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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení a milí občané,
v neděli zapálíme poslední, čtvrtou svíci na adventním věnci, která představuje mír a pokoj. Po
tomto adventním očekávání nám nastává vánoční čas radosti. Prožíváme krásné předvánoční
období, kdy zdobíme své domovy, nakupujeme
svým nejbližším a přátelům dárky a pečeme cukroví, které provoní naše domovy. Chceme si vytvořit tu nejlepší atmosféru a pohodu o Vánocích
pro naše nejmilejší. Věřím, že si najdeme čas na
setkání se svou rodinou a přáteli a v provoněných domovech se rozhostí klid, pohoda a mír.
Doufám, že alespoň něco z toho zůstane v nás
po celý následující rok.

Chtěl bych také touto cestou poděkovat vám
všem, kteří se zapojují do spolkové činnosti a podílejí se na zlepšování kvality života v naší obci,
zejména zaměstnancům úřadu městyse, hasičům, zastupitelům, pracovníkům základní a mateřské školy, FATYMu, sportovnímu klubu a aktivním občanům za jejich celoroční práci.
Vážení spoluobčané, chtěl bych vám jménem
celého zastupitelstva městyse popřát šťastné
a pokojné prožití vánočních svátků v kruhu těch
nejbližších a nejen do toho Nového roku, ale i do
všech dní následujících pevné zdraví, radost, trpělivost a dobrá rozhodnutí.
Ing. Lubomír Vedra, starosta městyse

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V letošním roce byla naše jednotka u 13 zásahů,
jednalo se o 5 požárů, při kterých byl 2x vyhlášen
druhý stupeň PP. Dvakrát jsme likvidovali spadlý strom přes komunikaci, dvakrát jsme asistovali ZZS s transportem pacienta. Dvakrát jsme
prováděli záchranu osob, z toho jednou se jednalo o záchranu osoby z vodní hladiny a jednou
o vyprošťování osoby z hloubky – osoby, která
spadla do šachty na mostě na pláž. Jednou jsme
likvidovali strom hrozící pádem na komunikaci (na
žádost PČR). V jednom případě se jednalo o planý
poplach – festival v rakouské Lanavě (Langau).
Dále jsme byli účastni taktického cvičení – požár
hradu Bítov. V letošním roce jsme ani jednou nezasahovali kvůli nebezpečnému hmyzu.
V lednu jsme podali žádost o poskytnutí dotace na
prostředky na práci na vodě, ale vzhledem k tomu,
že ještě nemáme předurčenost, byli jsme vyřazeni.

V měsíci červnu byla podána žádost na JMK
ohledně poskytnutí dotace na hasičskou loď
Florián z obce Suchohrdly u Znojma. Žádost
byla zamítnuta, nicméně ohledně lodi budeme
jednat dál.
Dotace z GŘ HZS na nový dopravní automobil
v částce 450 tis. Kč byla schválena, další dotace
bude od JMK v částce 300 tis. Kč. Celkem tedy
dostaneme 750 tis. Kč. Vozidlo bude v hodnotě
asi 1 050 tis. Kč, rozdíl bude spoluﬁnancovat náš
městys. Jestli půjde vše hladce, auto bychom měli
mít v polovině příštího roku.
Od 1. 1. 2020 bude naše zásahová jednotka posílena o nového člena, kterým bude Pavel Hotař ze
Starého Petřína.
Jan Maurer

SRDEČNĚ ZVEME NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE
21. 12. 2019 VÁNOČNÍ KONCERT
22. 02. 2020 MASOPUST PO VSI
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HASIČSKÁ MLÁDEŽ V ROCE 2019

Zatímco rok 2018 byl pro nás ve znamení teorie,
v roce 2019 se rozjela praxe na plné obrátky. Na
jaře jsme trénovali útoky na sucho až do 20. dubna, kdy děti poprvé trénovaly s vodou. Poprvé se
předvedly před veřejností 11. května na okrskové
soutěži dospělých.
Máme za sebou dvě kola hry Plamen, jarní
18. 5. ve Výrovicích bylo první soutěží pro nás
vůbec. Štafety a útok jsme měli natrénované
a v pořadí disciplín jsme skončili uprostřed. Bohužel nutnost provedení útoku CTIF, který jsme
dosud znali jen z videí, a neúčast v podzimním
kole nás v celkovém hodnocení ročníku 2018/2019
posunuly na konec. Ročník 2019/2020 již budeme mít splněný celý. Na podzim, 5.10. v Hodonicích, jsme po branném závodě s oběma družstvy,
mladším i starším, opět skončili průběžně v půlce.
Celkově jsme se letos zúčastnili pěti pohárových
soutěží. V Milíčovicích jsme brali dvě druhá místa,
v Citonicích starší vyhráli, mladší skončili druzí,
na Šumné to bylo naopak, v Plenkovicích, kde
byla velmi vysoká účast, byli starší šestí a mladší
osmí. Největší úspěch letošního roku jsme si od-

