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SLOVO ÚVODEM
Ve všech sdělovacích prostředcích se pravidelně probírá téma úbytku
obyvatel v naší republice. Je to skutečně vážná situace nebo jen věčné,
a tedy vděčné téma, o kterém lidé rádi diskutují? Ani naší obci se
logicky tento problém nevyhýbá. Aktuální počet trvale bydlících ve
Vranově nad Dyjí je 895. Není to žádná sláva v porovnání s historií
dávnou i nedávnou. V České republice ročně ubude 40 000 lidí, tedy
jedno Znojmo (jak zvrácená představa!). Lidé v produktivním věku
utíkají do měst, kde očekávají snadnější a pohodlnější život. Že je to
často slepá ulička, zjistí, až je pozdě. Vyšší příjmy ve městech jsou
logicky kompenzovány vyššími výdaji. A tak lidé prchají o víkendu na
venkov s iluzí, že na chvíli zapomenou na šedou realitu města. Žít na
venkově není také jednoduché, ale má to své kouzlo, které nejde
vyjádřit čísly a které dělá z člověka patriota. Kvalita života se přitom
nevyvíjí od skutečnosti, zda bydlíme ve městě nebo na venkově, kvalitu
života si každý vytváří sám. A vymoženosti civilizace, ty umí venkov
využívat stejně elegantně jako město. Mobily, internet, pojišťovací
agenti, to vše si nás najde i v nejzapadlejší vsi.
Počet obyvatel rozhoduje mimo jiné o přísunu finančních prostředků
do obce, což je významné pro její rozvoj. Nelze tedy než doporučit,
abychom méně mailovali a o to více milovali. Třeba to pomůže…
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
OPRAVA ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA
V dubnu 2004 byly zahájeny práce na opravě objektu zdravotního
střediska na Náměstí ve Vranově nad Dyjí. Dům, který všichni dobře
známe, volal po zásadní opravě už dlouho. Obec jej sice získala
bezplatně od bývalé okresní nemocnice, ale znáte to, když je něco
zadarmo…
Na letošní rok se podařilo radnici získat dotaci na opravu uvedeného
domu. Byla již provedena výměna střešní krytiny a vadných částí
krovu, v současné době probíhají práce na kompletní půdní vestavbě
včetně rozvodů elektriky, vody, odpadů, plynu a topení. Součástí
stavebních úprav bude výměna oken v celém objektu, oprava omítek a
fasády.
MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE MÍT NOVOU KUCHYNI
V objektu
mateřské
školy
byly
zahájeny
stavební
úpravy
kuchyně, jídelny a sociálního zařízení. V průběhu měsíců června,
července a srpna 2004 zde provedou firmy ZOSS Znojmo a Seveza
Bílovice stavební práce a dodávku zařízení, jejichž výsledkem bude
moderní kuchyně a jídelna, která svým řešením a vybavením splní
nejpřísnější hygienické požadavky. Od září se zde budou stravovat děti
z mateřské školy, žáci základní školy a pochopitelně i ostatní zájemci,
např. důchodci. Stávající kuchyně s jídelnou v domě č.p. 170 na
Komenského stezce bude zrušena.
ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB NÁVŠTĚVNÍKŮM VRANOVA
Před letošní rekreační sezonou byly na Náměstí a před vstupem do
zámku umístěny dva zvukové informační panely. Radnice společně se
Správou Národního parku Podyjí a se Správou státního zámku Vranov
nad Dyjí připravily podklady pro zhotovení užitečného zařízení, kde
kromě aktuální mapy Vranova nad Dyjí a okolí obdrží návštěvník další
důležité informace mluveným slovem ve třech jazykových mutacích. Pro
názornost se hledaný předmět zájmu vždy rozsvítí blikající diodou.
Zvukový průvodce je v provozu nepřetržitě, tedy 24 hodin denně, 7 dnů
v týdnu, a vhodně tak doplňuje služby turistického informačního centra.
Celé zařízení vyrobila a dodala firma Daruma Plzeň.
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RYBÁŘSKÉ LÍSTKY
* Nové rybářské lístky se začaly vydávat od 3.5.2004 v budově
MěÚ Znojmo, náměstí Armády 1213/8, odbor životního prostředí, dveře
č. 411 – p. Semotam, vždy v úřední dny od 8.00 – 16.30 hod. V ostatní
dny po telefonické domluvě.
* Vyplněnou žádost, která obsahuje základní identifikační údaje
o osobě, čestné prohlášení o tom, že se žadatel nedopustil přestupku
nebo trestného činu na úseku rybářství a u osob mladších 15-ti let
souhlas zákonného zástupce.
* Občanský průkaz k ověření údajů, u osob mladších 15-ti let rodný
list.
* Osvědčení o získané kvalifikaci žadatelů (při prvním rybářském
lístku), případně dříve vydaný rybářský lístek, nebo jiný doklad o tom,
že žadatel již byl držitelem rybářského lístku.
-

