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Z úřadu Městyse
Vážení spoluobčané,
čas neúprosně běží a než se nadějeme, máme tady konec roku. Jak už bývá zvykem, trošičku se ohlédneme zpět, jaký vlastně ten rok byl. Pro někoho úspěšný, spokojený a radostný, pro druhé ne zrovna
vydařený, nepříjemný a smutný. Bohužel, nebo snad bohudíky za to, co nám ten život přináší. Je to
prostě tak, jak v písni Wericha a Voskovce „ jednou jsi dole, jednou nahoře …“. Z pohledu našeho městyse to byl rok poměrně dobrý. Vydařila se letní sezóna, byli jsme úspěšní ve spoustě dotací, realizovali
jsme zajímavé projekty a také společenské a kulturní akce se podařily, což svědčí o narůstajícím zájmu
a počtu občanů. Proto mi dovolte, abych touto cestou poděkoval vám všem, kteří jste se podíleli na
zvelebování našeho městečka, vám, kteří jste dopomohli ke zlepšení mezilidských vztahů i těm, kteří
pomohli třeba i dobrou radou a vlídným slovem.
Nacházíme se v čase adventním, je to období kdy bychom měli být k sobě ohleduplnější, tolerantnější
a více mysleli na ty druhé, kteří jsou na tom třeba hůř, ať už po té materiální stránce, zdravotní či mají
jiné problémy. Také je třeba si uvědomit a seřadit hodnoty, které jsou důležité a prospěšné pro nás a pro
ostatní. Přeji vám, vážení spoluobčané, požehnané vánoční svátky, prožité v kruhu svých nejbližších,
přátel a do nového roku hodně pohody, klidu, soukromých a pracovních úspěchů a hlavně to nejdůležitější, a to je zdraví a trošku toho štěstí, které je také někdy zapotřebí.
Ing. Lubomír Vedra, starosta městyse

Jak je to s dokrytím pozemního příjmu signálu České televize a Českého
rozhlasu v oblasti Vranovska?
V listopadu 2010 prováděla firma TV-ČT spol. s r.o., Blansko v našem městysi měření intenzity a kvality
signálu DV-T. Závěr byl takový, že vzhledem k výsledkům měření se dal odhadnout počet obyvatel s vyhovujícím příjmem na 1%. Počet obyvatel s nevyhovujícím pozemním příjmem DVB-T byl 99 %. V té
době nám firma doporučila přejít na satelitní příjem DVB-S, který má výhody větší programové nabídky
a hlavně žádné měsíční poplatky. Bohužel se situace změnila a poplatky za satelit jsou již realitou. Stále
se na mě obrací občané, že jim stačí méně programů a rádi by přešli na pozemní vysílání DVB-T, protože
platí ze zákona koncesní poplatky České televizi. Mně osobně se toto také nelíbí, proto jsem opět oslovil
Českou televizi o proměření signálu a na základě výsledků přijmout takové opatření, aby došlo k plošnému dokrytí signálu DVB-T u nás ve Vranově a okolí. Dostal jsem odpověď z České televize tohoto
znění. „Situace v možnostech dokrytí pozemním vysíláním DVB-T se od 2.11.2010, kdy jsem vás o nich
informoval mailem, prakticky nezměnila. V družicovém vysílání došlo k určitému vývoji, viz:
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/technika/digitalni-satelitni-vysilani-dvb-s/
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http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/technika/obraz-s-vysokym-rozlisenim/ct-hd/
Společnost Skylink bohužel zavedla servisní poplatek. Aby bylo možné i nadále přijímat bezplatně programy České televize, vytvořili jsme možnost převést si dekódovací kartu Skylink na Kartu ČT, viz:
https://tvp.ceskatelevize.cz/StaticPages/DK.aspx#cast0
Zde je uveden postup a jak kartu využít“. Bohužel, to řeší pouze programy České televize a ostatní ne.
Obdobné problémy mají také občané z Vranovska s dokrytím signálu Českého rozhlasu. Z tohoto důvodu
jsem na žádost několika starostů z Vranovska požádal ČRo o nápravu, neboť platíme koncesi za vysílání a kvalita dokrytí není na odpovídající úrovni. Rovněž jsem obdržel odpověď v tomto znění.„Situace
s horším pokrytím signálu VKV FM ve vaší oblasti je zapříčiněna faktem, že zprovoznit v této lokalitě
další VKV FM vysílač nebo alespoň dokrývač (vysílač s nízkým vysílacím výkonem řádu stovek wattů) je
z důvodů mezinárodní koordinace kmitočtů obtížné. Přesto je spuštění VKV FM dokrývače nebo dalšího
vysílače ve vaší lokalitě naším zájmem do budoucna a budeme se o to pokoušet. V budoucnu hodláme
zprovoznit v Brně výkonný DAB vysílač, který bude šířit naše programy. Toto musí ale projít legislativou,
takže přesný termín není znám. Ve vaší lokalitě je možné přijímat ČRo Radiožurnál na dlouhých vlnách
z vysílače Topolná na kmitočtu 270 kHz nebo program stanice ČRo Dvojka na středních vlnách z vysílače
Moravské Budějovice - Domamil na kmitočtu 1332 kHz. Další alternativou je přijímat pomocí DVB-T
televizního vysílání nebo pomocí internetového vysílání“.
Co k tomu dodat. Česká televize má ze zákona povinnost zajistit pozemním vysíláním pokrytí 95% obyvatelstva. Podle zprávy Českého telekomunikačního úřadu (v roce 2010) dosáhlo pokrytí obyvatel České
republiky digitálním signálem sítě 1, která přenáší programy ČT, hodnoty 99,9%. Ač nemáme odpovídající pozemní příjem signálu České televize ani příjem signálu Českého rozhlasu, oba měsíční poplatky za
„kvalitní“ příjem musíme ze zákona platit.
Ing. Lubomír Vedra

