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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku, adventní čas jsme zahájili rozsvěcením vánočního stromu, kde na konci tohoto času 

jsou očekávané Vánoce. Alespoň v tento čas bychom měli být k sobě milejší, ohleduplnější a vstřícnější. 
Měli bychom také pomoci těm druhým, kteří právě na tom nejsou nejlépe, ať už jsou osamocení, nemocní 
nebo potřebují třeba i trošku povzbudit a podat tolik potřebnou ruku. Měli bychom také vzpomenout na 
ty, kteří už s námi nemohou být a nemůžeme se s nimi navzájem těšit a radovat.

S odcházejícím rokem 2013 si dovolím také malé bilancování a také malý výhled do nového roku. Myslím 
si, že se spousta věcí podařila, a to také díky tomu, že máme funkční radu, zastupitelstvo, úřad městyse  
a akční občany. Letos se nám podařilo získat několik dotací např. na zateplení hasičské zbrojnice, techniku 
na komunitní kompostárnu (traktor, štěpkovač), separaci a svoz bioodpadů (kontejnery, přípojný nosič 
kontejnerů). Nesmím zapomenout na kulturní vyžití, na akce, na které chodí čím dál více občanů, kde 
máme možnost se více sblížit, diskutovat a bavit se. Příští rok budeme dále využívat dotace a vykonávat 
činnosti, které pozvednou náš městys a zajistí potřeby našich občanů. Největší úkol, který před námi 
stojí je rekonstrukce náměstí. Tato akce by měla stát více jak 8 miliónů korun, přičemž 85% z této částky 
bychom měli získat z Regionálního operačního programu Jihovýchod.

Dovolte mi touto cestou poděkovat zastupitelům, pracovníkům úřadu městyse, pracovníkům příspěv-
kových organizací a všem občanům, kteří pomohli na jakékoliv úrovni zvelebit náš městys. Rovněž chci 
poděkovat všem spolkům a organizacím, zvláště velké díky za neúnavnou a obětavou práci Sboru dob-
rovolných hasičů, dále také Sportovnímu klubu a FATYMu (farnímu týmu) za spolupráci a jejich činnost.

Vážení spoluobčané, Vánoce jsou nejkrásnější svátky roku, a proto Vám přeji, abyste je prožili v klidu 
a pohodě, s láskou a radostí v kruhu svých nejbližších, a zároveň do nového roku 2014 hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti.                                                                              /Ing. Lubomír Vedra, starosta/

Z úřadu Městyse
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Technické vybavení komunitní kompostárny  
– traktor JOHN DEERE JD 5080 s čelní nakládací lžící 

Štěpkovač LASKI LS 150  
(max.průměr štěpkované hmoty 150 mm)
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INFORMACE K VYHLÁŠCE O OCHRANĚ DŘEVIN
Dne 15.7. 2013 nabyla účinnosti nová vyhláška MŽP ČR č. 189/2013Sb., o ochraně dřevin a povolování 

jejich kácení, která blíže upravuje podmínky ochrany dřevin a povolování jejich kácení.

Jak je vyhláškou definována zahrada?
Zahrada je pro potřeby navrhované vyhlášky definována jako pozemek u bytového domu nebo  

u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. 
Všechny tyto znaky musí zahrada splňovat současně. Zahradou je pozemek související se stavebním 
pozemkem, na kterém je umístěn bytový nebo rodinný dům definovaný podle stavebního zákona. Tuto 
podmínku tedy nesplňují např. pozemky v zahrádkářských osadách, přestože v nich trvalý pobyt osob 
není vyloučen. Živý plot, tedy zahrada tvořená dřevinami, za stavební oplocení považována není.

Jsem vlastníkem zahrady – co pro mě nová vyhláška znamená?
Na vlastní zahradě si nově může její majitel bez předchozího povolení obecního úřadu v době ve-

getačního klidu upravit své vlastní stromy. Výjimkou jsou dřeviny, které jsou součástí významného 
krajinného prvku, či stromořadí, nebo jsou vyhlášeny jako památný strom.