Rybářské lístky se vydávají pro celé území České republiky na dobu:
10 let v současné době není stanoven správní poplatek za vydání
3 let správní poplatek v současné době činí 100 Kč
1 rok správní poplatek v současné době činí 50 Kč
1 rok pro mládež do 15-ti let za správní poplatek 20 Kč

Na závěr upozorňujeme případné žadatele, že soustředěním vydávání
rybářských lístků z cca 110 obecních úřadů na obecní úřad obce
s rozšířenou působností města Znojma může docházet k časovým
prodlevám vznikajících velkým počtem žadatelů. Z těchto důvodů
žádáme občany o shovívavost a trpělivost. Předpokládá se, že ročně
bude vystaveno cca 2000 rybářských lístků. Je zřejmé, že může
k jistým prodlevám docházet, a to především tím, že rybářské lístky
byly vydávány s platností do 31.12. příslušného roku. Aby se počet
těchto nepříjemných prodlev snížil, bylo by vhodné, aby případní
žadatelé ve vlastním zájmu vyřizovali rybářské lístky průběžně
(např. 2 – 3 měsíce před skončením platnosti). Rybářské lístky,
respektive jejich platnost není omezena kalendářním rokem a je možné
vydat rybářský lístek s platností např. od 3.5.2004 do 2.5.2005 nebo od
3.5.2004 je možné vydat rybářský lístek s platností např. od 3.5.2004
do 2.5.2005 nebo od 3.5.2004 do 2.5.2007.
Vyřizování má na starosti pan Jiří Semotam,
e-mail: jiri.semotam@arm.muznojmo.cz
Vzor žádosti o vydání rybářského lístku je k dispozici na Obecním
úřadě ve Vranově nad Dyjí.
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
ŠAFOV – LANGAU
V sobotu dne 1. května proběhlo slavnostní otevření dočasného hraničního
přechodu pro pěší, cyklisty a osobní automobily na hraničním přechodu Šafov –
Langau. Při této příležitosti otevření hranic a zároveň vstupu ČR do Evropské
unie připravily obě strany na rakouské i české straně program pro občany.
V 10.00 hodin se konala německo-česká bohoslužba ve farním kostele
v Langau v Rakousku. Od 11:30 hodin proběhly uvítací oslavy přímo na
provizorním hraničním přechodu, kde nás rakouská kapela „Die Bande“ přivítala
dechovou hudbou a dětský sbor z Rakouska českou písničkou. Rakouští občané
nás přivítali chlebem a solí přímo na hranici.
Úvodní slova pronesli:
 pan starosta Vranova nad Dyjí a předseda mikroregionu Svazku obcí
Vranovsko pan Ing. František Texl
 pan starosta Langau Eduard Prand
 předseda diecéze DI Dr. Leopold Wimmer
 a další hosté jako G. Oppitz, J. Maier, F. Huber
Poté pozval pan starosta obce Šafov Michal Charvát přítomné k pohoštění
v místním kulturním domě, který byl plně obsazen jak rakouskými, tak českými
občany. K poslechu hrála kapela „Červená růže“ a zpívaly se lidové písně.
Den byl ukončen děkovnou modlitbou v kostele v Šafově.
Podobné oslavy ve spolupráci s rakouskými sousedy probíhaly i den před tím
na hraničním přechodu ve Vratěníně a v sobotu i v obci Stálky.
Další termíny o otevření hraničních přechodů budou upřesněny a informace
získáte ve Vranově nad Dyjí na turistickém informačním centru.
ČESKO-RAKOUSKÁ „SVAČINA“ PRO PODNIKATELE
Dne 16. dubna 2004 se od 17.00 konalo v jazzovém sklepě v rakouském
Drosendorfu setkání podnikatelů pod názvem „Česko-rakouská svačina pro
podnikatele“.
Za pomoci přeshraničního impulsního centra-Thayatal v Drosendorfu a
turistického informačního centra svazku obcí Vranovska bylo zahájeno první
přeshraniční setkání v oblasti různých oborů.
Téměř 40 podnikatelů si při této příležitosti mohlo vyměnit spoustu užitečných
zkušeností z různých oborů podnikání např. pekaři, mlynáři, výrobci pálenky,
truhláři, experti na telekomunikace, apod. Z naší obce se tohoto setkání
zúčastnili čtyři zájemci provozující živnost, a to: Petr Grund, Jan Pecina, Václav
Trochta a Pavel Mašek.
Jazykovou baiéru se snažily překonat dvě překladatelky.
Motto tohoto setkání bylo: „Vítáme vás, sousedé“.
PŮJČOVÁNÍ JÍZDNÍCH KOL
Tato nabídka je určena pro ty, kteří mají zájem provozovat půjčovnu jízdních
kol pro turisty a ubytované v našem regionu.
Podmínky spolupráce:
10% provize z poplatku za zapůjčení kol
spolupráce při tvorbě nabídky cykloturistických programů
podpora prodeje (letáky, stojánky, plakáty)
zařazení do databáze na serveru www.topbicycle.com
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zajištění programu pro skupiny až do 50 osob
zapůjčení kvalitních trekingových kol značky TREK a LEADER FOX v plné
cykloturistické výbavě
široký výběr doplňkových služeb
dovoz kol dle Vašeho přání
profesionální jednání týmu pracovníků půjčovny kol

