OSTOPOVICKÝ

ZPRAVODAJ
ČÍSLO 4 • ROČNÍK XVI. • PROSINEC 2007 • ZDARMA

SLOVO STAROST K Y
Milé spoluobčanky, milí spoluobčané,
rok utekl jako voda a Vánoce jsou opět tu, než Vám
popřeji krásné svátky, dovolte mi Vás informovat o aktivitách Obce Ostopovice.
Do konce listopadu byla dokončena dostavba kanalizace. Poslední etapou je ulice
Uzavřená, kde se ještě v příštím
roce dokončí komunikace a chodníky.
V listopadu proběhlo i veřejné
projednání Návrhu studie zklidnění dopravy na silnici III. třídy (ulice
B. Němcové, U Kaple, Školní a Lípová), kterého se zúčastnila řada
z Vás, a já děkuji všem, kteří uplatnili své připomínky či náměty. Ty
budou zapracovány do druhé varianty. Obě varianty studie budou
odevzdány do konce prosince
a v lednu projednány na zastupitelstvu obce.
Jak jsem Vás již dříve informovala, obec Ostopovice byla vybrána do projektu Hnutí Duha, které
pro nás zdarma zpracovalo Koncepci odpadového hospodářství.
Ta bude projednána na prosincovém zastupitelstvu obce. Pokud ji
zastupitelé schválí, čeká nás, jak
pevně doufám, mnoho velmi pozitivních změn, které
by měly vést k výraznému poklesu tvorby směsného
komunálního odpadu (tj. běžného odpadu v popelnicích), k lepšímu třídění odpadů a potažmo i ke snížení poplatku za odpady. Po schválení bude Koncepce
zveřejněna na webových stránkách obce či dostupná
na obecním úřadě.
Nejdůležitější úkol, který nás čeká příští rok, je příprava rekonstrukce areálu MŠ a ZŠ Ostopovice, což
znamená zpracování projektové dokumentace, vydání stavebního povolení a to nejdůležitější – získání
finančních prostředků na samotnou realizaci.
Obecní úřad Ostopovice se zařadil do projektu
ekologizace provozu veřejných budov. Byla zpraco-

vána zpráva, která obsahuje konkrétní doporučení,
jak ve všech budovách, které jsou ve vlastnictví obce,
postupovat ekologičtěji a příznivěji nejen k přírodě,
ale i ke zdraví jejich obyvatel či uživatelů. V budově
obecního úřadu jsme se snažili jich co nejvíc aplikovat
v praxi a i nadále budeme v jejich naplňování pokračovat. Přihlásili jsme náš úřad do Soutěže o ekologicky nejpříznivější provoz úřadu,
kterou pořádal Krajský úřad Jihomoravského kraje, a v konkurenci
dalších padesáti přihlášených úřadů jsme získali třetí místo. Máme
z toho opravdu radost.
Závěrem mi dovolte popřát Vám
co nejhezčí a nejklidnější svátky.
Přeji Vám, aby byly nejen svátky
hojnosti, ale i tolerance a slušnosti
k blízkým a nejbližším a aby byly,
i když je to velmi těžké s ohledem
na hektické přípravy, klidné a pokojné. A samozřejmý dovětek, který si nemohu odpustit. Nepalte,
prosím, vánoční papír, vytřite ho,
třeba z něj vznikne nový sešit pro
Vaše děti. A kvůli našemu zdraví
se zkuste kochat po obci a jejím
okolí pěšky, nebo, jak ukázal dopravní průzkum v obci, obec Ostopovice je zdrojem či cílem pro cca
800 –1000 vozidel. Připomínám,
že máme 1400 obyvatel, takže se
mnoho z těchto motoristů musí vícekrát obrátit sem
a tam. Je bohužel známo, a nedávné průzkumy tuto
skutečnost potvrdily, že Češi až na dvou třetinách
území ČR dýchají špatný vzduch. Může za to vytápění domácností uhlím a hlavně automobilová doprava.
Jak napsala MF Dnes 22. 11. 2007, nepříjemné je i to,
že u nás rychle mizí krajina, hlavně kvůli výstavbě na
zelené louce a vzniku satelitů v okolí měst.
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Krásné Vánoce, šastný nový rok a těším se na viděnou na kulturních akcích, které v rámci adventu připravila kulturní komise.
Mgr. Zuzana Benešová
starostka obce
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ŽIJÍ MEZI NÁMI p r v ň á č c i

