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PRIORITOU JSOU MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Zastupitelstvo městyse na svém zasedání konaném dne 11. března schválilo rozpočet obce na rok 2015. 

Největší investiční akcí pro tento rok je oprava místní komunikace v Junáckém údolí. V současné době se 
připravuje výběrové řízení na zhotovitele. Předpoklad je ten, že pokud vše půjde podle našich představ, 
chtěli bychom práce zahájit po letní sezóně na začátku měsíce září. 

Městys spravuje více jak dvacet kilometrů místních komunikací. Místní komunikace jsou většinou ve 
špatném stavu, a to je problém nejenom u nás ve Vranově, ale potýkají se s ním i mnohé obce. Bohužel 
stát ani evropské fondy s opravami uvedených komunikací vůbec nepočítají, a proto je budeme muset 
postupně opravovat z vlastních zdrojů. Každý rok pravidelně provádíme opravy místních silnic, které jsou 
poškozeny po zimě. Letos v tom budeme rovněž pokračovat, vyspravíme díry a trhliny, které poškodilo 
nevlídné počasí. Městys Vranov nad Dyjí je oproti jiným obcím hodně členitý, máme na starosti hodně 
kilometrů, přesto si myslím, že díky obětavosti a schopnosti našich pracovníků se nám údržba daří zvlád-
nout. 

Další větší investiční akcí je vybudování nového zábradlí mezi Předními a Zadními Hamry v délce  
380 metrů. Na tento projekt jsme minulý rok získali dotaci ze Státního fondu životního prostředí a reali-
zovat bychom ho měli do konce měsíce května. 

V tomto roce už jsme požádali o dalších šest dotací. Věřím, že budeme úspěšní v jejich získání a umož-
níme tím realizovat další zajímavé projekty, které usnadní a zpříjemní život v našem Vranově. 

                                                                                                                     /Ing. Lubomír Vedra/

MASOPUST 
 V sobotu 14. února 2015 se ve Vranově nad Dyjí opět konal Masopust. I když při ranním srazu masek nám 
trošku udělal čáru přes rozpočet výjezd naší hasičské jednotky k požáru v Šumné, rozjezd masek po Vra-
nově byl na čas. Počet „občerstvovacích stanic“ se letos opět zvýšil, takže průvod masek se protáhl až do 
večerních hodin.  Děkujeme všem, co si občerstvení připravili, maskám dali ochutnat ze svých rodinných 
specialit a přispěli darem veselému průvodu. Vybraná finanční částka bude opět použita pro konání dalších 
kulturních akcí ve Vranově nad Dyjí, tedy pro nás pro všechny. Ukončení masopustního veselí bylo v sobo-
tu dne 21.2.2015 jako tradičně v Zámeckém hotelu, kde se letos sešlo úctyhodných padesát překrásných 
masek. Bylo poděkováno celé masopustní chase,  oceněny nejlepší masky a to vše za doprovodu hudební 
skupiny JERRY BAND. Poděkování si zaslouží všichni, kteří se přidali k průvodu, všechny masky, které se 
zúčastnily masopustního veselí, vranovští občané za přívětivé přijetí a připravené občerstvení. Přejeme 
všem spoluobčanům úspěšný rok, nezapomeňte na postní období a v příštím roce se ve zdraví těší maso-
pustní chasa.                                                                                                                                            

                                     /Marie Mynaříková/

Z úřadu Městyse
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-3-



-zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nám v § 5 odst. 2 zakazuje vy-
palování porostu. Spalovat lze jen suché dřevo a suché rostlinné materiály, a to pouze  
v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo grilovacích zařízeních. Spalování vět-
ších množství klestí nebo ořezaných větví je potřeba nahlásit. K tomu nám poslouží 
aplikace hlášení pálení klestí www.firebrno.cz. Odesláním formuláře Hasič-
ský záchranný sbor Jihomoravského kraje nepovoluje pálení. Odesláním vyplněné-
ho formuláře je Vaše pálení evidováno operačním a informačním střediskem Hasič-

ského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení  
s možným nahlášením požáru.

