ÚVODNÍ SLOVO
Krásné nadcházející svátky Vánoc, milí spoluobèané,
konèí podzim a zaèíná období zimy. Èas spojený s krásnými chvílemi u vánoèního stromku, pøíjemná setkání s rodinou
a doba, kdy si mùžeme alespoò trochu odpoèinout. Koncem roku
každý z nás bilancuje, co se nám podaøilo a co budeme muset
stihnout v roce pøíštím. Ten letošní rok 2020 byl úplnì jiný než
léta pøedchozí. Objevil se nový druh nemoci a nám všem pìknì
zamíchal životy. Omezil nás v práci, v cestování, nemohli jsme se
stýkat jako døíve a mnohé rodiny musely kvùli online výuce nastavit nové rodinné povinnosti. Na všem špatném ale hledejme to dobré… mìli jsme více èasu na
pøemýšlení, na obyèejné být spolu doma, objevovali jsme krásy naší Èeské republiky a možná
si i uvìdomili, že nic není samozøejmostí, že i zdraví a svoboda mohou být velmi køehké, a tak
je tøeba s nimi zacházet. Další období pro nás nebude jednoduché, bude pøedevším na nás,
jak budeme zodpovìdní a jak se k celé situaci postavíme.
V øíjnu také probìhly krajské volby a i díky vaší obrovské podpoøe jsem byla zvolena
do Zastupitelstva Pardubického kraje. Stala jsem se námìstkyní hejtmana pro zdravotnictví
a budu moci pomáhat nejen obèanùm naší obce, ale i celého kraje. Mnohokrát Vám za vaši
dùvìru dìkuji a jak jsem slíbila již pøed volbami, na naší obci dále zùstávám v pozici starostky.
Pouze má funkce se stává neuvolnìnou. Aby pro vás byl na obecním úøadì každý den k dispozici nìkdo, kdo s vámi mùže øešit vaše problémy èi dotazy, zvolilo zastupitelstvo obce pana
Miroslava Tkáèe jako uvolnìného èlena zastupitelstva. Na nìj se mùžete obracet, kdykoliv
budete potøebovat. Já jsem vám samozøejmì k dispozici i nadále jak na telefonu, tak mailu,
èi osobnì po sjednání schùzky. Pro mì osobnì je velmi dùležité, aby se naše obec dále rozvíjela jako doposud a vy jste byli spokojeni. Naše obec je mou srdeèní záležitostí a i pøes svou
neuvolnìnou funkci se jí stále stejnì peèlivì vìnuji a vìnovat budu, dokud budete chtít i vy.
Nyní budeme bilancovat i my na obci, proto si shrneme ty nejvìtší stavby, které se nám
v letošním roce podaøilo zrealizovat. Nejprve jsme zapoèali výstavbu nové kanalizaèní vìtve pro ulici Lesnickou, Obráncù míru a Školní s výstavbou pøeèerpávací jímky. Tato stavba
byla velmi složitá vzhledem k abnormálním hydrogeologickým podmínkám. Letos se výraznì
zvýšila hladina spodní vody a ta nám komplikovala usazení pøeèerpávací šachty. Musely být
provedeny speciální hydrogeologické vrty, které nejprve vodu z bezprostøední blízkosti stáhly
a následnì mohlo být položeno nové potrubí. Vše se nakonec dobøe zvládlo a na novou kanalizaci se mohly napojit stávající nemovitosti. Druhou významnou stavbou byla výmìna veøejného osvìtlení pøi páteøní komunikaci v Labìtínì, pøes Øeèany až po Trnávku a od Èeských
drah po sportovištì. Souèástí projektu byla i výmìna zastaralých rozvadìèù v ul. Budovatelù
a ul. 1. máje. Dnes máme krásnì nasvícenou obec a pøipravené projekty pro výmìnu svítidel
i v ostatních èástech obce. Už tato výmìna bude mít vliv na energetické úspory v obci. Zajisté
jste si také všimli, že máme nové LED vánoèní osvìtlení. Ozdoby zhotovil pan Petr Kroupa
z Labìtína a naši zamìstnanci ho vybavili osvìtlením. Všem moc dìkujeme, spoleènými silami
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jste tak vytvoøili ryze „naše vánoèní osvìtlení“ tak, jak bylo u nás v obci zvykem i v minulosti.
Dalším projektem, který jsme dokonèili v prùbìhu listopadu, byla rekonstrukce bìžeckého
oválu, doskoèištì a høištì v areálu základní školy. Tento areál si již zasloužil obnovu. Jakmile
vyroste novì zasetá podzimní travní smìs a osadíme provozní øád høištì, budete ho moci ke
sportovním úèelùm využívat. V obci také probíhá kabelizace, kdy se pøekládá vrchní elektrické
vedení do podzemního. Investorem této akce je ÈEZ a pøi té pøíležitosti dochází k opravì
chodníkù, které jsou kabelizací dotèeny. Tyto opravy již hradí obec. Pøi této pøíležitosti bych
vás ráda požádala, abyste na chodnících neparkovali a nechávali je zejména nyní, v zimním
období, volné. V pøípadì, že napadne sníh, bude nutné chodníky udržovat a projíždìt zde
se sypacím a vyhrnovacím vozem. Kde budou stát auta èi neuklizené popelnice, chodníky
nebudou moci být udržovány. Dìkujeme za pochopení. Na obecním úøadì jsme také pøipravili
projektovou dokumentaci, vyøídili stavební povolení a podali žádost o dotaci na rekonstrukci
místní komunikace U Kostela. Po novém roce bude vypsáno výbìrové øízení na dodavatele
stavby. Pokud se podaøí dotaci získat, budeme na jaøe moci zaèít stavìt.
Pøíští rok už bohužel tak investiènì bohatý nebude, pøestože jsme mìli ještì hodnì plánù.
Pokud obdržíme dotaci na rekonstrukci místní komunikace U Kostela, bude prioritou její
výstavba. Bohužel covidovou situací a schválením kompenzaèních bonusù a daòového balíèku, který ruší superhrubou mzdu, došlo k výraznému úbytku penìz do obecního rozpoètu
z rozpoètového urèení daní. Naše obec tak pro rok 2021 pøijde o cca 5 milionù korun, což je
rovno jedné vìtší investièní akci, nebo nìkolika menším. Oprava komunikace Školní, Hornická
a Jiráskova, kde jsme chtìli udìlat nový povrch, a další výmìna veøejného osvìtlení v obci,
bude muset poèkat. Nevìšíme ale hlavu a pøipravujeme další akce v podobì projektové dokumentace. Jedná se o rekonstrukci komunikace Do Kouta vèetnì budoucího námìstíèka u
KODUSu a bìhem roku 2021 budeme vybírat ze dvou variant studií rekonstrukce ul. Obráncù