Velmi se těšíme na naše další prvňáčky a tímto Vás srdečně zveme
k zápisu do 1. ročníku pro školní
rok 2008/2009.
Zápis proběhne dne 15. 1. 2008
od 14.00 hodin do 17.00 hodin
v učebně 1. ročníku ZŠ (budova
MŠ).

Přechod z mateřské do základní školy bývá odborníky označován
jako velká změna v životě dítěte
a období, na které si téměř každý
pamatuje. I když rodina i předškolní zařízení dítě připravuje na tento
předěl, vždy se najdou situace, které prvňáčka překvapí, nadchnou,
zaskočí, možná i zklamou.
V letošním školním roce navštěvuje naši školu 20 prvňáčků
a my bychom Vám je rádi představili pomocí několika fotografií z vyučování a pomocí odpovědí na pár
jednoduchých otázek.
Jsou to: Dobšíková Katka, Dolíhalová Alžběta, Fantová Barča, Chlupová Lucka, Kopečková
Adélka, Kraus Matěj, Kukla Martin,
Kulhánek Míša, Matýšková Katka,
Pernicová Lucka, Peška Dominik,
Polák Míša, Polcar Honzík, PustěS sebou, prosím, přineste žá- jovská Verunka, Sojka Radek, Stadost o přijetí k základnímu vzdě- rá Kája, Střelec Matěj, Šmídek Tolávání (popř. žádost o odklad máš, Švestková Hanka a Vlachová
povinné školní docházky), rodný Natálka.
list dítěte, svůj občanský průkaz
nebo jiný doklad totožnosti.
#učitelky ZŠ v Ostopovicích

Co vás ve škole nejvíc baví?
Matěj K.: Psát • Martin: Psaní
• Verunka: Matematika • Tom: Angličtina • Lucka Ch.: Diktát • Katka D.: Já dnes jedu k Honzíkovi na
návštěvu. Verunka: Fakt? Tak ho
pozdravuj • Natka: Matematika
• Barča: Hudebka • Adélka: Prvouka • Honza: Hra na Početního
krále • Lucka P.: Psaní • Katka M.:
Psaní perem • Míša K.: Přestávka
• Matěj S.: Pracovní činnosti a keramika • Dominik: Keramika • Radek: Když se v tělocviku honíme.
Co vás nejvíc baví doma?
Matěj K.: Hrát si na počítači • Honza: Hrát si s králíčkem • Martin:
Hrát si s Bobečkem. To je můj křeček, já ho pořád ňuchňám, mu to
vůbec nevadí, on je klidnej. Amálka
je divoch. • Tom: Hrát si s Kubem
na počítači, ale Kuba je hrozně
strašnej, on si na něm hraje každej den • Míša K.: Hry na počítači
a Lego • Natka: Hrát si se Sárinkou a s kočkou •Matěj S.: Když si
stavím z Lega anebo s křečkem •

