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Úvodní slovo starosty

Vážení spoluobčané,
nacházíme se v měsíci březnu, ve kterém se pro-
bouzí příroda a jaro se ukazuje v celé své kráse.  
Březen je rovněž měsíc plný svátků. Zmínil bych 
jen některé. Mezinárodní den žen se slaví po ce-
lém světě 8. března. Každý z nás má tento svátek 
spojen různě, v každém případě si ženy kytičku 
a uznání zaslouží. Na 20. březen připadá Světo-
vý den štěstí. Štěstí je slovo, za kterým se ukrývá 
spousta různých významů. Štěstí hledejme hlavně 
uvnitř sebe. Měli bychom se proto radovat z každo-
denních maličkostí a vidět 
vše v nejlepším světle. Na 
21. březen připadá Meziná-
rodní den lesů a na 22. bře-
zen Světový den vody. Lesy 
a voda si velkou pozornost 
určitě zaslouží. Lesy mají 
ohromný význam a spous-
tu rolí, čistí však také vodu 
a vzduch, ochraňují půdu 
proti erozi a silnému vět-
ru. Voda, především pitná 
nezávadná voda, je jedním 
z největších bohatství, kte-
ré nám naše planeta dává. 
Díky tomu, že žijeme právě 
v tomto nádherném kraji, 
v záplavě lesů a blízkosti 
tekoucí řeky Dyje, můžeme 
při procházkách touto kraji-
nou meditovat a vychutnat 
všechny tyto dary, které 
nám nabízí naše příroda. 
Den učitelů si u nás připo-
mínáme 28. března, v den 
výročí narození Jana Ámose 
Komenského (celosvětově 
se slaví až 5. října). Právě 
učitelé se podílí na vzdělání 
a kultuře nové generace.
Hlavním tématem, dva roky 
nazpátek, byl COVID - 19. 
Doufám, že už jsou za námi 
dva roky vládních nařízení 
a opatření a život se bude 
pomalu navracet do nor-
málu. Postupně se vracíme 

k běžným činnostem našeho života, k oblíbeným 
kulturním akcím a společnému setkávání. Jsme si 
vědomi, že covid nevymizí, ale díky očkování, do-
držováním hygienických norem a hlavně pokrokem 
v medicíně s ním lépe bojujeme. V každém případě 
nemůžeme tento koronavir podceňovat a musíme 
být stále ve střehu.
Jednu katastrofu zapříčiněnou pandemií koronavi-
ru jsme za velkých ztrát jak lidských, tak ekono-
mických nějak, dáli se tak říci, zvládli. Nikdo z nás 
nečekal, že přijde další, ještě horší katastrofa, 
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informace z mateřské školy

karneval ve školce

válka v Evropě, kousek od nás. Realita je taková, 
že poslední únorový týden došlo k otevřenému 
vojenskému konfliktu, který je největším od druhé 
světové války. Nelehké chvíle zažívají obyvatelé 
Ukrajiny, jejichž země je těžce zkoušena válkou 
ze strany Ruska. Tento konflikt se nás také citel-
ně dotýká ekonomicky, zdražováním energií, paliv, 
surovin, potravin a dalších komodit. Vlna solidarity 
se odráží ve veřejných finančních sbírkách a ma-
teriální pomoci Ukrajině. Tato pomoc však nemůže 
nahradit ztráty na životech, domovy těm, kteří ne-
dobrovolně museli opustit svou zem, opustit svoje 
rodiny a své blízké.

Pro zajímavost vám předkládám dopis, který jsem 
obdržel e-mailem zhruba před půlrokem, kde Mag. 
Ing. Helena Borojevićova v průvodním textu píše: 
„Vážený pane starosto, zasílám Vám dopis v přílo-
ze, ve kterém chci vyjádřit dík za vše, co nám vra-
novští obyvatelé umožnili roku 1991 – 92“. Před 
třemi desítkami let prožívali obyvatelé tehdejší 
Jugoslávie také těžké období, kdy museli rovněž 
nedobrovolně někteří odejít ze své země před hrů-
zou války. Co k tomu dodat. Tímto chci poděkovat 
všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají lidem 
trpícím nesmyslnou válkou. 

