i v loňském roce. Vzhledem k nepříznivému počasí však
můžeme být s tímto počtem spokojeni. Infocentrum bylo v letním
období otevřené denně od 9 do 17 hodin, v neděli pak do 15 hodin.
Nejčastějšími návštěníky našeho mikroregionu byli turisté z Bystřice
pod Hostýnem, Ostravy, Mikulova, Otrokovic, Vimperka, Moravského
Písku, Bzence, České Třebové, Prahy, Přerova, Strakonic, Chomutova,
Znojma, Opavy, Ostravy, Prahy, Olomouce, Jihlavy, Hradce Králové,
Pardubic, Liberce, Brna, Jablonce nad Nisou.
Negativní názory:
na Vranovsku chybí směnárna a bankomat
silniční komunikace jsou ve špatném stavu
připomínky k některým restauračním zařízení
chybí letní kino, lodní doprava na Bítov
dostupný veřejný internet častěji, než 2x týdně
chybí veřejné toalety v centru Vranova
Pozitivní názory:
spokojenost s ubytovacími zařízeními, až na výjimky
výběr informačních letáků na TIC
krásná příroda a možnost mnoha výletů do okolí
vstřícnost zaměstnanců ve službách
velmi dobrý kulturní program na zámku ve Vranově n/D
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INFORMACE Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
INTERNET O PRÁZDNINÁCH
Každým rokem se zvyšuje zájem o internet, hlavně v letních měsících,
kdy této možnosti využívají letní hosté, trávící dovolenou ve Vranově
nad Dyjí. Od července do konce září navštívilo Místní knihovnu za
účelem využít internet 88 návštěvníků z různých koutů naší republiky i
ze zahraničí.
Od 11. srpna 2005 došlo ke změně poplatků v knihovně při práci
s počítačem.
Manipulační poplatek za využití počítače
(Internet, práce s multimédii a textovým editorem Word)

sazba za každých započatých 15 minut

5,- Kč

KULTURNÍ OKÉNKO
VRANOVSKÁ POUŤ
Obec Vranov nad Dyjí pořádala ve dnech 12. – 14. srpna 2005
tradiční Vranovskou pouť. Program byl zahájen 12. 8. taneční zábavou
v Zámeckém hotelu a pokračoval v sobotu od 9. hodiny stánkovým
prodejem. Na Náměstí vyhrávala Záhorská kapela. Dětem i dospělým se
představila hadí žena. Na závěr artistického vystoupení si mohli zájemci pohladit hada škrtiče (hroznýše královského). Odpoledne bylo
připraveno pro děti na zahradě MK divadelní představení pod názvem
Cestování s Emilkou Holubovou. Skvěle připraveným scénářem si
„Tetiny z Brna“ získaly přízeň nejen malých, ale i dospělých diváků.
VRANOVSKÝ ZÁMECKÝ SLAVÍK
V sobotu 27. srpna proběhla na Státním zámku Vranov nad Dyjí
přehlídka vítězů amatérské pěvecké soutěže. Účinkující doprovázel
Karel Fojtík Band. Partnery Obce Vranov nad Dyjí byli: pan Jaroslav
Michael Pařík – generální ředitel Delta Pekárny, a. s. , Ráj Vranov nad
Dyjí s. r. o. a pan Jiří Gabriel – Wega s. r. o. (tiskárna a grafická dílna).
Po představení byl pro zájemce zajištěn zdarma odvoz vláčkem do
Vranova.
PŘIPRAVUJEME
Martinský pozdrav slunci – lampiónový průvod – listopad
Posezení s důchodci – listopad
Martinská zábava – listopad
Zpívání u vánočního stromu – prosinec
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Školní rok 2005/2006 byl slavnostně zahájen ve čtvrtek 1. září.
Do školy nastoupilo 123 žáků, což je o osm méně než v loňském
školním roce.
Složení učitelského sboru se nezměnilo, odešel pouze pan učitel Žák,
který na naší škole působil krátkodobě jako výpomoc v 2. pololetí
minulého školního roku.
V říjnu začnou na škole pracovat pod vedením našich učitelů zájmové
kroužky pro děti.
Nabízíme následující zájmové útvary:
počítačový, pěvecký, šití, konverzace v německém jazyce, výuka
anglického jazyka, hra na flétnu, výtvarný, rybářský, sportovní,
literárně dramatický, florbal, volejbal a další dle zájmu. Škola by uvítala
cvičitele aerobiku z řad rodičů nebo veřejnosti. Zájemci se mohou
přihlásit u vedení školy.
Učitelé budou ve svém volném čase pracovat i s dyslektickými žáky,
kterým věnují zvláštní péči v dyslektických kroužcích.
V tomto školním roce začal při škole pracovat i nově zvolený orgán –
školská rada, jak stanoví školský zákon. Rada má celkem šest členů,
dle zákona dva jmenoval zřizovatel školy, dva zvolili zákonní zástupci
žáků a dva zvolili pedagogičtí pracovníci školy, jmenovitě v tomto
složení:
předseda: pan Jan Miklátek
členové:
paní Mgr. Jarmila Sárová
pan Ing. Lubomír Vedra
paní Jaroslava Mrkávková
paní Mgr. Nataša Polláková
paní Mgr. Ivana Dobešová