Verunka: Když k nám občas přijede bratranec • Lucka Ch.: Uklízet
po Lukáškovi • Katka M.: Mě nejvíc baví, když si hrajeme u babičky
v posteli a pak pro nás mamka přijde • Katka D.: Psát dopis Ježíškovi • Míša P.: Nevím (krčí rameny).
Děti: Ty si hraješ na počítači, že jo?
Míša: To nevíte. Jen když někdo
přijde. Kája: Aha, tak jenom, když
někdo přijde. Lucka P.: Mu totiž
taka něco vydělal z počítače, takže te nemůže hrát • Radek: Mě
baví si hrát se sestrou na chodbě
fotbal • Barča: Já si ráda maluju
• Domča: Fotbal na počítači • Lucka P.: Já ráda koukám na DVD.
Co vás naopak nebaví?
Martin: Když mě Tereza otravuje
• Matěj K.: A já když chodím po
venku • Honza: Když David bulí
• Dominik: Když mě brácha bije. To se pak naštvu a biju ho taky. Verunka: A pak začne rvačka,
že jo? • Matěj S.: Když mně Pája
zabere trampolínu • Verunka: Mě
nebaví, když musím uklízet. Honzík: I když seš nemocná? Veronika:
To nemyslím, ale jindy. Domča: Co
máš z toho, Kesinka udělala binec
a mamka šla ven a já jsem to musel
uklízet • Katka M.: Mně nevadí nic
• Kája: Nebaví mě se koukat na TV
• Lucka P.: Když mně máma nachystá jídlo na stůl a pak pustí psa
a on mně všechno sežere • Míša
P.: Nevím (krčí rameny).
Vaše nej jídlo
Honza: Brambory se špenátem
a masem • Matěj K.: Palačinky •
Martin: Kuřecí řízečky z Mekáče •
Verunka: Palačinky se zmrzlinou
• Katka D.: Buchtičky se šodó •
Naty: PopCorn • Katka M.: Mně
hm…svíčková • Naty: Jo, mně
taky svíčková, ta omáčka • Adélka: Plněný knedlíčky s mákem •
Radek: 3 jídla – špagety, smažený
sýr a kuřecí nugety. Míša P.: Kuřecí? Radek: Jo • Míša K.: Nudlová
polívka a rajská. Martin: Mňam,
rajská polívka • Matěj S.: Buchtičky s krémem a s tvarohem • Kája:
Smažený sýr, špagety a lívance •
Lucka Ch.: Řízek • Tom: Palačinky
a zelená polívka • Dominik: 4 jídla – špagety, palačinky, svíčková
a guláš • Lucka P.: Ťamanská polívka a špagety. Dominik: Co to je?
Lucka P.: To se udělá voda, nudle
se vysypou na talíř a koření a už to
je • Barča: Palačinky • Naty: A ještě já, ještě mně chutnají buchtičky
s krémem a ovocnej salát. Honza:
Ovocnej? Naty: Jo, mamka ho každý ráno dělá. Honza: Aha • Míša
P.: Smažený sýr s hranolkama a rizoto • Lucka Ch.: Řízek.
Kam byste chtěli jet na výlet?
Matěj S.: Na stanovej tábor • Matěj K.: K babičce • Verunka: Do

Karlových Varů. My tam totiž pojedeme, taka služebně a my taky •
Honza: Do Prahy • Martin: Nejvíc
mě to baví v Chorvatsku • Kája: Do
Něměcka za tetou a za strejdou •
Adélka: Asi do Chorvatska • Lucka
P.: Já do divadla • Katka D.: Ještě
jednou do Legolandu • Dominik:
Do České Kanady. Honza: Kam?
To tam někde je? Dominik: Jo,
tam je strašně krásně • Verunka:
Holky, byly jste v Praze? Já na Karlově mostě a na Petříně. Barča: Já
jsem tam byla asi 2krát • Radek: Já
bych chtěl do Číny. Učitelka: Proč?
Radek: Protože mě to napadlo •
Míša P.: Někam na dovolenou. Dominik: Ale kam? Míša P.: Je to daleko, já si to nepamatuju. My jsme
jednou byli s Luckou na koupališti, tam byla teplá voda, ale nevím,
jak se to jmenuje. Dominik: Když
jsem byl malej, šel jsem do vodopádu a málem jsem se utopil, bylo to prudký • Míša K.: Na Pálavu,
na hrad • Tomáš: Někam k moři •
Lucka Ch.: K babičce a dědečkovi.
Co byste chtěli najít pod stromečkem?
Katka D.: Já bych si nejvíc přála
Barbie Zlatovlásku a Krásku. Jé, to
se rýmuje • Honza: Já bych chtěl
minibiku • Adélka: Novej foák •
Verunka: Já bych si přála kadeřnictví • Katka M.: Já kočár pro
dvojčata • Míša K.: Policejní centrálu • Tomáš: Já taky • Martin:
Hot Wheel dráhu, mám jenom 3 •
Dominik: Autodráhu • Kája: Převlek na postel – tygříka, punčošky a společnou hru, povlečení •
Radek: Takovou továrnu, kde jsou
slizy • Barča: Porcelánovou panenku • Lucka Ch.: Novou postel
• Matěj S.: 20 Hot Wheelsů • Míša
P.: Takový auto, který se umí přeměňovat na robota a pak na auto.
Já jsem si ho vybrečoval a takhle
jsem musel ležet na zemi, aby mě
mamka neodtáhla • Natálka: Barbie princeznu a koníčka.
Co byste popřáli všem lidem do
nového roku?
Verunka: Všechno nejlepší • Honzík: Hodně zdraví, a se všem daří
ve tom, ve práci. A dědeček je už
ve důchodu. Dominik: Můj děda
má 66. Honzík: Moje babička má
58. Anebo 57? Martin: A co kdyby
měla 99 nebo nekonečno? • Matěj
S.: Hodně štěstíčka a zdravíčka •
Tomáš: Hodně štěstí, zdraví, pokoj
svatý. Verunka: Ještě řekni – vinšujeme vám. Lucka Ch. a Natálka zpívají: Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám… • Matěj S.: A hodně
lásky do nového roku • Katka D.:
A máte hodně dárků.
Děkujeme dětem za jejich zajímavé a přirozené odpovědi.
#učitelky ZŠ v Ostopovicích