Kácení stromů u kapličky
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25. 11. 2015 byly u čerpací stanice pokáceny stromy, lípa srdčitá a jírovec maďal, které neodmyslitelně patří k našemu městečku. Jen málokdo z nás
zde nesbíral každý podzim kaštany. Tato dvojice
mohutných vzrostlých stromů byla vysázena jako
doprovodná zeleň sakrální stavby - poklony na křižovatce cest - v centrální části Vranova nad Dyjí.
Pravděpodobně jde o tytéž jedince, kteří jsou patrné jako vzrostlé stromy již na leteckém snímku z r.
1938, z čehož můžeme usuzovat, že stáří stromů
je minimálně okolo sta let. Zdravotní stav stromů
byl však již neuspokojivý. Městys řešil prosychání
kosterních větví již v roce 2013, kdy byly stromy
ošetřeny arboristickou firmou. Ani tento zásah však nevedl k ozdravění stromů. Vzhledem k frekventovanosti této lokality a hrozícího poškození historicky cenné poklony Sv. Josefa bylo žádoucí stromy vykácet
a nahradit je odpovídající novou výsadbou (2 ks lípy malolisté), která bude provedena nejpozději do
konce roku 2018.
Lenka Franeková DiS., životní prostředí

Marnost nad marnost, všechno je marnost….
řekl moudrý král Šalomoun, nejbohatší a nejchytřejší muž své doby. Byl králem, měl všechno bohatství,
rozum, moc, mnoho žen. Přesto ale vše, co vlastnil, a vše, co dokázal, pokládal za m a r n o s t..
To mě napadlo, když jsem viděla v neděli ráno 25. října jezdit auta po nově zbudované cestě do Junáckého údolí, kde byl jen několik hodin nově položený asfaltový povrch - vše bylo marné….
Mnozí z nás si pamatují bouřlivé debaty, které se vedly na veřejných schůzích zastupitelstva městyse
na téma “neutěšený stav cesty do Junáckého údolí.“ Jednání byla zdlouhavá pro četné připomínky ze
strany obyvatel tohoto koutu Vranova, dále možnosti získání financí, výběrové řízení na firmu a v neposlední řadě plán postupu prací. Firma STRABAG, která realizaci opravy cesty prováděla, a vedení obce
se maximálně snažilo o to, aby stavba co nejméně narušila dopravní komfort obyvatel údolí. Všichni byli
přesvědčeni o tom, že když už se konečně projekt uskuteční, tak zájmem všech bude ochotně a bez
připomínek dodržování plánovaných uzávěrek komunikace. Práce byly zahájeny 10. září, vyžádaly si
náklady 3 440.880 Kč, délka opravené komunikace činí 790 m…. Poslední auto s teplou asfaltovou
hmotou najíždělo na cestu v sobotu večer 24. října. Všichni obyvatelé posledního úseku opravované
vozovky byli informováni o zákazu používání cesty, po domluvě se stavební firmou byla nainstalována
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opatření zamezující vjezdu. Dá se těžko uvěřit tomu, že již v neděli ráno byly svévolně zábrany odstraněny a vozovka i přes zákaz byla používaná bohužel místními, ale i rekreanty, kteří tak rádi vyhledávají
