ZPRÁVY Z OBCE
Vážení přátelé,
dovolte, abychom Vás pozdravili v době nadcházejících vánočních svátků.
Nejdůležitější akcí v listopadu bylo pro naši obec provedení čerpacích zkoušek a ověření kvality vody v lokalitě „Zaječín“ a „Vlčí důl“.
Na základě provedených měření množství vody a hygienických rozborů vody bylo zjištěno, že čerpání z vrtu
vykazuje stejné hodnoty, které byly naměřeny při nalezení vodního zdroje, tedy zhruba 1 l/s v lokalitě „Vlčí důl“
a 0,6 l/s v lokalitě „Zaječín“.
Množství vody, které má obec v současné době
k dispozici, s dalšími zdroji pitné
vody, které byly
nalezeny, se jeví pro
obec jako dostatečné. Problémem jsou
spíše některé trasy
rozvodů obecního
vodovodu,
které
jsou vedeny v litině,
někde dokonce ještě
v azbestu. Tyto rozvody vykazují občasné závady, které
pak znepříjemňují
život jak nám, tak
zejména Vám občanům.
Máme v plánu postupnou obměnu těchto zastaralých rozvodů. Prvořadé
nyní pro nás bylo to, aby bylo vody pro obec dostatek.
Obec připravuje v současné době podklady k žádostem na dotace na příští rok a na roky další.
Z důležitých akcí bychom zmínili zejména zateplení
budovy obecního úřadu, včetně výměny oken a změny
způsobu vytápění této budovy, dále pak rozšíření splaškové kanalizace do dalších částí obce, přípravu projektu
na úpravu středu obce, připojení nově nalezených vrtů
na vodojemy v Zaječíně a ve Vlčím dole, výměna litinových a azbestových tras vodovodu apod.

V příštím roce bychom chtěli pokračovat v opravách
obecních cest, máme v plánu rozšířit veřejné osvětlení od Holubářových na pilu Výprachtice, řešit potíže
v obecních bytech v místě bývalé mateřské školky apod.
Z akcí konaných v měsíci listopadu je nutné se zmínit
o setkání výprachtických důchodců, které organizoval
SPOZ, AGROSPOL, obecní úřad a další.
Domníváme se, že se toto setkání vydařilo. Vzhledem
k počasí byla účast nižší než obvykle. Lidé se dobře pobavili a poseděli se sousedy, což je velmi důležité.
Dovolte nám, abychom Vás pozvali na „Vánoční koncert“, který se bude konat v kostele Proměnění Páně ve
Výprachticích dne
13. 12. 2008 v 15.00
hod.
Základní
škola
Výprachtice Vás ve
stejný den pozve na
výstavu prací svých
žáků. Na dvorku
školy (směrem na
Bystřec) se pak bude
konat zabíjačka.
K prodeji budou vepřové půlky
v ceně 49,- Kč za
1 kg, maso a masné
výrobky za dobrou
cenu. Pro účastníky
bude
připraveno
další
občerstvení
a horký čerstvý ovar přímo z kotle. Těšíme se na Vaši
hojnou účast. Zisk z akce u školy bude věnován našim
dětem.
Vzhledem k blížícím se svátkům vánočním nám dovolte, abychom popřáli Vám všem, Výprachťákům i přespolním, kteří budete číst naše noviny, spokojené, klidné
a šťastné Vánoce plné pohody a radosti z přítomnosti Vašich blízkých. Do nového roku Vám přejeme hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti v zaměstnání i v osobním
životě.
S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice

PODZIMNÍ DNY V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Podzimní dny v mateřské škole
Pohádka O chytré princezně - 4. listopadu jsme navštívili se staršími dětmi divadlo na zámku v Lanškrouně.
Zhlédli jsme rýmovaný příběh princezny, která svou chytrostí přelstila čerta.
Kouzelník ve školce
Již tradičně nás navštívil kouzelník Jiříček. Opět měl
pro nás připraveno několik kouzel a s některými kouzel-

Děti byly z veselých písniček i tajuplných kouzel nadšené.