ZÁLOŽKY DO KNÍŽKY PRO MAMINKU, BABIČKU A TETU.
(Obrázek nalep na tvrdý papír, vybarvi a vystřihni)

Vzp o mí ná m e
Ladislav Horák
6. února 1922 – 15. května 1997
V letošním roce uplynulo deset
let od úmrtí našeho váženého spoluobčana pana Ladislava Horáka,
který byl výraznou osobností naší
obce ve druhé polovině 20. století.
Tímto článkem bychom mu chtěli
vzdát hold a připomenout si některé údaje z jeho života.
Ladislav Horák se narodil v Osto-

povicích, měl dva mladší bratry.
Vystudoval obchodní školu v Brně a chystal se na práci účetního.
Doba však nebyla příznivá. Vypukla válka a Německo potřebovalo
pracovní síly za muže odvedené
do armády. Získávalo je nuceným
pracovním nasazením obyvatel
okupovaných zemí. Totální nasazení neminulo ani mladého Ladislava Horáka – byl totálně nasazen v Německu od 13. 11. 1942 do
20. 3. 1945, tedy celkem 845 dní.
Pracoval v továrně v Drážanech,
odkud se mu podařilo při velkém

Starobylý betlém
#Připravila Ing. Radka Švihálková

Pro m a m i n k u
o d_ _ _ _ _ _ _

Pro t et u
o d_ _ _ _ _ _

P ro b a b i č k u
o d_ _ _ _ _ _

KO U T E K PR O N AŠ E D Ě T I

CO VYKOUZLÍ NOHAMA A RUK AMA KLUK VE SNĚHU?
(Dokresli obrázek tak, že spojíš čarou všechna čísla,
jak jdou správně za sebou)

L adi s lav H o r ák

bombardování Drážan utéci. Po
strastiplné cestě se dostal domů,
avšak až do konce války se musel
skrývat u svého strýce v Uherském
Brodě.
Po válce se pan Horák oženil
a založil rodinu, ve volném čase se
věnoval mnoha aktivitám a zájmům
z oblasti kultury a sportu. Navázal
na svou dřívější práci v ochotnickém divadle, kdy spolupracoval jak
s ochotníky ze Starého Lískovce,
tak z Ostopovic. V divadle měl důležitou roli, dalo by se říci nezastupitelnou - působil jako nápověda,
opora herců v okamžicích nejistoty. Také sportovní činnost pana Horáka byla velice specifická – dlouhá
léta působil jako rozhodčí národní
házené.
Rád četl a svůj kulturní přehled uplatňoval při organizování
zájezdů, jejichž program dokázal
podrobně naplánovat – v literatuře vyhledal spoustu zajímavostí
a informací o celé trase zájezdů
a během cesty s nimi seznamoval
účastníky výletů. Příprava zájezdů
byla jenom jednou z aktivit, kterým se věnoval v rámci klubu důchodců, jehož předsedou se stal.
Podílel se i na pořádání plesových
dostaveníček a setkání důchodců,
jichž se účastnili i senioři z družebních obcí, kterým pak bylo třeba
návštěvy oplatit.
Jeho láskou byla historie. Věnoval se soustavně studiu historie
Ostopovic, zkoumal mimo jiné archivní materiály naší obce v okresním archivu v Rajhradě a získané
poznatky uplatňoval ve svých
článcích. Byl jedním z redaktorů