Ing. Lubomír Vedra, starosta městyse
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„Masopustní veselice, barví nos a barví líce. Mu-
zika nám vyhrává: tramtarara tramtara.“ Touto 
říkankou jsme letos ve školce začali masopustní 
a karnevalový týden. 

Společně jsme si vyrobili koblihy, které k této 
roční době neodmyslitelně patří. Po tácu čerstvě 
usmažených koblížků se jenom zaprášilo. 

Celý týden děti provázely masopustní a karne-
valové aktivity, ale samozřejmě vyvrcholením je 
den, kdy mohou všechny děti přijít v maskách... 
Kromě přehlídky a tance jsme prošli se zpěvem 
školku a všichni jsme si náš karnevalový den užili.

Kolektiv MŠ

Vás srdečně zve na
Den otevřenÝcH DveřÍ

spojený s vydáváním přihlášek k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023
20. dubna 2022 od 8 do 10 hodin

a
zÁPis Do mateřské školy

Kritéria k přijetí naleznete na webových stránkách: msvranov.cz 
Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 proběhne v úterý

3. května 2022 od 10 do 12 hodin 
K zápisu je nutné přinést občanský průkaz, rodný list a kartičku pojišťovny dítěte



Vranovský
zpravodaj

-5-

ze školnÍcH lavic

z ÚřaDU mĚstyse

vÝsleDky školnÍHo kola recitačnÍ soUtĚže

informace k PlacenÍ mÍstnÍcH PoPlatků

vysÍlÁnÍ školnÍHo rÁDia Best 1. 3. 2022

Soutěže se dne 8. února 2022 zúčastnilo 21 soutěžících ve čtyřech věkových kategoriích.
Umístění nejlepších:

kategorie 1. a 2. ročník kategorie 3. a 4. ročník
1. místo: Viktorie Motin 1. místo: Tobiáš Frühauf
2. místo: Sebastian Watzniger 2. místo: Vojtěch Franek
3. místo: Viktorie Demčáková 3. místo: Ludmila Pokorná

kategorie 5. a 6. ročník kategorie 7. - 9. ročník
1. místo: Radek Jedlička 1. místo: Dominik Lukeš
2. místo: Damian Prukner 2. místo: Valentina Balcárková
3. místo: Lucie Orlíčková 3. místo: Nela Zpěváčková

Mgr. Lubor Durda

- Poplatek ze psa – poplatník do 65 let – 300 Kč za jednoho psa a 400 Kč za každého dalšího. 
Poplatník nad 65 let – 100 Kč za jednoho psa a 150 Kč za každého dalšího. Splatnost je do 30. 04. 
2022. Prosím, dodržte lhůtu splatnosti, vyhnete se tak sankčnímu navýšení poplatku.

- Poplatek z pobytu činí 18 Kč za poplatníka nad 18 let a den. Možná osvobození jsou uvedena ve 
vyhlášce. I nadále ve stejném rozsahu platí povinnost vést evidenční knihu ubytovaných. Splatnost 
poplatku je do 15. 10. 2022.

- Poplatek za provoz systému odpadového hospodářství (poplatek za komunální odpad) činí letos 
650 kč za osobu s trvalým pobytem ve Vranově nad Dyjí a za osobu vlastnící rekreační objekt, ro-
dinný dům nebo byt, kde není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba. Splatnost je do 31. 08. 2022.

Preferována je bezhotovostní úhrada poplatků, je však možno poplatky uhradit i na pokladně úřadu 
městyse.
Čísla bankovních účtů: (KB) 1921741/0100, (ČS) 1582876399/0800, (PS) 167302190/0300
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nÁklaDy a PřÍjmy – oDPaDy v roce 2021

svoz neBezPečnéHo oDPaDU 

sBĚr oBjemnéHo oDPaDU 

Ve dnech od 25. dubna do 28. dubna 2022 
bude na prostranství u penzionu Inspira umístěn 
kontejner na shromáždění objemného odpadu. 
Do této kategorie odpadů 
patří veškerý objemný od-
pad kromě tříděného odpa-
du, nebezpečného odpadu 
a železného šrotu.
Příklad: podlahové krytiny, 
matrace, textil, nábytek, 
dřevo, keramické předměty 
apod.
Tohoto sběru odpadu mo-

hou využít pouze poplatníci místního poplatku za 
komunální odpad (občané a cizinci s trvalým po-
bytem ve Vranově nad Dyjí a majitelé rekreačních 

objektů, rodinných domů 
a bytů v našem katastru).
Upozorňujeme, že je 
důrazně zakázáno pro-
vádět skládku mimo 
stanovené období 
a mimo kontejner !!!
 