Lucerničková slavnost
V podvečer 11. listopadu jsme pozvali rodiče a společně se vydali „hledat Martina“. Tomuto dni předcházelo
velké chystání. Ve školce jsme pekli a zdobili podkovy
a rodiče doma s dětmi vyráběli lucerničky.
Hledání Martina nám usnadnily hodné babičky, kterým
jsme přednášeli pranostiky a zpívali. Odměnou za to byly
dětem ořechy, bonbony a perníkové podkovy. Martin na-

Z Ondry a Zdendy se na chvilku stali opravdoví kouzelníci.

nickými triky nás i seznámil. Nejen děti byly vyzvány ke
kouzlení, ale kouzlila i paní učitelka. Celé vystoupení
bylo zpestřeno humornými písněmi kytaristy Mirečka.

Pohádkové babičky nás štědře obdarovaly.
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Obecní úřad upozorňuje
odběratele vody
z obecního vodovodu,
že termín úhrady
vodného a stočného
je nejpozději

15. prosince 2008

Martina jsme očekávali se zatajeným dechem.

konec přijel, ale letos sníh nepřivezl. Na závěr jsme mu
zazpívali martinskou píseň a rozešli jsme se domů.
Poděkování patří hodným babičkám - paní Hejlové
a paní Macháčkové a panu Hálovi za přípravu „Martina“.
Závěrem bychom chtěli poděkovat rodičům za velkou
účast a originální výzdobu lucerniček.
mateřská škola

...a dočkali jsme se.
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BRAVO – POMOCNÍK PŘED VÁNOČNÍMI SVÁTKY
Pečení cukroví patří k nejčastějším zvykům, které české
rodiny stále dodržují. Pečení cukroví vytváří vánoční atmosféru a provoňuje byt. Kromě toho se stává jedinečným
zážitkem pro děti, které rády pomáhají. Dětem budou
vlastnoručně připravené cukrovinky určitě více chutnat
a tatínkové si práce budou alespoň víc vážit. Při pečení
s dětmi je asi nejdůležitější si uvědomit, že by děti měly
dostávat jen takové úkoly, na které ve svém věku stačí,

vače, který umí připravit během pár minut chutnou večeři.
Rychle uvařit čaj nebo kávu v rychlovarné konvici a zase
se můžeme věnovat úklidu. Pokud nám zbylo něco od
oběda, ohřejeme si to v mikrovlnné troubě. Pokud jsme
se při práci trochu umazali, vypereme. Nevíme, jaké bude
počasí? Podíváme se na meteo stanici, která nám napoví.
Suché prádlo vyžehlíme žehličkou. Při úklidu jsme zapomněli přiložit do kamen a je nám trochu zima? Nevadí,
zapneme si teplovzdušný ventilátor nebo přímotopný
konvektor. Než půjdeme spát, vyčistíme si zuby elektrickým kartáčkem, jelikož nás celodenní práce zmohla. Ale
bylo uděláno tolik práce, která by bez elektrických pomocníků trvala mnohem a mnohem déle. Kde takové pomocníky, kteří budou spolehliví, mohu najít? Stačí se jen
trochu porozhlédnout v okolí – firemní prodejna BRAVO
v Jablonném nad Orlicí je plně k dispozici nejen v celém
předvánočním období. Pokud se Vám nikam nechce, stačí
se podívat na www.bravospotrebice.cz a vybrat si své domácí pomocníky. Přijdou až k Vám do dveří, a to za ceny,
které Vás mile překvapí.