nedostatky v naší obci a ještě raději vše kritizují. Jakékoliv argumenty, že technologie pokládky povrchu
dovolí okamžité použití, neobstojí. Jde o princip nerespektování úředních příkazů a neúcta k práci všech,
kteří se podíleli na přípravě a realizaci projektu. Byla to největší investiční akce tohoto roku a podařila
se v rekordním čase.
Dá se jen doufat, že obyvatelé Předních Hamer budou při opravě jejich komunikace ukázněnější.
MUDr. Alena Horná

24.10. Výlov rybníka
Letošní výlov rybníka Jejkal se konal o sobotním, nádherném prosluněném podzimním dni 24. října.
Popularita této akce je rok od roku vyšší, letos se zúčastnilo rekordně mnoho lidí. Hlavním rekordem
mnohaletého tradičního výlovu rybníků Jejkal, letos se vypouštěl Dolní Jejkal , byl výlov 21 q živých
ryb. Nechyběla živá hudba s produkcí starých i moderních šlágrů, zájem o smaženého kapra vyžadovalo
velkou trpělivost v dlouhé frontě. Děti obdivovaly živé ryby v mohutných kádích. Zájem o prodej živých
ale i zabitých kaprů, byl velký. Jde již o tradiční podzimní akci s velkou návštěvností a dobrou pohodou.
Panu Procházkovi patří dík za celoroční péči o šupinaté svěřence. Přejeme mu mnoho zdraví a radosti do
nadcházejícího roku 2016. Petrův zdar!
MUDr. Alena Horná

-5Vranov zpravodaj 04 prosinec 2015.indd 5

8.12.2015 9:55:52

Vranovský
zpravodaj

31.10.2015 Svatohubertská mše
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14.11. 2015 bylo v sále Zámeckého hotelu opět plno. Konala se zde již tradiční Martinská zábava.
K tanci nám hrálo DUO CARRIE a můžu podotknout, že výborně. Děkuji všem, kteří se přišli dobře pobavit a zatancovat.
Jana Krčálová
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
V neděli 4. října jsme na pláži Vranovské přehrady uspořádali již 18. ročník drakiády.

Naši žáci vystoupili společně se svými učiteli ve středu 11. listopadu na tradiční listopadové akci
„Loučení se sluníčkem“.

25. listopadu navštívili naši školu starostové spádových obcí, zhlédli prezentaci moderní výuky a prohlédli si prostory školy. Materiální vybavení školy je na velmi dobré úrovni, ve všech třídách je prezentační technika, nový nábytek. Škola by ovšem potřebovala rekonstrukci sociálního zařízení, a tak jsme
při té příležitosti požádali starosty o finanční příspěvek.
S rekonstrukcí by se mohlo začít v létě příští rok. V plánu je i postupná výměna oken v celé budově.
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27. listopadu se žáci naší školy opět zúčastnili zdobení vánočních stromečků na náměstí.