Základní výbava půjčeného kola:
brašna na řidítka, zadní dvojbrašna, cyklocomputer, přilba, sada nářadí,
lepení, náhradní duše, pumpička, láhev na vodu, zámek
Kontaktní informace na výše uvedenou nabídku poskytne Petra Matulová na
turistickém informačním centru.
CYKLISTICKÝ PELOTON GREENWAYS PRAHA – VÍDEŇ
V sobotu 5. června 2004 odstartoval z Prahy osmidenní peloton asi dvaceti
cyklistů, kteří se vydali po trase Greenways Praha-Vídeň, aby navštívili starosty
18 měst a obcí na této Zelené stezce.
Do Vranova n/Dyjí přijel peloton 10. června. Cyklisté přespali v místním
ubytovacím zařízení a druhý den je na náměstí před radnicí přivítali úvodní řečí
pan ing. F. Texl, starosta obce, RNDr. J. Kos ze Správy Národního parku Podyjí a
senátor PhDr. V. Železný. Během návštěvy připojil za obec Vranov pan starosta
Texl svůj podpis pod společné Memorandum o spolupráci při rozvoji této
cyklostezky a podpoře šetrné turistiky.
Greenways Praha-Vídeň je mezinárodní stezkou, a proto se na konci cesty na
česko-rakouských hranicích český peloton potká s rakouskými cyklisty a předá
jim Memorandum, které pak poputuje dále ke starostům rakouských měst. Je to
síť téměř 700 km tras a stezek pro cyklisty, pěší, jezdce na koních či vodáky. Na
páteřní dálkovou cyklotrasu mezi Prahou a Vídní navazují tematické okruhy
– Greenway řemesel a vyznání na Vysočině, Greenway Rožmberského dědictví
v jižních Čechách či Greenway Lichtenštejnského dědictví na jižní Moravě.
Další informace na www.nadacepartnerstvi.cz, www.prahawien.greenways.info.

ZÁKAZNICKÁ LINKA JME
Jihomoravská energetika oznamuje občanům, že od 1. července 2004 končí svoji
činnost Obchodní kancelář jihomoravské energetiky ve Znojmě. Již před více než
rokem bylo v Brně uvedeno do provozu nové Call centrum. V současné době již
tento způsob komunikace využívá většina zákazníků JME.
Zákaznická linka tel. 840 111 333 je v provozu od 7 – 17 hodin každý pracovní
den.
Poruchová služba tel. 840 111 222 je v provozu nepřetržitě 7 dnů v týdnu.
Volání na obě telefonní čísla je z celé České republiky za cenu místního hovoru.
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INFORMACE Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ČTENÁŘSKÝ DENÍK
Pátý ročník čtenářské soutěže probíhal během celého školního roku.
Přihlásilo se 55 dětí z 1. a 2. stupně ZŠ. Vyhodnocení nejlepších
čtenářských deníků se uskutečnilo v polovině června 2004.
Výsledky soutěže:
1. třída
Adam Vrška
Stanislav Hrdý
Hana Růžičková

2.třída
Tereza Polláková
Dan Trochta
Veronika Karpíšková

3. třída
Nikola Hadenová
Veronika Kučerová
Ilona Šafránková
Jitka Gomolová
Oldřiška Kubková