nesli z nočních závodů v Lukově, kde jsme vyhráli
obě kategorie. V Citonicích a Milíčovicích si navíc
zaběhali i naši nejmenší a byli velmi šikovní.
Soutěžní rok jsme zakončili 23. 11. v Hostimi na
hasičské halové kopané. Odnesli jsme si nejen
spoustu modřin, ale i další zkušenost.
Zúčastnili jsme se i celorepublikové akce Ukliďme
Česko, kdy jsme cestou na zámek a na blízkých
turistických stezkách vysbírali dva pytle odpadků.
Letošní rok se nesl i v duchu doplňování materiálu. Z obecního daru a dotací z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsme pořídili překážky
pro trénink štafet, soupravu hadic pro útok mládeže a veškeré vybavení potřebné pro trénování
všech disciplín hry Plamen. Podíleli jsme se i na
repasování PS12.
Byl to rok plný dětské radosti a úspěchů. A my bychom byli rádi, kdyby minimálně takový byl i ten
nový. Děkuji všem, kteří jsou v tom s námi. Stojí
nás to všechny spoustu volného času,
který je, troufám si říct, investovaný smysluplně.
Milada Kovářová
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SBĚR POUŽITÉHO JEDLÉHO OLEJE A TUKU
Zákon č. 185/2001Sb., o odpadech, v platném
znění, nově ukládá všem původcům odpadů povinnost shromažďovat použitý jedlý kuchyňský
olej a tuk na stanovených místech do přistavených nádob, kde bude zajištěn svoz a likvidace
tohoto odpadu v souladu se zákonem.
Olej po vychladnutí nalijte přes sítko do PET lahve, řádně ji uzavřete a odevzdejte do speciální

sběrné nádoby. Tyto sběrné nádoby budou umístěny v ulici Komenského stezka u penzionu Inspira a v Zátiší u sběrného místa na začátku ulice.
Tímto zajistíte využití použitého jedlého oleje a tuku jako druhotnou surovinu a přispějete
k ochraně životního prostředí.
Soňa Kudrová

KONTROLA REKREAČNÍCH CHAT NA VRANOVSKU

Na obvodním oddělení ve Vranově nad Dyjí pracuje celkem 17 policistů a 1 policistka, do našeho služebního obvodu spadá celkem 30 obcí
a necelých 4.000 rekreačních zařízení, penzionů,
ubytoven, chat, chalup apod. stojících v několika
rekreačních oblastech kolem Vranovské přehrady.
Největší nárůst řešených případů zaznamenáváme zejména v letní sezoně, kdy vranovský region
navštíví několik tisíc turistů a každý rok se tento
počet zvyšuje.
Jak již bylo výše zmíněno, v našem služebním
obvodě se nachází necelých 4.000 rekreačních
nemovitostí, které zejména v zimním období policisté průběžně kontrolují. Dne 19. listopadu 2019
jsme provedli kontrolu zabezpečení rekreačních
objektů v okolí Vranovské přehrady. Na akci se
podíleli policisté obvodního oddělení Vranov nad
Dyjí, speciální pořádková jednotka, psovodi se psy
i policisté na koních. K hůře dostupným místům
vypluli policisté i na lodi. Zjistili jsme u čtyř chat
otevřená okna nebo okenice. Ihned jsme majitele
vyrozuměli. Sami uvedli, že během uplynulého víkendu byli na místě a zřejmě ve spěchu a z ne-