míru v Labìtínì vèetnì propustkù. Po výbìru studie zaèneme projektovat. Pøipravujeme také
dokumentaci k výstavbì parkovištì u základní školy, u køižovatky ul. Jiráskovy a Školní. Jsme
pøipraveni žádat o dotace, které by nám výstavbu našich projektù výraznì urychlily, proto
je práce na projektových dokumentacích a stavebních povoleních dùležitá. Pokud bude vše
pøipraveno, máme šanci dotace získat, jestliže je ministerstva vypíší. Vše ale závisí na tom,
jak se bude zlepšovat ekonomická situace státu. Èekají nás „hubenìjší“ roky. Mnohé obce èi
mìsta se vlivem menších pøíjmù rozhodly zvyšovat koeficienty daní z nemovitostí èi místní
poplatky. Pøi projednávání rozpoètu na rok 2021 v naší obci však s jakýmkoliv navyšováním
nepoèítám, což doufám pøivítáte.
Milí spoluobèané, pøeji vám všem krásné Vánoce prožité v klidu a rodinné pohodì,
s láskou v srdci a dobrou náladou vždy na dosah. Pøeji Vám mnoho zdraví do pøíštího roku
a spoustu splnìných snù a cílù. Doufám, že pøíští rok bude o nìco lepší a my se znovu uvidíme
na obecních kulturních akcích. Už mi chybí potkávání s vámi a dobrá nálada, která se vždy
našimi akcemi prolíná. Vìøím spolu s vámi ve vrácení lepších èasù a pøeji vám krásné Vánoce
a šťastný vstup do roku 2021.
Ing. Michaela Matoušková, MPA, starostka obce
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OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 09/2020 ze dne 07.10.2020
Dodatek è.2 ke smlouvì o dílo na akci „Øeèany nad Labem – západ – kanalizace I. etapa“ –
snížení koneèné ceny
Paní starostka informovala o ukonèení stavby kanalizace Øeèany nad Labem – západ, kanalizace I. etapa. Pøeèerpávací jímka je již v provozu. I pøes znaèné vícepráce kvùli deštivému poèasí a vysoké hladinì
spodní vody se ale po odeètení ménìprací po navržení jednodušší technologie nakonec celková cena
za dílo snížila. Toto snížení celkové èástky je nutno doschválit dodatkem ke stávající smlouvì.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n.L. schvaluje Dodatek è. 2 smlouvy o dílo na realizaci díla „Øeèany
nad Labem – západ – kanalizace I. etapa“ se spoleèností MIROS Pardubice, a.s. na snížení ceny
díla o 48 243,74 Kè bez DPH, tedy na 6 440 224,20 Kè bez DPH.
Zaøazení území obce Øeèany nad Labem do území pùsobnosti MAS Bohdaneèsko na období 2021+
Paní starostka informovala o možnostech dalšího získávání dotací pro rozvoj obce. Jednou
z možností je èlenství v nìkteré z okolních MAS (místní akèní skupina). V MAS Železnohorský
region již nemají prostor pro pøijímání dalších obcí.
MAS Bohdaneèsko naopak nové èleny pøijímá. Vzhledem k zajímavým možnostem získání dotací
je pomìrnì dùležité, aby obec byla èlenem nìkteré z MAS.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n.L. schvaluje zaøazení území obce Øeèany nad Labem do územní
pùsobnosti MAS Bohdaneèsko na období 2021-2027.
Diskuse, rùzné
Paní Teplá informovala o kontrole finanèního výboru na hospodaøení pøíspìvkové organizace ZŠ a
MŠ Øeèany n.L., která probìhla 1. 10. 2020 s jednou pøipomínkou, kdy ještì za minulého vedení
školy nebylo udìláno poptávkové øízení na nerezové stoly do kuchynì, jak urèuje usnesení obce.
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 10/2020 ze dne 21.10.2020
Nákup malého kolotoèe na dìtské høištì v Labìtínì
Paní starostka informovala o nákupu nového kolotoèe na dìtské høištì v Labìtínì. Oprava stávajícího kolotoèe by vyšla finanènì pøíliš nákladnì a výhodnìjší je zakoupit nový se zárukou.
Nabídky jsou k dispozici dvì, levnìjší nabídka však nezahrnuje i montáž kolotoèe.
Mgr. Tuèek poslal návrhy celokovových kolotoèù od firmy, která dodala ostatní prvky na dìtském høišti. Nicménì podle Ing. Køivky je nutné ještì ovìøit pøekrývání bezpeènostních zón
jednotlivých prvkù na dìtském høišti a podle toho pøípadnì zvolit prùmìr kolotoèe.
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Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n.L. schvaluje nákup dìtského celokovového kolotoèe na stání se sloupem a ètyømi madly o maximálním prùmìru 1,8 m pro dìtské høištì v Labìtínì za maximální cenu
29 838,60 Kè s DPH.
Ukonèení uvolnìní starostky obce pro výkon funkce na funkci neuvolnìnou
Paní starostka informovala o výsledku voleb do krajského zastupitelstva Pardubického kraje,
kdy byla zvolena a bude zastávat funkci uvolnìné námìstkynì hejtmana. Nechce vykonávat
obì funkce jako uvolnìné, proto prosí o pøevedení funkce starostky jako neuvolnìné.
Na pracovní schùzce zastupitelù po posledním OZ byla celá situace komplexnì probrána
a prodiskutována všemi pøítomnými zastupiteli. Paní starostka dala následující návrh: ona
sama bude dále starostkou, ale neuvolnìnou a jeden ze zastupitelù bude vykonávat funkci
jako uvolnìnou a bude pøítomen na Obecním úøadì pro veškeré pracovní èinnosti i styk
s veøejností. Veškeré pravomoci starostce obce zùstanou zachovány. Prodiskutována byla také
možnost zøízení místa tajemníka, ale to by znamenalo pro obec výrazné zvýšení nákladù atd.
Každému z pøítomných zastupitelù byla na uvedené schùzce nabídnuta možnost uvolnìní pro
svou funkci. Všichni až na Miroslava Tkáèe odmítli.
Finanènì by uvolnìný zastupitel dostal tabulkový plat a neuvolnìná starostka by mìla rozdíl
svého stávajícího platu a platu uvolnìného zastupitele. Tzn. že tato zmìna nebude pro obec
znamenat zvýšení nákladù a bude rozpoètovì neutrální.