Každý majitel zahrady ví, že se kácí v těch případech, kdy je k tomu pádný důvod. A zpravidla v ob-
dobí vegetačního klidu.

Je možné kácet dřeviny ve vegetačním období?
Podle vyhlášky se kácení provádí zpravidla v období vegetačního klidu. To znamená, že kácet v době 

vegetace (mimo období vegetačního klidu) není zakázáno. Kácením stromů mohou být dotčeny i jiné 
zájmy chráněné tímto zákonem. To se může týkat např. ochrany ptáků (zákonem je zakázáno úmyslně 
poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat ptáky zejména během rozmnožování a odchovu mláďat) 
nebo ochrany zvláště chráněných druhů, resp. jejich biotopů.          /Marek Neveselý/

Z úřadu Městyse

Ze školních lavic

V neděli 13. října jsme 
na pláži Vranovské přehra-
dy uspořádali již 16. ročník 
Vranovské drakiády. Vítr 
mohl být sice o něco silněj-
ší, ale všichni účastníci akce 
si užili nádherné slunečné 
odpoledne a mnohým z nich 
se nakonec podařilo i toho 
svého draka dostat na chvíli 
do vzduchu.
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Ve dnech 25 a 26. října 2013 proběhlo na hájence Šimperák soustředění tanečního a kytaro-
vého kroužku, kterým byla oficiálně zahájena činnost v tomto školním roce.

Žáci a učitelé naší školy vystoupili se svým programem na akci Loučení se sluníčkem, které se 
uskutečnilo v pondělí 11. listopadu.

Vranovský
zpravodaj
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29. listopadu 2013 se naši žáci opět zapojili do zdobení vánočních stromků na Náměstí.

Žáci a učitelé naší školy zazpíva-
li českou státní hymnu a pásmo 
národních písní u příležitosti oslav 
95. výročí vzniku samostat-
ného Československa. Součás-
tí akce, která se konala v pátek 
25. října v parčíku na Bítovské 
ulici, bylo slavnostní obnovení 
památníku z roku 1946 a sym-
bolické zasazení „Lípy osvobo-
zení“.

/Mgr. Zdeňka Černošková/
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Opakování je matka učení - REPETITIO EST MATER SRUDlORUM! 
Ke spokojenosti občanů, kteří se zúčastnili slavnostního odhalení památníku osvobození v parčíku 

na Bítovské ulici, přispěly děti z mateřské školky, hlavně ale účast žáků základní školy i s pedagogy. 
Představa, aby významný státní svátek 28. řijna byl oslaven tak, jak tomu bylo v r. 1946, kdy byla za-
sazena Lípa osvobození, se díky účasti školy plně naplnila. Dokonale nacvičená státní hymna zpívaná 
školáky za doprovodu kytary navodila slavnostní atmosféru národní hrdosti. Členové dobrovolného 
hasičského sboru, kteří nesmí chybět na žádné společenské akci, měli své důležité poslání i při odhalo-
vání památníku a důstojně se své role zhostili. Jistě největší zážitek pro děti byla možnost osobně zalít 
konvičkou zasazenou lípu, náš národní strom. Je potěšující slyšet od rodičů, že se děti chtějí pochlubit, 
kde v parčíku sami zalévaly strom a kde se zpívala hymna. Děti rodině plánují procházku k památníčku. 

