
 

Vážení občané, 

 

rádi bychom Vám popřáli krásné prožití vánočních svátků, ať ve Vašich 

domovech zavládne pohoda a klid. Především dětem přejeme, aby pod 

stromečkem našly svůj vytoužený dárek. 

 

V novém roce Vám přejeme hodně zdraví, spokojenosti 

a osobních i pracovních úspěchů. 
 

       

                                      Obecní úřad 

 

 

 

 

Pozvánka na vánoční koncert MŠ a ZŠ Vanovice 

 

MŠ a ZŠ Vanovice všechny zve na Vánoční koncert a vystoupení ţáků, které se budou 

konat v neděli 19. prosince 2010 od 14:00 hodin v KD Vanovice. 

 

 

Jubilanti v měsíci prosinci 2010 

 

Bohatcová Jana  Vanovice 159 60 let 

Dvořáček Petr  Vanovice 156 60 let 

Tajovská Zdenka Vanovice 93 89 let 

 

 

Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a ještě mnoho krásných let 

života. 

 

 

 

Zpravodaj Vanovic - Drválovic vydává obecní úřad ve Vanovicích.  Cena zpravodaje je 3,- Kč. Příspěvky můžete 

zasílat na e-mailovou adresu: ucetni.vanovice@seznam.cz 

Vanovice - Drválovice 

 

Zpravodaj  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 prosinec 2010 

 

 



 
Vážení spoluobčané, 
 
dovolte mi, abych vás v této adventní, předvánoční době oslovila. Jednak 
vám dluţíme poděkování za vaši důvěru, kterou jste nám ve volbách 
projevili. Povolební jednání sice nebyla jednoduchá, ale věřím, ţe konečný 
výsledek bude ku prospěchu nás všech. V zastupitelstvu jsou lidé, kteří se na vedení obce 
jiţ dříve podíleli a mají uţ určité zkušenosti, jsou tam i lidé docela noví, lidé, kteří jsou nabiti 
elánem a kteří přicházejí s novými nápady. Věřím, ţe s naší prací budete spokojeni. 
 
Jednou z prvních věcí, o kterých zastupitelstvo rozhodlo, bylo zrušení „webového pokecu“. 
Nebylo to proto, ţe bychom se báli kritických připomínek. Těm jsme otevřeni a čekáme 
na ně. Ţádný ze zastupitelů ovšem neviděl v tom, co se na „webovém pokecu“ objevovalo, 
nic konstruktivního a přínosného. Jsme si vědomi, ţe naši spoluobčané mohou mít řadu 
kritických připomínek k naší práci a ţe jistě mají celou řadu nápadů, jak ţivot v našich 
obcích zpříjemnit a co by se dalo zvelebit. Chceme je slyšet a vést s nimi rozhovor. 
To všechno chceme ovšem v přátelském duchu, bez pošpiňování druhých a také bez 
anonymity. Proto jsme se rozhodli, ţe nebudeme reagovat na žádná anonymní podání, 
která by na Obecní úřad dorazila. 
 
Na Obecním úřadě také došlo k jedné změně. Slečna Lucie Zouharová začala zajišťovat 
většinu agendy, kterou měl dříve na starosti místostarosta p. Zbyněk Tajovský. K úředním 
hodinám starosty p. Petra Dvořáčka přibyly ještě úřední hodiny moje. Navíc budu přítomna 
kaţdou první sobotu v měsíci od 9.00 do 10.00 hod. 
 
Co nás stále trápí, je pořád ještě nedostatečná kvalita vody v Drválovicích. Chtěli bychom 
povzbudit všechny drválovické občany, kteří jsou připojeni na obecní vodovod, 
aby vodu pouţívali. Všechny rozbory jsou v pořádku. Je třeba, aby se voda v řadu „hýbala“, 
aby se v potrubí zacelily všechny nerovnosti a nikoho uţ v budoucnu neobtěţovaly 
nějaké nečistoty. Voda je stále ještě zdarma, tak, jak zastupitelstvo uţ kdysi slíbilo. 
 
Dalším bolavým místem jsou stále ještě neprodané pozemky v Drválovicích. Při nedávném 
prodeji došlo bohuţel k zádrheli; neţ se vše podařilo vyřešit, zájemce od koupi odstoupil. 
Pozemky jsou tedy stále k prodeji, 1 m2/200 Kč. Víte-li o někom ze svého okolí, 
kdo by uvaţoval o stavbě rodinného domu, doporučte mu tuto lokalitu.  
 