zvolen rodiči
jmenována Obcí
jmenován Obcí
zvolena rodiči
zvolena pedag. pracovníky
zvolena pedag. pracovníky

Školská rada je orgánem školy umožňujícím rodičům, pedagogickým
pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy,
vyjadřuje se například k návrhům školních vzdělávacích programů,
schvaluje školní řád, projednává návrh rozpočtu atd. Funkční období
členů školské rady je tři roky.
Další novinkou v tomto školním roce je ukončení financování projektu
Internet do škol ministerstvem školství. MŠMT sice pokračuje ve
financování připojení internetu do školy, ale již nehradí od 1. 9. 2005
služby společnosti Autocont, která byla správcem počítačové sítě. Proto
byla škola postavena před úkol najít si nového správce počítačové sítě a
hradit si tyto služby sama. Na naší škole tyto služby poskytuje pan
Radovan Mrkávek.
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SKP VRANOV NAD DYJÍ

Výsledky utkání okresní soutěže v kopané sk.IV.A-muži
1.kolo

Štítary"B"-VRANOV

6:0 (3:0)

2.kolo

VRANOV-Slatina
branky:Vlček,vlastní

2:4 (2:0)

3.kolo

St.Petřín-VRANOV

7:0 (1:0)

4.kolo

volno

5.kolo

Olbramkostel-VRANOV

2:0 (1:0)

6.kolo

Hostim-VRANOV

7:0 (3:0)

VRANOV-Suchohrdly

5:2 (2:1)

7.kolo

branky:Jeřábek 2x,Hájek,Jurčík,Jaklovský

8.kolo

Únanov"B"-VRANOV
branka: Okoš Dominik

9.kolo

volno

14:1 (8:0)

Zbývá odehrát
10.kolo Gr.Mýto-VRANOV

16.10.v 15.00

11.kolo VRANOV-Pavlice "B"

23.10.v 15.00

12.kolo Hl.Mašůvky-VRANOV

30.10.v 14.00

13.kolo VRANOV-Přímětice "B"

so.5.11.v 13.30

Výsledky utkání okresní soutěže v kopané sk.A-žáci
1.kolo

Hl.Mašůvky-VRANOV

2:1

2.kolo

VRANOV-Lechovice

3:1

3.kolo

Bantice-VRANOV

2:5

4.kolo

VRANOV-Oleksovice

5:1

5.kolo

Hatě-VRANOV

2:3

6.kolo

VRANOV-Pavlice

2:2

7.kolo

Práče-VRANOV

1:4

8.kolo

Prosiměřice-VRANOV

9.kolo

VRANOV-Štítary

4:0
15:1
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Zbývá odehrát
10.kolo Mramotice-VRANOV

16.10. v 13.00

11.kolo VRANOV-Blížkovice

23.10. v 13.00

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
V sobotu 24. září uspořádala SKP Vranov nad Dyjí na svém hřišti
turnaj v malé kopané, kterého se zúčastnilo 6 družstev z různých koutů
znojemského regionu. Díky nádhernému slunečnému počasí a přístupu
všech hráčů, kteří předvedli technický fotbal bez hrubých faulů a
nesportovního chování, lze považovat celou akci za velmi zdařilou.
Zúčastněná družstva:
Klub fotbalistů bez fyzické kondice
Lančov
SKP Vranov nad Dyjí
Spektrum Oleksovice
Sportovně zábavní společnost Járy Pavlíčka
Vojenská zotavovna

zkratky

KFB
LAN
SKP
OLE
JP
VZ

Výsledky:
Skupina

A

1.

1. KFB

2.

3.

body

skóre

umístění

2:2

5:5

2

7:7

2.

3:2

3

5:4

1.

1

7:8

3.

2. OLE

2:2

3. LAN

5:5

2:3

1.

2.

3.

body

skóre

umístění

7:0

9:2

4

16:2

1.

2:1

2

2:8

2.

0

3:11

3.