- plošné vypalování trávy a mezí je zakázáno
- od 01. 04. 2015 budou k dispozici v jednotlivých lokalitách Vranov nad Dyjí kontejnery na biologic- 

 kých odpad, v případě většího množství kontaktujte tajemníka úřadu městyse 
 pana Ing. Petra Grunda
- 31. 03. 2015 končí možnost kácení dřevin, a to i dřevin, které nepodléhají povolení (o obvodu kmene  

 do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, porosty dřevin, pokud celková plocha kácených  
 porostů nepřesahuje 40 m2, dřeviny pěstované na pozemcích vedených v KN jako plantáž dřevin,  
 ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v KN jako druh pozemku  
 zahrada, zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha se způsobem využití pozemku)

- při jarním úklidu však k sobě buďme ohleduplní a ve dnech svátečních a nedělních nepoužívejme  
 hlučné domácí pomocníky 

-  podporuje sociální změnu, řešení problémů v mezilidských vztazích a posílení a osvobození lidí  
 za účelem naplnění jejich osobního blaha
-  snaží se o prosazování sociální spravedlnosti, zlepšování kvality života a rozvíjení plného  
 potenciálu každého jednotlivce, skupin a společenství
 http://www.mpsv.cz/

Sociální práce na úřadě městyse Vranov nad Dyjí, spočívá zejména v těchto činnostech:
- poskytuje bezplatně základní sociální poradenství a odbornou pomoc, na které 
 má každá osoba nárok
- provádí šetření sociální situace klientů a realizuje přímou práci s klienty 
- v sociální oblasti sleduje a vyhodnocuje potřeby občanů městyse a navrhuje jejich řešení
- spolupracuje s příslušným kontaktním pracovištěm Úřadu práce při řešení osob v hmotné nouzi 
- zajišťuje úsek sociálně - právní ochrany dětí v rámci zákonem stanovených povinností
- rozhoduje ve správním řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění 
 a dohlíží, jak jím ustanovený zvláštní příjemce plní stanovené povinnosti
- v případě potřeby vykonává veřejného opatrovníka osob omezených ve svéprávnosti, 
- spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb, se školskými zařízeními, se zdravotnickými zařízeními, občanskými  
 sdruženími, charitativními a jinými organizacemi a institucemi při řešení životní situace občana
- pečuje o rodinu a děti
- provádí přímou sociální práci s klientem zaměřenou na jeho změnu
- vede u klienta Standardizovaný záznam sociálního pracovníka
- v rámci své činnosti se řídí předpisy v oblasti sociální práce, dodržuje etické zásady sociálního pracovníka 
 a zachovává o všech osobních údajích mlčenlivost.

Kontakt:
Úřad městyse Vranov nad Dyjí, Náměstí 21, 671 03  Vranov nad Dyjí
Eva Bednářová, tel.: 515 296 266, knihovna.vranovnd@tiscali.cz 
Lenka Franeková DiS., tel.: 515 296 312, franekova@ouvranov.cz                                        /DiS. Lenka Franeková/

Jak na jarní úklid zahrádek a okolí domů  

Sociální práce
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
V sobotu 11. dubna 2015 budou pracovníci firmy .A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o. svážet nebezpečný 
odpad.
Nebezpečný odpad přivezte na prostranství k penzionu Inspira v době od 8.00 do 9.00 hodin. 
Mezi nebezpečný odpad patří:
barvy a ředidla (v plechovkách a lahvích), oleje, olejové filtry, čistící tkaniny od olejů, prošlé léky, 
lepidla, autobaterie, monočlánky, zářivky a výbojky, televizory, ledničky, mikrovlnky, monitory, po-
čítače, tiskárny, pneumatiky od osobních automobilů bez disků, agrochemický odpad (staré postřiky  
a hnojiva). Tohoto sběru odpadu mohou využít pouze poplatníci místního poplatku za komunální odpad 
(občané a cizinci s trvalým pobytem ve Vranově nad Dyjí a majitelé rekreačních objektů, rodinných 
domů a bytů v našem katastru).
Je důrazně zakázáno provádět skládku na prostranství mimo uvedený datum a čas!!!

SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Ve dnech od 15. dubna do 17. dubna 2015 (do 18.00 hod.) bude na prostranství u penzionu In-
spira umístěn kontejner na shromáždění objemného odpadu. Do této kategorie odpadů patří veškerý 
objemný odpad kromě tříděného odpadu, nebezpečného odpadu a železného šrotu.
Příklad: podlahové krytiny, matrace, textil, nábytek, dřevo, keramické předměty apod.
Tohoto sběru odpadu mohou využít pouze poplatníci místního poplatku za komunální odpad (občané  
a cizinci s trvalým pobytem ve Vranově nad Dyjí a majitelé rekreačních objektů, rodinných domů  
a bytů v našem katastru).
Je důrazně zakázáno provádět skládku mimo stanovené období a kontejner!!!