6.třída
Lenka Kašparová
Zuzana Taschová

7. třída
Veronika Kadlecová
Ladislava Kolářová
Kamila Hromadová

8. třída
Kateřina Jeřábková
Eliška Dušková
Věra Karásková
Petr Plachý

9.třída
Barbora Novotná
Petra Zuhlová
Lenka Virglerová
DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ
V červenci bude knihovna uzavřena z důvodu čerpání dovolené,
a to od 19. července do 25. července.
KULTURNÍ OKÉNKO
BESEDA S LÉČITELEM
Dne 30. března v 18 hodin se uskutečnila beseda s léčitelem v Místní
knihovně. Pan Ladislav Kovář a manželé Pokorní objasnili přítomným
vliv bylinek na lidský organismus. Je nám velice líto, že se besedy
nezúčastnilo větší množství posluchačů.
VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ NA KLATOVCE
V sobotu 10. 4 . se v odpoledních hodinách sešly vranovské děti na
Ptačím vrchu u Klatovky, kde probíhala velikonoční soutěž. Děti byly
rozděleny podle tříd a měly za úkol odpovídat na otázky týkající se
velikonočních tradic. Nechybělo sportovní zápolení a hledání velkého
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pokladu v okolí Klatovky. Za každou správnou odpověď byli účastníci
odměněni plyšovým zvířátkem a největší odměnou pro ně byl nalezený
sladký poklad, o který se rozdělili.
VRANOVSKÝ SLAVÍK – výběrové kolo
V pátek 23.4. proběhlo v knihovně výběrové kolo pěvecké soutěže
Vranovský slavík. Bylo přihlášeno 30 zpěváků. Soutěž probíhala ve
třech kategoriích. Porota vybrala do finále z I. kategorie 7 soutěžících,
z II. kategorie 4 soutěžící a z III. kategorie 4 soutěžící.
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
A je tady 30. duben - pálení čarodějnic. Kde jinde než na kopci
u Klatovky se začaly čarodějnice slétat. Nepřilétly v tak hojném počtu
jako loňského roku, asi měly strach z nové Čarodějnické vyhlášky,
kterou by musely respektovat. I přesto vůdkyně čarodějnic se svou
kolegyní všem přítomným vyhlášku přečetly. Přítomní diváci zvolili
nejatraktivnější čarodějnici, vlastně čaroděje. Tím se stal Jakub Žáček,
kterému byla předána čarodějnická cena - zánovní koště. Během
programu se náhle zjevila velká skupina nikým nezvaných čarodějnic,
a tak vůdkyně začala hájit svoje teritorium, ale přicházející čarodějnice
byly mírné, a tak směly zůstat. Měly za sebou dlouhý let, neboť přiletěly
až ze Zlína. Velice se jim ve Vranově líbilo a slíbily, že příští rok k nám
opět zavítají. K poslechu všem přítomným hrála kapela Melodie Třebíč,
opékaly se špekáčky a tančilo se do pozdních večerních hodin.

Příprava na let
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DEN MATEK
Všechny maminky, babičky, tety a občané Vranova byli pozváni dne
9.5. na malé posezení ke Dni matek do Pážecího domu. Kulturní
komise ve spolupráci se ZŠ , MŠ a ZUŠ Vranov nad Dyjí připravila
krátký kulturní program. Pohoštění pro děti i maminky zajistila paní
Boudová. Nedělní odpoledne zpestřil pan Kunrád z Bítova hrou na
akordeon a na křídlovku. Jen počasí tomuto dni příliš nepřálo.
VÝSLEDKY FINÁLE PĚVECKÉ SOUTĚŽE VRANOVSKÝ SLAVÍK
I. KATEGORIE
1. místo
Leona Krupicová - Hostěradice
2. místo
Tereza Veselá - Hostěradice
3. místo
Tomáš Otýpka - Znojmo
II. KATEGORIE
1. místo
Daniel Kudr – Vranov nad Dyjí
2. místo
Vojtěch Jankůj – Lančov
3. místo
Tomáš Altenburger – Vranov nad Dyjí
III. KATEGORIE
1. místo
Hana Jelínková – Znojmo
2. místo
Jaroslav Dědek - Olomouc
3. místo
Ida Kopová - Znojmo
Cena sympatie – I. kategorie Daniel Kudr
II. kategorie Leona Krupicová
III. kategorie Jaroslav Dědek

Absolutním vítězem se stala Leona Krupicová

Vyhlašování výsledků Vranovského slavíka 2004
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DĚTSKÝ DEN NA HŘIŠTI SKP
V sobotu 29. května připravili pořadatelé – SKP ve spolupráci
s kulturní komisí RO Vranov nad Dyjí - ke Dni dětí bohatý program
v areálu hřiště SKP. Počasí přálo a děti i dospělí se příjemně bavili.
Nejoblíbenější atrakcí bylo přetahování lanem, střelba ze vzduchovky a
jízda na koni.
Nesoutěžily jen děti, ale zápolení v přetahování lanem a pojídání
koláčů se zúčastnili i dospělí. Následovala diskotéka pro děti. Po
sportovních a tanečních výkonech měli všichni přítomní možnost si
opéci špekáčky. Dětský den se protáhl až do večerních hodin.

Všem, kteří se na zmíněných akcích podíleli finančním
příspěvkem, věcným darem, osobní pomocí, patří poděkování.

AKCE, KTERÉ SE PŘIPRAVUJÍ:
srpen 13. 8. – 15. 8. pouť ve Vranově
srpen 28. 8. – Vranovský zámecký slavík – přehlídka nejlepších zpěváků
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VRANOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2004 - AKCE NA ZÁMKU
DATUM KONÁNÍ
5.7.
Pondělí