Do konce kalendářního roku nás ještě čeká několik kulturních akcí - návštěva Planetária ve škole, vystoupení Divadélka pro školy, beseda se spisovatelkou paní Ivonou Březinovou, tradiční vánoční dílny
a Zpívání pod vánočním stromem.
Mgr. Zdeňka Černošková, ředitelka školy

VRANOVSKÁ VÁNOČKA 2015
Vánočka – mocný symbol i kouzlo Vánoc – není to jen nějaká obyčejná kynutá buchta, ale pečivo doslova a do písmene požehnané. Vánočka nebo taky pletenice, pletanka, štědrovečernice, štricka i ceplík,
calta, húska, štědrovka …
Taková jména mívala vánočka, a to podle jednotlivých krajů, nářečí i zvyklostí. Sladká pochoutka se
prý u nás peče už bezmála pět století. Příprava těsta, pletení a pečení doprovázela řada tradic a pověr,
které byly spjaté se zdravím a bohatou úrodou během roku. Hospodyně musela zadělávat těsto v bílé
zástěře a šátku, nesměla mluvit nebo při kynutí těsta vyskakovat vysoko do výšky, jinak by těsto dobře
nekynulo. Pletla se většinou z 9 pramenů, které představují – vodu, zemi, slunce a vzduch ve spodním
patře, v prostředním cit, rozum a vůli a nahoře lásku a vědění. Pletence prý mají připomínat malého
Ježíška zabaleného v peřince….
Do již pátého ročníku soutěže „O NEJLEPŠÍ VRANOVSKOU VÁNOČKU“ vyhlášené starostou městyse Vranov nad Dyjí bylo přihlášeno 19 vzorků. Všechny vzorky přihlášené do soutěže, byly opravdu nádherným
originálem, co hospodyně, to jiná vánočka. Upéci dobrou vánočku je umění a to umění v naší soutěži
bylo vidět! Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií:
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VÁNOČKA PLETENÁ přihlášeno 14 vzorků.
VÁNOČNÍ DOBROTA JAKO VÁNOČKA přihlášených 5 vzorků.
V soutěži byly vzorky nejen z Vranova nad Dyjí, ale
i přilehlého okolí. V odpoledních hodinách se v budově úřadu linula krásná vůně pečiva, kterou nám
záviděl i redaktor znojemských novin. Ale porotě,
která pro letošní rok pracovala ve složení – Jana
Krčálová, Ilona Novotná, Jaroslav Doubek a Jan
Miklátek, nastala nezáviděníhodná práce. Porotou
byl hodnocen vzhled a chuť.
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 Marty Texlové, což
byla klasická pletená vánočka.
Po rozsvěcení vánočního stromu na náměstí byly
vyhlášeny výsledky:
Kategorie VÁNOČKA PLETENÁ
1. místo – Alena Prathová
2. místo – Kateřina Grundová
3. místo – Jaroslava Pospíchalová
kategorie VÁNOČNÍ DOBROTA JAKO VÁNOČKA
1. místo – Marie Prodělalová
2. místo – Libor Miklík
3. místo – Petra Dohnalová
ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM soutěže, se stala se svou
pletenou vánočkou paní Anička Šulová z Vranova nad Dyjí.
Ceny do soutěže věnoval Městys Vranov nad Dyjí
a Country Saloon, pan Doubek, za což mu patří
velký dík. Zároveň děkujeme všem soutěžícím, jak
z Vranova nad Dyjí, tak i z blízkého okolí, kteří se
do soutěže přihlásili, a už teď se těšíme na příští
VI. ročník – a mějte na paměti – není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, pobavit se v tomto krásném
vánočním čase.
Marie Mynaříková
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Před první adventní nedělí byl v našem městysi
zahájen předvánoční čas v pátek 27. listopadu
vánočním jarmarkem. Přestože náš jarmark nebyl
kdovíjak veliký, měl opět svoje kouzlo téměř podobné rodinnému kruhu. Svoji velkou zásluhu na
tom měly šikovné ruce „vranovaček“ - Vlasáková,
Piwowarcziková, Texlová, Králová, Kapičáková, Jírová, Kuchyňková, Pisková, které jarmarku vytvořily neopakovatelnou atmosféru. My jim za to moc
děkujeme a pro příští léta vyzýváme další „šikovné
ruce“ k prodeji na jarmarku. Poučeni z minulosti se
budeme snažit vytvořit ty nejlepší podmínky pro
prodej.
Děti z mateřské a základní školy ozdobily svoje
stromečky a vánoční strom uprostřed Náměstí už
čekal na svoji premiéru prvního rozsvícení. Strom
tentokrát věnoval pan František Stašek ze Zátiší.
Je opravdu důstojný a majestátný a troufáme si
říci,
že strom na náměstí „sedí“ jako by tam byl odjakživa, ale jeho přesunutí a postavení nebylo nijak
jednoduché. Za to patří velký dík našim hasičům.
V 15,00 hod nastal ten slavnostní okamžik, kdy
Otec Marek posvětil vánoční strom a starosta městyse zazvonil na naši zvoničku a strom se rozsvítil.