Pan Petr Matoušek toto rozporoval a navrhoval zøízení funkce tajemníka s rozpoètovì neutrálním platem. Paní starostka upozornila, že plat tajemníka jakožto úøedníka je dán tabulkovì
a je vyšší než uvolnìní èlena zastupitelstva. Tajemník zároveò musí splòovat zákonem stanovené podmínky a jmenuje ho do funkce øeditel Krajského úøadu. Tato zmìna by znamenala
negativní dopad na obecní rozpoèet. Nicménì pan zastupitel Matoušek podal svùj protinávrh
ke zøízení funkce tajemníka na obci proti výše uvedenému návrhu.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n.L. neschvaluje zøízení místa tajemníka.
Dále bylo hlasováno o pùvodním návrhu.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n.L. schvaluje výkon funkce starostky obce jako neuvolnìnou funkci
s platností od 1.11.2020 s mìsíèní odmìnou neuvolnìné starostky obce ve výši 19 260 Kè.
Uvolnìní zastupitele obce
Tento bod byl projednáván souèasnì s pøedchozím bodem. Pan Miroslav Tkáè zùstal jako jediný zbývající zastupitel, který by mohl vykonávat tuto funkci uvolnìného zastupitele. Ostatní zastupitelé odmítli
nebo nepodali svoje vyjádøení.
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Uvolnìný zastupitel bude zajišťovat chod obecního úøadu a styk s veøejností v bìžné pracovní
dobì v zastoupení paní starostky. Tímto bude zachována kontinuita práce a chodu obce po
dobu dvou let do pøíštích komunálních voleb.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n.L. schvaluje zastupitele Miroslava Tkáèe jako uvolnìného èlena zastupitelstva obce s platností od 21.10.2020.
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 11/2020 ze dne 18.11.2020
Dodatek è. 1 k veøejnoprávní smlouvì è. 4/S/2020 s obcí Trnávka
Paní starostka informovala o zmìnì úèelu použití finanèních prostøedkù od obce Trnávka pro
Základní školu a mateøskou školu Øeèany nad Labem. Finanèní prostøedky budou pøesunuty
na rekonstrukci a malování v MŠ. Obec Trnávka se zmìnou úèelu použití souhlasí.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n.L. schvaluje uzavøení dodatku è. 1 k veøejnoprávní smlouvì è.
4/S/2020 uzavøené mezi Obcí Trnávka a Základní školou a mateøskou školou Øeèany nad
Labem. Poskytnuté penìžní prostøedky budou novì urèeny na rekonstrukci a malování MŠ
Øeèany nad Labem.
Dodatek è. 1 ke Smlouvì o dílo s firmou MATEX HK s.r.o.
Pøedsedající a místostarosta pro stavební záležitosti informovali zastupitele o zmìnì rozsahu zadláždìní chodníkù po kabelizaci a z toho vyplývající potøebu schválení dodatku s firmou MATEX HK
v pøípadì, že máme zájem opravit i chodníky nedotèené kabelizací, ale navazující na opravený úsek.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n.L. schvaluje uzavøení dodatku è. 1 Smlouvy o dílo s firmou
MATEX HK s.r.o. na zvìtšení rozsahu zadláždìní chodníkù po provedené kabelizaci v ul.
Jiráskova, Hornická, Spálená v cenì díla bez DPH o 205 041,73 Kè. Celková cena díla po
navýšení bude 1 275 458,91 Kè bez DPH.
Diskuse, rùzné
Paní Teplá informovala o schùzi Finanèního výboru, která probìhla dne 18.11.2020. Byl projednán rozpoèet obce a pøíspìvkové organizace ZŠ a MŠ Øeèany n.L. na rok 2021. Tento rozpoèet byl finanèním výborem schválen a doporuèen zastupitelstvu ke schválení. Oba rozpoèty
budou vyvìšeny na úøední desce obce. Paní starostka nabídla zastupitelùm možnost osobního
projednání rozpoètu pøed jeho projednáním.
Úplný výèet bodù z jednání zastupitelstva obce najdete na webových stránkách obce.
Zde byly redakcí vybrány jen nejdùležitìjší body.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Vodovody a kanalizace Pardubice oznamují, že od 1.1.2021 dochází ke zvýšení ceny vodného. Cena za 1 m3 dodané vody bude èinit 44,36 Kè + DPH zákonem stanovené výše.
Vyúètování vodného za období, v nìmž dojde k úpravì cen, nebude-li proveden odeèet
stavu mìøidla, bude provedeno pomìrem, a to k poètu dnù za období pøed a po úpravì cen.
Od data zmìny budou použity nové ceny.
Poplatek za svoz komunálního odpadu
Upozoròujeme obèany, že v bøeznu se vybírají poplatky ze psù a za odpady pro rok 2021.
Poplatek ze psù èiní 100,- Kè a za druhého a každého dalšího psa 150,- Kè.
Poplatek za odpady na rok 2021 èiní 500,-Kè/osoba.
Poplatek je splatný do 31. 3. 2021, po tomto termínu bude úètováno penále.
Po zaplacení poplatku za odpady obdržíte samolepku na popelnici, na které bude vyznaèeno èíslo popisné. Od 1.dubna nebudou vyváženy popelnice, které budou bez samolepky.
Poplatky je možno uhradit následovnì:
1. V hotovosti na obecním úøadì v úøední dny, tj. pondìlí a støeda 8-12, 13-17 hod
2. Bezhotovostní platbou na úèet è. 1205435379/0800
Poplatek za odpady:
- variabilní symbol 1340xxxx (první x: 1=Øeèany nebo 2=Labìtín; následující 3x pro è.p. domu)
- napø.:
- v Øeèanech è.p. 333 bude tvar VS 13401333, pro è.p. 92 bude tvar VS 13401092
- v Labìtínì èp. 9 bude tvar VS 13402009
Poplatek ze psù:
- variabilní symbol 1341xxxx (první x: 1=Øeèany nebo 2=Labìtín; následující 3x pro è.p. domu)
- napø.:
- v Øeèanech è.p. 333 bude tvar VS 13411333, pro è.p. 92 bude tvar VS 13411092
- v Labìtínì èp. 9 bude tvar VS 13412009
3. Složenkou na úèet è. 1205435379/0800
Poplatek za odpady:
- variabilní symbol 1340xxxx (jako u zpùsobu platby è. 2)
Poplatek ze psù:
- variabilní symbol 1341xxxx (jako u zpùsobu platby è. 2)
6
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Uzavøení obecního úøadu
Obecní úøad oznamuje, že ve dnech 28. 12. 2020 a 30. 12. 2020 bude uzavøen.