NÁZEV AKCÍ
„Pocta Antonínu Dvořákovi“- klavír, zpěv,
umělecký přednes Martin Stropnický
8.7.
Čtvrtek
Paleček a Janík - folkový pořad
13.7.
Úterý
Varhanní hudba evropského baroka
(první pořad festivalu varhanní hudby)
16.7.
Pátek
Stará česká hudba a evropské motivy
(druhý pořad festivalu varhanní hudby)
22.7.
Čtvrtek
Vokálně instrumentální koncert
28.7.
Středa
Vladimír HRON – zábavná show populárního
imitátora a baviče
3.8.
Úterý
Žalman a spol. - hudební folkový pořad
10.8.
Úterý
Instrumentální koncert české hudby Orchestr
„Brněnští komorní sólisté“
17.8.
Úterý
Don Quijote de la Ancha, představení Divadla
Klauniky Brno
19.8.
Čtvrtek
Poutníci - folkový pořad populární skupiny
24.8.
Úterý
Rusalka - opera Antonína Dvořáka, pořad k Roku
české hudby
28.8.
Sobota
Vranovský zámecký slavík - přehlídka vítězů
soutěže
14.a15.8. So,Ne
Vranovská pouť
Začátky programu vždy v 19.30
Předprodej vstupenek na zámku a turistickém centru ve Vranově n/D
VÝSTAVY:
Vranovská lilie od 11. do 20. června, součást prohlídky zámku, pro
zájemce pouze o květinová aranžmá od 16.15 hodin zpřístupněn pouze
sál předků a kaple.
Krajka na zámku a v podzámčí, bývalá kočárovna, otevřeno od 25.
června do 3l. srpna, v září jen o víkendech, od 10.00 do 17.00 hodin.
Výstava dětských kreseb, pořádá Dům dětí Šumná, malá výstavní
místnost u zámecké pokladny, od 25. května do 20. června, vstup
volný .
Malba na hedvábí, práce současné autorky Dany Novotné, která
využívá tradiční japonskou techniku, malá výstavní místnost u zámecké
pokladny, otevřeno od 1. července do konce sezóny, vstup volný.
Výstava fotografií z národních parků (Podyjí, Thayatal, Šumava ),
bývalý hradní palác na prvním nádvoří, od 28. května do 27. června,
vstup volný.
Adolf Born, prodejní výstava grafických listů, bývalý hradní palác na
prvním nádvoří, od 1. července do 31. srpna, otevřeno shodně
s návštěvní dobou zámku.
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
V úterý 25. května 2004 uspořádali žáci 4. a 5. ročníku pro své
spolužáky, učitele i rodiče vlastní filmové představení, jehož výtěžek
1180 Kč se rozhodli věnovat dětem nemocným rakovinou. Za získané
peníze koupili hračky a poslali je malým pacientům, kteří se léčí ve
Fakultní nemocnici v Motole na oddělení dětské hematologie a
onkologie.
V neděli 6. června se uskutečnila turistická vycházka na skalní
vyhlídku u Claryho kříže. Za téměř ideálního počasí se na trasu
vydalo více než 20 turistů, kteří si cestu zpříjemnili tipovací soutěží
o sladké ceny. Nádherný výhled do údolí a posléze osvěžující zmrzlina
zakončily příjemně strávené odpoledne.
V úterý 8. června odpoledne se v tělocvičně naší školy konalo
hudební vystoupení, na němž děti společně s p. uč. Dobešovou a p.
uč. Pollákovou předvedly početnému a spokojenému publiku své umění.

SPORT VE ŠKOLE
Ve středu 5. května 2004 se uskutečnil školní florbalový turnaj.
Díky skvělým fanouškům se všechny zápasy odehrály ve výborné
atmosféře.
Výsledky:
Mladší kategorie
1.
2.
3.
4.
body branky místo
1. Linkin Park

0:3

2. Elektráčci

3:0

3. FC Vranov

5:4

3:4

4. X-meni

0:4

1:9

Starší kategorie

1.

1. Gladiátoři

4:5

4:0

2

8

3.

4:3

9:1

6

16

1.

4:2

4

12

2.

0

3

4.

2:4

2.

3.

4.

1:4

3:3

3:1

3

7

3.

1 :5

4:2

4

9

2.

4:3

5

12

1.

0

6

4.

2. Homo Erectus

4:1

3. Exemplary

3:3

5:1

4. Stacho řízci

1:3

2:4

3:4
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body branky místo

Soupisky družstev
Linkin Park - Vojta Jankůj, Jakub Hotař, Vašek Bekárek, Vendula Kubková
Elektráčci - Tomáš Altenburger, Zbyněk Watzinger, Dan Kudr, Vojtěch Ludvík
FC Vranov - Pavel Kratochvíl, Milan Karásek, Pavel Plucek
X-meni - Roman Nasadil, Zdeněk Křišťál, Dominik Horník
Gladiátoři - Jarek Hodaň, Kamil Hodaň, Laďa Havlík, Petr Železný
Homo Erectus - Karel Zedník, Pavel Hotař, Marek Soukup, Zbyněk Matula
Exemplary - Lukáš Chrásta, Petr Jelínek, Karel Vlček
Stacho řízci - Radek Zerza, Tomáš Ditrich, Luboš Altenburger, Michal Kadlec
Ve čtvrtek 27. května 2004 na parkovišti pod zámkem
5. ročník Jízdy zručnosti.
Výsledky:
I. kategorie
II. kategorie
1.místo
Petr Žáček
Zb. Watzinger
2.místo
Pavel Kratochvíl Ben Zelený
3.místo
Kamil Toman
Vojtěch Novotný

proběhl už

III. kategorie
Tomáš Ditrich
T. Altenburger

Nejlepší jezdci v nejmladší kategorii
(zleva: Kamil Toman, Pavel Kratochvíl, Petr Žáček)
(více informací na www.zs.vranovnd.indos.cz)
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SKP VRANOV NAD DYJÍ
VÝSLEDKY MUŽŮ SKP VRANOV NAD DYJÍ
4.4. 2004
11.4.
18.4.
25.4.
1.5.
7.5.
9.5.
16.5.
23.5.
30.5.
06.6.