Skupina

B

1. JP
2. SKP

0:7

3. VZ

2:9

O 5. a 6. místo
1. semifinále
2. semifinále
O 3. a 4. místo
Finále

1:2

Lančov – Vojenská zotavovna
Spektrum Oleksovice – SKP Vranov
KFB – JP
KFB – SKP Vranov
JP – Spektrum Oleksovice
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07:3
11:1
01:3
07:0
04:1

Konečné pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

místo
místo
místo
místo
místo
místo

Sportovně zábavní společnost Járy Pavlíčka
Spektrum Oleksovice
Klub fotbalistů bez fyzické kondice
SKP Vranov nad Dyjí
Lančov
Vojenská zotavovna

V rámci turnaje proběhla samostatná dovednostní soutěž, v níž
změřilo své síly 16 hráčů ve střelbě na velkou fotbalovou branku.
Výsledky střelecké soutěže:
1. místo Milan Zika
(JP)
2. místo Jaroslav Nix
(JP)
3. místo Pavel Sedláček (KFB)
4. místo Pavel Rosecký
(JP)

Záběr z finálového utkání fotbalového turnaje
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ZAJÍMAVOSTI O VRANOVĚ NAD DYJÍ
DROBNÉ STAVBY V KRAJINĚ
Obelisk (za Zadními Hamry nad Ledovými slujemi). Jednoduchá stavba
ve tvaru komolého jehlanu vyrůstající z čtyřboké soklové části.
Postaven v roce 1860 hospodářským radou Albertem Kunstownym a
vranovským Okrašlovacím spolkem, a to na počest Heleny z Mniszku,
která zpřístupnila Ledové sluje veřejnosti a nechala k nim vybudovat i
zvláštní cestu. Do jeho hmoty, jak o tom vypovídá zakládající listina
památníku, byl zazděn seřízlý kmen původně 12 m vysokého dubu, do
základů uložili stavitelé schránku z vranovské kameniny s 1 stříbrnou a
15 měděnými mincemi. Původní, dnes již neexistující německý nápis na
čelní straně soklové části obelisku zněl: „Nejjasnější paní hraběnce
Heleně z Mniszku rozené kněžně Lubomirské od milovníků přírody“.
Mniszkův kříž (na tzv. Křížovém vrchu nad Vranovem). Byl vyroben ze
silného měděného plechu,
s mosaznými paprsky mezi rameny, a
osazen na vrchol jednoduchého toskánského sloupu. Na litinové desce,
zabudované do masivní hranolové podnože, polsko-německý nápis:
„Žena nejlepšímu z mužů, děti nejlaskavějšímu z otců. Na památku
Jeho Excellence hraběte Stanislava z Mniszku.“ Variantní kresebný
návrh z roku 1848, uchovávaný v zámecké knihovně a opatřený
poznámkami vdovy Heleny, svědčí o tom, že druhá část nápisu měla
být původně rozšířena o erb a měla znít (v překladu) takto: „Na památku Jeho Excellence Vysokourozeného pána pana hraběte Stanislava
z Mniszku, přítele lidu a dobrodince potřebných. Modlete se za něj.“ Kříž
byl pořízen krátce po roce 1847 Helenou z Mniszku, a to na místě, které
si její manžel Stanislav údajně oblíbil a kam rád chodíval.
Claryho kříž (v lese nad přehradní hrází). Monument ve tvaru plošně
členěného jednoramenného kříže z blanenské litiny. Břevna kříže
tvořena geometrizujícím „krajkovým“ vzorem, na vrcholu stylizovaný
plamen. U jeho paty na desce německý nápis: „Na památku mého
přítele knížete Karla Claryho – 1831“. Památník zřídil Stanislav
z Mniszku poté, co zemřel jeho dlouholetý druh – spisovatel, malíř a
humanista Karel Clary.
Felicitina studánka (pod zámkem na úpatí braitavského vrchu, u
vchodu do Felicitina údolí). Střídmá architektura klasicizujícího výrazu a
formy z roku 1806. Interiér zaklenut kupolí s kazetováním, stěny
zdobeny reliéfní barevnou vegetací, uvnitř nádržka, do které je
přiváděna samospádová voda z horní části přiléhající stráně. Nad
průčelím v trojúhelníkovém štítě německý nápis „Felicie hraběnka
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z Mniszku zřídila a věnovala tuto studánku unaveným poutníkům
k osvěžení a svému milému údolí
pro okrasu“. Dochovalý
architektonický návrh je signován „Fischer“, podle dobové zprávy z roku
1829 je však tvůrcem koncepce stavby „tovární ředitel Doré“. Za autora
umělecky hodnotného vlysu s tančícími nymfami je považován
renomovaný vídeňský sochař Franz Zauer von Feldpaten.
Lusthaus (lovecký letohrádek na Braitavě
těsně u státních hranic) – postaven během
léta 1780 za vlády posledního vranovského
Althanna Michala Josefa, a to na půdorysu
nepravidelného šestiúhelníku jako dvoupodlažní architektura – v pozdně barokním, ale zčásti již klasicizujícím duchu.
Přízemí sloužilo jako přípravna jídel a
odkladiště zvěřiny a šatstva, místnost
v patře, prosvětlená řadou velkých oken,
byla určena k hostinám a vůbec ke
společenským účelům. V 19. století, za Mnizsků a Stadnických, byl
letohrádek využíván rodinami majitelů zámku a jejich návštěvami k posezení a občerstvení během procházek, za vyjížděk a při lovu.
Z Lusthausu, který byl koncipován i jako vyhlídka, bylo možno dříve, do
doby, než průseky, průhledy a komunikační osy lesoparku zarostly
lesem, vidět zámeckou vedutu. Památka je dnes ve správě Národního
parku Podyjí, je opravena a slouží k příležitostným jednáním a k reprezentačním účelům.
Dům filosofů (na okraji lesa mezi zámkem a budovami statku) – malý
jednopodlažní domek původně s doškovou střechou, z vnější strany
obložený hrubě opracovanými balvany. V okolí stavby hliněný, částečně
vyzděný val s příkopem vytvářející iluzi středověkého hrádku, ale
naznačující i možný fortifikační původ (?). Postaven – s nenáročnou
parkovou úpravou v okolí – jako umělá „chýše poustevníka“ pokrytá
doškovou střechou v roce 1787, tedy během romantizujících úprav
Růžového vrchu – ještě za vlády posledního vranovského Althanna
Michala Josefa. Sloužil k intimním rozhovorům a malým občerstvením
během vycházek ve frekventované části lesoparku. Nejpozději od konce
19. století byl využíván k obytným účelům, v padesátých letech byl již
pustý. Dnes je v dezolátním stavu.
Kamenný most (v Junáckém údolí) – barokní stavební památka z roku
1783 pořízená nákladem vranovské vrchnosti na místě původní lávky.
Samotnou stavbu inicioval náhlý vzrůst početního stavu vranovské
chudiny a potřeba vytvořit větší počet sezónních pracovních příležitostí.
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NĚCO PRO BYSTRÉ HLAVY
Sirkové hlavolamy
1. a) Hlava papírového draka – hvězdice – je složena ze šesti
trojúhelníků. Sestav ji z dvanácti sirek a pak proveď tyto změny:
Přemísti tři sirky tak, aby tu nezbyl ani jediný trojúhelník a
místo nich se objevil obrazec složený ze šesti stejných čtyřúhelníků.
b) Pak znovu sestav původní hvězdici a přemísti v ní tři sirky tak, aby
před tebou leželo sedm čtyřúhelníků. Tentokrát nebudou všechny
stejné, zato přibude jeden čtyřúhelník.