pozornosti na to zapomněli. Na služební mobilní
telefon vranovských policistů telefonoval v průběhu akce jeden chatař, který má objekt vybaven zabezpečovacím zařízením s videokamerou. Chtěl se
pouze ujistit, že osoby v černém oblečení, které
vidí na kameře, jsou policisté. Takto zabezpečené
chaty má stále více majitelů. Během akce jsme
zkontrolovali zhruba polovinu rekreačních chat.
Všem jsme na místech zanechali lístek s termínem
provedené kontroly. Zbývající část z celkového počtu asi čtyři a půl tisíce chat provedeme v průběhu
dalších dnů a týdnů.
Závěrem mi dovolte, abych touto cestou popřál
všem čtenářům zpravodaje příjemné prožití blížících se vánočních svátků a mnoho štěstí, zdraví
a úspěchů v novém roce 2020.
Taktéž využiji tuto příležitost a poskytuji Vám telefonní kontakt na vranovskou policejní hlídku,
kterou můžete v případě potřeby kdykoliv a to ve
dne i v noci kontaktovat a to na čísle 724 837 758.
za oddělení PČR ve Vranově nad Dyjí
npor. Mgr. Dušan Podsklan, vedoucí oddělení
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ADVENTNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Na letošní advent jsme se ve školce začali připravovat už v listopadu. Protože na Vánoce se všichni moc těšíme, nechtěli jsme přípravy podcenit.
V sobotu 30. 11. jsme ve spolupráci se Základní
školou ve Vranově nad Dyjí vystoupili na naměstí a zazpívali to, co si právě hrajeme a zpíváme
ve školce. Některým dětem doslova došla slova,
když viděly nádherný betlém a velké publikum na
náměstí. I přesto jsme se všichni krásně vánočně
naladili.
Ve čtvrtek 5. prosince už od rána vládla ve školce
trochu zvláštní atmosféra. Děti byly velice tiché,
všechny pečlivě pracovaly na svých úkolech, nebo
tvořily čertí řetěz, jiné si pokojně hrály v kuchyňce na rodinu. Běžně se alespoň trochu poštuchují,
občas zakřičí, ale v tento den nic. Jaký div. Ale nebylo to samo sebou. Čekali jsme návštěvu čerta,
anděla a Mikuláše a zvláště ten první nahání maličkým dětem přece jenom trochu strach. Zvlášť,
když vědí, že se jim občas stane, že ručička někomu ublíží nebo je zrovna bolí celé tělo, když
mají uklízet. V letošním roce jsme na mikulášské
nadílce spolupracovali se Státním zámkem Vranov
nad Dyjí. Z tohoto pohádkového místa k nám na
návštěvu slétly tři bytosti – Anděl, Mikuláš a Čert.
Jejich návštěva byla překrásná a dojemná, ale
pro některé přece jenom trochu strašidelná, ale
opravdu jenom trochu. Děkujeme moc.

Než zasedneme doma ke stromečku, ještě nás
čeká vánoční nadílka ve školce a tvořivé dílničky
s rodiči, ale to až v posledním týdnu před Vánoci.
Moc se na tuto akci těšíme...
Za naši mateřskou školu bych chtěla všem popřát
krásné a požehnané Vánoce, plné rodinné pohody
a lásky.
za MŠ Pavlína Velebová
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Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
Čas utíká jako voda, snad čím dál tím rychleji
a máme tu opět závěr roku. Neuškodí malé ohlédnutí za uplynulým rokem 2019. Místní knihovnu
navštěvovalo 188 registrovaných uživatelů, z toho
93 čtenářů dětských do 15-ti let. Přibylo jednorázových návštěv neregistrovaných návštěvníků,
zvláště v letním období, kdy služeb knihovny využívají lidé trávící zde dovolenou. Většinou využili
možnosti přístupu k internetu nebo bezdrátové
sítě a dále možnosti tisku dokumentů. Velký zájem je také ze strany studentů o povinnou četbu
k maturitě. V průběhu roku si uživatelé vypůjčili
3357 knih, z tohoto počtu si 2596 knih vypůjčili
dospělí čtenáři, děti a mládež pak 669 knih. Také
vzrůstá zájem o meziknihovní výpůjční službu, letos bylo tímto způsobem zapůjčeno 22 titulů, jedná se hlavně o těžko dostupné knihy nebo naučné
publikace ke studiu. Knihovnu pravidelně navštěvují v rámci besed mladší žáci ze základní školy,
přicházejí i děti z družiny nebo z mateřské školy.
Každoročně v červnu probíhá pasování prvňáčků
na čtenáře, stále pokračuje soutěž „O nejlepší
čtenářský deník“. Vlídné prostředí knihovny využívají hlavně děti, které zde tráví volný čas hraním