Úmysl opravit pomník a obnovit tradice uctívání 
28. října jako nejdůležitějšího dne našich novodo-
bých dějin, kdy národ nabyl svobody, se podařil. 
K tomuto dni bude patřit i příhoda, která je již 
zapsána v místní kronice. Paní ředitelka základní 
školy důsledně dbala celý týden před oslavami 
28. října na to, aby učitelé dětem vysvětlovali dů-
ležitost tohoto dne, aby pochopily, proč je stát-
ní svátek atd. Když skončilo ve Vranově odhalení 
pomníčku se všemi projevy řečníků, vysvěcením  
i zpěvy lidových písní, jeden ze školáčků přišel za 
paní ředitelkou a zvídavě, smutně i zúčastněně se 
zeptal: „Paní ředitelko, a kdo umřel?“ Paní ředitel-
ka nevěděla, jestli chyba nevědomosti školáka je 
na straně učitelů, kteří nedostatečně vštípili žákovi 
důležitost státního svátku, nebo na straně kluči-
ny, který nepochopil. Ať je to tak či tak, vyplývá  
z toho poučení, že … opakování je … repetitio est…!

                                        /MUDr. Alena Horná/

Vranovský
zpravodaj
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Z činnosti školní družiny

  V uplynulém období jsme se v naší družině věnovali sbírání podzimních plodů a práci s přírodním 
materiálem, také ve výtvarných pracích jsme ztvárňovali barvy a znaky podzimu. Děti poznávaly 
různé listy a plody, vyráběly rozličné panáčky a zvířátka. Jeden slunečný den jsme natrhali šípky, v dru-
žině je usušili a uvařili si z nich čaj. 
  Šípkový čaj má nejen léčivé účinky, ale i skvěle chutná. Vždyť jsme si ho také osladili medem a ochutili 
citronem! Chodbu školy jsme vyzdobili barevnými výkresy s listy a stromy se sovami. 
  Nyní již čas vstoupil do adventu a družinu začíná ovládat předvánoční atmosféra. Na Náměstí jsme 
si ozdobili vánoční stromeček, 5. prosince zatancovali čertovský taneček. Každý den sledujeme nástěn-
ku, abychom se ubezpečili, že dny opravdu ubíhají a do Vánoc nám zbývá čím dál méně dní. Na chodbě 
naší školy se objevila schránka od Ježíška, do které házíme dopisy se svým přáním. V kroužku Šikov-
ných rukou vyrábíme betlémy, svícny, mramorované zvonky a vánoční dekorace. 
  Přejeme všem krásné Vánoce.                                                                         /Dagmar Hromadová/ 
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SPORT 

VÝSLEDKY MLADŠÍCH ŽÁKŮ SK VRANOV NAD DYJÍ 
  Po sedmi podzimních odehraných zápasech okresní fotbalové soutěže patří našim mladším žákům  
průběžné 5. místo.
  V sobotu 26. října se navíc zúčastnili turnaje v Jevišovicích, který byl pořádán pod záštitou Květoslava 
Svobody a města Jevišovice. Akce se zúčastnilo 8 mužstev z celého Znojemska a naši fotbalisté vybojo-
vali krásné 3. místo.                                                                                             /Mgr. Lubor Durda/ 

PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE
  Roční období se v mateřské škole promítá jak v oblas-
ti výchovné práce, tak i v aktivitách mimo školu. Pod-
zim nám zahájilo svou exkurzí Ekocentrum Chaloupky  
z Kněžic. Na naši „Přírodní zahradu“ se přijelo podívat 
30 ředitelů základních a mateřských škol. Potěšilo nás, 
že byla ohodnocena jako nejlepší ze všech navštíve-
ných. Zahradu však budujeme hlavně pro potřeby dětí, 
a tak při první sklizni ovoce a zeleniny z naší školní 
zahrady děti ochutnaly nejen meruňky a švestky, ale 
i různé druhy chutných jablíček. Některé ovoce jsme 
si nasušili pro vánoční posezení s rodiči, léčivé bylinky 
zase na čaj pro pitný režim. Velkým zážitkem bylo i pe-
čení brambor v bramborové nati.  