Ovìøení a výpisy z Czech Point lze získat na poštách v Pøelouèi a ve Chvaleticích.
Obecní úøad bude znovu otevøen v pondìlí 4. 1. 2021.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Již nìkolik let
patøí k milým tradicím v naší obci
rozsvícení vánoèního stromu, které
se rok od roku tìší
vìtší úèasti. Vùnì
trdelníku, svaøeného vína a zabijaèkových hodù vždy
pøiláká do parku
nejen místní, ale i
lidi z okolních obcí.
Setkají se zde, popovídají a naladí se na tu správnou vánoèní atmosféru.
Letos se tato sváteèní událost vzhledem k vládním naøízením bohužel nemohla uskuteènit,
ale o okamžik rozsvícení jsme ani tak ochuzeni nebyli. Zacinkáním zvoneèku se o nìj postaral
první obèánek Øeèan nad Labem roku 2020 za úèasti svých rodièù, paní starostky Michaely
Matouškové a pana místostarosty Miloše Švejka, kteøí popøáli nejen malé Emièce, ale všem
obèanùm Øeèan a Labìtína krásný adventní èas, hodnì zdraví, pohody a lásky.
Vìøíme, že se vše v dobré obrátí a pøíští rok park u kostela opìt ožije rejem andílkù i èertíkù, vánoèními písnìmi a dìtským smíchem.
Mìjte krásný adventní èas plný zdraví, štìstí, lásky a pokory.
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VE CHVALETICÍCH UČÍME PRO ŽIVOT
Kam na støední školu? Pro žáky 9. tøíd a pro jejich rodièe nabírá tato otázka na naléhavosti.
Støední odborné uèilištì zemìdìlské Chvaletice nabízí uèební i maturitní obory.
Vzdìláváme a vychováváme široce zamìøené odborníky. Absolventi se orientují na trhu
práce a nacházejí uplatnìní ve firmách, u živnostníkù nebo jako soukromí podnikatelé. Chceme, aby od nás odcházeli profesnì zdatní a spoleèensky odpovìdní lidé. Dbáme na zdravé
školní klima, poskytujeme žákùm pøíjemné prostøedí, komplexní soubor služeb a individuální
pøístup.
Jsme škola s dlouhou tradicí, která do života i do praxe vyslala nepøebernou øadu absolventù.
Pøíprava na „devatero øemesel“
Nabízíme tøíletý uèební obor Opraváø zemìdìlských strojù, který je svojí náplní velice univerzálním technickým oborem a poskytuje široké uplatnìní na trhu práce v profesích opraváøe strojù
i automobilù, ale i øidièe, sváøeèe, a to jak v zemìdìlském provozu, tak i – navzdory názvu oboru
– v autodílnách, dílnách strojního èi stavebního zamìøení, v dopravì a skladovém hospodáøství.
Souèástí studia je získání sváøeèských oprávnìní (plamen, el. oblouk) a øidièských prùkazù B, T, C
(os. automobil, nákl. automobil a traktor), a to zcela zdarma jako souèást výuky.
Zajímavá je i možnost získání záuèních listù v oborech klempíø, kováø a soustružník èi podíl žákù
na produktivní práci, za niž jsou finanènì odmìòováni.
Za zvýhodnìnou cenu je možné získat další kvalifikaèní prùkazy pro obsluhu sklízecí mlátièky
a vysokozdvižného vozíku.
Tento obor je souèasnì zaøazen do stipendijního programu Pardubického kraje, což pøedstavuje
další finanèní bonus pro žáky.
Po složení závìreèné zkoušky je možné pokraèovat ve studiu zakonèeném maturitní zkouškou.
Maturitní obor
Pro žáky se zájmem zakonèit studium maturitou nabízíme obor Mechanizace a služby.
Absolventi získají uplatnìní v pozici technika provozu a služeb v oblasti zemìdìlství, opravárenství, stavebního a strojního prùmyslu, v dopravì.
Jedná se o zajímavou kombinaci teoretické výuky s praktickým vyuèováním v provozu.
Souèástí studia je získání sváøeèského oprávnìní (el. oblouk) a øidièských prùkazù B, T, C
(os. automobil, nákl. automobil a traktor), a to zcela zdarma jako souèást výuky.
Za zvýhodnìnou cenu je možné získat další kvalifikaèní prùkazy pro obsluhu sklízecí mlátièky a vysokozdvižného vozíku.
Tento obor je vhodný i pro budoucí soukromé podnikání nebo studium na VŠ.
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Proè do Chvaletic?
Naší nespornou výhodou je vlastní, plnì vybavený areál, který zahrnuje školu, dílny odborného výcviku, školní jídelnu, domov mládeže a sportovištì. Jsme školou rodinného typu,
ve které se všichni vzájemnì známe a setkáváme. Tím se nám daøí eliminovat anonymitu a
budovat otevøené školní klima pro žáky i jejich rodièe. Nejrùznìjší projekty, workshopy, sportovní soutìže, volnoèasové èinnosti a výlety pøinášejí žákùm i jejich uèitelùm zážitky, na které
se nezapomíná. Vzhledem k tomu, že Chvaletice jsou na hlavní železnièní trati, jsme souèasnì
dobøe dopravnì dostupní.
Rádi Vás pøivítáme na našem webu i osobnì ve škole.
Nadìžda Kováøová
øeditelka školy
nkovarova@souzchvaletice.cz
www.souzchvaletice.cz
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ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
Prvního záøí jsme zahájili nový školní rok. Z mladších dìtí se stali pøedškoláci a na jejich
místa nastoupily úplnì nové dìti. Školka je i letos plnì obsazená.
Na podzim jsme na zahradì naší školky uspoøádali bramboriádu. Poèítali jsme brambùrky,
trefovali se jimi do branky, házeli na cíl a kouleli je. Také jsme na nedalekou louku chodili
pouštìt draky a nauèili se plno nových básnièek a písnièek. Byli jsme na výletì v Babièèinì
dvoreèku, kde jsme vidìli, ale také nakrmili a pohladili spoustu domácích zvíøátek. Navštívilo
nás divadélko „Zpívající koťata“ a na zahradì jsme si mohli prohlédnout dravce z øíše ptákù,
ale i savcù.
Starší dìti stihly dvì lekce již tradièní „sportovní školièky“, která probíhá v tìlocviènì
základní školy, kde dìti sportují pod vedením zkušených lektorù, a ještì návštìvu dìtí ze ZUŠ
Pøelouè, které jim zahrály na housle.
Od 5. 10. do odvolání jsou bohužel všechny akce zrušeny, vèetnì lekcí angliètiny.