brožury vydané v roce 1987 k 750.
výročí od první zmínky o obci, pro
niž zpracoval sta o historii obce
od nejstarších dob do konce první
světové války. Také pro místní zpravodaj psal zajímavé články o minulosti Ostopovic, v nichž se doložené informace o místních dějinách
snažil zasadit do širších souvislostí
kulturně politického vývoje celé země či celé Evropy.
V roce 1992 byl jedním ze zakládajících členů místního zpravodaje a stal se jeho šéfredaktorem.

Největší měrou se zasloužil o pravidelné vydávání obecních novin
a soustavně do nich přispíval svými články. Tuto práci velice pečlivě
a odpovědně vykonával až do svého předčasného odchodu v roce
1997.
V roce 1994 byl zvolen členem
zastupitelstva obce. Jako předseda kulturní a sociální komise byl
členem rady obecního zastupitelstva. Ve své funkci se s pochopením věnoval zejména problémům
starších spoluobčanů.
Jak je napsáno v jeho nekrologu:
Byl to člověk, který neuměl nikoho
zarmoutit.
#Libuše Dobrovodská

Starobylý betlém, který budete mít možnost si prohlédnout ve
středu na Štěpána na druhý den
sváteční 26. prosince a v sobotu
29. prosince 2007 od 15.00 do
18.00 hod. v naší kapli sv. Jana
Křtitele.
Na konci 40. let minulého století
věnovala betlém kapli paní Cecílie
Čížková, naše bývalá spoluobčanka. Objevila jen na půdě svého nového domova v Hroznětíně
na Karlovarsku. V naší kapli byl
vystaven v roce 1996 a později
jste ho mohli vidět na Výstavě betlémů organizované obecním úřadem v sokolovně v roce 2002.
Některé figurky z betlému nesou různé letopočty z přelomu 19.
a 20. století – zřejmě podle toho,
jak byly postupně dodělávány.
Nejstarší letopočet je 1896. Na
figurce myslivce je ze spodní strany i podpis tvůrce – Willibald Müller i s razítkem, které je však již
hůře čitelné. Neváhejte, udělejte
si čas a přijte si prohlédnout tuto krásnou práci lidských rukou.
#Ing. Radka Švihálková
Tříkrálová