Vranovský
zpravodaj
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FATYM

  Pro poznávání okolního světa je pro děti nejlepší bezprostřední kontakt, proto pravidelně navštěvujeme 
farmu rodiny Karáskových ve Vratěníně. Děti tam pozorují chov domácích zvířat, exotického ptactva  
a zvířat z volné přírody. Krásné podzimní počasí jsme využívali kro-
mě pobytu na zahradě školy, na dlouhé procházky do okolí Vranova 
nad Dyjí a na poznávání přírody NP Podyjí.
  Již tradiční akce „Rozloučení se sluníčkem“, rozšířená o Martin-
skou jízdu se také vydařila. Díky finančnímu příspěvku Městyse 
Vranov nad Dyjí se děti mohly celé odpoledne vozit bezplatně na 
koních. A v podvečer tito koně vedli lampionový průvod až na ná-
městí. Po kulturním vystoupení byli všichni účinkující odměněni 
občerstvením u pana Doubka v restauraci Country saloon. 
  V rámci předplatného také na podzim zahajujeme návštěvy znoj-
emského divadla. Dětem se líbila první letošní pohádka „O dvanácti 
měsíčkách“. 
  Do Znojma jezdíme i za dalším dobrodružstvím. Již druhým rokem 
využíváme nabídky Jihomoravského muzea. Tentokráte se děti se-
známily se všemi figurkami Igráčků, mohly si je samy sestavit, na-
malovat, či vymodelovat. V příštích dnech nás čeká druhé setkání 
„Putování Vánoční hvězdy“.
  Tradicí naší mateřské školy je i „Uzamykání zahrady“ jejíž sou-
částí je rozloučení se s přírodou, která se ukládá k zimnímu od-
počinku. V noci pak mají děti možnost přespat v mateřské škole.  
V závěru podzimního času nastupuje doba adventní. Ale to je již 
na další povídání......                                            /Iva Mahrová/

VYDAŘENÁ SVATOHUBERTSKÁ
Druhého listopadu se konala 2. svatohubertská mše svatá ve Vra-

nově nad Dyjí u kaple Maria Schütz. Stejně jako loni i letos se celá 
akce mimořádně vydařila; počínaje počasím, hojnou účastí a konče 
i krásnou atmosférou. Jeden  
z účastníků si dal tu práci  
a napočítal, že na bohosluž-
bě bylo přes 250 lidí. Silnou 
atmosféru podzimní přírody 
umocnily tóny lukovských 
trubačů a zpěvy Želetavské-
ho pěveckého sboru. Mezi 
obětními dary opět nechyběla 
ulovená zvěřina, ale byly zde 
i pecny chleba, které byly na 
závěr mše svaté požehnané  

a po malých krajíčcích rozdány zúčastněným. Jedná se o starý 
svatohubertský zvyk. Ti, kteří snědli takto požehnaný svatohu-
bertský chléb, prosili sv. Huberta za ochranu po celý příští rok,a 
to zvláště před psím kousnutím. 

Po bohoslužbě bylo připraveno chutné občerstvení na Hraběn-
čině louce a k tomu zajímavý doprovodný program. Předvedeni 
byli dravci v akci, pro děti byl přichystán stánek s lesnickou pe-

Vranovský
zpravodaj
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ZAJDĚTE SE PODÍVAT …
Členové občanského sdružení „Vranovský okrašlovací spolek“ (VOS) si vás na těchto několika řádcích 