Provoz MŠ probíhá sice bez omezení, ale dodržujeme zvýšená hygienická opatøení, tøídy
se pravidelnì dezinfikují, podobnì jako ve škole, za což dìkujeme obecnímu úøadu, který vše
zajišťuje. Pobýváme hodnì na èerstvém vzduchu, chodíme hlavnì k Tišinì a na zahradì jsme
pomohli s hrabáním listí.
S nadcházejícím adventním èasem si s dìtmi povídáme o tradicích a zvycích našich pøedkù. Svatý Martin nám sice 11. listopadu sníh nepøivezl, ale paní uèitelky nám ztvárnily legendu
o nìm a pro dìti uspoøádaly „závody na koních“ na naší zahradì.
Nastal èas pøedvánoèního tìšení a my už nedoèkavì vyhlížíme pøíchod Ježíška a s ním
spojenou radost u vánoèního stromeèku.
R. Kovaøíková
uèitelka MŠ
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ZPRÁVY ZE ZŠ
Pár øádkù z distanèní výuky
Od 14. 10. 2020 probíhala na naší škole
povinná distanèní výuka. Již od záøí jsme se
na její prùbìh pøipravovali. Žákùm byly zøízeny Gmailové školní úèty, které byly podmínkou
pro pøístup do uèebny Google classroom, pøes
kterou byla distanèní výuka vedena. Žáci 1. a 2.
stupnì si postupnì ve škole vyzkoušeli, jak se
do svého úètu a kurzu pøihlásit, jak se pøipojit
k online výuce a jak odevzdat úkol. S tím souviselo i proškolení pedagogických pracovníkù a
pøíprava tabletù pro žáky, kteøí by je potøebovali. Zapùjèeno nakonec bylo 10 tabletù.
Distanèní výuka byla nároèná pro všechny.
Chtìli bychom podìkovat rodièùm (zejména
nejmladších žákù), bez nichž bychom vše nezvládli. Nìkteøí žáci se do online výuky zapojovali aktivnì,
plnili své povinnosti vèas a
svìdomitì. Bohužel se ale našli
i tací, kteøí si stále neuvìdomovali, že výuka je povinná,
a kvùli tomu jsme museli øešit
nejeden problém.
Tentokrát distanèní výuka
zahrnovala kromì hlavních
pøedmìtù také prvouku, vlastivìdu, zemìpis, pøírodovìdu,
výchovy… Pøedevším u výchov
si žáci mohli odpoèinout od
sezení u poèítaèù a psaní sešitù. Pøi výtvarných pracích rozvíjeli žáci svoji kreativitu. Napø. 7.
tøída se pøi svém domácím tvoøení inspirovala prací belgického fotografa J. F. de Witte, který
oživoval vìci z kuchynì. Vznikla spousta skvìlých a zajímavých fotografií.
Z dalších témat se žáci vìnovali napø. podzimu nebo tvorbì Vincenta van Gogha.
Ze vzniklých prací si po návratu do školy vytvoøíme tematicky zamìøené výstavy. Troufáme
si øíct, že se všichni na prezenèní výuku už tìší.
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Nìmecký divadelní festival online
Divadelní pøedstavení „Voll vernetzt“ v nìmèinì pro žáky 9. tøídy – online z divadla Galli
München
Naše škola se každý rok úèastní Nìmeckého divadelního festivalu v Pardubicích, ale letos
byla velká zmìna. Kvùli koronavirové pandemii jsme se dívali na divadlo online. Bylo to nìco
nového a zajímavého. Organizátoøi z Goethe-Zentra vymysleli toto náhradní øešení. Byly uzavøené hranice, a proto se také naskytla tato možnost. Ve støedu 14. 10. 2020 ve 12 hodin se
naše 9. tøída mohla online zúèastnit tohoto divadla na krásné a zajímavé téma „Voll vernetzt!“
neboli „Plnì pøipojen k síti!“
Divadlo se mi velice líbilo. Mohli jsme reagovat pomocí chatu. Divadelní hra byla rozdìlena
na nìkolik èástí a vždy když skonèila jedna èást, zeptali se herci nás, divákù, na nìjakou
otázku. V chatu jsme odpovídali a zas se pokraèovalo v pøedstavení. Divadlo bylo zábavné
a herci nám i zarapovali.
Na jednu stranu mì velice mrzí, že se to neuskuteènilo v Pardubicích, protože osobní kontakt a reakce z naší strany je mnohem lepší než online formou, kdy nám herci do tváøí nevidí.
Ale i tak jsem byla z pøedstavení nadšená. Tím, že jsem už v deváté tøídì, tak umím mnohem
více nìmeckých slovíèek než v osmé, takže jsem více rozumìla a také se zasmála.
Eliška, žákynì 9. tøídy
Pravìk ve 4. tøídì
V hodinách vlastivìdy jsme se
ocitli v pravìku, konkrétnì v dobì
kamenné, bronzové a železné. Zahráli jsme si na pralidi a dozvìdìli
jsme se, jak lidé žili, èím se živili, co
si oblékali, jaký význam mìl objev
ohnì nebo kovu. Zjistili jsme, že lidé
v pravìku byli také umìlci a zážitky
ze svého života zaznamenali malbou na zdi jeskyní. Tyto malby se
nám zachovaly až do souèasnosti.
V hodinách výtvarné výchovy a
pracovních èinností jsme se pokusili
napodobit jeskynní malby pravìkých lidí a jejich náøadí a ozdoby
vyrobené z kostí.
Ètvrťáci
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Výstava ke dni laskavosti
V letošním školním roce se do
projektu s názvem Jsem laskavec
registrovala celá naše škola vèetnì
školní družiny. Novinkou byla i možnost zapojit se do výtvarné soutìže,
která mìla vyvrcholit koncem mìsíce øíjna 2020.
Protože už od záøí jsme s obavami sledovali vývoj situace a diskuse
o uzavøení škol, zaèali jsme s dìtmi
pøi výtvarné výchovì i pracovních
èinnostech hned na zaèátku školního roku smìøovat všechnu tvorbu
právì k tématu laskavosti. A protože jsme se do práce pustili s pøedstihem, mohli jsme vzniklé
práce již zaèátkem øíjna vystavit.
V prostorách našich chodeb tak vznikl krásný koutek laskavosti, i když v tuto dobu byly
školy zavøené.
Jeho souèástí byly nejen kresby, ale také prostorové práce, fotografie i malované putovní
kameny. Laskavost se promítla do práce s pøírodninami, žáci využili darù podzimu a tvoøilo
se i mimo školní tøídy.
Vìøíme, že v pøíštím školním roce budeme moci Den laskavosti naplnit v plné šíøi. Buïme
tedy laskaví k sobì i všem kolem nás a nezapomeòme na to, že laskavost plodí laskavost.