Monika
Maráková

V sobotu 23. dubna 2022 budou pracovníci 
firmy FCC Znojmo, s.r.o. svážet nebezpečný od-
pad. 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 výboj-
ky, televizory, ledničky, pračky, mikrovlnky, mo-
nitory, počítače, tiskárny, pneumatiky od osob-
ních automobilů bez disků, agrochemický odpad 
(staré postřiky a hnojiva). Tohoto sběru odpadu 

mohou využít 
pouze poplat-
níci místního 
poplatku za 
k o m u n á l n í 
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 ne-
bezpečného odpadu na prostranství mimo 
uvedený datum a čas!!!

nÁklaDy PřÍjmy  

Tříděný sběr - z toho: plast  134 333,00 Kč Místní poplatek  
552 755,00 Kč 

 papír 99 632,00 Kč za komunální odpad

 sklo 9 108,00 Kč Smluvní poplatek
       78 920,00 Kč 

 kovové obaly   -   Kč od podnikatelů

 tuky a oleje   -   Kč Odměna za třídění
     208 701,50 Kč 

 Celkem 243 073,00 Kč od EKO-KOM, a.s.

Nebezpečné odpady 24 151,00 Kč   

Objemné odpady 46 710,00 Kč Příjmy celkem     840 376,50 kč 

Směsný komunální odpad  586 733,00 Kč   

náklady celkem 900 667,00 kč ROZDÍL   60 290,50 Kč 

(rozdíl financuje Městys Vranov nad Dyjí)

Do přehledu nejsou započítány náklady na svoz a zpracování biologického odpadu.
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z eviDence oByvatel

třÍkrÁlovÁ sBÍrka

statistika oByvatel k 1.1.2022

Děti (do 15 let) 93 Děti (15 – 18 let) 19 Dospělí 650
chlapci 47 chlapci 9 muži 328
dívky 46 dívky 10 ženy 321
celkem obyvatel bez cizinců 762
Cizinci 25
celkem oByvatel 787
Průměrný věk obyvatel 45,62 Miroslava Hanáková

Tříkrálová sbírka je pořádaná  již od roku 2000 a byla založe-
na v olomoucké arcidiecézi jako obnovení lidové tradice, aby 
Nový rok začal dobrým skutkem, aby se setkala mladá gene-
race se staršími lidmi a lidé si uvědomili potřebu vzájemné po-
moci. Tato sbírka je  největší dobročinnou sbírkou v republice, 
každý rok se ji zúčastní asi 70 tisíc dobrovolníků - koledníků. 
Za celou dobu existence bylo celkem vybráno asi 1,5 miliardy 
korun. Tento rok sbírka trvala až do 16. ledna. Peníze jsou pře-
rozdělovány každý rok podle předem určeného klíče a to tak, 
že 65% z vybrané částky jde zpět na oblastní charitu, 10% na 
fond mimořádných událostí u nás i v zahraničí, 5% na vlastní 
projekty Charity a 5% na režii sbírky.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem spoluobčanům za jejich 
štědré příspěvky do Tříkrálové sbírky v letošním roce. Celkem 
bylo v našem městysi, do šesti zapečetěných a čísly označe-
ných  pokladniček, vybráno 29 040 Kč, což je na počet 757 
obyvatel (stav k 1. lednu 2022) krásná částka svědčící o štěd-
rosti našich občanů. Vybraná částka byla asi o tisíc korun vyšší 
než částka, kterou koledníci vybrali v roce 2020, kdy byl stav 
trvale bydlících ve Vranově asi o čtyřicet osob vyšší. Poděko-
vat se však patří taktéž dobrovolníkům, mezi které se svými 
skupinkami koledníků patřili: Táňa Dohnalová, Milada Jedlič-
ková, Lenka Pisková, Roman Franek, otec Jan Richter, otec 
Marek Dunda a svěřenec fary.

