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Mnoho krásných a spokojených chvil v příjemné atmosféře Vánoc a
hodně pracovních i osobních úspěchů
v novém roce 2020
Vám přeje
starosta obce Vrančice.

Mikulášská nadílka na Čertovském kopci¨
Děkujeme všem, kteří se zúčastňují příprav na Mikulášskou nadílku a zvláště pak všem čertům, andělům
a samozřejmě panu(í) Mikulášovi.
Letos nás navštívilo opět hodně dětí a to se opravdu bez pořádných příprav neobejde.
V podvečer 5. prosince mnohé z Vás navštívil, kdo jiný než Mikuláš, anděl a čerti, děkujeme všem za
vřelé přijetí a těšíme se na Vás v příštím roce.
J. Slámová

Rozsvícení vánočního stromečku
Letos jsme se opět sešli první adventní neděli, abychom si společně připomněli a zahájili advent
rozsvícením našeho opět krásného vánočního stromečku. Poděkování patří samozřejmě našim mužům,
kteří stromek přivezli a nazdobili. Nyní se můžete těšit na další akci Setkání u stromečku, kde Vás opět
rádi uvidíme.

Silvestr
31. 12. 2019 o půlnoci zveme všechny jako již tradičně na náves, kde si připijeme a popřejeme vše
nejlepší do Nového roku 2020. Nezapomeňte tedy 31. 12. 2019 ve 24:00 na návsi, kde se i
letos naposledy sejdeme. S sebou si samozřejmě vezměte: šampus a dobrou náladu.

Novoroční výstup na Vraneč
Po loňském čtvrtém úspěšném výstupu na vrchol Vranče Vás všechny opět zveme na

“Novoroční výstup na vrchol Vranče“
Sraz 1. 1. 2020 v 13.45 hodin před obecním úřadem ve Vrančicích.
Při výstupu z jiných směrů od Milína, Životic a Samoty, je cílový čas
14.00 hod. na samém vrcholu Vranče. Neváhejte a pojďte na příjemnou novoroční procházku, po
silvestrovských oslavách Vám určitě pomůže se zotavit a zpříjemnit začátek nového roku 2020. Těšit se
můžete na malou scénku symbolického předání vlády starého roku, roku mladému plnému síly a elánu.
S sebou si nezapomeňte vzít do batůžku buřty na opékání, něco na zahřátí a samozřejmě dobrou náladu,
pořádné boty a teplé oblečení na sebe.
Těšíme se na Vás! Za Spolek Vranč J. Slámová

Pozvánka –„ Setkání u stromečku“

Spolek Vranč si Vás dovoluje pozvat
na vánoční divadelní představení

„Odbyla hodina půlnoční……“
Všichni jste srdečně zváni na setkání u vánočního stromečku ve Vrančicích v sobotu

23. Prosince 2019 v 17.00 hodin.
Pojďte si s námi zazpívat koledy, zasmát se a vánočně se naladit alespoň
malinko, domů si můžete odnést Betlémské světýlko.
Těšíme se na Vás!!

Něco málo z vánočních zvyků a tradic
Vánoční stromeček
Neodmyslitelný vánoční stromeček je z historického hlediska tradicí velmi
mladou. Poprvé se v českých zemích objevil počátkem předminulého století.
Na vesnici se začal šířit až téměř o sto let později, kdy první zmínky jsou z počátku
dvacátého století z Valašska. Ovšem ještě stále to nebyl stromek takový, jaký ho
známe dnes. Na vesnicích se zpravidla zavěšoval nad štědrovečerní stůl špičkou dolů a
zdobil se převážně jablky, ořechy, později i perníčky.

Jmelí
Další „vánoční rostlinou“ je jmelí. Lidé si jeho zelené, postříbřené či pozlacené snítky nejčastěji
připevňují na lustr, nebo nad dveře. Zřejmě proto, že pod zavěšeným jmelím má muž právo políbit
jakoukoli dívku či ženu. Nebo proto, že „kdo se pod jmelím políbí, druhému se zalíbí“ a jejich láska bude
po způsobu jmelí věčně zelená. Každopádně darované jmelí nosí štěstí, a tak se při vánočních návštěvách
hodí s sebou snítku přinést.