a je nutné dávat pozor na ostré nože a horkou troubu. Zapomínat byste neměli na chválení - každá snaha dítěte by
měla být vždy odměněna. Aby pečení cukroví bylo ještě
snadnější, tak v souvislosti s technickou revolucí můžeme
dnes použít řadu elektrických pomocníků – různé šlehače
a roboty. Ty nám práci nejen usnadní, ale zkrátí i čas. Ten
nám zbude na nákup dárků, na své blízké, na odpočinek,
nebo na důkladnější domácí úklid. A zde zase můžeme
použít dalšího elektrického pomocníka – vysavač. Úklid
nám zabere mnoho času a ten zase chybí na přípravu
večeře. A je zde opět další pomocník v podobě sendvičo-

Ing. Pavel Jiruška
Vedoucí Obchodní divize

ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGIE (SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK 8 – 11 HODIN)
pro oblast Letohrad, Žamberk, Lanškroun, Jablonné n. Orl.
6. 12. - 7. 12. 2008

MUDr. Kobzová Zdeňka, Lanškroun, 5. května 2, tel.: 465 322 897

13. 12. - 14. 12. 2008

MUDr. Krčálová Helena, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, tel.: 465 676 824

20. 12. - 21. 12. 2008

MUDr. Milota Karel, Lanškroun, Svobody 356, tel.: 465 322 787

3. 1. -

24. 12. 2008

MUDr. Mareš Miroslav, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, tel.: 465 613 103

25. 12. 2008

MUDr. Nováková Gabriela, Lanškroun, Svobody 356, tel.: 465 322 787

26. 12. 2008

MUDr. Strnadová Marie, Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622, tel.: 465 642 765

27. 12. 2008

MUDr. Špička Jan, Králíky 414, tel.: 465 631 154

28. 12. 2008

MUDr. Špičková Marie, Králíky 414, tel.: 465 631 274

31. 12. 2008

MUDr. Šrámek Petr, Letohrad, U Dvora 815, tel.: 465 621 551

1. 1. 2009

MUDr. Ulman Jaroslav, Tatenice 268, tel.: 465 381 212

4. 1. 2009

MUDr. Vacková Jana, Lanškroun, Hradební 227, tel.: 465 322 348
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SPOZ OZNAMUJE

INZERCE ZDARMA
Koupím očištěné pálené cihly z bouračky, cca 1000 ks.
Možno i v okolí Výprachtic (do 10 km). Nabízím 3-4 Kč/ks.
tel.: 606 603 195

V prosinci oslaví své jubileum
Marcela Stejskalová
Jaroslav Katzer

50 let
50 let

Marie Hejlová

60 let

Stanislav Chaloupek

65 let

Anna Skalická

70 let

Věra Marešová

80 let

Pavlína Weiserová

85 let

Vytvoříme Vám program na míru pro redukci váhy.
Nikdy nebylo tak snadné zhubnout. Poradenství a servis
zdarma. Individuální vedení klientů. Více na www.jstetocojite.unas.cz
Hubnutí a tvarování postavy s trvalými výsledky. Žádná dieta, jednoduchý a v běžném životě aplikovatelný
program pro ženy i muže. Redukce váhy pouze s přírodními produkty. www.linie.webgarden.cz
Nabízíme štěňata čistokrevného německého ovčáka bez PP. Odběr týden před Vánocemi. Tři fenky a
tři pejsci. Barva od světle hnědé až po téměř černou.
Cena: 1500Kč, mobil: +420 603 786 108
Pracujte z domova. Hledáme 5-10 seriozních spolupracovníků. Více na www.pracujzdomova.cz

Vítejte mezi námi
Petr Chládek

Inzerci ZDARMA můžete zadávat na webových stránkách obce Výprachtice http://inzerce.obec-vyprachtice.cz a následně bude text inzerce otištěn ve Výprachtických novinách.