Nebude to uţ dlouho trvat a oslavíme příchod nového roku. Přeji nám všem, 
aby ten přicházející rok byl rokem dobrým a klidným. Přeji nám, abychom k sobě našli 
cestu, abychom všichni zvládali úsporná opatření, která se jistě i nás dotknou. Určitě nás 
tato okolnost můţe naplnit hořkostí a hněvem. To, kdyţ se budeme stále srovnávat s lidmi,  
 

Informace pro občany 

 

Provozní doba Zubní pohotovosti o sobotách, nedělích a svátcích od 8 do 12 hodin: 

 

18.12.  MUDr. Adamová Letovice, Masarykovo náměstí 18 516 474 018     

19.12.  MUDr. Bočková Kunštát, nám. ČSČK 38  516 462 203     

24.12.  MUDr. Fenyk Letovice, Tyršova 15 516 474 310     

25.12. MUDr. Grénarová Boskovice, Vodní 95 (Minerva)  516 494 204     

26.12.  MUDr. Chatrná  Boskovice, Lidická 8 516 453 998     

        

1.1.2011  MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 456 109     

2.1.2011  MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 24    516 454 046     

     

Také je zajištěno ošetření v Úrazové nemocnici Brno, tel. 545 538 111 - Po - pá 17 - 7h, 

so, ne a sv. 17 - 24h. 

 

Ordinační hodiny v době vánočních svátků MUDr. Machačové 

23.12. 7:00 – 10:00 Hippokrates, Lidická, Boskovice 
27.12. 7:30 – 10:00 Zdravotní středisko Šebetov 
28.12. 7:00 – 10:00 Hippokrates, Lidická, Boskovice 
29.12. 7:30 – 10:00 Zdravotní středisko Šebetov 
30.12. 7:00 – 10:00 Hippokrates, Lidická, Boskovice 
31.12.   NEORDINUJE 

 

MUDr. Machačová v těchto dnech ošetří pouze nutné případy. Očkování či preventivní 

prohlídky bude řešit aţ v novém roce! 

Telefonní spojení na MUDr. Machačovou 602 886 144 

 

 
 
 

 



Informace ze ZŠ a MŠ Vanovice 

 
V pátek 3. prosince proběhla v naší mateřské škole 

Mikulášská nadílka.  

Nadílce předcházel týden mikulášských příprav. Děti 

se učily básničku, na přání vyráběly buď čerta, anděla 

nebo Mikuláše. Hrály hry motivované zimou a 

příchodem Mikuláše, vyprávěly si o zvycích spojených s tímto svátkem. 

Příchod Mikuláše doprovázelo správné zimní počasí. Za okny padal sníh a ve vyhřáté třídě 

panovala mírně napjatá atmosféra. Pro rozptýlení děti před návštěvou Mikuláše soutěţily: 

házely „čertovským pytlem“ – kdo nejdál dohodí, trefovaly se do „pekelné díry“, běhaly 

štafetu, tahaly velký pytel přes překáţky. 

S blíţící se desátou hodinou napětí rostlo. Děti netrpělivě vyhlíţely rodiče. Některé děti 

vědomy si toho, ţe ne vţdy se chovaly, tak jak měly, trochu poplakávaly. Příchod Mikuláše 

oznámil zvoneček. Do třídy slavnostně vstoupil Mikuláš s andělem. Děti odříkaly Mikuláši 

básničku a šly se posadit za svými rodiči. Poté vběhl do třídy čert a chtěl nám odnést do 

pekla zlobivé školáky. Mezitím Mikuláš s andělem rozdávali za slib polepšení malým dětem 

balíčky s ovocem a pamlsky. Školáci dostali svůj balíček za básničku. 

Po rozdání balíčků se děti s Mikulášem a s andělem rozloučily, čert naposledy prohnal 

školáky a všichni se rozešli za svými povinnostmi. 

MŠ  Vanovice 

Ze ţivota školy. 

Prosinec je ve znamení příprav na vánoční besídku. Všechny učitelky i děti 

pilně nacvičují program, který má připomenout krásu Vánoc.  