Sbírka

Diecézní charita
a Oblastní charita
Brno
Tato již tradiční dobročinná
akce je největší dobrovolnickou
akcí v České republice. V celostátním měřítku se uskuteční
v lednu 2008 již poosmé.
Také ve městě Brně můžete
potkat ve dnech 2. – 13. 1. 2008
skupinky tří koledníků v převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli
poklonit do Betléma novorozenému Ježíškovi. Skupinky koledníků
chodí od domu k domu, koledují
v ulicích a přináší lidem radostnou zvěst vánočních svátků, lidé
jsou obdarováváni drobnou pozorností. Současně koledníci požádají o finanční příspěvek, který
dárci vloží do úředně zapečetěné kasičky, opatřené charitním
logem. Výtěžek sbírky je určen
především na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak
sociálně potřebným skupinám lidí. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na
humanitární pomoc do zahraničí.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat
#Michaela Koválová
V Ostopovicích budou skupiny
koledníků chodit v sobotu 5. 1.
2008
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Mezi stromy nejvíce zastoupené v našich lesích a parcích
patří borovice. Rod borovice zahrnuje kolem sta druhů dřevin
a keřů. V našich podmínkách je
nejznámější borovice lesní a borovice černá. Kmen, větve, jehličí a pryskyřice – to všechno má
široké uplatnění. Už dávno si lidé všimli, že z rány po poranění
borovice vytéká průzračná pryskyřice, která se postupně mění
v tvrdou, jasně žlutou hmotu.
Pryskyřice se zpracovává
nahříváním vodní párou a získávají se z ní dvě látky – kapalná,
tj. terpentýn, a pevná, kalafuna.
Terpentýn se používá ve výrobě
barev a laků, k louhování tkanin,
při výrobě plastů, kafrů apod.
Kalafuna se používá v několika
desítkách průmyslových odvětví.
U mýdla hraje kalafuna pěnotvornou úlohu. Vyrábějí se z ní také
nejlepší druhy laků pro automobily a nábytek. Bez kalafuny je
nemyslitelná hra na smyčcové
nástroje, neobejdou se bez ní vystoupení gymnastů.
Ztuhlé kousky pryskyřice,
které se z dávných jehličnanů dostaly do půdy, se změnily v jantar,
nazývaný také „sluneční kámen“.
Již staří Řekové si povšimli pozoruhodné vlastnosti jantaru:
třením se elektrizuje a přitahuje
lehké předměty. Z jehličí se vyrábí vitaminový nápoj, chlorofylová
i karotenová pasta. Při destilaci
jehličí vodní párou se získává borový éterický olej používaný jako
dezodorační prostředek k rozprašování v místnostech a výrobě
kosmetických výrobků. Pro svůj
velký obsah pryskyřice a éterického oleje má čerstvé jehličí
velký fytoncidní (antibakteriální)
účinek. Nejcennější surovinou
borovice je ovšem dřevo, které
má všeobecné využití v našem
hospodářství.
#František Franc
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Ke správné vánoční atmosféře určitě patří staré zvyky a obyčeje. Bohužel mnoho vánočních
zvyků a tradic odnesl překotně tekoucí čas. Vzal
s sebou i zajímavé melodie starodávných koled
opěvujících zázrak lidského
narození. Pozměnil se i jídelníček staročeské štědrovečerní
tabule. Docela v zapomenutí
upadly bujaré středověké průvody s čerty a anděly a vymizela i idylka svérázných figurek
betléma a betlémských představení, konaných s dřevěnými
figurkami při čadivém světle loučí, olejových lampiček
a svící. Z minulých dnů Vánoc
zůstala jen vánočka, štědrovečerní kapr a ovoce domácí
i z dovozu.
Určitě občas přemýšlíme
o tom, jak žilo lidstvo před
vznikem zdravotních středisek
a vědy o výživě. Jak slavili naši
předkové Vánoce? Je jisté, že
lidé žili střídmě a jejich sváteční menu mělo základ ve stravě
rostlinné, na plotně vařené,
většinou nemaštěné, uměle
nepřislazované, a tudíž téměř
neškodné. Například taková prostá pšeničná, ječná nebo pohanková kaše slazená medem mohla
být docela chutná, když se navrch ještě posypala
tlučeným mákem nebo umíchala s vařenými sušenými švestkami, ale málokdo by měnil dnešní
vánoční menu za menu našich předků. V jejich
stravě se hojně využívalo sušených plodů, kterým
se říkalo krouželky, štěpánky nebo krajánky.
K průběhu Vánoc patřilo i množství neodmyslitelných atributů, předmětů, kterými se zdobila
světnice a které měly zároveň i další symbolické
funkce. A nebyl to zdaleka jenom betlém, jehož
výroba se rozšířila do různých koutů Čech a Moravy, avšak nemá v této podobě příliš dlouhou
tradici. Podobně je tomu i s vánočním stromkem.
Po celé 19. století probíhal proces zdomácňování ozdobeného vánočního stromku, který k nám
přišel pravděpodobně z Německa. Ovšem zelená

Svat ý

Silvestr I.