dovolují informovat o počinu, který již od počátku léta poskytuje nejen občanům Vranova nad Dyjí, ale  
i celé řadě návštěvníků naší obce, další možnost souznění s tímto krásným místem. Na jaře letošního roku 
se VOS rozhodl uskutečnit projekt rozšíření místních vycházkových tras. Výzvou se stala možnost ná-
vštěvy již člověkem téměř zapomenutého místa, tyčícího se nad největší vranovskou serpentinou. Tato 
vyvýšenina, některým místopiscům známá jako „Šibeniční vrch“, byla a pro některé z nás asi dosud bude 
opředena jistým tajemnem a poznamenána několika pohnutými historickými osudy. Avšak nejen tyto 
důvody, ale i záměr odkrýt návštěvníkům místa další, zcela jedinečný pohled na Vranovský zámek s při-
lehlými kopci, provokovaly k uskutečnění celé akce. Po předchozích více méně administrativních krocích  
a jednáních se zainteresovanými subjekty  
o zamýšlené podobě místa, tak v průbě-
hu měsíce května mohly začít vlastní práce  
s prořezávkou náletových dřevin v této lo-
kalitě, čištěním terénu a úpravami, které by 
umožnily napojit novou trasu na již stávající 
„Claryho stezku“. Tu již před několika lety zbu-
dovalo „Občanské sdružení Clary“ a její začá-
tek je na náměstí a vede přes „Mniszkův kříž“, 
kolem „Kaple Nejsvětější trojice“ a po vrstev-
nici kopce tyčícího se nad levým břehem řeky 
Dyje, v úseku pod přehradou pokračuje přes 
„Claryho kříž“ až na přehradu.

Nová stezka pak začíná rozcestníkem právě  
u citlivě zrekonstruované „Kaple Nejsvětější 

dagogikou, kde si mohly vyzkoušet své znalosti 
přírody. Děti a mládež si také mohly zastřílet na 
cíl. A tatínci se ve střelbě samozřejmě nenechali 
zahanbit. Ještě dlouho po skončení bohoslužby 
postávaly na Hraběnčině louce hloučky svato-
hubertských ctitelů a vychutnávaly si svátečních 
okamžiků společně strávených na tomto místě, 
které má své zvláštní kouzlo.

Velký dík patří všem, kteří se na zorganizování 
této akce podíleli. Nejednou jsem zaslechl: „Kdy-
bych věděl, že to bude takové, už bych býval při-
šel i loni, škoda.“                      /P. Marek Dunda/
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trojice“, odkud odbočuje po ještě stále patrné staré formanské cestě (nebo-li také kočárové) směrem na 
„Šibeniční vrch“ a poté se levotočivým obloukem vrací zpět, prakticky po hřebeni kopce, aby se opět spojila  
s „Claryho stezkou“. Celá trasa je přehledně značena místním turistickým značením v podobě žluto-bí-
lého čtverce. Koncem měsíce května proběhlo zabetonování sloupů dvou rozcestníků, které usměrňují 
případné zbloudilé turisty, a na vrcholu také umístění informačního panelu, který přibližuje pravdě-
podobnou chmurnou historii tohoto ojedinělého místa. Po posledních drobných terénních úpravách  
a dočištění celé trasy tak již nic nebránilo slavnostnímu otevření stezky, které se konalo za účasti 
mnoha zájemců o přírodu a historii dne 22. června 2013. Setkání bylo ověnčeno erudovanými výklady 
pana Tomáše Vršky, který seznámil účastníky s minulostí i současností fauny a flory v této lokalitě,  
a poutavým historickým exkurzem paní Miroslavy Janíčkové v cíli trasy. Především v letošní letní sezóně 
tak nová stezka rozšířila možnosti vycházek do blízkého vranovského okolí a byla hojně využívána pře-
devším návštěvníky Vranova nad Dyjí. Nad rámec drobného potěšení z úspěšně dokončeného počinu 
byla tato nová stezka letos zařazena i do anonymní ankety „Dobrý skutek pro Podyjí“ spolu s dalšími 
devíti projekty a umístila se v první polovině nominovaných. Své dobré pocity i toto ocenění členové 
Vranovského okrašlovacího spolku vnitřně sdílí se všemi, kteří k dosažení realizace vzletné myšlenky 
přispěli a byli nápomocni. Díky patří především Správě Národního parku Podyjí, paní Miroslavě Janíčko-
vé, pánům Martinu Mahrovi, Milanu Větříčkovi, Petru Bartošovi, Tomáši Vrškovi, Jiřímu Mikuličovi, Aleši 
Klempovi a všem dalším, kteří nám celý tento projekt pomohli dotáhnout ke zdárnému cíli ať již fyzicky-
,či morální podporou. Zveme tedy i ty z vás, kteří netušili, co se skrývá v divokých hvozdech na jednom 
z kopců v okolí Vranova, k procházce po této stezce v kteroukoliv roční dobu. Podrobnější informace 
i letáček můžete získat v infocentru na náměstí nebo na internetových stránkách www.osvos.cz.