SBĚR KOVOVÝCH ODPADŮ
Někteří z občanů si jistě všimli, že na stanoviště kontejnerů pro separovaný odpad u penzionu Inspira 
přibyl jeden šedivý kontejner.
Jedná se o kontejner na shromažďování lehkých kovových odpadů (nejčastěji různé druhy obalů - ple-
chovek, apod.). Protože nájemné za kontejner a vývoz tohoto druhu odpadu není zrovna nejlevnější 
a není účelem finančně ještě více zatěžovat odpadový systém (což by se promítlo do poplatku za  
komunální odpad v dalším období), žádáme tímto občany, aby tolerovali, že kontejner je zatím jen  
jeden a snažili se jej využívat. V případě nedostačující kapacity kontejneru samozřejmě jejich počet  
navýšíme.
Povinnost odděleně sbírat i tento druh odpadů nám ukládá novela zákona o odpadech č. 229/2014 Sb. 

Fotografie z dětského karnevalu, 
který pořádal Fatym 8. února 2015 

Vranovský
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Vranov čte dětem 

V pátek 13.3. 2015 se uskutečnil 4. ročník akce „Vra-
nov čte dětem“. Hosty, kteří dětem večer a noc četli po-
hádky a příběhy, byli úředníci Městyse Vranov nad Dyjí  
a zaměstnanci státních institucí.
Hlavním hostem večera byla spisovatelka Simona Wag-
nerová, která dětem předčítala ze své knihy „Špicberský 
deník neposedné maminky“.
Cenu nočních spáčů pro nejpozornější posluchače získa-
li: Radek Virgler, Veronika Prathová, Lukáš Makovička, 
Kateřina Hanáková a Zuzana Trochtová.
Záštitu nad akcí převzal starosta městyse Ing. Lubomír 
Vedra.                                         /Dagmar Větříčková/

NÁKLADY A PŘÍJMY - ODPADY V ROCE 2014

NÁKLADY
Tříděný sběr: z toho

       plast 120 664,- Kč

       papír 93 014,-Kč

       sklo  19 872,- Kč  

       celkem 233 550,- Kč

Nebezpečné odpady:  13 566,- Kč 

Objemné odpady: 33 740,- Kč  

Směsný komunální odpad  617 266,- Kč 

Náklady celkem 898 122,- Kč  

PŘÍJMY
Místní poplatek za komunální odpad 578 614,- Kč

Smluvní poplatek od podnikatelů 96 142,- Kč 

Odměna za třídění od EKO-KOM, a.s. 110 400,-Kč

Příjmy celkem 785 156,-Kč  

ROZDÍL: 112 966,- Kč

      /Soňa Kudrová/
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VRANOV NAD DYJÍ V ROZHLASE
Dne 4. 2. jsme mohli na frekvenci 97,3 FM Českého rozhlasu Brno 

slyšet pořad o Vranově. Na téma „Moravská rodina“ posluchači mohli 
zaznamenat pověst přímo z Vranova nad Dyjí, dopoledne paní Marie 
Králová a Anna Protivínská připravily posluchačům návod na skvělý 
moučník. Odpoledne paní Marta Miklíková, jednatelka hasičů, pro-
zradila veselý příběh ze záchranné akce hasičského sboru ve Vra-
nově a Marie Mynaříková pohovořila o kulturním dění v městysi. Po  
17 hodině se rozhlasem rozezněla písnička, kterou věnoval všem  
posluchačům rádia starosta Lubomír Vedra.

/Petra Matulová/

ZPRÁVY, CO VÁS MOHOU ZAJÍMAT
Tříkrálová sbírka: v tomto roce bylo vybráno 21 708 Kč, což je o 1 413 Kč méně, jak v roce přede-
šlém. Chodilo šest skupinek v době od 4. - 12. 1. 2015.
Hasičský bál: bylo prodáno 247 vstupenek, přítomných bylo celkem více, hrály dvě kapely nahoře  
i v dolním sále. Celkem bylo v tombole 239 výher + 16 hlavních

Vranovský
zpravodaj

-8-



V lednu přišlo k zápisu do 1. třídy celkem 18 dětí, tři budou prostřednictvím svých rodičů zřejmě žá-
dat o roční odklad školní docházky. Do 1. třídy tedy nastoupí v příštím školním roce 15 dětí. V příštím 
školním roce plánujeme ponechat všechny ročníky samostatně, budou spojeny pouze předměty vý-
chovného charakteru.
V pondělí 12. ledna děti zhlédly představení divadelního souboru Pernštejni s názvem Přemyslovci na 
českém trůně. 

O měsíc později, a to 18. února, měli žáci školy kulturní zážitek v podobě přestavení Divadélka pro 
školy. Pro malé žáčky to byla Pohádka ze starého mlýna aneb Nebojte se hastrmanů, pro ty starší šlo  
o přiblížení postavy světového dramatika Williama Shakespeara nejen zábavnou, ale i poučnou formou.  
Představení s názvem Jak jste to myslel, pane Shakespeare? aneb Život a dílo největšího dramatika 
žáky opravdu pobavilo.