FATYM Vranov nad Dyjí (zkratka  „farní tým“), který byl zalo-
žen v roce 1996 a zpočátku sdružoval 8 farností v okolí Vra-
nova, nyní se stará o 12 farností kolem Vranovské přehrady. 
Heslo Fatymu je:  Omnia ad Bonum adhibere - Vše použít 
pro Dobro. Ve farnostech FATYMU Vranov nad Dyjí (ve 26-ti 
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sBÍrka HUmanitÁrnÍ Pomoci Pro UkrajinU

obcích či jejich částech) se celkem 
vysbíralo 199 917 Kč.

Oblastní charita Znojmo poděko-
vala prostřednictvím vedení obcí 
všem dárcům a upřesnila informaci 
o výtěžku Tříkrálové sbírky 2022, 
který po přičtení částek z online 
koledy a výměny valut činil 2 902 
538 Kč. 

Ve Vranově nad Dyjí v souvislosti 
s Tříkrálovou koledou byla založe-
na v roce 2013 již tradiční soutěž 
dětských kreseb s vánoční a betlémskou témati-
kou. Letos bylo vyhlášeno téma „Namaluj svatého 
Josefa, jak chová Ježíška“. Letošní, jubilejní 10. 
ročník soutěže dětských kreseb byl obeslán 212 

obrázky z celé republiky, účastnit se 
mohou děti od 3-17 let. Škola v Lub-
nici dala k dispozici nově zbudovanou 
přistavěnou budovu ke škole, kde je 
třída pro rukodělnou výuku. V no-
vých prosvětlených prostorách byly 
nainstalovány a rozděleny dětské 
kresby podle kategorií, a to výtvory 
z mateřských škol až po středoškolá-
ky. Pětičlenná odborná porota a 108 
laických hodnotitelů měli velmi ne-
snadný úkol vybrat v každé kategorii 
3 nejlepší kresby. Mnohaletá tradice 
dětských kreseb je krásným zpest-

řením vánočního období pro děti, které citlivě vní-
mají nejkrásnější  svátky roku.

MUDr. Alena Horná, 
místostarostka městyse

Děkuji všem, kteří se dobrovolně zapojili do po-
moci lidem z Ukrajiny v jejich nelehké životní 
situaci. Zvláště děkuji všem, kteří se v sobotu 
odpoledne v chladném a sněživém počasí zapojili 
do třídění velkého množství šatstva a materiálu 
pro hygienické potřeby dětí i dospělých. Rovněž 
potraviny trvanlivé hodnoty zaplnily několik kar-
tonů. Byla poskytnuta i přímá finanční pomoc pro 
potřeby dětí od občanky Vranova nad Dyjí. Velmi 
si vážím sounáležitosti, kterou projevili a projevují 
lidé z celé republiky a která je velkou podporou 
nejen materiální, ale i psychickou.
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Místní sbor dobrovolných hasičů je vždy ochoten 
pomoci tam, kde je potřeba, a patří jim velký dík. 
Zvláštní poděkování patří panu Romanu Franeko-
vi, kterému není lhostejný osud dobrého kama-
ráda z Ukrajiny, a který inicioval sbírku, do níž se 

zapojily i příhraniční obce z Rakouska.

Maryna Čermáková 
a vděční členové rodiny z Ukrajiny, 

kteří našli ve Vranově významnou pomoc

masoPUstnÍ PrůvoD

Děkujeme všem účastníkům masopustního prů-
vodu, do kterého se letos díky zájmu dětí a mlá-
deže zapojilo asi 35 masek. Poděkování patří 
i občanům, kteří masky u svých domovů vítali, za 

jejich pohostinnost a štědrost, se kterou přispěli 
maskám „do konve“. Tento výtěžek bude věnován 
na podporu kulturního dění v našem městysi.
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PokračovÁnÍ ÚPrav BÝvalé kniHovny na oBecnÍ Dům