Za Vranovský okrašlovací spolek
Mirka Rašková

Vranovský
zpravodaj
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Kulturní okénko

O VRANOVĚ V DÁVNÉ DOBĚ, ANEB ČTENÍ  
Z PRVNÍ VRANOVSKÉ KRONIKY

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

STÁTNÍ ZÁMEK KONCERT Ireny Budweisserové!
V pátek 13. prosince 2013 se v hudebním salonu vranovské-
ho zámku uskutečnil adventní koncert proslulé české zpě-
vačky, textařky a skladatelky Ireny Budweiserové. Zazněly 
především gospely a černošské spirituály s českými ang-
lickými texty a dále vánoční písně ze staré Anglie, Francie, 
Španělska, Moravy a Čech. Skladby měly originální aranžmá.  
Hudební doprovod zajišťoval Miroslav Linka (akustická kyta-
ra) a Jaroslav Šindler (elektrická kytara). Před koncertem si 
bylo možno v sále předků prohlédnout výstavu slavnostních 
tabulí připravenou žáky Středního odborného učiliště a SOŠ 
SČMSD Znojmo.

Zámek mezi vánočními svátky a novým rokem 
otevřen!

Text na http://www.zamek-vranov.cz/zamek-mezi-vanocni-
mi-svatky-a-novym-rokem/

Předvánoční  workshop na zámku!
V historickém prostředí galerie Thayana proběhla v předvá-
nočním období interaktivní tvůrčí dílna. Její účastníci si mohli 
pod odborným vedením vytvořit aranžmá na vánoční stůl  
z chvojí, živých i suchých květin, svíček a dalších přízdob nebo doplňkovou květinovou dekoraci k výzdobě 
bytu. Dílnu vedla ing. Věra Musilová z květinářství U levandule.                                     /Karel Janíček/

V posledním čtvrtletí letošního roku oslavili nebo oslaví významná životní jubilea (60, 70 a 80 let) tito 
naši občané. 
 
Miroslava Janíčková, Jana Koudelová, Hana Kršková, Libuše Polívková a Jaromíra Tunková. 
Za Městys Vranov n/D všem jubilantkám ze srdce blahopřejeme.                                /Marta Miklíková/

V á n o č k a - patří mezi nejstarší české obřadní pečivo. Již za panovníka Václava IV., který byl českým 
králem od roku 1378, jeden mnich z Břevnovského kláštěra zmiňuje pečivo, které bylo zvané húsce, ale 
také štědrovnice, vandrovnice, štědrovečernice, štědrovka, pleténka, calta, pletanka, pletenice, ceplík, 
štrucla, štricka. 