deskových her. Vždy ve čtvrtek odpoledne můžou
děti navštěvovat Klub radostných nápadů spojený
s tvořením a výrobou všeho možného a hraním
her. Během roku jsou pořádány ve spolupráci
se znojemským květinářstvím U levandule kurzy
aranžování květin.
V příštím roce bude knihovna nabízet k půjčování
nové časopisy. Výběr mohou ovlivnit i uživatelé
knihovny, tipy na tituly časopisů mohou oznámit
v knihovně, výběr pak bude přizpůsoben těm titulům, o které bude největší zájem. Dokoupeny
budou i deskové či stolní hry pro děti.
Každý rok je knihovna povinna vyřadit nejen
poškozené, ale i obsahově zastaralé knihy, které se dlouhodobě nepůjčují. Právě těch má naše
knihovna ve svém fondu velké množství, budeme
je tedy postupně vyřazovat z evidence. Tyto vyřazené knihy jsou nejdříve nabídnuty jiným knihovnám, a pokud o ně neprojeví zájem, můžou se
nabídnout např. formou bazaru knih k rozebrání
veřejnosti. K tomuto účelu byl zřízený regál na
chodbě v budově místní knihovny, kde je možné si tyto vyřazené knihy prohlédnout, případně
zdarma odnést.

Malá nabídka z nových knih…
Pro dospělé:
Nesbö, J. – Červenka
Bryndza, R. – Dívka v ledu
Bolton, J. – Volavka
Clark, M.H. – Melodie stále zní
Kuťák, J. – Josefovská krev
Niedl, F. – Rytíři z Vřesova
Vondruška, V. – Husitská epopej VII.
Vondruška, V. – Duch znojemských katakomb
Mornštajnová, A. – Slepá mapa
Körnerová, H. – Třetí přístav
Závacká, I. – Šaty pro poutníky
Moyes, J. – Sama sebou
Tolkien, J.R.R. - Hobit
Tajemství čínského léčitelství
Historie vojenské techniky
Kam zmizel zlatý poklad republiky
Mára, Jiří – Nový Zéland

Pro děti a mládež:
Braunová, P. – Kuba nechce prohrávat
Braunová, P. – Johana s hlavou v oblacích
Mornštajnová, A. – Strašidýlko Stráša
Ciprová, O. – Ema a jednorožec
Galán, A. – Dračí srdce
Smolíková, K. - Knihožrouti
Válková, V. – Egypt, v nitru pyramidy
Válková, V. – Trojská válka
Brezina, T. – Klub Tygrů, Netvor z hlubin
Stará, E. – To je jízda!
Ledové království, Putování za světlem
Prasátko Peppa- Pohádky do postýlky
Komiks Jirka Král
Všeobecná školní encyklopedie
Proč? Jak? Elektřina
Naší republice je 100 let
Litošová, R. - Raketa

… a mnoho dalších v knihovně!

Kateřina Grundová
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
DRAKIÁDA
V sobotu 12. října proběhl na pláži Vranovské přehrady už 19. ročník tradiční drakiády. Stalo se tak po
tříleté přestávce způsobené opravami přehradní hráze. Letos vše provázelo nádherné slunečné počasí
a příznivý vítr, díky němuž bylo možné si všechny zúčastněné draky prohlédnout v letu a v plné kráse.
Velký dík patří všem, kteří jakkoli pomáhali s přípravou a organizací celé akce.