Křepice-Vranov
Vranov-Hl. Mašůvky
Slatina-Vranov
Vranov-Suchohrdly
Okoš Dominik, Beneš

4:0
0:3
4:1
2:3

(1:0)
(0:1)
(3:0) Soukup
(1:1)

Blížkovice-Vranov
6:0 (2:0)
Vranov-Přímětice
0:2 (0:2)
Vranov-Štítary „B“
4:5 (1:4)
Soukup, Okoš Dominik, Jurčík, Jeřábek
Hostim-Vranov
Vranov-Únanov
Vranov-Chvalovice
Pavlice-Vranov

4:1 (3:0) Okoš Dominik
2:3(1:3) Soukup, Jeřábek
3:5(1:1) Růžička 2x, Jurčík
1:0 (0:0)

UPOZORNĚNÍ:
Utkání Vranov-Šatov „B“ se hraje 13.6. v 10:15
SKP Vranov nad Dyjí oznamuje rodičům dětí ve věku od 5 do 9 let, že
každou středu v 16 hodin na hřišti SKP pořádá nábor dětí do
fotbalového kroužku.
VÝSLEDKY ŽÁKŮ
4.4. 2004
11.4.

Suchohrdly-Vranov
2:2 Železný, Plucek
Vranov-Blížkovice
6:2
Železný2x, Jančuška, Hodaň, Kofroň, Dobrovský

18.4.
25.4.
2.5.
9.5.
23.5.
30.4.
6.6.

Oleksovice-Vranov
3:0
Vranov-Práče
1:1 Watzinger
Bantice-Vranov
5:0
Vranov-MR Znojmo
1:2 Watzinger
Vranov-Hl.Mašůvky
1:1 Žáček
Mikulovice-Vranov
4:1 Žáček
Vranov-Pavlice
8:0
Dobrovolný J.4x, Jelínek 2x, Železný 2x
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OKRESNÍ SOUTĚŽ SKUPINA „A“
1.Blížkovice
2.Mikulovice
3.MR Znojmo
4.Mramotice
5.Oleksovice
6.Bantice
7.Suchohrdly
8.Vranov n/D
9.Hl.Mašůvky
10.Práče
11.Pavlice

20
20
20
20
20
19
19
20
19
19
20

17
16
13
12
10
9
8
5
5
4
0

0
1
3
2
2
2
1
4
2
1
0

3
3
4
6
8
8
10
11
12
14
20

094:25
102:15
078:38
078:39
060:51
054:53
030:52
041:74
033:52
029:74
017:143

51
49
42
38
32
29
25
19
17
13
0

DALŠÍ INFORMACE
70-TI LETÉ VÝROČÍ VODNÍ ELEKTRÁRNY VE VRANOVĚ N. DYJÍ
(dle podkladů ing. S.Čupra zpracoval pan Karel Sára – technik vodní
elektrárny Vranov nad Dyjí )
Dne 11. března 1934 se začalo roztáčet a 11. dubna téhož roku bylo
připojeno na síť první soustrojí vodní elektrárny Vranov nad Dyjí.
Přehrada ve Vranově měla již od počátku příprav více úkolů. Hlavními
bylo omezení a zachycení velkých vod při povodních,
nadlepšení
průtoků v řece Dyji v obdobích sucha pro uživatele a pro zavlažování a
též využití vodní síly k výrobě elektrické energie. Počínaje rokem 1935
začíná normální provoz vodní elektrárny. Takzvaná "superkolaudace"
přehradní zdi s vývařištěm, kaskádami, přemostění volných přepadů a
říčních úprav pod přehradou proběhla dne 23.3.1937. Tímto dnem
převzali stavebníci vodohospodářské části (země i Čsl. stát) celý objekt
do vlastnictví i udržování v poměru finanční účasti.
Po Mnichovu v roce 1938 byla elektrárna i se vším elektrárenským
zařízením zabrána a přičleněna k Rakousku. ZME byly nuceny odprodat
elektrárnu včetně elektrických zařízení v zabraných obcích akciové
společnosti "NEWAG" ve Vídni. Po skončení druhé světové války se
stává vlastníkem vodní elektrárny ve Vranově na řece Dyji stát, který ji
začleňuje do národního podniku Západomoravské elektrárny.
Vodní elektrárna byla vybudována jako špičková a v tomto režimu je
provozována i v současnosti. Pro vyrovnání nepravidelných odtoků do
řeky Dyje slouží vyrovnávací nádrž Znojmo s průtočnou vodní
elektrárnou, ve které jsou instalovány dvě přímoproudé Kaplanovy
turbíny s obtékanými generátory.
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Špičkovým provozem vodní elektrárny Vranov je tedy ovlivněn úsek
řeky Dyje v délce zhruba 43 km, z čehož cca 40 km leží v I. zóně
Národního parku Podyjí, a asi v délce 26 km tvoří hranici s Rakouskem.
Ve smyslu původních projektů měl být využit energeticky i tento úsek,
v posledním Směrném vodohospodářském plánu na využití vodní
energie jsou zde evidovány dvě lokality. Vlivem dotčení zájmu
Rakouska a z důvodů ochrany životního prostředí nebyla tato díla
realizována.