14

Z P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M

zpravodaj_prosinec_2020.indd 114

9.12.2020 13:39:42

Z P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M

zpravodaj_prosinec_2020.indd 115

15

9.12.2020 13:39:43

16

Z P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M

zpravodaj_prosinec_2020.indd 116

9.12.2020 13:39:44

Z P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M

zpravodaj_prosinec_2020.indd 117

17

9.12.2020 13:39:45

18

Z P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M

zpravodaj_prosinec_2020.indd 118

9.12.2020 13:39:45

PŘEDVÁNOČNÍ NOVINKY V OBECNÍ KNIHOVNĚ
Vážení a milí ètenáøi,
na tomto místì obvykle knihovna píše o úèasti školních tøíd na rùzných vzdìlávacích
programech, o kulturních akcích, besedách èi výtvarných dílnách poøádaných pro veøejnost.
Avšak než jsme se stihli vzpamatovat z jarní první vlny epidemie, pøišla její druhá vlna a s ní
uzavøení veškerého kulturního dìní, škol a dalších aktivit. I v tomto zvláštním období knihovna funguje, a i když byla, stejnì jako na jaøe, opìt kvùli vládním protiepidemickým opatøením
urèitou dobu zavøená, zpracovávaly se zde knihy i èasopisy, které si nyní mùžete pøijít pùjèit.
Nìkteré z uvedených knih jsou dary od našich ètenáøù èi pøíznivcù. Knihovna za nì všem moc
dìkuje.
Jsou pro vás pøipraveny tyto novinky:
Nauèná literatura pro dospìlé:
BUDINSKÝ, V. Než (až) pùjdete k lékaøi - dùležité rady a informace pro každého
BUFFETT, P. Život je takový, jaký si ho udìláme
BURIAN, Z. Podivuhodný svìt Zdeòka Buriana
FABER, C. Život pod hladinou - 1001 fotografií – obrazová publikace
FIALA, P. Mistr opratí Jiøí Kocman aneb Kterak koèí z Koles se ètyøspøežím starokladrub
ských bìloušù až do Windsoru dojel, s královnou Alžbìtou poveèeøel … - vzpomínky
slavného žokeje a vozataje
FORDOVÁ, D. Temná stránka hledaèù svìtla – z oblasti hlubinné psychologie
HONZÁK, R. – VEÈEØOVÁ PROCHÁZKOVÁ, A. – MANDAUSOVÁ, K. Holky to nìkdy nemaj lehký
KERSHAW, I. Hitlerùv mýtus - obraz a skuteènost ve Tøetí øíši
LANDMAN, W. Encyklopedie motýlù
MACHOVEC, M. František Palacký a èeská filosofie
Moøe: 1001 fotografií – obrazová publikace
PECHEROVÁ, K. Liverpoolský triumf Karla knížete Kinského – životopis slavného šlechtice a
žokeje, který jako jediný Èech vyhrál s klisnou Zoedone Velkou národní v Liverpoolu
PETRÁŠ, K. Šumava – Bøezník - co bylo jižnì za Modravou.
Poèasí a zmìna klimatu: velká encyklopedie
RADINGEROVÁ, E. H. Moudrost vlkù – o životì a myšlení tìchto krásných zvíøat
REMEŠOVÁ, M. Iveta Bartošová - nemìla jsem se narodit.
SMITH, G. Vracejí se s písní – autor pùsobil jako knìz v uprchlickém táboøe v Ugandì.
Tvoje státní maturita: èeský jazyk a literatura
Tvoje státní maturita: matematika
VOSTRÁ, M. Návraty k sobì
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Beletrie pro dospìlé:
BAUER, J. Ve stínu pìtilisté rùže – historický román
BAUER, J. Kdo zradil krále - pøípady královského soudce Melichara – historická detektivka
CAMERON, W. B. Psí poslání – americký román o životì psa
Co všechno mì nauèila kniha Jíst, meditovat, milovat - padesát pravdivých pøíbìhù,
padesát osudù, které zmìnila jediná kniha
DOUGLASOVÁ, D. Sestøièky na pøíjmu – ètvrtý díl série
FLYNNOVÁ, G. Zmizelá – detektivní thriller
GILBERTOVÁ, E. Jíst, meditovat, milovat – autobiografický román
KLICPERA, V. K. Divadelní hry – šest hlavních her obrozeneckého autora
MANDAUSOVÁ, K. My dokonalé – humorné fejetony pro dobrou náladu
McBAIN, E. Dlouho jsme se nevidìli – americká detektivka
MORGANOVÁ, M. Poselství z Vìènosti – román z prostøedí Austrálie
MOYESOVÁ, J. Støíbrná zátoka – román pro ženy
ROBERTSOVÁ, J. Krajina svìtla – román pro ženy
ROBERTSOVÁ, N. Rudý šál – román pro ženy
SANDFORD, J. Tichá obìť. Ledová obìť. Noèní obìť – americká detektivka
STRNADOVÁ, A. Maxl žháø – historický román podle skuteèných událostí
ŠITLER, J. Ocelová køídla – komiksový pøíbìh o životì váleèného pilota Josefa Balejky
VIEWEGH, M. Mráz pøichází z Hradu – spoleèensko-politický román
Nauèná literatura pro dìti a mládež:
ASH, R. Velké divy svìta
BRUNI, A. Co dokážou zvíøata? – o životì zvíøat na farmì, edice Veselá farma
BRUNI, A. Stateèná oveèka – o strachu ze tmy, edice Veselá farma
Knih z edice Veselá farma pro nejmenší ètenáøe je v knihovnì k vypùjèení více, od rùzných
autorù na témata zemìdìlství, ochrany životního prostøedí, domácích i divokých zvíøat
atd., mùžete si je vybrat pøes online katalog èi pøijít osobnì.
FELTWELL, J. Motýli
FUÈÍKOVÁ, R. Historie Èechù v USA – stopy Èechù za oceánem od r. 1492 do roku 1990
GROMAN, J. Atlas pøírodních katastrof
Jazykový prùvodce pro pøežití – Velká Británie – informace a rady na cestu i pobyt
Malá všeobecná školní encyklopedie
PARKER, S. Hmyz
SOCHROVÁ, M. Èeský jazyk v kostce pro støední školy
SVOBODNÝ, P. Pozor doktor! – dìjiny medicíny pro dìti v sedmi dnech a v sedmi oblastech lékaøství
ŽELEZNÝ, D. Advokát nebo zedník? povolání pro život. – inspirace pro ty, kteøí nevìdí,
èím by chtìli jednou být
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Beletrie pro mládež od 10 let:
ALEXANDER, Z. Magická knihovna – fantasy pøíbìh
ALFONSI, A. Star Wars: pomsta Sithù: filmový pøíbìh – èást slavné filmové sci-fi ságy
AUGUSTA, J. Zavátý život – napínavé a dojemné pøíbìhy z pravìku
BORSKÁ, V. Pohádky & legendy z Walesu – pøevyprávìné velšské mýty
GOLDINGOVÁ, J. Únos ètvrté princezny – dobrodružný dívèí fantasy román
KRISP, C. Podìska Ivy: chodící pohroma – tøetí èást pøíbìhu o potrhlé a pøitom neobyèejné dívce
ŠTULCOVÁ, R. Bratrstvo rùže – historický pøíbìh z doby Karla IV.
Literatura pro dìti od 6 do 9 let:
BREZINA, T. Kletba slepého mága – pøíbìh ze série Draèí srdce
Èeské národní pohádky – klasické pohádky
JANSSONOVÁ, T. Èarovná zima – pøíbìh o skøítcích muminech
JANSSONOVÁ, T. Bláznivé léto – pøíbìh o skøítcích muminech