Stavební práce na úpravě budovy č.p. 165 na 
obecní dům nadále pokračují. Při postupujících 
stavebních pracích na objektu se objevují další 
a další komplikace, které je třeba průběžně ře-
šit. Například z důvodu zvětšujících se trhlin ve 
zdech, které ohrožovaly statiku budovy, musel 

být přizván odborník, který stanovil opatření nut-
ná k zachování stávající stavby. Vzhledem k tomu, 
že národním památkovým ústavem nebyla povo-
lena demolice objektu s následným vystavěním 
budovy nové (byť objekt není památkou), se již 
nyní stavba vícepracemi prodražuje... 
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BytovÝ Dům na zÁmecké Ulici
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PokÁnÍ může DĚlat kažDÝ

Rekonstrukce bytového domu u benzinky byla 
dokončena a hotová stavba byla předána staveb-
ní firmou zástupcům městyse. V bytovém domě 
je nyní k dispozici sedm obecních bytů. Městys 
začátkem března zveřejnil na svých webových 
stránkách nabídku volných obecních bytů k pro-
nájmu. V první polovině dubna proběhne kolau-
dace bytového domu a následně budou byty pře-
dány do užívání jejich nájemníkům.
V rámci rekonstrukce bytového domu byly 
provedeny stavební práce v celkové hodnotě 
14 678 624 Kč a z toho dotace z Ministerstva fi-
nancí činila 9 214 317 Kč.

Válečné události na Ukrajině nenechali asi většinu 
z nás klidnými. Krátce po jejich započetí začínala 
pro křesťany svatá doba postní. V kostelích se 
četla čtení z Bible o pokání. Všem byla připome-
nuta souvislost mezi hříchem a Božím požehná-
ním. Hřích zbavuje Božího požehnání. Všichni 
jsme hříšníci, v očích Božích nikdo z nás nemá 
nárok na to, aby dostával Boží požehnání. Právě 
postní doba je dobou, kdy se má dělat za hříchy 
pokání. Jak připomíná náš pan děkan, když se 
hromadí hříchy, je to jako když se na nejslabším 
místě vytvoří ozonová díra, někde se to provalí 
skrze válku. Nemusí to znamenat, že válka vy-
pukne tam, kde se nejvíce hřeší, ale z duchovní-
ho pohledu - my všichni máme duchovní podíl na 
vytvoření ovzduší nebezpečného pro válku. O to 
aktuálněji letos vnímáme výzvy k pokání. Týká se 
to jak věřících, tak i těch, kdo se ještě považují 
za nevěřící.
A jak se dělá takové pokání? 
Někteří si představují středověké metody, kdy se 
kajícníci bičovali a uměle si navozovali různé bo-
lesti. To však není v biblickém pojetí to správné 
pokání. K pokání se dá využít téměř vše, co pro-
žíváme. Jen je třeba vzbudit vždy myšlenku: tak 
toto dělám za pokání. Tak například: student se 
něco učí, moc se mu nechce, moc mu to neleze 
do hlavy, ale řekne si: tak to budu dělat za poká-
ní a vytrvale a trpělivě pokračuje ve svém úsilí 
naučit se danou věc. Nebo: Manžel je na man-
želku neprávem nevrlý. Manželka by mu to uměla 
také hned vrátit a to i s přídavkem, ale zůstane 

pokorná a „vrlá“ 
a jen si v duchu 
připomene: „to 
snesu za pokání“. 
Jiný příklad: něco 
mě bolí, například 
zub – řeknu si: 
snesu to za po-
kání – budu tím 
vynahrazovat za 
hříchy své i za 
hříchy druhých. 
Po tomto drob-
ném rozhodnutí 
přes vnitřní bolest 
se snažím zacho-
vat klid, nedat to pocítit druhým a nést tuto svou 
těžkost dokonce s úsměvem. Ten úsměv nemá 
být snahou druhé obelhat, ale má to být postoj 
lásky, kdy se chci těm druhým dávat v té nejlepší 
podobě, jaké jsem schopen.
Pokání už z našich životů vymizelo a to je škoda, 
tím se totiž připravujeme o větší Boží požehnání. 
K motivaci pro pokání doporučují vzít do rukou 
Bibli a přečíst si některý z příběhů o pokání, je 
jich tam celá řada např.: v knize Ester předchá-
zelo pokání záchraně celého židovského národa. 
V knize Jonáš se díky pokání zachránilo hříšné 
město Ninive. Pokání vždy vyprošovalo a vypro-
šuje nové Boží požehnání, a to zvlášť v této době 
cítíme jako velmi aktuální.