ZPESTŘENÍ VÝUKY
Naši čtvrťáci a páťáci absolvovali v pátek 25. října terénní vyučování, jehož součástí byla návštěva
vodní elektrárny a přírodovědný průzkum okolí vranovské přehradní hráze.
V úterý 5. listopadu navštívili žáci 6. ročníku Minoritský klášter ve Znojmě, kde Jihomoravské muzeum uspořádalo výstavu „Co jste ještě neviděli…,
Archeologie 2014 – 2018“.
V pátek 22. listopadu navštívili žáci 9. ročníku Střední školu řemesel a služeb v Moravských Budějovicích. Byly jim představeny studijní obory, které tato
škola nabízí. Naši deváťáci tak měli možnost vidět
odborná pracoviště, kde studenti vykonávají praktickou výuku. Na trenažerech si vyzkoušeli např. svařovat nebo řídit osobní automobil. Na závěr navštívili
provoz ﬁrmy BAST. Zde mohou absolventi této školy po ukončení studia začít svou pracovní kariéru.
Od listopadu do dubna jezdí střídavě žáci 1. – 3. ročníku na divadelní představení do Znojma.
ZÁJMOVÉ ÚTVARY A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
Během října a listopadu začaly na naší škole fungovat následující zájmové útvary: ﬂorbal, kondiční
cvičení, volejbal, stolní tenis, pěvecký kroužek, příprava na přijímací zkoušky z matematiky a několik
dyslektických kroužků.
V rámci projektu Šablony II. dále úspěšně fungují čtenářský klub, dva kluby deskových her, několik
doučování, kroužek zaměřený na překlad moderních písní z angličtiny do češtiny a kariérové poradenství pro žáky 9. ročníku.
ŽÁKOVSKÉ RÁDIO BEST
Už tři úspěšná vysílání mají za sebou reportéři žákovského rádia BEST. Vysílají vždy první úterý v měsíci a stejně jako loni sledují aktuální dění ve škole, různá výročí, informují o připravovaných akcích apod.
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SPORT
Naši mladí ﬂorbalisté sbírali sportovní zkušenosti na ﬂorbalovém
turnaji, který se odehrál v pátek 8. listopadu ve Znojmě. Ve středu
11. prosince je čekal turnaj v Šumné (výsledky nebyly do uzávěrky
zpravodaje známy).
V pondělí 25. listopadu jsme uspořádali školní pingpongový turnaj,
ve kterém se nejvíce dařilo Lucii Hradecké a Kryštofovi Balcárkovi.
AKCE PŘED VÁNOCEMI
V pátek 29. listopadu se naši žáci a učitelé vydali zdobit vánoční stromky na Náměstí. V rámci vánočního jarmarku je o den později na stejném místě čekalo hudební vystoupení společně s dětmi z mateřské
školy.
Ve čtvrtek 5. prosince připravili naši deváťáci pro svoje spolužáky mikulášskou nadílku. Podle posledních aktuálních informací všichni přežili ve zdraví a pekelníci naštěstí odtáhli s nepořízenou.

O týden později 12. prosince připravili zaměstnanci školy pro děti a veřejnost tradiční Vánoční dílny.
Více informací najdete na školních stránkách www.zsvranov.cz
Mgr. Lubor Durda
BIBLE A MY
Ve čtvrtek 28. listopadu se v prostorách ZŠ a MŠ Šumná uskutečnil již 27. ročník akreditované soutěže
MŠMT Bible a my. Letos se v soutěži setkali žáci 8 škol okresu Znojmo.
Soutěž byla zahájena ve 14 hodin státní hymnou. Poté soutěžící i pořadatele srdečně přivítal ředitel
školy ZŠ Šumná Mgr. Richard Nekula. Po úvodních informacích se všichni rozešli do tříd dle jednotlivých
kategorií k napsání testu. Během opravování testů vedoucími kategorií se soutěžící mohli občerstvit
čajem, obloženými chlebíčky a zákusky. Následně bylo z každé kategorie pozváno do ﬁnálového klání
šest nejúspěšnějších řešitelů. Odpovídali na vědomostní otázky, prokazovali schopnost orientace v Biblickém atlase a v knihách Bible.
ZŠ Vranov nad Dyjí reprezentovali v této soutěži:
– za I. kategorii Ondřej Grund, který postoupil do okresního ﬁnále a umístil se tak na 6. místě a Marek Zedník.
– za II. kategorii Radim Prukner, který taktéž postoupil do okresního ﬁnále a skončil na 5. místě.
Naši žáci sice do celostátního kola, které se uskuteční v březnu v Olomouci, nepostoupili, ale i tak je
5. a 6. místo velkým úspěchem.
Táňa Dohnalová
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IX. ROČNÍK SOUTĚŽE „O NEJLEPŠÍ VRANOVSKOU VÁNOČKU“