SPOZ INFORMUJE
V sobotu 15. listopadu se již potřetí v letošním roce
konalo Vítání občánků. Sedm dětí – čtyři chlapečci:
Petr Indra, Kryštof Falta, Radim Skala, Filip Helbich a tři
holčičky: Denisa Vávrová, Sára Hochová a Maruška Dobešová se svými rodiči zúčastnilo malého odpoledního
setkání v obřadní síni Obecního úřadu ve Výprachticích.
Premiéru mělo vystoupení šesti děvčátek z mateřské školy
pod vedením p. učitelky Smejkalové a Báčové. V programu dále účinkovala Alexandra Tosto, Ilona Kulhánková,
Sára Šedivá, Liliana Nýdecká, hudební doprovod Jana
Štefanová, fotografoval Jan Skalický. (Více fotografií si
můžete prohlédnout ve fotogalerii webových stránek
Obce Výprachtice).
Malým občánkům a jejich rodinám přejeme štěstí,
zdraví, lásku a pohodu v rodině, radost a spokojenost.

KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY,

pohledy, obálky, bankovky, tuzex. bony,
celé sbírky,
větší množství i pozůstalost po sběrateli.
Platím v hotovosti, nejvyšší možné ceny.
Informace na tel.: 724 229 292

Za SPOZ: Hanyšová M.

SDH Výprachtice
Vás zve 17. ledna 2009
na

HASIČSKÝ
PLES

v neděli 18. ledna 2009

DĚTSKÝ
KARNEVAL
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
SLAVNOST „OTVÍRÁNÍ SLABIKÁŘE“
Na úterý 18. listopadu připravila paní učitelka Fiebigerová pro děti z první třídy a jejich rodiče odpolední slavnost „Otvírání Slabikáře“.

vat jejich tiskací i psací formu a skládají a rozkládají je do
slabik a slov.
Po této „vyučovací hodině“ dostal každý z prvňáčků
svůj Slabikář, pěkně převázaný stužkou a označený razítkem svého nového malého čtenáře.
Na závěr slavnostního odpoledne si žáčci snědli kousek
z dortu, který byl samozřejmě ve tvaru Slabikáře a který
pro ně a pro tuto příležitost upekl pan Skala. K ochutnávce se přidali také všichni sourozenci prvňáčků a aby to
nebylo rodičům líto, tak také pro ně měli prvňáčci s paní
učitelkou připravené malé pohoštění.

Příležitostí pro toto společné setkání se stalo ukončení
práce dětí s Písmenkářem a protože již znají většinu písmenek a začínají pomalu číst, potřebují k tomu novou
učebnici – Slabikář.

JÓGA PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
Od středy 19. listopadu dojíždí každý týden do naší
školy vedoucí učitelka MŠ Horní Heřmanice paní Marcela
Cacková, DiS., která zde vede cvičení jógy pro žáky a jejich rodiče.

Paní učitelka si se svými žáčky připravila ukázkovou
hodinu, aby rodiče viděli, jak jejich děti ve škole pracují
a co všechno se již za první tři měsíce školní docházky
naučily. Jak se prostřednictvím her učí písmenka, rozezná-

Slovo „jóga“ pochází ze sanskrtu a znamená „spojit,
sjednotit“. Jógové cviky působí celistvě a uvádějí tělo,
mysl, vědomí i duši do rovnováhy. Takto nám jóga pomáhá zvládnout každodenní nároky, problémy i starosti
(http://www.volny.cz/sujcz/joga_cojeto.htm).
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Toto cvičení je vhodné i pro dospělé a případní zájemci se mohou přihlásit u paní učitelky Fiebigerové. Cena
jedné hodiny je 20,- Kč.

Příprava na tuto akci začala již 12. listopadu pečením
perníčků ve školní kuchyni, do kterého se pustilo ženské
osazenstvo naší školy. Upečené perníčky pak ozdobili
žáci při pracovních činnostech.
Mgr. Petr Fiebiger

KURZ PLAVÁNÍ SKONČIL
Ve čtvrtek 27. listopadu proběhla poslední 10. výuka
kurzu plavání žáků I. stupně. Od uzavření plaveckého bazénu v Zábřehu jsme již druhým rokem dojížděli do bazénu v České Třebové. Tady se každý týden dětem věnovaly
učitelky místní Plavecké školy a učily ty nezkušené nebát
se vody a ty zkušenější plavat a hlavně správně plavat.