Atmosféru Vánoc si proţijeme i v pátek (17. 12.), kdy naši školu navštíví učitelé ze ZUŠ 

Velké Opatovice, a to jiţ podruhé, se svým programem 

Po návratu z prázdnin, nás v lednu čeká zápis do 1. ročníku, který proběhne v týdnu 

od 17. do 20. ledna 2011.  Školáci téţ obdrţí pololetní vysvědčení. Snad největší radost 

způsobí ţákům 1. ročníku, neboť to pro ně bude jejich první.               

J. Cikánková, ředitelka ZŠ a MŠ Vanovice 

kteří ţijí v bohatších oblastech. Zkusme se ale podívat do oblastí, kde je niţší ţivotní 
úroveň. Pak moţná i my budeme spokojenější a šťastnější. 

 
Lenka Freitingerová, místostarostka 

 

 

Nabídka stavebních pozemků 

 

Jak jste se mohli dočíst v úvodním slově paní místostarostky, obec Vanovice i nadále nabízí 

k prodeji stavební pozemky v Drválovicích. 

 

Jedná se o parcely č. 297/10 o výměře 904 m2, 297/11 o výměře 904 m2, 297/12 o výměře 

903 m2, 297/13 o výměře 902 m2, 297/14 o výměře 903 m2, 297/15 o výměře 902 m2, 

297/16 o výměře 902 m2, 297/18 o výměře 1337 m2 a 297/19 o výměře 868 m2, 

vše v k.ú. Vanovice. 

 

Pozemky se nacházejí v okrajové části obce Drválovice a jsou kompletně zasíťovány. 

Prodejní cena pozemků je 200,- Kč/1m2 a v případě nezkolaudování stavby do 31.12.2015 

se cena navýší o 80.000,- Kč na uhrazení vratky dotace na vytvoření bytové jednotky.  

 

Bliţší informace Vám podá Obecní úřad Vanovice (516 465 621), starosta pan Dvořáček 

(606 639 654) nebo místostarostka paní Freitingerová (773 055 012) 

 

 

Informace OÚ Vanovice 

Ve dnech 20.12. – 22.12.2010 budou zaměstnanci OÚ Vanovice pan Přibyl a pan Sedlák 

obcházet domácnosti a odečítat vodoměry. Odečet vodoměrů se týká pouze Vanovic, 

v Drválovicích se zatím odečítat nebude. 

Dne 23.12.2010 bude OÚ Vanovice uzavřen z důvodu dovolené, dále bude OÚ Vanovice 

z důvodu čerpání dovolené uzavřen od 28.12.2010 do 3.1.2011. 

Dne 27.12.2010 od 18:00 hodin se koná v zasedací místnosti OÚ Vanovice 4. veřejné 

zasedání ZO. 



Zasedání zastupitelstva obce 

Usnesení z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného  18.11.2010 od 18:00 
hodin 
Přítomní : J. Číţek, Sv. Dračka, P. Dvořáček, L. Freitingerová, M. Chalupa,  

J. Pavlík, J. Pinkava, M. Přibyl, Kv. Sedláček 
Zapisovatelka: Lucie Zouharová, DIS. 
Ověřovatelé: Josef Pavlík, Lenka Freitingerová 
Host:  Vladimír Čejka 
 
Program jednání schválen jednohlasně 
 
Zastupitelstvo schvaluje: 

1) plnění usnesení z ustavujícího zasedání ZO – jednohlasně schváleno 
2) paní Freitingerová bude provádět  kaţdoroční vyúčtování  vodného do 28. února 

daného roku a finanční výbor zpracuje evidenci hřbitova do elektronické podoby –
 jednohlasně schváleno 

3) zpravodaj bude vycházet do 7 dnů po zasedání ZO – jednohlasně schváleno 
4) odměnu za navýšení pracovních povinností účetní  a to zpětně od 1.11.2010 – 

7 pro, 1 se zdrţel,  1 proti 
5) za členy finančního výboru Martina Chalupy a Ivanu Chladilovou – jednohlasně 

chváleno 
6) za členy kontrolního výboru Josefa Pavlíka a Jiřího Bohatce – 8 pro, 1 se zdrţel 
7) za členy kulturně-školského výboru  Františka Kubína, Lenku Chalupovou a Annu 

Geršlovou – jednohlasně schváleno 
8) za členy osadního výboru pro Drválovice Karla Valenty, Milana Geršla a Františka 

Hrdého – jednohlasně schváleno 
9) návrh změny č. V územního plánu – 8 pro, 1 se zdrţel 