Letos jsme strom doplnili i o vánoční ozdoby, aby
pěkně zářil nejenom v noci. Odměnou nám všem
byla rozzářená dětská očka a z jejich pohledů se
dalo vyčíst, že myslí na to, jestli letos zase znovu
přijde …
A my dospělí, zkusme se u rozsvíceného vánočního stromu zastavit, zapomenout na všední starosti, zlost a přetvářku a vdechněme kouzlo neopakovatelných svátků roku, které jsou příležitostí
k milému úsměvu, radosti a odpouštění. Nic jiného
také nebylo smyslem celého našeho
zahájení
adventu
a tradičního jarmarku.
Pokud
nechcete
stát pod vánočním
stromem
sami,
přijďte 20. prosince
v 17,00 hod, kdy je
připraveno tradiční
„zpívání pod vánočním stromem.“
Marta Miklíková
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4.12. navštívil Mikuláš s anděly a čerty i děti vranovské školy. Všechny obdaroval perníčkem

Fotografie čertovského reje 5.12. 2015 na náměstí
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POZVÁNKA NA DALŠÍ AKCE
20.12.
Zpívání u vánočního stromku
26. - 31. 12.
Státní zámek - Sál předků: Výstava soch světců
Jiřího Netíka. Instalace slavnostního stolování od
studentů SOU a SOŠ SČMSD Přímětická ze Znojma. Speciální vánoční prohlídky na zkrácené hlavní prohlídkové trase zámku, 11:00 - 15:00 hod,
začátek každou celou hodinu, speciálně snížené
vstupné 90,-/40,- Kč.

Výstava soch Jiřího Netíka na zámku
V Sále předků a v zámecké kapli Nejsvětější Trojice vranovského zámku je instalována výstavka soch světců brněnského řezbáře Jiřího Netíka (1953); několik
exponátů pochází z rukou Martiny Netíkové (1973), umělcovy manželky. Dvacet děl reprezentuje tvorbu s křesťanskou tématikou v rozmezí let 1988 – 2015.
K vidění jsou zde např. sv. Vojtěch, sv. Barbora, sv. Jan Křtitel, sv. Jana z Arku,
sv. Jiří, sv. Urban, sv. Martin, sv. František a andělé. Část tvorby svědčí o inspiraci
středověkým uměním, novější díla ukazují svébytnou cestu výrazné vertikální
stylizace, která souzní se spirituálním námětem. Výstavu je možno navštívit
v rámci speciálních vánočních prohlídek zámku ve dnech 26. až 31. prosince od
11. 00 do 15.00 hod.
Mgr. Jiří Černý