Nález: bylo nalezeno torso sošky andělíčka, který byl součástí sochy sv. J. Nepomuka, která je  
z r. 1731. Věrohodnost tohoto nálezu je dokladována historickými zápisky. Je zvažována oprava této 
vzácné sochy do původního stavu.
Bankovní automat: byl dopaden pachatel krádeže zdejšího bankomatu v turistickém informačním 
centru (14. 4. 2014). Pachatelem je M.H. ze Slovenska, nar. 1976. Se spolupachateli celkem vyloupili  
v době od 24. 3. - 21. 7. 2014, kdy byli při další loupeži dopadeni v Rosicích u Brna, 8 bankomatů  
a ukradli 22 386 400 Kč, ve Vranově to bylo 1 286 500 Kč. 

                                                                 /Výsledky zpracovala MUDr. Alena Horná/

O ZPRAVODAJI
Je to již 12 let, co jsem se společně s tvůrci zpravodaje dostala k tomu podílet se na znovuobnovení 
tohoto čtvrtletníku, který byl kdysi vydáván a poté dlouhou dobu pozastaven.
V I. čísle v roce 2003 jsme psali, že „po několikaleté přestávce se k Vám do rukou dostává opět Vranov-
ský zpravodaj“. Byl začátek roku 2003, kdy se za starosty Ing. Františka Texla rozhodla tehdy redakční 
rada napsat zpravodaj a informovat občany o tom, co se ve Vranově děje a koná. Je rok 2015 a my  
i nadále pokračujeme v tradici.
Nejprve jsme začali psát a tisknout zpravodaj tzv. „na koleně“ na turistickém informačním centru 
černobíle, kde se i kompletovalo celkem 350 kusů. Po několika vydáních jsme přistoupili ke zkvalitnění  
a barevnosti tisku a předali výrobu tiskárně. Zpravodaj tedy funguje 12 let. 

/Petra Matulová/

Ze školních lavic

Vranovský
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V březnu jsme opět uspořádali tradiční recitační soutěž, přihlásilo se 37 dětí, porota měla plno práce, 
protože výkony jednotlivých recitátorů byly velmi vyrovnané, přesto nakonec vybrala dvě soutěžící, 
které postoupily do okresního kola. To se konalo 18. března ve Znojmě a obě žákyně získaly zkušenosti 
v soutěži v užším výběru. Přestože se neumístily mezi 54 soutěžícími na prvních místech, za svůj výkon 
se nemusely stydět.

V pondělí 9. března jsme uspořádali školní gymnastické závody, ve kterých soutěžilo 11 dětí z 1. - 5. 
ročníku. V nejmladší kategorii zvítězila Kateřina Plačková, ve starší pak Kamila Čermáková. Mladí gym-
nasté byli vydatně podporováni i svými rodiči.

Členové kytarového a tanečního kroužku vy-
stoupili se svým programem při příležitosti oslav 
Mezinárodního dne žen. Akce se konala v sobotu  
7. března v Lančově.

Od března žáci opět sbírají starý papír za stej-
ných podmínek jako v předchozích letech  
a 3. rokem sbíráme i použitý textil, který musí 
být čistý a uskladněný v igelitových pytlích. 
Sběr bude pro letošní rok ukončen a vyhodno-
cen na konci května. Co se týče vyřazených 
elektrospotřebičů, sbíráme jen spotřebiče 
malé do sběrného koše ,umístěného na školní 
chodbě a dále vybité baterie.

/Mgr. Zdeňka Černošková/
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DODRŽOVÁNÍ ZVYKŮ JE ZACHOVÁVÁNÍ ODKAZŮ NAŠICH PŘEDKŮ
S nadcházejícími Velikonocemi zmíním, jak to bývalo kdysi dávno v našem kraji a to dle  cenných 

zápisků a sdělení badatelů, jak je uvedeno ve vlastivědných sbornících Jižní Morava.

Masopust je období veselí, nejvhodnější doba k uzavírání svateb, čas doprovázený plesy, maškarními 
bály různých společenských organizací, nejčastěji hasiči, myslivci, sportovci atd.

O poslední masopustní neděli odpoledne zašli chlapci pro své dívky, které si museli od rodičů vypro-
sit. Hlavním dnem pak bylo pondělí, kdy se konalo tzv. placení, skládání, v Čechách zvaná véplatka.