PRODEJNÍ VÝSTAVA ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ,
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
a
ZABÍJAČKOVÉ HODY
Srdečně všechny zveme
v sobotu 13. prosince 2008 od 9:00 hodin
do Základní školy Jindřicha Pravečka ve Výprachticích.
Akce probíhá ve spolupráci s Obcí Výprachtice
a starostou obce.

Děkujeme členům SDH Koburk, SDH Výprachtice,
přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit
v sobotu 1. listopadu 2008
s Janem K a š k o u.
Též děkujeme za projevenou soustrast,
slova útěchy a květinové dary.
Rodina Hanyšova, Kaškova a Filipova.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ S PRODEJNÍ VÝSTAVOU
A ZABÍJAČKOU
Na sobotu 13. prosince připravují učitelé, žáci i zaměstnanci školy „Vánoční prodejní výstavu“ žákovských
prací, které budou vznikat při školním workshopu 1. – 3.
prosince.
Tato akce bude spojena s Dnem otevřených dveří v naší škole, aby návštěvníci měli možnost vidět, jak se škola
postupem času mění a jak pracujeme na zlepšování estetického prostředí, ve kterém se žáci učí.
Ve spolupráci se starostou obce panem Stejskalem
bude na školním dvoře „zabíjačka“ a bude zde možnost
ochutnat a zakoupit si zabíjačkové lahůdky. Občerstvení
bude zajištěno také ve školní jídelně.

Oznamujeme občanům,
že v letošním roce vypršela
platnost smluv o nájmu hrobového místa.
Prosíme občany, kteří tak ještě neučinili,
aby se dostavili na Obecní úřad
k podpisu smluv na další období.
Děkujeme.
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VÁNOČNÍ ZASTAVENÍ
Vážení přátelé, dovolte nám, abychom se v souvislosti
s nadcházejícími Vánočními svátky s Vámi společně zastavili a zamysleli se nad významem Vánoc.
Vánoce jsou pro nás všechny symbolem radosti, spokojenosti, pohody a míru. Byť se na Vánoce těší zejména
děti, které očekávají, že jim „Ježíšek“ přinese jejich vytoužený dárek, ani my dospělí nejsme bez zvědavosti. Přestože mnohdy již dopředu víme, jaký dárek nám naši bližní
nadělí, na dárek se těšíme a máme z dárku nefalšovanou
upřímnou radost. Dárky nás často vrací do období našeho
dětství. Vzpomínáme na všechny krásné Vánoce a těšíme
se z radosti našich dětí, rodičů, sourozenců, vnuků, synovců, neteří, našich blízkých.
Tato radost, která je spojena s atmosférou Vánoc, je
zvláštním prožitkem, který se v jiném období v roce nemusí v souvislosti s obdarováním opakovat. Nikdo z nás
se nechce proto připravit o tuto radost, o tento velmi krásný prožitek spojený nejen s přijetím dárků, ale zejména
s obdarováním našich blízkých. Vánoce v nás probouzí
velikou touhu sdílet společnou radost se svými bližními.
Těšíme se na ně, posíláme jim přání, posíláme maily, SMS
zprávy apod. Tímto konáním dáváme všem lidem najevo,
že o nich víme, že s nimi chceme sdílet ty zvláštní krásné
chvíle tajuplného spojení v té zvláštní atmosféře Vánoc.
Zkusme si proto letos udělat více času na setkání s rodinou a přáteli. Zkusme se zastavit a zapřemýšlet o tom,
co jsme udělali dobře, čím jsme ostatním prospěli, co
jsme udělali dobře, co se nám naopak nepodařilo, komu
jsme ublížili apod. Toto vánoční období nás přímo pobízí k tomu, abychom zpomalili, snažili se více odpočívat
a zamysleli se nad smyslem a cílem naší cesty.
O Vánocích se můžeme více orientovat na záležitosti
duchovní a očekávaný příchod Ježíše Krista tuto vánoční
atmosféru ještě více umocňuje a ozvláštňuje.
Zapomeňme s této době alespoň na chvíli na staré spory a sváry a odpusťme všem, kteří nás urazili, ublížili nám,
nebo nás jinak poškodili.
Dejme najevo své rodině,
známým, sousedům a ostatním lidem, jak moc nám
na nich záleží, odhoďme
předsudky, ješitnost a pýchu
a snažme se kolem sebe
vytvářet atmosféru pohody,
radosti, vzájemné harmonie
a klidu. Prospějeme tím nejenom ostatním, ale zejména
sami sobě, neboť nalezení
vlastního klidu a harmonie
nás naplní velkým pocitem
štěstí a radostí.
Přejeme Vám všem šťastné
a radostné Vánoce, hodně
zdraví a spokojenosti v novém roce 2009.
Zastupitelstvo obce Výprachtice
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ČESKÉ VÁNOČNÍ TRADICE
Žádné roční období se v Česku nepojí s tolika tradicemi
jako Vánoce. Jejich kouzlo nutí i ty nejracionálnější povahy k dělání zdánlivě nesmyslných věcí. Kdy je možné
přistihnout dívku 21. století, jak hází střevícem za hlavu?
Seriozního pána, jak si do peněženky zasouvá rybí šupinu? Celou rodinu, když napjatě sleduje lodičky z ořechových skořápek v umyvadle? Jenom jednou. V neobyčejné
vánoční době jsou neobyčejné věci normální.
České vánoční tradice v sobě neoddělitelně spojují
křesťanské svátky s pohanskými obřady, dávné místní obyčeje se proplétají s vlivy jiných zemí. Jaké hlavní zvyky se
dnes v Česku váží k adventnímu a vánočnímu období?