P. Marek Dunda, farář vranovský
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HřBitovnÍ kaPle sv. rafaela

velikonočnÍ symBoly a velikonočnÍ Pečivo

Dne 19. ledna odpoledne byla za účasti děkana 
Mons. Jindřicha Bartoše požehnána nově otevřená 
hřbitovní kaple zasvěcená archandělu Rafaelovi.  
Kaple vznikla v prostorách opraveného vstupního 
prostoru na hřbitov. Je vybavená několika židle-
mi, prosklená okna jsou zdobená vitrážní barvou 

s náboženským motivem, hlavní ozdobou je velký 
obraz archanděla Rafaela, který namalovala Ema 
Pisková.
Veřejnosti tak byla předána možnost důstojného 
rozloučení se se zesnulými přímo v areálu hřbi-
tova.

Velikonoce spadají do doby, kdy naši předkové 
slavili jarní rovnodennost a příchod nového jara, 
počátek hospodářského roku. Jsou nejvýznam-
nějším církevním svátkem, symbolem zrození 
nového života. Pravidla pro určení data Veliko-
noc, tedy Hodu božího, byla stanovena 
roku 325 na prvním církevním nicej-
ském koncilu. Koncil se konal ve měs-
tě Nicea, dnes Isnik v Turecku. Boží 
hod se slaví vždy v neděli po prvním 
jarním úplňku. K Velikonocům je vá-
záno mnoho zvyků, symbolů, tradic 
a pokrmů.

Mezi symboly patří:
Beránek – dříve 
sloužil beránek 
jako obětní zvíře, 
byl ztělesněním 

nevinnosti, poslušnosti a mírnosti. Proto je Ježíš 
Kristus, který se za nás obětoval za vykoupení 

hříchu, nazýván Beránkem božím - Agnus 
dei.
vajíčka jsou symbolem nového života, 

zárodku života, symbolem plodnosti 
a vzkříšení. Naši předkové přisou-
dili vajíčku mimořádné schopnos-
ti, které se snažili využít ve svůj 
prospěch, a tak, aby byla zajištěna 

bohatá úroda, zahrabávalo se vajíčko 
do polní brázdy, do studny se vhodilo 

vajíčko, aby bylo hodně vody. Rodinný 
dům ochránilo vajíčko uložené do základů 
domu, kraslice zavěšená nad stolem chrá-

nila rodinu před zlou mocí. Společně sně-
dené vejce zajišťuje věrnou lásku a soudržnost 