Na velkém stole, který byl uprostřed místnosti a okolo seděli stárci, byly položeny dva talíře na sobě 
a nedílnou součástí byl rozmarýn ať již jako větvička, nebo celý keřík, nebo rozmarýn s navázaným ba-
revným šátkem.  Rozmarýn musel být. Celý tento zvyk měl ráz ceremoniálu, při kterém muzikanti začali 
hrát, chasník zatančil jedno kolo s dívkou a ta hodila na talíř vstupné, tedy nějaký peníz. Tak to pokra-
čovalo, až všechna děvčata byla vytancována a zaplatila. Svědkové to zapisovali a která dala nejvíce, 
získala rozmarýn. Peníze sloužily chase k pokrytí výdajů na zábavu. Na konci masopustu byli přijímáni 
do chasy noví členové, tj. chlapci od 16 let, kterým dal stárek ponaučení o právech a povinnostech, ti 
mohli říct jméno své vyvolené, na kterou si mysleli a ta již byla zadaná a pod ochranou chasy pro další 
tance. Noví členové měli ale právo zatancovat si až v úterý.

Po první světové válce nabyl tento zvyk již soutěživé formy a to tak, že po každém tanci dívka dala 
na talíř peníz, částka byla pečlivě zapsána a s tanečníkem dostali každý pohárek vína. S přihazováním 
peněz mohli pomáhat i rodiče. Ta, která zaplatila nejvíce, měla nárok na dar, jako např. hodiny do ku-
chyně, stahovací lampu, zrcadlo apod. Dar donesla chasa do domu vítězce, a to v úterý, za doprovodu 
muziky a celé chasy. Dívka musela všechny uhostit. Zarámovaný obrázek, tzv. „domovní požehnání“  
s textem domácího štěstí, dostala dívka, která nejvíce tancovala. Tento dar kupovali chlapci, v taneční 
místnosti obrázek visel na čestném místě v zeleném věnci.

Masopustní veselí trvalo od tučného čtvrtku, který byl ve znamení obchůzek, kdy chlapci chodili do 
domů svých dívek a dostávali vejce, cukroví, uzeniny a koblihy, které napichovali na zašpičatělé dlouhé 
hole. Vše se doneslo do hospody, kde byla společná velká hostina. Poslední neděli před popeleční 
středou chodil průvod masek, fašank, skutečný masopust v pravém slova smyslu.

Typická postava masopustu byl šašek, oblečený ve staré šaty, obrácený kožich a kyčle ovázané 
povříslem, na hlavě měl starý klobouk s povříslem. Na zádech měl pytel, do kterého sbíral pochutiny, 
které se hromadně jedly. Nedílnou součástí průvodu byl kůň, kdy se pod bílou plachtu schovalo několik 
chlapů, za uzdu vedl koně masopustník, který uměl dobře práskat bičem. Někde si potrpěli na masky 
jako: žena-muž, mladá-stará, tj. že zepředu na obličeji byl jiný výjev než zezadu. Ty byly nejoblíbenější.

Po skončení veselí a zaplacení výdajů v hospodě byl masopust pochován tím, že do mlýnské strouhy 
se vhodila prázdná láhev od alkoholu a ve vykopané jámě se spálil šašek.

Na Popeleční středu od pravého poledne se nesmělo již jíst maso z teplokrevných zvířat, jen ryby.  
V hostinci se scházeli živnostníci a podnikatelé se svými rodinnými příslušníky a uspořádala se tzv. 
„herinková, nebo též slanečková hostina“ a stálí hosté od hospodského dostali slanečka zdarma. 

Po skončení masopustního týdne plného veselí začala předvelikonoční doba postní.

/MUDr. Alena Horná/

Vranovský
zpravodaj
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Loučení se zimou - Moranou 20. 3.

POZVÁNKA NA DALŠÍ AKCE:
 