10) anketu ohledně výstavby fotovoltaické elektrárny v oblasti „Na Kopaninách“  - 7 
pro, 1 se zdrţel, 1 proti 

11) Na anketním lístku bude otázka: Souhlasím – nesouhlasím s výstavbou 
fotovoltaické elektrárny v k.ú. Vanovice v místech zvaných „Kopaniny“ – 6 pro, 
2 proti, 1 se zdrţel 

12) příkaz k inventarizaci – jednohlasně schváleno 
13) jednotlivé členy inventarizačních komisí – jednohlasně scháleno 
14) ţádost pana M. Burýška  o moţnost skácení borovice na obecním pozemku 

před domem č.p. 183 – jednohlasně schváleno 
15) zrušení webového pokecu – jednohlasně schváleno 
16) RO s navýšením na straně příjmů a výdajů ve výši 54.300,- Kč – jednohlasně 

schváleno 
 

Vanovice „C“ – Bořitov „C“ 18:0 
 
Gonšor P. 4,5 
Chlup  4,5 
Dokoupil  4,5 
Ševčík  4,5 
 
Šachy 
 
2. kolo     3. kolo 
Kunštát – Vanovice  4:1  Vanovice – Lipůvka  1:4 
Turzo  0,5   Turzo  0,5 
Hrabal P.  0,5   Audy L.  0,5 
 

Okresní soutěž I. 
 

Okresní přebor II. 

1. Okrouhlá 7 6 1 0 93:33 20 
 

1. Veselice 7 6 0 1 82:44 19 

2. Lh. Rapotina 7 5 2 0 84:42 19 
 

2. Kunštát 7 5 0 2 76:50 17 

3. Bořitov "B" 7 5 1 1 86:40 18 
 

3. Rudice 7 5 0 2 75:51 17 

4. Vysočina "D" 7 5 1 1 75:51 18 
 

4. Voděrady "B" 7 4 1 2 70:56 16 

5. Kuničky 7 5 0 2 80:46 17 
 

5. Bořitov 7 3 2 2 62:64 15 

6. Vanovice "C" 7 4 0 3 68:58 15 
 

6. Adamov 7 3 2 2 75:51 15 

7. Voděrady "C" 7 3 0 4 59:67 13 
 

7. Šošůvka "B" 7 2 3 2 67:59 14 

8. Velenov 7 3 0 4 63:63 13 
 

8. Vanovice 7 3 0 4 65:61 13 

9. Němčice "C" 7 2 0 5 48:78 11 
 

9. Ţďárná "B" 7 2 2 3 55:71 13 

10. Petrovice "D" 7 1 0 6 38:88 9 
 

10. Zbraslavec "C" 7 2 0 5 54:72 11 

11. Ţďárná "C" 7 0 1 6 37:89 8 
 

11. Němčice 7 2 0 5 59:67 11 

12. Bořitov "C" 7 0 0 7 25:101 7 
 

12. Jestřebí "B" 7 0 0 7 20:106 7 

                 
Okresní přebor IV. 

          1. Olešnice 7 6 1 0 94:32 20 
         2. Vanovice "B" 7 4 2 1 81:45 17 
         3. Svitávka "B" 7 4 2 1 72:54 17 
         4. Šošůvka "C" 7 4 1 2 74:52 16 
         5. Petrovice "C" 7 4 0 3 67:59 15 
         6. Rájec "B" 7 3 2 2 67:59 15 
         7. Letovice "B"B 7 3 1 3 54:72 14 
         8. Kunštát "B" 7 3 0 4 64:62 13 
         9. Rohozec "C" 7 3 0 4 56:70 13 
         10. Křetín "D" 7 1 1 5 45:81 10 
         11. Zbraslavec "D" 7 1 0 6 36:90 9 
         12. Němčice "B" 7 1 0 6 46:80 9 
          



SPORT 

Stolní tenis 

5.kolo 
 
Kunštát „A“ – Vanovice „A“  13:5  Vanovice „B“ – Svitávka „B“  9:9 
 
Gonšor M. 2   Gonšor M. 3,5 
Kubín Fr.  1,5   Kubín P.  2,5 
Novák  1   Ševčík  2 
Klement  0,5   Gonšor P. 1 
 