Svatý Silvestr I. (také Sylvestr) byl 33. papežem
katolické církve. Bylo to za vlády římského císaře
Konstantina Velikého, který v roce 313 povolil takzvaným Milánským ediktem křesanství. Postavení
církve se v době jeho vlády výrazně zlepšilo. Za
papeže Silvestra došlo k definitivní proměně pohanského Říma na křesanský. Silvestr zemřel 31.
prosince 335 po dlouhém pontifikátu, který trval 21
let a 11 měsíců.
Památku svatého Silvestra uctívá církev 31. prosince. Den jeho svátku má i symbolický význam.
Tak jako 31. prosince končí jeden rok a s nadějí očekáváme příchod nového, tak i pontifikát
Silvestra I. označuje konec éry pronásledování
křesanů a začíná zlatý věk církve. Kult Silvestra
se rozšířil do celé Evropy, jeho svátek se slaví už
od 5. století.
#Libuše Dobrovodská

větvička jako symbol života a štěstí nebyla našemu lidu cizí. Spolu s jablkem, vajíčkem a červenou
barvou představovala základ různých zvykoslovných předmětů, které provázely vánoční dobu.
I dnes patří půvabný svícen
z jablka a zeleného chvojí, čert
ze sušených švestek či pestře
zdobený proutek trnky mezi
tradiční doplňky, které nám
dokáží vytvořit milou atmosféru svátků zimního slunovratu
– Vánoc.
Štědrý den byl odjakživa ve
znamení dárků – nadílky. Tou
obšastňovali rodiče děti, věnovali si je navzájem i dospělí,
mistři jimi podíleli své tovaryše a panstvo své poddané.
V prostých vesnických chalupách i chudších městských
domácnostech bývaly dárky
velice skromné. Nadělovalo se
hlavně dětem. Často to bylo
několik panenských jablíček,
hrušek, hrst křížal a ořechů
a k tomu lepší večeře. Zvyk nadílek se u nás udržuje již od 14.
století.
Štědrovečerních
obyčejů bývalo na desítky, nebyly však všude
stejné. Na venkově hospodář i hospodyně podle
místních zvyklostí podělovali po štědrovečerní
večeři dobytek a drůbež zbytky z vánočních hodů.
Dost podivně se oslavoval Štědrý večer v některých částech Moravy a Slezska. Vesničtí chasníci
vítali půlnoc práskáním bičů. Zaháněli tak zlomocné nečisté síly. Věřilo se, že Štědrý večer je plný
kouzel a že přináší hodným lidem pohled do budoucnosti. Proto se rozkrajovala jablíčka napříč.
Objevil-li se v jaderníku kříž, znamenalo to do roka smrt. Naopak hvězda označovala šastný příští
rok. Prastarým a dávno zapomenutým zvykem
bylo „vyhánění betlémských ovčiček“. Večer se
vesnické děti shromáždily u kostela i s obecním
pastýřem. Na jeho pokyn děti začaly běhat kolem
kostela a mečely jako ovce.
#František Franc

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,
A DVENTNÍ ČAS NÁM PŘIPOMÍNÁ BLÍŽÍCÍ SE
VÁNOCE A PO NICH I KONEC ROKU. REDAKCE ZPRAVODAJE BY
VÁM TÍMTO CHTĚLA VYSLOVIT UPŘÍMNÉ PŘÁNÍ DOBRÉ POHODY
PRO SVÁTEČNÍ DNY A DO NADCHÁZEJÍCÍHO ROKU

2008

HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍ
A VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ.

V tomto čísle jsme Vám nachystali malý dárek
do nového roku: nástěnný kalendář na rok 2008.
Na jeho zadní straně je několik známých koled,
které Vám určitě přijdou vhod. Většinou známe
z každé koledy jen několik veršů, takže možná
nebude na škodu připomenout si koledy celé,
abychom si krásné melodie mohli
vychutnat co nejdéle. Přejeme hodně pohody,
a si koledy budete broukat sami nebo zpívat
s celou rodinou u rozsvíceného stromečku.
#redakce zpravodaje