12. 4.  Setkání regionu na Šumné
24. - 26. 4.  Zahájení rekreační sezóny
18. 4.  Okrsková hasičská soutěž
30. 4.  Pálení čarodějnic
10. 5.  Den matek
16. 5.  Zájezd HOBBY - České Budějovice - přihlásit se můžete již teď na TIC u P. Matulové
31. 5.  Vranovské posvícení 
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V E L I K O N O C E
M a s o p u s t = fašank,ostatky, rozcestník, znamená doslovně „popustit uzdu masu“
jde o časové období od 6. ledna tedy od Tří králů až do Popeleční středy. Celé toto období 
končí „tučným čtvrtkem“ kdy bývaly zabijačky, veselice. Hned následující masopustní neděle, 
pondělí a úterý jsou nazývány končiny, ostatky. Konec masopustu je v noci před Popeleční 
středou, kdy ponocný troubením oznámil konec veselí. Na Popeleční středu ráno se mohlo 
ještě naposled bohatě najíst a naposledy se napít kořalky, ale na oběd již bývala jen čočka, 
sýr, chléb. Dalších 40 dní je již postní doba a půsty je možno držet několika způsoby: půst 
újmy, kdy se dosyta jedlo jen jednou denně, nebo půst zdrženlivosti se zákazem masa, nebo 
půst úplný, který slučoval půst újmy i zdrženlivosti. Mohly se jíst ryby, proto na Popeleční středu 
večer bývaly tzv. slanečkové slavnosti. Masopustu se též říká karneval,tj. „maso s Bohem!“  
„maso nejíst! „maso pryč.“
Mezi lidmi je masopust spíše vnímán jako posledních pár dní před zahájením 40 postních dnů 
před Velikonocemi, tedy poslední dny, kdy je možnost se řádně najíst, a vše končí voděním 
medvěda, maškarami a pohřbíváním basy, jsou to tzv. ostatky.
Masopust - je skutečně období před 40 dny držení půstu, tj. od Tří králů. Lidé to dříve brali 
jako čas přípravy na nadcházející půst, který začal Popeleční středou a končil Božím hodem 
velikonočním. Dnes je masopust vnímám jen jako pár dní, kdy vrcholí dny obžerství a veselí, 
tj. „tučný čtvrtek“,v neděli vodění medvěda a vše končí Popeleční středou. 
Tento rok je „tučný čtvrtek“ 12. února, fašank-masky by měly chodit 14. a 15.února, 18. února 
je Popeleční středa a začne doba postní. Letošní Velikonoce jsou od 3. dubna do pondělí veli-
konočního 6. dubna, úplněk je 4. dubna. 

Víte????  Nevíte????     
I. Velikonoce jsou pohyblivé svátky a slaví se v rozmezí od 21.března, což je den rov- 
 nodennosti do první neděle po jarním úplňku, a to je letos 5.dubna.       
II. Ve středověku byly nazývány červenými svátky na památku krve prolité Kristem.  
 Barva Velikonoc je tedy červená, jako barva krve. Červená kraslice darovaná chlapci  
 je projevem lásky.  
III. Žlutá barva je symbolem obilí, slunce, zlata a patří k Velikonocům jako k jaru.
IV. Zelená - růst, štěstí, naděje, úroda a plodnost.
V. Vajíčko je symbol života a plodivé síly, je to ale i tajemství nového života.
VI. Zajíc - jako symbol Velikonoc se poprvé objevil v r. 1682 na popud německého lékaře,  
 který varoval před konzumací vajec a zajíce polního uvedl jako kladný příklad. Zajíc  
 slaví tedy tento rok 333. jubileum velikonočního symbolu.
VII. Mazanec je typické velikonoční pečivo, které svou zlatavou barvou a tvarem má při- 
 pomínat jarní slunce. Má se péct na Bílou sobotu a každý člen rodiny by měl mít  
 upečený svůj mazanec podle svého věku. Největší dostane pán domu.
VIII. Na zelený čtvrtek, když naposledy zní zvony, než „odletí do Říma“, má člověk cinkat  
 penězi, aby se jej držely
IX. Všední dny posledního týdne, tzv. pašijového týdne před Velikonocemi ,jsou nazývány:

Modré pondělí - tento den zahrnoval privilegia všedního dne, chasa nemusela tolik a tak dlouho 
pracovat. I dnes se lenochům  říká, že mají stále modré pondělí.
Šedé úterý - začínalo se uklízet a domácnost byla ještě šedá, špinavá.
Sazometná středa, kdy se od sazí z otevřených ohnišť v kuchyních vymetaly saze a kuchyň se 
líčila. Nezaměňovat se škaredou středou, která je Popeleční a je na začátku Velikonoc. 
Zelený čtvrtek - k obědu muselo být něco zeleného, špenát ze zelených čerstvých kopřiv, zelí, 
kapusta. Peklo se pečivo zvané Jidáši a to se mazalo medem. Po večerní mši „zvony odletí do 
Říma“ a další dny chodí chlapci s klepačama a řehtačkami. Zvony nezvoní.
Velký pátek - podle pranostik se dějí nadpřirozené věci. Tento den se nesmí hýbat s hlínou, 
nesmí se prát, zametat, nic prodávat a půjčovat!!! Před svítáním se v potoce umyjte a zaženete 
nemoci.
Bílá sobota - Boží hod, den zmrtvýchvstání - významný den, kdy byli na svobodu propouštěni 
otroci, milost dostávali vězni. Půst skončil a opět se může jíst maso, vejce, tuky.

Vranovský
zpravodaj
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Velikonoční neděle - Boží hod velikonoční by se měl slavit s hojností jídla jen v rodinném kruhu. 
Předvelikonoční půst trvá 40 dní a zahrnuje 6 nedělí. 
   