NEMOVITÉ PAMÁTKY VRANOVA NAD DYJÍ

Církevní památky
Socha sv. Jana Nepomuckého (na pravém břehu Dyje u mostu).
Barokní skulptura v životní velikosti představující Jana Nepomuckého
v typickém oděvu kanovníka, jak drží v ruce – místo kříže –
ikonograficky velice nezvyklý atribut – vlastní jazyk demonstrující
neporušitelnost zpovědního tajemství a přibližující světcův životní
příběh. Původní součástí sochy bylo i andělčí putto u pravé nohy
zobrazeného mučedníka, které však bylo v průběhu druhé poloviny 20.
století zničeno. Na hranolovém soklu s bočními volutami a s vysokou
odstupňovanou trnoží je latinský nápis, který ve volném překladu
znamená: „Dobrému velkému Bohu. Na počest svatého Jana
Nepomuckého, na znamení velké lásky k němu a pro jeho veřejné
uctívání postavila z kamene a z vlastních prostředků Marie Anna
hraběnka z Althannu rozená Pignatelli“. Nápisový chronogram udává
letopočet vzniku sochy – 1731 (světec byl kanonizován v roce 1729).
V horní části podstavce alianční erb donátorky dekorovaný řádem
Hvězdového kříže a jejího manžela Michala Jana III. z Althannu se
zavěšeným řádem Zlatého rouna. Socha je z mušlového vápence, autor
není znám. Její první restaurování bylo uskutečněno v roce 1760
(je připomenuto pod nápisem), zatím poslední v roce 1997.
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POVĚSTI Z VRANOVSKA

O PRCHLIVÉM RYTÍŘI
(pověst vztahující se k Mniszkovu kříži)
Onoho dne visely mraky nad Vranovem obzvláště těžce. Lidé spěchali
k domovům a zapalovali louče, aby potemnělé odpoledne vyhnali
z jizeb. Zanedlouho se přihnaly přívaly deště s ostrými blesky. Nadešla
noc a okna chalup pohasínala.
V zámku nad údolím, v malém okně Vraní věže, hořelo světlo.
Zámecká dívka tu po dlouhých dnech samoty s úzkostí čekala návrat
svého milého. Dobře věděla, že cesta je v noci nebezpečná a že chybný
krok na cestě u okrajů skalnatého srázu znamená smrt.
V té době k zámku směřoval vyčerpaný kůň, pobízený netrpělivým
jezdcem. Jeho kopyta se bořila do kluzké země a cesta v naprosté tmě
nebrala konce. Vtom vítr na chvíli ustal, clona deště se přervala a v
dálce, ve směru jezdcovy cesty, zablikalo do tmy malé světýlko.
Jezdec, kterým nebyl nikdo jiný, než rytíř toužebně na zámku
očekávaný, pobídl koně. Vtom se znovu zablesklo, země pod koněm
zaduněla a zvíře, chvějící se po celém těle, zůstalo stát. Vzpínalo se a
bilo předníma nohama do tmy, z místa se ale nehýbalo. Netrpělivý rytíř
vzplanul zlostí a zaryl mu ostruhy do slabin. Kůň zařičel a vzepjal se
k dlouhému skoku – do prázdna.
Druhého dne se lidé vydali k obhlídce okolí, protože zoufalé koňské
zaržání přehlušilo v noci i bouřku a dolétlo přes údolí až k oknu, kde
tušící dívka omdlela. Ráno spěchala do městečka, aby spolu s
poddanými sebrala rytířovo tělo.
Léta pak plynula a lidé zapomínali. Z děvčete se stala stařenka, která
se také rozloučila se světem. Jen kříž, který dala postavit na paměť
nešťastného rytíře a který byl později pojmenován po jiném majiteli
vranovského zámku, stojí na skále nad Vranovem dosud, tyčí se do
výšky proti zámku a varuje poutníky před náhlými výbuchy prchlivosti
a před neuvážeností.
Poznámka
Pověst má reálný základ v příhodě, která se udála za napoleonských
válek – v roce 1805, kdy byl Vranov obsazen Francouzi. 16. listopadu
toho roku se francouzský jízdní posel z Moravských Budějovic, který
vezl depeši maršála Bernardotta, nechal v noci zmást světly ze zámku,
sjel z cesty (přímo na Křížovém vrchu či spíš někde mezi Předními a
Zadními Hamry) a zřítil se ze skály dolů. Francouzi, kteří ráno jeho
mrtvolu objevili, vybubnovali poplach a začali terorizovat místní
obyvatelstvo – do doby, než obhlídkou zjistili stopy ve sněhu a než
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objasnily další okolnosti nehody. S reálnou historií Mniszkova kříže tedy
příběh nemá nic společného – podobně nesouvisí ani s Claryho křížem
nad přehradní hrází, s nímž je také někdy spojován.