slibuje, že bude hodné, podaruje drobnými dárky, především sladkostmi a ovocem. Zlobivější děti ale mohou
mezi cukrovinkami nalézt i bramboru nebo kousky uhlí.
Není-li převlečený Mikuláš na dosah, dítě nepřijde zkrátka. Stačí, když dá za okno punčochu, po setmění mu do
ní Mikuláš nadílku vloží i bez zkoušky.
Cukroví a vánočka
České Vánoce jsou nejsladším obdobím v roce. Hospodyňky se doslova předhánějí v pečení vanilkových rohlíčků, perníčků, sněhových pusinek a desítek dalších druhů
cukroví. Recepty se v rodinách předávají po generace,
není proto divu, že drobné cukroví je na pohled krásné
a na jazyku se rozplývá.

Adventní věnec
Mezi nejoblíbenější symboly předvánoční doby patří adventní věnec. Je většinou spletený ze zeleného chvojí, někdy
ozdobený mašlemi, šiškami a jinými maličkostmi. Na věnci
stojí čtyři svíce, které představují čtyři adventní neděle. Těmi

Nepostradatelnou součástí svátečního stolu je vánočka,
sladké pečivo z kynutého těsta spletené do tvaru copu,
zdobené rozinkami a mandlemi.
Jesličky
Zobrazování biblického výjevu z betlémského chléva,
kde se na slámě narodil Ježíšek, patří mezi české vánoční
tradice již celá staletí. Betlémy se stavějí nejrůznějších velikostí a z nejrůznějších materiálů: ze dřeva, papíru, keramiky, ale i z perníku či dokonce z másla. Ve středu betléma