  1.  Černá nebo pučálková, též pytlová nebo liščí. Lidé měli na oběd pučálku, tj. naklíčený  
   hrách upražený na pánvi a oblékali se do černého oděvu. Hospodyňky pekly preclíčky,  
   které rozvěšovaly na stromy a dětem vyprávěly že preclíky donesla liška v pytli.
  2. Pražná neděle, též Sazometná - na oběd se jedla pražma, tj. jídlo z nedozrálého obilí.  
   Začínal úklid, vymetaly se saze z komína a pece.
  3.  Kýchavá neděle - v r. 590 vypukl v Římě mor, při kterém lidé kýchali, tzv. kýchavý  
   mor, na který zemřelo moc lidí. Mor ustal až po sloužené mši o třetí postní neděli. Od  
   té doby si lidé při kýchnutí přejí: „pozdrav Pán Bůh“ nebo „pomoz Pán Bůh“ a od- 
   povídá se “ „dejž to Pán Bůh“, nebo „dej to Pán Bůh“. Dnes „na zdraví“.
   Kýchavý mor, též „černá smrt“ nebo „dýmějový mor“ je nakažlivé onemocnění pře 
   nášené na člověka štípnutím blechou, která byla na infikované kryse nebo potkanovi. 
   Průběh byl velmi rychlý, lidé kýchali, a tím jako kapénková infekce se mor šířil, pak  
   začali vykašlávat, měli vysoké teploty a po těle černé boule, dýměje a záhy umírali. Až  
   v 19. století byla objevena bakterie Yersinia pestie jako původce moru, který ve  
   střední Evropě zahubil statisíce lidí a byly jim stavěny morové sloupy se sv. Rochem  
   nebo sv. Šebestiánem - viz náš morový sloup ve Vranově. Doporučovalo se vyplachovat  
   ústa kořalkou nebo octem, popíjel se čaj z léčivých bylin. Jediné účinné se staly  
   hygienická opatření, spalování odpadků, zbudování kanalizace a hubení krys a potkanů.
 4. Družebná, též růžová, nebo středopostní, kdy kněz změní fialové roucho za růžové  
  a na vesnicích chodili kružbové domlouvat svatby a mládež se bez muziky družila.
 5. Smrtná, černá též pašijová neděle, kdy se vynáší figurína z hadrů a slámy - smrtka,  
  Morana, Mořena, Mařena, která se zapálí a hodí do vody. Typickým znakem pro Moranu  
  jsou vyfouknutá vejce jako symbol zániku, kterými je ověnčená.
 6. Květná - kočičková - připomíná slavnostní vjezd Krista do Jeruzaléma, kde jej vítali  
  palmovými ratolestmi.Vrbový proutek se nejvíce podobá palmě, proto v Evropě tento  
  zvyk - kočičky. Při obchůzce děvčata nosila tuto neděli máj, což byl vršek jehličnatého  
  stromu nazdobený vyfouklými vejci a barevnými stužkami.

/Zpráva podle Vlastivědného deníku Jižní Morava - MUDr. Alena Horná/

FATYM

Misijní setkání tentokrát ve Vranově
Každoročně míváme na začátku června ve Vranově nad Dyjí takzvaný Superden pro děti z celé oblasti 

spravované FATYMEM. Tentokrát se Superden mimořádně konat nebude, protože jsme byli poctění 
nabídkou uspořádat dvojakci a to 13. celostátní Misijní pouť a 10. Misijní den dětí. Tato událost svým 
celostátním významem dalece přesahuje hranice naší oblasti. 

Termín konání byl stanoven na sobotu 13. června 2015. Svou účast přislíbil brněnský biskup Mons. 
Vojtěch Cikrle a očekává se několik set dětí i dospělých. V bohatém programu nechybí úvodní slovo 
našeho pana starosty, občerstvení a bohoslužba. Pro děti a mládež je naplánováno symbolické sou-
těžní putování po kontinentech - děti si zde nejen prověří své zeměpisné znalosti, ale také se povzbudí 
k zamyšlení, jak je konkrétně možno pomáhat potřebným. Pro dospělé je zase připraveno několik 
zajímavých přednášek s misijní tématikou a pár dalších doprovodných akcí. Možná, že se podaří ve 
Vranově uvítat i některé naše misionáře, kteří působili pro nás  v exotických zemích - např. v Pakistánu. 

Toto setkání je pořádáno ve spolupráci s organizací Papežská misijní díla, jež má sídlo ve Špindlerově 
Mlýně a s biskupstvím brněnským. Celá akce navazuje na Světový misijní den dětí, ke kterému píše své 
poselství i papež František. 