 
Okrouhlá „A“  - Vanovice „C“ 14:4 
 
Ševčík  2 
Chalupa  1 
Dokoupil  1 
 
6. kolo 
 
Vanovice „A“ – Němčice „A“ 8:10  Vanovice „B“ – Petrovice „C“ 13:5 
 
Gonšor M. 3,5   Gonšor P. 4,5 
Kubín Fr.  2,5   Kubín P.  3,5 
Tajovský  2   Gonšor M. 2,5 
Gonšor P. 0   Audy R.  2,5 
 
 
Ţďárná „C“ – Vanovice „C“ 7:11 
 
Ševčík   4,5 
Gonšor P. 3,5 
Chlup  2,5 
Vaško  0,5 

 
7. kolo 
 
Veselice „A“ – Vanovice „A“ 10:8  Rohozec „C“ – Vanovice „B“ 10:8 
 
Tajovský  2,5   Audy R.  3 
Kubín Fr.  2   Ševčík  3 
Gonšor M. 2   Gonšor M. 2 
Novák  1,5   Gonšor P. 0 

 
                Zastupitelstvo zamítá: 

1) podaný návrh, pozvat vedoucí společnosti Taguner Company k seznámení ZO se svými 
plány zaměřenými na výstavbu fotovoltaické elektrárny – 1 pro, 7 proti, 1 se zdrţel 

 
Bere se na vědomí: 
1) souhlas s umístěním plynovodní STL přípojky na pozemku st. p. 86 –Lenka Jahnová  
2) souhlas s umístěním a provedením stavby přístřešku na pozemku st.p. 161– Petr Číţek 
 
Úkoly 

1) Závazná tabulka odměn zastupitelů obce 
2) Zkontaktovat se s panem Cikánkem ohledně přístupů k www.stránkám 
3) Kontrolní výbor do příštího zasedání připraví jednotlivé návrhy na zabezpečovací 

systém 
4) Sl. Zouharová prozkoumá pojistnou smlouvu s HVP a zjistí, na co všechno se pojistná 

smlouva vztahuje 
5) Sl. Zouharová s panem Dvořáčkem nachystá anketní lístky i se jmény dotazovaných 

a zaměstnanci na VPP je doručí jednotlivým osobám. Do 30. listopadu se natisknou 
lístky a do 15. prosince se odevzdají na určená místa. Na lístku bude otázka: 
Souhlasím – nesouhlasím s výstavbou fotovoltaické elektrárny v k.ú. Vanovice 
v místech zvaných „Kopaniny“. 

6) Sl. Zouharová pro jednotlivé komise připraví inventarizační soupisy 
7) Pan Pavlík zkontaktuje klempíře a dá panu Dvořáčkovi vědět, kdo a kdy přijde 

na OÚ opravit okap 
8) Sl. Zouharová zavolá správci webových stránek a zjistí, zda je nějaká moţnost 

zabezpečit sekci dotazy na zastupitele obce, aby se vulgární příspěvky 
neobjevovaly  této sekci  

9) Pan Pavlík a pan Dvořáček napíší dopis římskokatolické farnosti ohledně poškozené 
zdi  kolem katolického kostela ve Vanovicích 

10) Pan Dvořáček osloví společnost pana Antoše ve věci vyčištění vrtu v „Křemílkách“, 
vyţádá si cenovou nabídku a podrobné informace ohledně konaných prací 
 
 

Návrh usnesení zastupitelé obce jednohlasně schválili. 
 
 
 
 
 
 

http://www.str�nk�m/


Usnesení z 3. mimořádné veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného  7.12.2010 v 
18:00 hod. 
 
Přítomní : J. Číţek, Sv. Dračka, P. Dvořáček, L. Freitingerová, M. Chalupa,  J. Pavlík, 

J. Pinkava, M. Přibyl, Kv. Sedláček 
Zapisovatelka: Lucie Zouharová, DIS. 
Ověřovatelé: Přibyl Miroslav, Chalupa Martin 
 
Program jednání schválen jednohlasně 
 
Zastupitelstvo schvaluje: 
1) Program zasedání ZO – jednohlasně schváleno 
2) plnění usnesení z 2. veřejného zasedání ZO – jednohlasně schváleno 
3) nabídku pana Antoše ve výši 34.128,- Kč na opravu vrtu v Křemílkách – jednohlasně 

schváleno 
4) vzhledem k tomu, ţe nedošlo k podpisu kupní smlouvy na pozemky v Drválovicích 

s panem Brzákem a ten jiţ o koupi těchto pozemků nejeví zájem, zastupitelstvo od smlouvy 
odstupuje – jednohlasně schváleno 