v rodině. Tradicí je vajíčka barvit, předkové každé 
barvě přisoudili určitý význam…
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Červená barva – barva života a krve, barva odpu-
zující zlé síly
Zelená  - barva spojovaná se štěstím, růstem a ve-
getací
Žlutá – znamená zlato, bohatství, mnoho obilí, 
blahobyt
kuřátko – symbol představující zrození nového 
života
zajíček – symbolizuje štěstí, ale i prchavost 
okamžiku a života. Má svůj původ již v pohanské 
době, kdy byly rituály příchodu jara. Lidé dlouho 
věřili, že zajíc nespí, a tak jej používali jako symbol 
věčného života a zmrtvýchvstání. O Velikonocích 
je zajíc ztotožňován s obrazem Krista, který pře-
mohl spánek smrti a vstoupil do věčného života. 
Poprvé byl zajíc jako symbol zmíněn v roce 1682 
německým lékařem Georgem Franckem z Franke-
nau, který varoval před velkou konzumací vajec, 
a zajíc byl příkladem rychlosti a velké plodnosti.
kočičky – nahrazují palmové ratolesti, kterými 
obyvatelé Jeruzaléma vítali přicházejícího Krista. 
Kočičky se světí na Květnou neděli a je jim přisu-
zována zázračná moc. Pomáhají proti pohromám, 
zlým kouzlům a nemocem. Doma se svěcené ko-
čičky dávají za rám svatých obrázků nebo za kříž, 
větvička se zapichuje na kraj pole, aby tak byla 
ochráněna úroda. Večer před čarodějnickou nocí 
se větvička kočiček dává na práh, aby do domu 
nemohly čarodějnice. Před bouří a krupobitím se 
dává větvička kočiček za okno, aby byl ochráněn 
dům. Takto svěcené kočičky se spálí a popelem 
dělá kněz v den nazvaný Popeleční středou na čelo 
křížek se slovy „prach jsi a v prach se obrátíš“. 
Popeleční středa zahajuje čtyřicetidenní předveli-
konoční půst.
Pomlázka je výrazem „omlazení, pomlazení“, kdy 
jde o předávání energie a vitality mladého vrbové-
ho proutku děvčatům. Je to zvyk v Čechách a na 
Moravě, v německy mluvících zemích se tento 
zvyk nedodržuje.
Polévání – polévání studenou vodou člověka 
očistí od hříchů a osvěží do dalšího života.
Půst – omezování se v jídle, pití, zábavách a kra-
tochvílích. Rozlišuje se půst újmy, kdy se dosyta 
jedlo jen jednou denně. Půst zdrženlivosti zakazu-
je konzumaci masa, vajec a živočišných tuků. Půst 
úplný slučuje půst újmy i zdrženlivosti a dodržuje 
se o Popeleční středě a o všech pátcích a sobotách 
předvelikonočního čtyřicetidenního půstu.

Mezi tradiční velikonoční jídla patří:

mazanec – tradiční velikonoční pečivo z kynuté-
ho těsta podobného vánočce, dovnitř se dáva-
jí hrozinky a anýz. Mazanec ve slané podobě je 
plněn vařenými vajíčky a klobásou a pak se mu 
v některých krajích říká šoldra. Mazanec je zdo-
ben křížem jako projev ukřižování Krista. 
Beránek připomíná utrpení Krista jako Beránka 
božího. Dělá se z piškotového nebo kynutého těs-
ta a může se zdobit bílým sněhem. Nosí se v den 
svěcení potravin do kostela.
věnec – trnová koruna, obdobné těsto jako na 
mazanec
jidáše – smotky z kynutého těsta pomazané 
rozšlehaným vajíčkem. Z těsta se dělají smyčky 
a různé smotky, které mají symbolizovat provaz, 
na kterém se Jidáš oběsil, když Ježíše zradil za 30 
stříbrných…
Perníčky – tradiční těsto na perníčky, z těsta se 
vykrajují zajíčci, vajíčka, slepičky a zdobí se bílým 
sněhem.
špenát nesmí chybět na zelený čtvrtek. Tento 
den se má jíst něco zeleného – špenát, zelí, hra-
chová kaše, a to proto, aby byl člověk po celý rok 
zdráv. Název zelený čtvrtek je odvozen asi od bar-
vy kněžského roucha, které se nosí v tento den. 
Jako pečivo k jídlu jsou jidáši.
nádivka je typické velikonoční jídlo z mnoha va-
jec, kterých je v tento čas již hojnost, měla by 
obsahovat výhonky mladých kopřiv a zelených 
bylinek, které se objevují na zahradě. Existuje 
mnoho receptů a názvů pro toto velikonoční jídlo 
složené z několika druhů masa, které zbude z vel-
ké hostiny.
jehněčí řízky – typické dietní a doporučované 
jídlo na velikonoční stůl.

V dřívějších dobách v předvelikonočním čtyřiceti-
denním období vyhlašovala církev v dobách válek 
Boží mír. Kéž by současné osvícené hlavy zodpo-
vědné za mír a klid toto pravidlo obnovily!!!

Všem spoluobčanům přeji spokojené, klidné 
a bezstarostné Velikonoce, ale i prosluněné jarní 
dny naplněné radostí a pohodou.

MUDr. Alena Horná, 
místostarostka městyse
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Všem občanům Vranova nad Dyjí a čtenářům 
Vranovského zpravodaje přejeme krásné jarní dny 

a radostné velikonoční svátky.