KLIMEK, H. Strašidláø: mezi námi hradními strašidly – pohádkové vyprávìní Bílé paní o
dalších strašidlech z èeských a moravských hradù, zámkù a tvrzí
KROLUPPEROVÁ, D. Snìhová víla – vánoèní pøíbìh
MARBOE, M. Zrzoun, hrdina dvou svìtù – pohádka z koèièího svìta
SMOLÍKOVÁ, K. Knihožrouti: kam zmizela školní knihovna? – dobrodružný pøíbìh
SMOLÍKOVÁ, K. Knihožrouti: tajný ètenáøský spolek – dobrodružný pøíbìh
SOCHA, R. Skøítek Køesadýlko a víla Rozárka – pohádky o vílách a skøítcích
TOMEK, J. Bohové a faraoni – pøíbìhy ze starého Egypta
TOMEK, J. Faraoni a kouzelníci – pøíbìhy ze starého Egypta
Literatura pro dìti od 3 do 6 let:
CICHY, L. Bolek a Lolek: nové pøíhody – pøíbìhy z Veèerníèku
FISCHEROVÁ, D. Plác Tác Bác – øíkanky
FISCHEROVÁ, D. Uspávanky a vstávanky – øíkanky
Èasopisy
V letošním roce nabízíme tato periodika:
Pro dospìlé:
Burda Style – šití, pletení, Diana: háèkovaná móda speciál – novì odebíráno, ruèní práce,
Diana Baby speciál – novì odebíráno, ruèní práce, dìtské odìvy, Domov – vybavení bytù,
domù a zahrad, F.O.O.D. – jídlo a recepty, Sandra speciál – novì odebíráno, ruèní práce, Naše
koèky – novì odebíráno, rady a zajímavosti pro chovatele, Receptáø – zahrádkáøství, jídlo,
ruèní práce, známé osobnosti, Tajemství vesmíru – novinky a zajímavosti z oblasti astronomie,
Moje psychologie – lifestylový èasopis o pocitech vašich i ostatních lidí, Moje zemì – cestování
po ÈR, Naše krásná zahrada – pìstování rostlin, Rozmarýna – dekorace interiérù, ruèní práce,
Veèery pod lampou, Zlatá rùže, Zámecké lásky – sešitové romány.
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Kromì výše zmínìných èasopisù, jsou ètenáøùm k dispozici i loòská, pøípadnì starší vydání
tìchto titulù:
pro dospìlé:
Chip – novinky v poèítaèovém svìtì, d-Test – testy spotøebitelských zaøízení, Dùm a zahrada – bydlení a inspirace pro interiér i exteriér, Historická èervená knihovna – pøíbìhy lásky
známých osobností z historie, Kreativ (Praktická a moderní žena) – dekorace interiérù, ruèní
práce, Krimi Jedním dechem – kriminální pøípady podle skuteèných událostí z èeského prostøedí, Marianne – lifestylový èasopis, Marie Claire – lifestylový èasopis, Moje zdraví – o zdraví
a prevenci nemocí, Nápady pro mì – inspirace na chalupu, National Geographic – èlánky a
fotografie o pøírodì, Pøíroda – èlánky a fotografie z rùzných koutù svìta, Pøísnì tajné – literatura faktu o historických i nedávných událostech, Švadlenka – svìt patchworku, quiltingu
a šití, Verena - pletení, Burda kreativní pletení – ruèní práce, Zdraví – o zdraví a životním
stylu, Zemì svìta – cestopis, Živá historie – populárnì nauèný èasopis o èeských i svìtových
dìjinách, 5x krimi Stalo se – pøíbìhy podle skuteèných kriminálních pøípadù
èasopisy pro dìti:
Auta – pøíhody Bleska McQeena a jeho kamarádù, Èasostroj – zábavná cesta do historie,
Ètyølístek – známý èeský komiks, Mateøídouška – od 7 let, Minecraft – èasopis na námìt poèítaèové hry, Kaèer Donald - komiks, Konì a høíbata – svìt koní, Tom a Jerry – slavný komiks,
Méïa Pusík – od 3 let, ABC – o modeláøství, rekordech a zajímavostech, námìty na tvùrèí èinnost, Bravo – pro mládež, Bravo Girl – pro mládež, Ledové království – novì odebíráno, úkoly
a hry pro dìti, Rozmarýnka pro dìti – novì odebíráno, námìty pro tvùrèí èinnost
Pøipravuje se: (tato rubrika obsahuje vybrané dìtské knihy i knihy pro dospìlé, nauèné
knihy i beletrii, které se ještì nepùjèují a v dobì uzávìrky zpravodaje je nelze zatím vyhledat
v online katalogu knihovny, knihy právì zpracováváme, avšak rádi vám kteroukoliv zamluvíme
a dáme vám vìdìt, jakmile bude k dispozici).
ADLER-OLSEN, J. Složka 64
AGOT, P. – DUNGEL, J. Pøíbìhy z amazonského pralesa
BAILEY, G. Koèka a její øeè: všechno o tom, jak porozumìt chování koèky
BLAŽKOVÁ, K. Tymián z Oxary
BØEZINOVÁ, I. Táta to motá
COLGANOVÁ, J. Bájeèný krámek s èokoládou
ÈÁLKOVÁ, A. Do prùvanu za uši tatínci se nevìší
ÈECH, P. Dìdeèkové
ÈECH, P. Dobrodružství pavouka Èendy. 1. – 3. díl.
DRIJVEROVÁ, M. Moje první zahrádka
FIŠAROVÁ, M. Natálie: nový bráška
HOLEÈEK, M. Hrdinové zámoøských objevù
HUDÁÈKOVÁ-BAROCHOVÁ, V. Hanko, zachraò štìnì!
JACOBSOVÁ, A. Venkovské sídlo: èasy se mìní
JANÝR, P. Princezna z Tapiti
22
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KRACÍKOVÁ, J. Králova tøetí žena
KŠAJTOVÁ, M. Cvoèek a pan Márinka
LEŽÁK, Z. Jan Žižka
MOYESOVÁ, J. Zakázané ovoce
PADEVÌT, J. Komunistické lágry
RÁKOSNÍKOVÁ, J. Hrajeme si u maminky + CD
Øíkadla pro malièké dìtièky
SETINSKÝ, S. To je Jeruzalém
VÁCHA, D. Za svobodu
Vìk dinosaurù
VONDRUŠKA, V. Køišťálový klíè II.: vídeòský sen
VONDRUŠKA, V. Køišťálový klíè III.: jarmareèník
VRBA, M. Kolem Jakuba
Obecní knihovna bude uzavøena od 22. 12. 2020 do 3. 1. 2021.
Obecní knihovna pøeje všem ètenáøùm krásné vánoèní svátky, povedený konec roku a
hlavnì hodnì zdraví.
Mgr. Šandová Kateøina
knihovnice
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ADVENTNÍ HISTORIE A TRADICE
Advent je dobou oèekávání pøíchodu Spasitele na svìt. Slovo Advent pochází z latinského
„adventus“, což znamená pøíchod. Doba adventní je vlastnì pøípravou na vánoèní svátky a
už od 11. století se doba jejího trvání ustálila na posledních ètyøech týdnech pøed Štìdrým
dnem. Je èasem pùstu, pøi kterém by se mìli lidé místo nadmìrného požívání jídla a pití
vìnovat zbožnému rozjímaní. Za èasù minulých byla zakázána veškerá zábava, tanec a zpìv.
Stejnì se ale o adventu konaly nìkteré lidové obøady (zvyky), které tento zákaz více ménì porušovaly.
První adventní nedìli zaèíná liturgický rok. Køesťané totiž odvíjejí èas od narození Krista. Do tøetí
adventní nedìle byla charakteristickou postní barvou temnì fialová a po tøetí nedìli ji nahradila barva symbolizující radost, rùžová. Každá z adventních
nedìlí má své lidové oznaèení - železná, bronzová,