Pečení vánočky v předvánočním čase se u nás
stalo tradicí. Od 18. století si vánočky začali lidé
péct sami doma. Na Štědrý den upekla hospodyně
jednu vánočku pro každého člena rodiny a také
jednu větší, zdobenou rozinkami a mandlemi. Ta
přišla na štědrovečerní tabuli a nakrojit ji mohl jedině hospodář. Po krajíčku z ní dostal každý člen
domácnosti, včetně dobytka, neboť se věřilo, že
mu to přinese zdraví a ochranu před zlými silami.
Někde se kousek vánočky hodil do studny, aby
bylo napřesrok hodně vody, jinde se kousek vhodil
do domácího krbu. Kousky vánočky se také dávaly
koledníkům na sv. Štěpána. Tak nebo tak, vánočka
byla vždy pečivem, na němž záleželo.
Do IX. ročníku soutěže „O nejlepší vranovskou
vánočku“, kterou vyhlašuje starosta Městyse Vranov nad Dyjí, bylo přihlášeno 17 vzorků. Ze vzorků přihlášených do soutěže bylo možno v rámci
soutěže v sobotu 30. listopadu, v prostorách
úřadu městyse, uspořádat výstavu a spolu s návštěvníky výstavy ohodnotit vánočku „dle oka“.
Nejhezčí vánočkou „dle oka“ byl výrobek paní
Hany Sedlákové.
Soutěž „O nejlepší vranovskou vánočku“ byla
rozdělena do dvou kategorií, vánočka tradiční 14
vzorků a vánočka netradiční 3 vzorky.
Porota, která hodnotila především chuť a vzhled,
pracovala ve složení paní Jana Krčálová, Jaroslav
Doubek (Sany) a jako hosté pánové Ryšavý Jiří
a Ryšavý Jaroslav.

Umístění v kategorii VÁNOČKA TRADIČNÍ
(klasická, pletená)
1. místo – Anna Šulová
2. místo – Petr Grund ml.
3. místo - Miluška Švajková
a o čtvrté místo se stejným počtem bodů se podělily paní Míša Holíková a Jarka Balonová
kategorie VÁNOČKA NETRADIČNÍ
1. místo – Nela Svozilová
2. místo – Ema Pisková
3. místo – Jarmila Krulová
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 přihlásili, a už teď se těšíme
na příští X. ročník, kde se pokusíme zhodnotit, jak
šel život s vánočkou ve Vranově nad Dyjí.
V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat
všem, kteří se podílí na každoročním pořádání jarmarku, protože bez vaší pomoci se taková akce
zajistit nedá. Stejně tak děkujeme všem, kdo přišli jarmark navštívit, protože ani bez vás by to
jednoduše nešlo, a už se těšíme na další rok a nezapomeňte - čas Adventu by pro nás měl být
časem smíření, rozjímání a zamyšlení se
nad uplynulým rokem. Proto všem přejeme
krásný Advent.
Marie Mynaříková
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SVATOHUBERTSKÁ MŠE

ZDOBENÍ MALÝCH STROMEČKŮ
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JARMARK
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
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ŽEHNÁNÍ KNIHY V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ VE VRANOVĚ NAD DYJÍ
Stalo se již tradicí, že v lednu bývá v Místní
knihovně ve Vranově nad Dyjí žehnání nové knihy. Tentokrát se uskuteční v pondělí 20. ledna
v 18 hodin. A k požehnání byla vybrána letošní
novinka: Jeníkov aneb prožito. Jedná se o sborník
zkušeností s adoptivní farností Jeníkov v severních Čechách, s kterou spolupracujeme už 20 let.
Zhruba před rokem bylo osloveno víc než 100 lidí,
kteří mají nějakou zkušenost s Jeníkovem a Jeníkovskými. Z některých svědectví byl pak sestaven
tento sborník, který obsahuje články úsměvné
i napínavé. Nechybí tam ani svědectví Vranováků,
například emotivně laděný příspěvek slečny Naděždy Krčálové s názvem Nerudný dědek.
Ti, kteří se už do brožurky začetli, nešetřili svými
ohlasy na ni. Z jistého pohledu je to mezi tiskovinami, které jsme doposud vydali, svým způsobem