Pečení vánočky provázela řada zvyků, například se do ní zapékala mince, a kdo ji při krájení našel, 
měl bohatství a zdraví na celý rok zaručené. Jistotu, že alespoň jedna vánočka přečká do Nového roku, 
má hospodyňka, která do vánočky zapeče zrnko hrášku. Všichni se na vánočku po upečení jen podívají, 
hospodyně ji požehná a uschová. Načít se může vánočka až na Nový rok, a kdo najde zapečený hrášek, 
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na toho se po celý rok bude lepit štěstí a úspěch. Peklo se tolik vánoček, kolik bylo členů v rodině. Ráda 
vzpomínám na neobyčejnou atmosféru pečení vánoček tak, jak to zachovávala má babička - mlynářka, 
která si tyto zvyky zachovala po svých předcích. Ráno se pěkně oblékla a uvázala si bílou režnou zástěru, 
kterou máme dosud uchovanou jako památku, na hlavu si vzala bílý šátek a začal čas hlubokého ticha, 
kdy my děti jsme si malovaly, nebo potichu hrály, aby nás nemusela babička napomínat, protože při za-
dělávání těsta se nesmělo mluvit. Babička do těsta vánočky vkládala modlitbou svá přání za členy rodiny, 
nesměla tedy promluvit. Při kynutí těsta občas povyskočila, ne radostí, že těsto kyne, ale proto, aby těsto 
dobře kynulo. Vánočka se nesměla spálit, to by věštilo smůlu a nezdar, a tak doted‘ si pamatuji, jak se 
nahoru na vánočku dával obal z másla, nebo pergamenový papír, aby se povrch nespálil. Než se vánočka 
strčila do připravené rozpálené trouby, musela jít chvíli ven na mráz, aby ztuhla a tolik se nerozpekla. Pes 
musel být zavřený, aby vánočku nesežral. Když babička dávala plech do trouby, tak se s těstem loučila 
slovy: s pánem Bohem. To byla první slova, kterými prolomila ticho vánoční přípravy štědrovky, jak vá-
nočce říkala. Byl to neopakovatelný obřad, který si pamatuji lépe než všechny očekávané dárky. Hrnek 
teplého čaje a kus vánočky po návratu z Půlnoční mše, která bývala opravdu o půlnoci, je něco, na co 
nelze zapomenout, protože nám babička opakovaně vyprávěla, jak se štědrovka jedla s teplým mlékem 
s medem, nebo s odvárkou. Odvárka se vařila tři dny před Štědrým dnem, aby se proležela. Vařila se ze 
sušených hrušek a švestek na hustou kaši, která se na cedníku prolisovala. Přidala se povidla, cukr, med, 
skořice, hřebíček, nastrouhaný perník, vlažná voda a vše se nechalo povařit. Do hotové hustější odvárky 
se přidaly hrozinky a nasekané ořechy. Obdivovala jsem hbitost babiččiných upracovaných rukou, jak  
z devíti pramenů splétala vánočku. Spodní část je spletena ze čtyř pramenů, které jsou symbolem: vody, 
země, vzduchu a sIunce. Tři prameny jsou představiteli: rozumu, vůIe a citu. Zcela nahoře je spletenec 
dvou pramenů a to: Iásky a vědění. 

Vánočka se svými devíti prameny je pradávné vyjádření touhy lidí žít v souladu se zákony přírody. 
Kousek vánočky musel dostat i oheň v rodinném krbu, aby byla zachována soudržnost rodiny, hospodář 
hodil kousek vánočky do studny, aby bylo po celý rok dost vody a samozřejmě byl podělen i dobytek, 
který byl jako člen rodiny. 

Vánočky dříve patřily mezi nejoblíbenější vánoční dárky, a dokonce ve středověku byly součástí smluv-
ních dohod, takže byly částí roční služné mzdy. 

V jedné kronice je uvedeno, že i místní hrobykop 
má smluvně zajištěnou vánočku, ale ve svatební 
smlouvě musel půlku vánočky upsat své manželce. 
Štědrovkami se obdarovávali nejen konšelé, úřed-
níci, faráři, učitelé, doktoři a jiní „lépe postavení“. 
Ti měli těsto z bílé mouky s rozinkami, mandlemi, 
kořeněné anýzem nebo fenyklem. Vánočka jen  
z kynutého těsta byla určena hlásným, přívozní-
kům, hrobníkům a jiné „zadní zběři“, k níž patřil 
městský kat, jeho pacholci, pohodný/ras/, hospo-
dář vězení, ale i zvěrokleštič. 