NĚCO PRO BYSTRÉ HLAVY
HÁDANKY
1. HVĚZDA (obr. 1)
Šesticípá hvězda je vlastně složena ze šesti rovnostranných
trojúhelníků a jednoho šestiúhelníku. Když se na ni zadíváš pečlivěji,
napočítáš v ní ještě o dva trojúhelníky víc. Jsou větší a celá hvězda je
utvořena tím, že se tyto dva velké trojúhelníky vzájemně prolínají,
jeden stojí na špičce, druhý na základně. Dohromady je tu tedy osm
rovnostranných trojúhelníků, k tomu jeden šestiúhelník. A ty máš
přesunout dvě hůlky tak, aby to stále byla šesticípá hvězda, ale zmizel
z ní šestiúhelník. Počet rovnostranných trojúhelníků se však nesmí
zmenšit!
2. KROUŽKY (obr.2)
Pěticípá hvězda. Umísti do každého kroužku jakákoliv celá čísla.
Součet čtyř čísel na každé přímce musí být vždy 24. Jediná podmínka:
žádné číslo se nesmí opakovat!

obrázek 1

obrázek 2

3. HRA S ČÍSLY
Mezi prvních devět čísel – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – vkládej znaménka
plus nebo minus tak, aby ti nakonec vyšel výsledek 33. Podruhé vkládej
znaménka tak, aby ti vyšlo 11. Potřetí 25.
Nemělo by smysl umísťovat znaménka naslepo a zkoušet, jestli ti to
jednou vyjde. Máš najít způsob, jak vždycky hned odhalíš, kde musíš
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napsat plus a kde minus, aby ti vyšel žádaný výsledek, ať je to
jakékoliv číslo do 45.
ŠPETKA HUMORU
Vtipy
Maminka se vrátí z porodnice s dalším přírůstkem do rodiny. Už
počtvrté je to kluk. Hloubavý synek Frantík není nijak nadšený a ptá se
maminky. „Jak to příjde, že sousedé mají čtyři dcery a já mám samé
bratry?“ Maminka zmateně odpoví, že k sousedům nosí děti vrána a
k nám čáp. To Frantíka neuspokojilo a pokračoval: „Když je to tak
jednoduché, nemohli byste si ty ptáky vyměnit?“…..
„Ty jsi na mě milá, jenom když potřebuješ peníze,“ vyčetl jí
novomanžel.
„To přece není pravda, jsem k Tobě milá pořád!“ vzlykla.
„No právě…“
Dva muži se potkají a jeden povídá druhému: „Vy slavíte s manželkou
40. výročí svatby, že? Co jí koupíš?“
„No, když jsme slavili 20. výročí, tak jsem ji vzal do Ruska. Tak co já
vím, letos si pro ni asi zajedu.“
V blázinci je inspekce: „Co je to za člověka, co chová v náručí
panenku?“
„Toho zradila snoubenka.“
„A tamhle za mřížemi, co mu jde pěna od úst?“
„Ten si tu snoubenku vzal…“
Přijde chlap do domu, vysype z kbelíku na koberec děsnej nepořádek
a povídá: „Jsem prodavač vysavačů. Mám tak skvělej výrobek, že tohle
všechno zvládne a koberec bude ještě hezčí než dřív. A jestli nebudete
spokojeni, tak to vlastnoručně spořádám sám místo oběda!“
Majitel domu praví: „A co k temu chcete? Kečup nebo hořčicu? My
nemáme elektriku…“
KRÁTKÝ DOSLOV
Na konci této stránky bývá připojeno řešení hádanek. Po důkladné úvaze jsme se
rozhodli, že tuto tradici porušíme. Jen málokdo má silnou vůli, aby se nepodíval na řešení
úkolu, který není schopen rozlousknout hned. Někdo se vzdá za týden, někdo za hodinu,
jinému dojde trpělivost už po deseti minutách marného úsilí. A poznali jsme i tak slabé
povahy, které nakoukly do řešení, sotva dočetly text úlohy. Řešení u mnoha hlavolamů
ztrácí kouzlo ve chvíli, kdy najdeme klíč k tajemství. Nejcennější a nejzajímavější je právě
hledání tohoto klíče. A budete mít jistě radost, když se k němu dopracujete vlastním úsilím.
Takže vážení luštitelé, na řešení si, s dovolením, počkáte do příštího zpravodaje.
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Vítězný tým mladší kategorie školního florbalového turnaje - Elektráčci

Nahoře zleva: Tomáš Altenburger, Zbyněk Watzinger, Vojtěch Ludvík
Dole: Daniel Kudr
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