ojedinělé dílo, a to
proto, že úvodní
slovo k němu napsali hned 3 biskupové.
Žehnání knihy bývá
vždy milou událostí
a příležitosti k setkání. Tentokrát je
to spojeno i s připomenutím zcela
ojedinělé aktivity,
jako je adopce
farnosti na třísetkilometrovou vzdálenost.
P. Marek Dunda, farář vranovský
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DOBA PŘEDVÁNOČNÍ SE SVATÝMI A BETLÉM
Advent (z lat. adventus příchod) je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky a je spojován se jmény svatých, ke kterým se vztahují lidové tradice a obyčeje.
11. 11. je svátek sv. Martina, o kterém se
v lidové pranostice říká, že přijíždí
na bílém koni.
V mnoha zemích je tento den považován za počátek zimy. Je to také den, kdy se poprvé pije víno
z tohoroční sklizně – Svatomartinské víno. Rčení
„má se jako husa o Martinu“ znamená „má se zle,
je před smrtí“. Ke sv. Martinovi se vztahuje řada
dalších rčení – např.: Na svatého Martina, nejlepší
je husina. Pohleď na hruď i kosti, zde se zima
věští. Kost na hrudi bílá, zima bude tuhá.
Martinská tučná husa a dobré víno u stolu se
sousedy je zvyk dobroty a štědrosti, kterou sv.
Martin kolem sebe šířil. Je patronem domácího
zvířectva (zvláště hus) a také patronem chudáků,
žebráků, ale i dětí, proto je mnohdy znázorňován
s husami u nohou a polovinou vojenského pláště.
Je velmi uctíván.
Ve Francii 485 obcí a 3667 farností nese jméno sv.
Martina, který byl velmi oblíbený pro svou skromnost a štědrost. Narodil se roku 316 nebo 317
v dnešním Szombathely v Maďarsku, žil ale v Itálii
a Francii. V r. 335 v kruté zimě se před branami města podělil o svůj vojenský plášť se žebrákem. Byl
pohřben 11.11. roku 397, když ve věku 80 let zemřel
ve Francii na jedné ze svých misijních cest. Značně
podrobný životopis sv. Martina nám zanechal jeho
oddaný přítel a spisovatel Sulpicius Severus.
25. 11. se slaví svátek sv. Kateřiny – v lidové pranostice se říká: „Kateřina na ledě,
Vánoce na blátě“.
Je patronkou universit, studentů, vědců a knihtiskařů. Je to světice, která byla umučena zařízením
o čtyřech kolech s ostrými hroty po obvodu, které
její tělo otáčením kol drásalo.
Tento den je zakázáno pracovat s tím, co má kolo,
např. s kolovratem, mlýn nemlel, povoz nejezdil…
30. 11. je slaven svátek sv. Ondřeje, k němuž se váže pranostika: „Na svatého Ondřeje, špatný sedlák, co ještě zaseje“.

Ondřej, jeden z apoštolů, byl bratrem Šimona-Petra. Bratři, rybáři, se stali učedníky Ježíšovými.
Ondřej se dostal až do Ukrajiny, Ruska a Rumunska, proto je v těchto zemích uctíván jako jejich
patron. Zemřel mučednickou smrtí na kříži ve tvaru X, proto se také tomuto kříži říká ondřejský.
Ondřejská noc je považována za jednu z nejmocnějších nocí celého roku, dle starých pohanských
legend démoni 30. listopadu vystupovali z hlubin země a otevírali brány krutému božstvu zimy
a mrazu.
4. 12. - sv. Barbora – „O svaté Barboře,
ležívá sníh na dvoře“.
Barbora žila v Turecku, byla krásná, vzdělaná
žena, ale podporovala katolíky. Její otec byl fanatický pronásledovatel křesťanství, proto nechal
postavit vysokou věž, do které Barboru uvěznil.
Nechal svou vlastní dceru mučit a znetvořenou ji
hnal ulicemi. Vlastní otec ji popravil stětím hlavy,
ale ihned po odložení vražedného meče jej zabil
blesk.
Cestou na popravu vzala větvičku třešně, která jí
v ruce rozkvetla. Květy třešní jsou považovány za
symbol neposkvrněné čistoty Panny Marie, třešně
jsou rajské ovoce. Která panna v tento den utrhne
větvičku třešně a na Štědrý den jí rozkvete, do
roka se vdá.
Sv. Barbora je patronka hlavně horníků a mnoha
dalších řemeslníků, je ochránkyní proti moru a jiným nemocem, je vzývána za dobrou smrt.
6. 12. - sv. Mikuláš - „Zelený Mikuláš, bílý
leden“.
Mikuláš – Mikolaos, v minulosti oblíbené jméno,
které v překladu z řečtiny znamená „vítěz lidu“.
Mikuláš z Myry se narodil asi r. 280 – 286 v Řecku. Byl velký přítel dětí, pomocník v nouzi, ale byl
pronásledovaný a mučený křesťan. Byl jmenován
biskupem, proto je také zobrazován s biskupskou
berlí a krásném červeném rouchu. Tato známá
podoba sv. Mikuláše je stará teprve 100 let, kdy