V jedné zachované smlouvě z r.1561 stojí, že 
poddaní musejí „odvést na Štědrý den vánočku, 
jednu slepici, půl strychu ovsa a to nyní nám, pak  
i dědicům našim a budoucím potomkům.“ 

Vánočka-štědrovka je nedílnou součástí bohaté-
ho vánočního stolu, je ale i symbolem dávné touhy 
lidí ve sváteční Štědrý den vyjádřit dík za vše, co 
rok dal, a přát si zdraví a vše dobré v roce nad-
cházejícím. 

Dopřejte svým dětem Vánoce plné krásných zážitků, které je budou ve vzpomínkách provázet celý 
život, je to ten nejcennější dárek, co jim můžete nadělit. 

Vám, milí spoluobčané, přeji, abyste z každého pramínku vánočky načerpali to, co v nadcházejícím roce 
je pro vás nejpotřebnější, zdraví je ale nejcennější..                                              /MUDr. Alena Horná/

Vranovský
zpravodaj
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VÁNOČNÍ JARMARK NA NÁMĚSTÍ
V pátek 29. listopadu se jako již každoročně konal ve Vranově Vánoční jarmark se stánkovým prodejem 

vánočních dekorací, dobrot a ryb. Jarmark zahájily děti z mateřské a základní školy zdobením vánoč-
ních stromečků, kde každá třída měla možnost nazdobit si svůj. Advent zahájil starosta Lubomír Vedra  
s panem farářem Markem Dundou vysvěcením stromu a vyhlášením III. ročníku nejlepší domácí vá-
nočky. I letos děti psaly prostřednictvím nebeské pošty Ježíškovi. V restauraci Formosa bylo možno 
ochutnat zabíjačkové produkty a k poslechu večer hrála skupina Květinka.
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VÁNOČNÍ JARMARK
V Do třetího ročníku soutěže „O NEJLEPŠÍ VRANOV-
SKOU VÁNOČKU“ vyhlášené starostou městyse Vra-
nov nad Dyjí bylo přihlášeno 17 vzorků. Soutěž byla 
rozdělena do dvou kategorií. Vánočka pletená, přihlá-
šených 10 vzorků, Vánoční dobrota jako vánočka ne-
tradiční - přihlášených 7 vzorků. Nelehkou práci s vy- 
hodnocením již třetího ročníku soutěže, kde oprav-
du všechny vzorky byly nenahraditelným originá- 
lem, měla porota, která pracovala v tomto složení 
- paní Jana Krčálová jako předsedkyně poroty, pan Ja-
roslav Doubek - odborník na kuchařské umění a za- 
stupitel městyse pan Jan Herold - odborník na dobré jídlo. Po 
celý den byly vzorky vystaveny v prostorách úřadu městyse 
– zde hodnotili všichni ti, kteří se na výstavu přišli podívat,  
a jako nejhezčí vánočku dle oka vybrali vzorek paní Lenky 
Piskové, což byl netradiční vánoční stromeček. Po rozsvěce-
ní vánočního stromu na Náměstí byly vyhlášeny výsledky.

Kategorie VÁNOČKA PLETENÁ:
1. místo – Eva Bednářová
2. místo – Marta Miklíková
3. místo – Miroslava Hanáková

Kategorie VÁNOČNÍ DOBROTA JAKO VÁNOČKA
1. místo – Veronika Konecká
2. místo – Lenka Pisková
3. místo – Petra Dohnalová

Letos poprvé byl vyhlášen absolutní vítěz soutěže, kterým 
se stala se svou pletenou vánočkou paní Kateřina Grun-
dová. Ceny do soutěže věnoval Městys Vranov nad Dyjí  
a Country saloon, pan Doubek, za což mu patří velký dík. 
Zároveň děkujeme všem soutěžícím, kteří se do soutěže při-
hlásili, a těšíme se na příští IV. ročník - snad nás bude víc. 

POZVÁNKA NA DALŠÍ AKCE:
22.12. Zpívání u vánočního stromu

31.12. Silvestr na Formose
25.1. Hasičský bál

Vranovský
zpravodaj
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krásné prožití vánočních svátků 
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a pohodu v mezilidských vztazích.