5) veřejnoprávní smlouvu o zajištění přestupkové komise s městem Velké Opatovice, 
která je na dobu určitou od 1.1.2011 do 31.12.2014 a pověřuje starosty k jejímu podpisu – 
jednohlasně schváleno 

6) příspěvek na výstavbu R 43 pro r. 2011 ve výši 600,- Kč – jednohlasně chváleno 
7) nákup 500 ks borů a 1000 ks smrků pro výsadbu pro r. 2011 – jednohlasně schváleno 

 
Zastupitelstvo zamítá: 
1) podaný návrh na těţbu dřeva v pamětickém lese – jednohlasně zamítnuto 
 
Bere se na vědomí: 
1) oznámení o projednání změny č. V územního plánu v k.ú. Vanovice 
 
Úkoly 
1) úkol pro sl. Zouharovou ohledně prozkoumání pojistné smlouvy s HVP trvá 
2) úkol pro pana Pavlíka a pana Dvořáčka ohledně dopisu římskokatolické farnosti ve Velkých 

Opatovicích trvá 
3) sl. Zouharová dle zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce za r. 2010 opraví drobné 

nedostatky do data stanového v zápise z auditu 
4) kontrolní výbor otevře anketní lístky a s výsledem ankety seznámí ZO na příštím zasedání  
5) pan Dvořáček osloví 3 firmy z Vanovic ohledně rekonstrukce WC v Drválovicích a předá jim 

podmínky a dokumentaci k cenové nabídce. Do 27.12.2010 ať předloţí všichni zájemci 
nabídky k projednání ZO 

6) pan Pavlík zavolá panu Pospíšilovi, aby poslal nabídku na opravu okapů  
 

Návrh usnesení zastupitelé obce jednohlasně schválili. 

Advent 

Advent (z lat. adventus příchod) je začátkem Liturgického roku a přípravou na Vánoce. 
Liturgický rok nebo téţ Církevní rok se skládá z řady tzv. liturgických období a určuje pořadí 
a závaznost různých slavností, svátků, památek, připomínek… 
 
Dějiny adventu 
Počátky adventu sahají do 7. století. Západní církev slavila určitý počet (4 aţ 6) adventních 
nedělí. Západní církev označuje církve, které mají své kořeny v západní části římské říše, 
tj. dnes dohromady římskokatolickou církev a protestantské církve. 
 
Advent v církevním kalendáři 
Advent začíná 1. nedělí adventní, tedy nedělí mezi 27. listopadem a 3. prosincem. Konec 
adventu pak představuje západ slunce Štědrého večera. Liturgickou barvou je fialová. Třetí 
neděle adventní se nazývá Gaudete (lat. „radujte se“) a v liturgii je dovoleno uţít barvu 
růţovou. 
V západní tradici je advent také dobou zklidnění. Odpovídalo to ţivotnímu stylu našich 
předků za dlouhých prosincových nocí. Výrazným symbolem adventu je adventní věnec 
ozdobený čtyřmi svícemi podle počtu adventních nedělí. Děti otevírají obvykle adventní 
kalendář. 
Česká hudební tradice se můţe pochlubit výjimečným počtem kvalitních adventních písní. 
Uplatňují se např. při jitřních mariánských mších zvaných roráty (z latinského rorate „rosu 
dejte“). Původ rorátních mší lze hledat v době vlády Karla IV. 
 

 

Vánoce  

 
Slovo Vánoce pochází ze staroněmeckého wāhnachten (dnes Weihnachten), sloţeného 
z wīha- (světit) a Nacht (noc).  
 
V křesťanské tradici jsou Vánoce oslavou narození Jeţíše Krista. Slaví se od 25. prosince 
do první neděle po 6. lednu. Všeobecně se Vánoce v církvi slaví od 7. století. 
 
U nás je však za vrchol Vánoc povaţován Štědrý den, 24. prosinec, coby předvečer 
samotné slavnosti, do Vánoc je někdy zahrnována i doba adventní, která Vánocům 
předchází. K Vánocům se pojí nejrůznější tradice, k nimţ se řadí vánoční stromek, jesličky 
(betlém), vánoční dárky, které nosí Jeţíšek, či vánoční cukroví. V současné době se však 
původní, náboţenský význam Vánoc vytrácí a Vánoce se povaţují i za jeden 
z nejvýznamnějších občanských svátků. 
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