Kapr
Pojídání ryb k štědrovečerní večeři je též zvykem velice mladým. Ryby se totiž na stolech našich předků
v tento den prakticky nevyskytovaly. Jedly se především polévky a luštěninová jídla. Například hrách,
hrachová polévka či "pučálka" což je jídlo z naklíčeného hrachu, se hojně vyskytovala, protože prý
zaručovala strávníkům hojnost na celý příští rok. Dále jste na stolech mohli vidět houbové omáčky,
čočku, "kubu", sušené a vařené ovoce, krupičné a kukuřičné kaše polité
medem nebo sirupem.
Ryby byly nejprve záležitostí bohatých měšťanů, na vesnici opět začaly
pronikat až ve 20. století. Dnes je neodmyslitelnou součástí vánočního stolu
kapr. Nejčastěji připravovaný v trojobalu a usmažený.

Recepty na vánoční stůl
Vánoční štola
Suroviny
500 g hladké mouky
1 tvaroh (250 g)
150 g Hery nebo másla
150 g cukr krupice
1 vanilkový cukr, 1 prášek do pečiva
2 vejce, 100 g rozinek namočených
5 lžic rumu, 50 g směsi sekaných opražených oříšků
citronátu (nebo kandovanou pomerančovou kůru či jiné kandované ovoce)
špetku strouhané citronové kůry, máslo na potření
Postup přípravy receptu
Do mouky nakrájíme tuk, přidáme ostatní, nakonec rozinky i s rumem. Vše na vále zpracujeme v těsto.
Rukama těsto rozprostřeme na vále na délku plechu a výšku asi 3 cm. Pak jeden konec přehneme a
přeneseme na plech vyložený pečícím papírem.
Potřeme máslem, dáme do vyhřáté trouby a na střední teplotu 150 - 180°C pečeme asi 30 min. Během
pečení minimálně 3 x znovu potřeme máslem. Po upečení znovu potřeme máslem a posypeme
moučkovým cukrem smíchaným s vanilkový cukrem.

Vánoční medový punč
suroviny
5 lžiček cukru krupice, 10 hřebíčků, 1 celá skořice, 2 hvězdičky badyánu,
z 1/2 pomeranče šťávu, 3 plátky citrónu, 2 lžíce medu, 600 ml červeného vína, 100 ml rumu, plátky pomeranče na
ozdobu

Postup přípravy receptu
Do kastrůlku nasypeme cukr a mícháme, dokud nezačne karamelizovat. Potom přidáme med a mícháme na mírném
plamenu, až se spojí. Přilejeme víno, rum, pomerančovou šťávu, vhodíme plátky citrónu, hřebíček, badyán a
skořici.
Přivedeme k varu a ihned odstavíme - nesmí se vařit. Sklenku ozdobíme cukrem a pomerančem, nalejeme horký
punč a ihned podáváme. Punč je velmi chutný a krásně vás zahřeje.

Upozornění
Upozorňujeme všechny, kteří využívají horní cesty do Milína, že silnice se v zimě neudržuje. Je velice
náročné zvláště při špatných povětrnostních podmínkách a větších sněhových přívalech tuto cestu udržet
průjezdnou. Prioritou v zimním období je udržovat hlavní příjezdovou cestu do obce. Zároveň vás
žádáme, abyste neparkovali, svá auta na veřejných plochách a nekomplikovali tak protahování silnice.

Co nás čeká:
Pokud nám bude počasí přát, uspořádáme večerní bruslení.
V novém roce (v únoru) opět nové známky na popelnice, Masopust a mnoho dalšího, vše se dozvíte v dalším
Zpravodaji.

Spolek Vranč hostuje:
leden Lešetice –Vánoční hra
prosince Městečko –Vánoční hra
Vánoční stromeček
Vánoční stromeček zavoněl v pokoji,
maminka u stolu jablíčko rozkrojí.
A když ho rozkrojí, uvidím hvězdičku,
co byla schovaná v červeném jablíčku.

Poznámky redakce
Tento text neprošel jazykovou úpravou.

S přáním klidných a spokojených vánočních svátků se s vámi letos loučíme a
přejeme Vám do nového roku 2020
hodně úspěchů, zdraví a pohody.