UDÁLO SE….
Letošní rok byl pro nás, vranovské hasiče, opět plný rozmanité práce. Při péči o naši techniku, která není nejnovější, jsme
odpracovali mnoho hodin. Několik málo dalších hodin přibylo
při kulturních akcích, sběru železného šrotu a kácení a stavění
vánočního stromu.
Co se týče zásahů, ani těch nebylo málo. Celkem jsme vyjeli
dvanáctkrát. Nejvíce bylo požárů, a to 6, z toho byl vyhlášen
3x druhý stupeň požárního poplachu. 4x šlo o technickou pomoc - likvidaci obtížného hmyzu, záchrana osoby 1x a planý
poplach 1x.
19. října jsme odvezli naši TATRU do obce Šmolovy u Havlíčkova Brodu, kde firma MIKHT provádí novou nadstavbu vozidla.
Na tuto repasi jsme získali dotaci z Jihomoravského kraje.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem aktivním členům našeho
sboru za jejich čas a práci odvedenou v letošním roce.
Jan Maurer
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Fotbalová přípravka SK Vranov nad Dyjí
Naši nejmenší fotbalisté úspěšně zakončili podzimní část sezóny 2015/2016, když nejprve porazili Dobšice 7:3 a poté IE Znojmo 3:2. Stalo se tak v neděli 8. listopadu v Blížkovicích. Po dvaceti odehraných
zápasech mají na svém kontě 10 vítězství, 2 remízy, 8 proher a s tím spojené celkové 5. místo z dvanácti
účastníků. Více najdete na školních stránkách www.zsvranov.zde.cz v kapitole „Bonus“ a „Fotbalová
přípravka“.
Mgr. Lubor Durda

Fotbalisté starší přípravky SK Vranov nad Dyjí po vítězství nad družstvy Dobšic a IE Znojmo.

Dne 24.10. 2015 se Sophie Southová zúčastnila městského přeboru v plavání
mladšího žactva v Brně, kde startovalo 230 mladých závodníků nominovaných 13
plaveckými kluby. Plavkyně TJ Znojmo Sophie Southová (na fotografii) vybojovala medaili za 3. místo v 4x50m polohově. Tímto bychom jí rádi poděkovali za
reprezentování naší obce, ale i místní školy, ve které je Sophie žačkou 3. třídy.
Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů a štěstí v dalších závodech, které ji ještě
letos čekají.
Petra Matulová

FATYM
Svatý rok milosrdenství i ve farnosti Vranov
Asi všichni už vědí, že papež František vyhlásil od 8. 12. 2015 Svatý rok milosrdenství. Papež si
přeje, aby se tento rok konkrétně prožíval úplně na celém světě, a to nejen mezi věřícími, ale
aby jej prožívali všichni lidé dobré vůle. Jako motto tohoto roku zvolil citát z Lukášova evangelia „Milosrdní jako Otec“ – Misericordes Sicut Pater Lk 6,36.
Co to znamená být milosrdný? Zjednodušeně bych řekl. Milosrdný je ten, kdo jedná s druhým lépe, než
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si zaslouží. A jak je milosrdný náš nebeský Otec? Jedná s námi lépe, než si zasloužíme. Nebo si snad
někdo myslí, že si něco zaslouží? Například, kdo z nás si zasloužil svůj život? Všichni jsme ho dostali zcela
bez svých zásluh, jako projev milosrdné Boží lásky. Kdo z nás si zaslouží zdraví, nadání, přátele, anebo
dnešní den? To vše je projev Božího milosrdenství, které s námi zachází lépe, dokonce nepochopitelně
lépe, než si zasloužíme. Po celý tento rok máme žasnout nad velikostí Božího milosrdenství vůči nám
a učit se jednat s našimi bližními podobně, jako jedná Bůh s námi.
Nestačí však zůstat jenom u toho, že si uvědomíme, jak milosrdný je Bůh vůči nám. Je třeba konkrétněji
si představit každého člověka, s kterým máme co do činění a ptát se: Jednám s tímto člověkem milosrdně, lépe, než si zaslouží? Někoho hned napadne: Proč zrovna já bych měl jednat s tímto milosrdně, když
on je takový a takový? Proč? Protože Bůh s tebou zachází milosrdně. A ty mu to můžeš vracet jenom
tehdy, když se snažíš být milosrdný, a to nejen vůči někomu, ale vůči každému. Zvlášť být milosrdný
vůči těm, kteří jsou takříkajíc za víc bodů, je náročnější. Ale o to víc potřebné.
Největším projevem Božího milosrdenství vůči nám je šance začít znovu, a to skrze křest a svatou zpověď. Papež vybízí, ať jsou v tomto směru úplně všude otevřeny brány k přijetí Božího milosrdenství.
Konkrétně to znamená, že každý, kdo je nepokřtěný nebo má nepokřtěné děti, může také využít příležitost, aby mohl ze svátosti křtu čerpat. Jsou i ti, kteří už delší dobu, třeba už dvacet roků nebo i více,
nebyli u svaté zpovědi, anebo nevyznali nějaký hřích, který nesou na srdci jako balvan. Tak právě tito
lidé jsou povzbuzeni, aby se nebáli a v tomto Svatém roce milosrdenství ke svaté zpovědi přistoupili.
A nás kněze papež vybízí, abychom byli těmi, kdo všem usnadní cestu k přijetí Božího milosrdenství
i skrze tyto svátosti.
I v naší farnosti jsme tedy všichni zváni, abychom se v tomto roce stali milosrdnými jako je milosrdný
náš nebeský Otec a plně z jeho milosrdenství čerpali.
P. Marek Dunda
farář vranovský