2. Sirky na obrázku představují plánek garáží /devět čtverců/.
Dokážeš snížit počet garáží z devíti na pět odbouráním pouhých čtyř zdí
/sirek/?

(Řešení najdete v příštím čísle zpravodaje.)
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ŠPETKA HUMORU
ALKOHOL …. METLA LIDSTVA
Smutný příběh ze života: Náhle se prudce zvedl chodník a silně mě
udeřil do obličeje.'
Utrpení nemocného: "Co dělá váš manžel?"
"Leží v nemocnici."
"A na co si stěžuje?"
"Na nedostatek piva."
Škrty v rozpočtu: Žena říká mužovi: "Alkohol podražil."
Muž se zamyslí a říká: "Nedá se nic dělat, musíme míň jíst."
Noční pomýlení: Když jsem se pozdě v noci vracel z hospody, našel
jsem dvířka v plotě uzamčena, rozhodl jsem se nejprve přehodit své
dva jezevčíky, a poté přelézt sám. Když jsem takto přehazoval již
jedenáctého jezevčíka, teprve jsem si všiml, že se mi dírou pro slepice
zase vracej.
Víš, co je absolutní opilost? Když už nemůžeš bez cizí pomoci ležet na
zemi.
Alkohol v domácnosti:
/Pozdě večer/ "Maminko, maminko, tatínek je zase opilý?"
"A jaks to, dceruško, poznala?"
"Je v koupelně a holí zrcadlo..."
Po rozvodu: "Proč jsi se rozváděl?"
"Hrozně pila."
"No ale ty taky piješ."
"No právě, docházely nám peníze."
Řešení hlavolamů z minulého čísla zpravodaje:

1.

2.
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Sportovně zábavní společnost Járy Pavlíčka
vítězné družstvo turnaje v malé kopané
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