je vymezen advent, doba, v níž křesťané očekávají narození
Spasitele. Každou neděli se na věnci rozsvítí další svíčka, až
na konci adventu září všechny. Pro křesťany je přibývající
světlo symbolem blížícího se příchodu Ježíše Krista, tradici
ale dodržují i ti, kdo se prostě těší na Vánoce.
Barborky
Svobodné dívky by mohl zajímat zvyk, který se váže
k svátku sv. Barbory (4. 12.). Ten den podle tradice trhají
dívky třešňové větvičky zvané barborky a čekají, zda jim
do Vánoc ve váze rozkvetou. To by znamenalo, že se dívka do roka vdá.
Mikuláš, anděl a čert
Velmi živým je v Česku svátek sv. Mikuláše. V jeho
předvečer, 5. prosince, navštěvuje děti Mikuláš v doprovodu čertů a andělů.
Mikuláš v biskupském rouchu děti nejdříve zkouší,
například z básničky či písničky, a vyptává se na jejich
poslušnost. Čert mu dodává autoritu strašením, pouštěnou
hrůzu vyvažuje krásný anděl. Nakonec Mikuláš dítě, které
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jsou jesličky s Ježíškem, obklopeným Pannou Marií a svatým Josefem. Nad chlévem se vznáší anděl, který drží stuhu
s nápisem Sláva na výsostech Bohu. Další postavičky představují pastýře a stádo ovcí, kterým bylo narození zvěstováno, dary přinášejí tři mudrcové. K biblickým reáliím lidé
často přidávali postavy, budovy i stromy ze svého okolí.
Vánoční stromeček
Bez rozzářeného stromečku si dnes Vánoce už ani
nedovedeme představit. Přesto je tento zvyk v českých
zemích celkem mladý. V měšťanských a šlechtických domácnostech se začal objevovat počátkem devatenáctého
století, zdomácněl ale až v průběhu jeho druhé poloviny. Na venkově dnešnímu pojetí předcházel zvyk věšet
stromek špičkou dolů nad slavnostní stůl. Zpočátku se
stromek zdobil červenými jablíčky, ořechy, ozdobami ze
slámy nebo cukrovím. Ve dvacátém století začaly převažovat skleněné ozdoby. Nejrozšířenější je zřejmě smrček,
oblíbené jsou ale také borovice a jedličky. Stromeček se
zdobívá buď na Štědrý den (24. 12.) nebo den předem
a rodiny se z něj radují většinou alespoň do Tří králů
(6. 1.). Od dvacátých let minulého století se objevují vánoční stromky na veřejných prostranstvích českých měst
a obcí. Dnes je asi nejznámější každoročně vztyčovaný
strom na Staroměstském náměstí v Praze.

Ve většině domácností se kapr, obalený v mouce, vajíčku a strouhance, smaží na pánvi. Mezi tradiční pokrmy
patří i kapr vařený „na modro“ se zeleninou a máslem.
Tradice praví, že kdo si dá šupinu z vánočního kapra při
večeři pod talíř, bude mít dostatek peněz po celý následující rok. Podobného účelu dosáhne i ten, kdo si dá šupinu
do peněženky. Kaprův osud se ale občas vyvine úplně
jinak: zvláště děti vítají, když ho na Štědrý den mohou
pustit zpět na svobodu.
Ježíšek
Po štědrovečerní večeři nastává okamžik, na který se
mnohé české děti těší celý rok. Rodina se shromáždí kolem rozsvíceného vánočního stromečku, pod nímž se kupí
zabalené dárky. Podle tradice je sem nepozorovaně přinesl
Ježíšek. Na rozdíl třeba od Santa Clause tato postava nemá
žádnou ustálenou vizuální podobu. Také způsob, jakým
k dětem přichází, zůstává obestřen tajemstvím. Ježíšek je
zdrobnělinou pro Ježíše Krista, jehož dětství je o Vánocích
zdůrazňováno. Děti Ježíškovi před Vánoci posílají dopis,
ve kterém ho prosí o to, co by si přály pod stromečkem
nalézt. Původně v českých zemích nosíval dárky sv. Mikuláš, postava Ježíška sem pronikla až v devatenáctém
století z Německa. České děti z obou tradic vytěžily maximum: dárky jim nosí jak Mikuláš, tak Ježíšek.