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Za minulé období oslavili svá významná jubilea tito naši občané:
Ivana Jašová, Petr Zezula, Dušan Pustka, Svatava Jedličková, Jan Matika, Lubomír Hanák, Cyril Vopelka,
Miloš Mynařík.
Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a optimismu do dalších let.
Narození: Štěpán Bartoš, Matěj Konecký
Rozloučili jsme se: Zuhlová Milada
Miroslava Hanáková

Poděkování paní Evě Bednářové
Paní Eva Bednářová ke konci roku 2015, po více jak třiceti letech práce na Úřadu městyse Vranov nad
Dyjí (dříve na Obecním úřadě), ukončí svoji pracovní činnost. Jako úřednice měla na starosti nejdříve
matriku, potom sociální oblast a knihovnu. Touto cestou bychom ji chtěli poděkovat za její odbornou
a profesionální práci. Upřímně děkujeme za občany Vranova a okolí za její ochotu a vstřícnost i mimo
pracovní povinnosti.
starosta a tajemník úřadu městyse

-15Vranov zpravodaj 04 prosinec 2015.indd 15

8.12.2015 9:56:17

Vánoční strom věnoval pan
František Stašek a stavěli
místní hasiči

ŠTĚDRÝ VEČER
Přestože dnes již většina starých zvyků a obyčejů vzala za své, Štědrý večer vnímá snad každý z nás
jako výjimečný, tajemný a kouzly nasycený mezník v celém, jinak chaotickém, roce. Na Štědrý večer
však jako na ten nejdůležitější svátek celého roku pohlíželi i naši předkové. Mnohé jistě překvapí, že mezi
výčtem tradičních pochoutek chybí vánoční kapr. Do jídelníčku však ryby začaly pronikat až poměrně
pozdě. Nejdříve se setkáváme s jejich napodobováním pečivem připravovaným v hliněných formách ve
tvaru ryby, poté přišly na řadu jejich levné druhy, zejména slaneček. Teprve později se na venkově začala vařit rybí polévka a připravovaly se jeden nebo dva chody z rybího masa. Druh ryb ustálený nebyl,
a tak se kromě kaprů prodávali rovněž sumci, líni, candáti či štiky. Obecně se u nás ryby na Štědrý večer
objevují až kolem roku 1945 nebo krátce předtím.
Petra Matulová
„čerpáno Tradiční strava na Znojemsku a v dolnorakouském příhraničí“
Občanům Vranova přejeme krásné Vánoce a vše dobré v novém roce 2016
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