-14192100260 Vranov zpravodaj prosinec 2019.indd 14

11.12.2019 13:11:58

Vranovský
zpravodaj

jej takto namaloval Moritz von Schwind.
Zemřel 6. prosince asi 345-351. Od 8. století je
sv. Mikuláš patronem Ruska. Legend kolem jeho
osoby, která hojně rozdávala a pomáhala, je mnoho. Jedna praví, že otec poslal do nevěstince tři
dcery, aby si vydělaly na věno. Mikuláš jim oknem
hodil každé měšec peněz a tak mohly ukončit své
řemeslo a vdát se.
Mikuláš měl pomocníka Ruprechta, který děti káral pro přestupky, Mikuláš rozdával dárky.
22. 12. – první zimní den – nejkratší den
v roce, od půlnoci se již začne den prodlužovat.
24. 12. - Štědrý den – perla vánoc. Dny
nejkratší – svátky nejdražší.
Svátek mají Adam a Eva, patroni krejčích a zahradníků. Krejčích proto, že zakrývali svou tělesnou nahotu tím, co měli (listem), a zahradníků
proto, že byli v rajské zahradě.
Ke Štědrému dni se váže mnoho zvyků a Narození
Páně patří mezi nejstarší a nejčastěji používané
náměty křesťanské ikonograﬁe. Nejrozšířenější
je znázorňování zrození v jeskyni, jehož plastické
zobrazení se nazývá betlém, který je odvozen od
názvu města.
I ve Vranově nad Dyjí po schválení zastupitelstvem se stane ručně vyřezávaný
betlém od řezbáře pana Martina Lichevníka každoroční součástí výzdoby našeho
náměstí.
Betlém je název vesnice, která leží asi 12 km od
města Jeruzalém v kopcovitém terénu. Pahorek
vysoký asi 772 m se jmenoval Efrata, ale Izraelci
jej přejmenovali na Betlém. Dodnes je zachovaná
jeskyně, ve které se narodil Ježíš, nad jeskyní je
obrovská basilika Narození Páně, kterou nechala
v roce 330 postavit císařovna Helena.

18. století byl vydán zákaz vystavování v kostele
jako církvi nedůstojný element, a tak se tento oblíbený vánoční zvyk přesunul do prostých stavení,
kde vznikaly zpočátku betlémky papírové, deskové, později vyřezávané s ﬁgurkami. Základním
motivem byly jesličky s děťátkem, oslík, vůl, otec
Josef a matka Marie.
Později nechyběli tři mudrcové přinášející
dary…
Titul králové jim byl přisouzen až v 6. století Caesariem z Arbes a až v 9. století tři mudrcové – králové dostali jména…
Kašpar – jméno perské
Melichar – jméno hebrejské
Baltazar (mouřenín) – jméno starobabylonské
Počáteční písmena těchto tří jmen také znamenají „Christus Mansionem Benedicat“, což znamená
„Kriste, požehnej toto obydlí“
Tři králové byli zřejmě učení astrologové, kteří
šli za zářící hvězdou. Nedílnou postavou betlému
je anděl Gabriel, který pastýřům a lidu zvěstoval
radostnou zprávu. O Vánocích hlídá betlém, drží
v ruce svitek papíru, na kterém je napsáno velké
písmeno G, což neznamená počáteční písmeno
jména Gabriel (o významu hrdina či muž boží),
ale GLORIA, tj. SLÁVA.
Děkuji čtenářům za pozornost při čtení mých příspěvků a všem přeji to nejcennější – zdraví, pro
všechny a všude.
MUDr. Alena Horná, místostarostka městyse

Betlém je nejtypičtějším symbolem Vánoc. Tuto
tradici založil v r. 1223 sv. František z Assisi, když
se svými přáteli do prosté jeskyně v Greccio
v Umbrii přivedli oslíka, vola a sehráli slavnost
zrození Ježíška. Tento zvyk stavění jesliček se
z Itálie rozšířil do Evropy. V Praze byl první betlém
postaven v r. 1560 v dominikánském kostele sv.
Klimenta. V době Josefínské reformy v 70. letech
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Všem občanům Vranova nad Dyjí a čtenářům Vranovského
zpravodaje přejeme krásné a pohodové prožití vánočních svátků
a v novém roce 2020 zdraví, lásku a pohodu v mezilidských vztazích.
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