Věříme, že nejen hosté, ale i domácí hojně využijí tuto ojedinělou příležitost.
/P. Marek Dunda, farář vranovský/
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ZAJÍMAVOSTI Z EVIDENCE OBYVATEL SE STAVEM K 1. 1. 2015
Počet obyvatel: 814
Muži: 413                          Ženy: 401

Průměrný věk obyvatel Vranova nad Dyjí:

Počet osob dle jednotlivých ulic: Bítovská 75, Benátky 44, Bělidla 15, Felicino údolí 10,
Havlíčkovo nábřeží 93, Junácké údolí 62, Komenského stezka 14, Mlýnská 16, Náměstí 61, Přední Hamry 
31, Zadní Hamry 65, Zámecká 63, Zátiší 224, Znojemská 15, 8. května 21, evidenční čísla 5.

Četnost příjmení: 
1. Mynařík/Mynaříková 16 4. Čermák/Čermáková  12
2. Hanák/Hanáková 15 5. Kocholová/Kochol 10
3. Plachý/Plachá 13  Střecha/Střechová  10
 Trochta/Trochtová 13

Četnost jmen:
Jan 27 Marie 38
Petr 24  Jana 22
Jiří  20 Anna 14
Josef 19  Eva 13                
Pavel 18 Hana 9

Věk 0-6 7-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

Muži 15 47 61 67 52 67 65 30 9 0

Ženy 19 34 59 61 55 52 64 33 17 7

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Své životní jubileum oslavili:
Leden: Smrčková Božena, Vlček Vladimír, Tomalová Christa, Piwowarcziková Věra, Pustková Anežka,
Vlčková Vlasta, Pop Antonín
Únor: Kasalová Anežka, Miklátek Jan, Štěpničková Marie, Watzinger Otakar, Štanclová Mária
Březen: Glomb Zdeněk
Krásného životního jubilea se dožila paní  Andělína Veselá 95 let.
Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a optimismu do dalších let.

Úmrtí: Krčálová Jarmila, Horniaček Michal

POZVÁNKA PRO VŠECHNY NA VÍKENDOVOU AKCI V MĚSÍCI  DUBNU
Zahájení rekreační sezóny na Vranovsku 2015 

„Zahájení rekreační sezóny na Vranovsku“ se stalo již tradicí. Nejdůležitějším hospodářským odvětvím 
Vranovska je rekreace a turistika. Proto je hlavním cílem celé akce především zviditelnění celého regionu 
a přilákání turistů a rekreantů.

Vranovský
zpravodaj
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Letošní „zahájení “ bude probíhat o víkendu 24. dubna  
- 26. dubna. Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska  
a podnikatelé působící v turistickém ruchu opět připravili 
pro návštěvníky regionu i pro místní obyvatele pestrý ví-
kendový program.
Slavnostní zahájení sezóny se bude konat v pátek 24. dubna 
na Státním zámku ve Vranově nad Dyjí. O víkendu 25. 4.  
- 26. 4. bude pořádáno mnoho zajímavých akcí, které se 
osvědčily v minulých letech. Kromě turistického vláčku, 
lodní dopravy, vycházek s průvodcem po okolí, návštěv 
zámku Vranov a hradu Bítov, varhanního koncertu, exkurzí 
do vodní elektrárny, adrenalinových aktivit a netradič-
ních soutěží pro děti,  jsou přichystána i další překvapení 
pro širokou veřejnost. Všechny akce zde nelze jmenovat, 
avšak podrobný program je zveřejněn na internetu na  
www.Navstivtevranovsko.cz nebo www.ouvranov.cz.

I letos je celá řada služeb opět poskytována ve zvýhodněných cenách, a to „za 80 % běžných 
cen“ nebo zdarma. Některé restaurace připravily i výhodná slavnostní menu.
Zahájení sezóny se netýká jen Vranova nad Dyjí a vranovské pláže, ale podílejí se na něm  
i subjekty z Bítovska, Lesné, Podhradí nad Dyjí, Štítar a opět i z rakouského Hardeggu. Zveme 
všechny občany Vranova nad Dyjí i příznivce Vranovska, aby si přišli užít jarní víkend plný za-
jímavých zážitků.                                                                  /Ing. Jaroslav Ryšavý/

UPOZORNĚNÍ:
Prosíme občany Vranova, kteří mají doma staré fotografie z jakýchkoli  částí 
Vranova a chtěli by jimi přispět do chystané publikace „Vranov nejen na starých 
fotografiích“, jejímž vydavatelem bude náš městys, aby byli tak laskavi a přinesli 
je k oskenování do informačního střediska p. Petře Matulové. Pokud možno  
i s uvedením roku, ze kterého fotografie pocházejí.
Všichni, kteří nějakým dílem přispějí, budou samozřejmě v publikaci uvedeni.
Děkujeme předem za ochotu.