Štědrý večer
Na Štědrý den (24. 12.) se rodina schází doma, zdobí
stromeček, chystá se večeře. Mnoho lidí zachovává až
do večera půst. Dětem, které se nemohou dočkat večeře,
rodiče slibují, že vydrží-li nejíst, uvidí zlaté prasátko. Po
setmění, s východem první hvězdy, se zasedá ke společné
večeři. Tradiční česká štědrovečerní večeře se skládá z rybí
polévky a smaženého kapra s bramborovým salátem. Od
večeře není radno vstávat, zbytečně se tak přivolává neštěstí. To podle tradice přináší i lichý počet lidí kolem stolu.
Vánoční kapr
V předvánočním čase jsou v ulicích všech českých
měst k vidění mohutné kádě plné kaprů. Většina jich pochází z proslulé rybníkářské oblasti na jihu Čech.

10

Koleda
Tradice koledování sahá v českých zemích až do středověku a ještě v nedávné době byl tento zvyk součástí
především venkovského prostředí. Koledníci obcházeli
stavení, zpívali písně a za přání všeho dobrého dostávali od hospodářů výslužku. Hlavní dobou koledování
bylo období mezi Štědrým dnem a svátkem Tří králů (tj.
24. 12. - 6. 1.). S tradiční vánoční koledou je spojen například svátek sv. Štěpána (26.12.). Verše Koleda, koleda
Štěpáne, co to neseš ve džbáně? Nesu, nesu koledu, upad
sem s ní na ledu znají i děti, které se koledovat už nevydávají.

DOBA VÁNOČNÍ
Dnes vzešlo nad námi světlo,
protože se nám narodil Kristus Pán;
dostal jméno: podivuhodný, Bůh, kníže pokoje,
otec budoucího věku;
Jeho království nebude mít konce.
(Lk 1, 33)

Nový rok
První den v roce je provázen rčením „Jak na Nový
rok, tak po celý rok“. Je proto záhodno vyvarovat se jak
všech hádek a rozepří, tak i nepříjemné práce. K obědu se
tradičně podává čočka nebo polévka s drobnou krupicí.
Podle zvyku si těmito pokrmy člověk zajišťuje dobrou finanční situaci na celý rok. Naopak tradice nedoporučuje
servírovat zajíce či drůbež, a to aby štěstí neuteklo nebo
neulétlo.
Tři králové
Šestého ledna obcházejí domácnosti chlapci převlečení za tři krále, koledují a přejí vše dobré. Na vchody
domů a bytů píší svěcenou křídou K + M + B, tedy zkratku
latinské věty Christus mansionem benedicat, Kristus ať
žehná tomuto příbytku. V tento den se také pořádají různé
charitativní sbírky. Na Tři krále končí cyklus vánočních
svátků. Lidé odstrojují stromeček a ukládají betlém, aby se
k němu zase napřesrok vrátili.

Vánoce!

Naše tápající lidstvo
čeká na tebe,
betlémské Dítě,
jež přicházíš zjevit
Boží lásku.

Převzato z www.czech.cz

Ty, Králi pokoje,
nás vybízíš právě dnes,
abychom se nebáli a svá srdce
otevřeli dokořán
k vyhlídkám naděje. ...
Když se blíží Vánoce,
je vhodné poslat přání,
přijměte tedy z mých rukou
hrst přání nejlepších:
zdraví, klidu, radosti,
aby člověk člověka měl rád,
aby jeden druhému více štěstí přál
aby ten nový rok za to stál
z Božím požehnáním.

Váš kněz Ireneusz Szociński

Zveme všechny na Štědrý den na mši svatou
24. 12. ve 24.00 hod.
v místním kostele Proměnění Páně

Vzhledem k nedostatku podzemních zásob
vody došlo ke snížení přítoku vody do obecního vodojemu, proto Vás žádáme o maximální
šetření vodou.

25. 12. na 1. svátek vánoční – Mše svatá v 9.30 hod.
26. 12. na sv. Štěpána – Mše svatá v 9.30 hod.

Obecní úřad
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Omalovánka

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

Spojte čísla od 1 do 19.
Vybarvěte všechna klubíčka, jejichž výsledek je 6.
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