støíbrná a zlatá.
Advent, tak jak ho známe, zaèíná ètvrtou nedìli pøed Štìdrým veèerem, trvá 22 až 28 dní
a mùže pøipadnout na jakoukoli nedìli mezi 27. listopadem a 3. prosincem. V prùbìhu adventu slaví svátek nìkteøí dùležití svatí, napø. sv. Ondøej, sv. Barbora, sv. Mikuláš nebo sv. Lucie.
Jak již bylo øeèeno, barvou adventu je fialová - podle barvy knìžského roucha. Fialová však
bývala v minulosti velkou vzácností, a tak ji v domácím prostøedí nahradila lehce dostupná
èervená. Ta je v této dobì jasnou favoritkou všech prosincových doplòkù od svíèek pøes ozdoby, ubrusy až po adventní vìnce.
Právì u adventních vìncù nám nic jiného ani nezbývá, pokud bychom se chtìli držet lidové
tradice. Ta sice velí fialovou, avšak zapovídá umìlé
materiály. Fialovou v pøírodì prakticky neseženete.
Chcete-li tedy mít hezký adventní vìnec, bez èervené se patrnì neobejdete. Samozøejmì mùžete být
trendy a najít si barvu, která se vám hodí a ladí s
ostatní výzdobou.
Základem vìnce mùže být jakákoli zelená døevina. Nejlépe samozøejmì vypadá jedle, ale svùj úkol
splní i smrk nebo borovice. Zaèáteèníci by si mìli ke
svým pionýrským pokusùm vybrat nìkterou z vìènì zelených zahradních døevin: jsou totiž ohebnìjší
a nepíchají. Ať bude výsledek vití vìncù sebekrásnìjší, je tøeba pamatovat, že nikam jinam než na
vstupní dveøe nepatøí. Tak jako si stìny nezdobíme
vanilkovými rohlíèky, nemìli bychom si stoly nebo
zdi zdobit adventními vìnci. Protože adventní vìnec
vítá hosty.
24
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Z adventních lidových svátkù se dochovaly vlastnì už jen tøi, které se staly významnými
okamžiky v bìhu zimních dnù a kolem nichž se soustøedila spousta povìr a zvykù – sv. Barbora, sv. Mikuláš a sv. Lucie. Snad až z pøedkøesťanské doby pocházejí rùzné masky, èasto zvíøecí
nebo démonické, které se pøi oslavách adventních svátkù s oblibou využívaly hlavnì v dobì
renesance. A i když tyto masky èasto pøejímaly jména podle svátkù svìtcù (Lucky, Barborky),
nemìly s postavami køesťanských muèedníkù nic spoleèného.
Barborka èeká na ženicha
Na 4. prosinec pøipadá svátek sv. Barbory. Tato panna a muèednice byla dcerou kupce
Dioskura v mìstì Nikodemii, pohana a modloslužebníka. Barbora se dala proti jeho vùli pokøtít. Otec ji za to nechal muèit na muèidlech, ale ani to ji nezlomilo, aby svou víru odvolala.
Sám otec nakonec setnul své jediné dceøi hlavu. O svátku sv. Barbory se ženy halily do bílých
plachet. Dívky a ženy zahalené do bílých rouch tak symbolizují èistotu a panenství.
Na svatou Barboru myslí stejnì jako kdysi pøedevším vdavekchtivé sleèny. Dodnes si na její svátek,
tedy 4. prosince, dávají do vázy napuèenou tøešòovou vìtvièku, kterou pojmenují po svém milém a èekají, že když do Vánoc rozkvete, mohly by se do roka
vdát. Tato pøedpovìï nebývá vždy zcela spolehlivá,
což lze pøipsat na vrub neodbornému pøístupu dívek
k pøedpovìdnímu procesu. Má-li být odhad pøesný,
musí se vìtvièka trhat až po setmìní. Dotyèná žadatelka vìštby ji musí umístit na teplé místo a každý
den zalévat mírným prsknutím. A na kterou stranu
se vìtvièka otoèí, z té strany pøijde ženich, pokud již nezná jméno svého vyvoleného potencionálního ženicha.
Sv. Mikuláš
Biskup Mikuláš (Nicolaus) se narodil 5.12.
kolem roku 250 v lýkijském mìstì Pataøe, v rodinì zbožných a bohatých køesťanù. Po smrti
rodièù rozdal velkou èást svého majetku chudým a potøebným lidem. Aby unikl projevùm
vdìènosti, vydal se na pouť do Palestiny. A stal
se biskupem v mìstì Myra. Byl také vìznìn
a poslán do vyhnanství. Zemøel kolem roku
345 nebo 352. Je chápán jako obhájce chudých a nemajetných, pomocník prostého lidu
v žalu a trápení. Sv. Mikuláš je také patronem
námoøníkù a rybáøù, ochráncem pøevozníkù
a hlavnì dìtí.
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V pøedveèer svého svátku chodí Mikuláš v prùvodu andìla a èerta. S pochùzkou je spjata
øada písní a koled a zvykù. Èert nikdy nenadìluje, ale má krásnou divokou masku. Dìtem
nadìluje s pøíslušnou domluvou pouze andìl. Mikuláš má nìjaké to jablíèko, ale nejvíc se
zavdìèí, má-li pøi sobì množství rùzných dárkù, figurek, døevìných hraèek, píšťalek, nožíkù
i hrníèkù, prostì všeho, co pak dává andìlovi a povìøuje ho, aby to rozdal. Dìti mají mít za oknem a pod polštáøem, v síni, na klice punèošku ještì pro noèní dárky od Mikuláše. Punèošky
nebo pytle povìšené na oknì jsou ráno o sv. Mikuláši naplnìny sladkostmi. Tato tradice u nás
existuje již od støedovìku, kdy chodily mikulášské maškary dùm od domu.
Sv. Lucie, patronka švadlen a koèích
Naší krajinou dodnes 13. prosince
obchází tajemná bílá postava, které
se øíká Lucie. Chodí od stavení ke stavení, straší dìti a pøástevnice. Vìøilo
se, že: „Lúca trestá nedbalé pøástevnice zmuchláním pøediva, trestá pøestupky proti zákazu ochrnutím ruky,
pilné odmìòuje, pomáhá jim v pøedení a umožòuje jim rychlou a pøesnou
práci.“ Lucie si patrnì neuvìdomují,
že jdou ponìkud brzo. Pøed zmìnou
juliánského kalendáøe na gregoriánský totiž chodily až 23. prosince, kdy
už mohly jednak trochu upít noci a také plnit své poslání, totiž trestat nepoøádek v domácnosti. Øíká se, že: “Lucie noci upije a dne nepøidá“
V den svaté Lucie musejí být domovy jako ze škatulky, jinak se prý dotyèná nezná. Dnes chodí
Lucie opravdu brzy, kdy mívá vìtšina domácností pøedvánoèní úklid teprve pøed sebou. Navíc
doba se mìní, a tak bílou sleènu ani velký úklid už vìtšina lidí nebere tak vážnì jako døív.
Témìø zapomenutý sv. Ondøej
Dnes se již úplnì zapomnìlo, že
30. listopadu na sv. Ondøeje je den
èarodìjný a vìštebný, sám sv. Ondøej
bývá zobrazován se s køíženými døevìnými bøevny, tzv. Ondøejský køíž. V
tento den se také lilo olovo a dívky
si hádaly ženicha. Sv. Ondøej je totiž
patronem všech nevìst.
Všechny zvyky, které mladí lidé
konají na Štìdrý veèer, jsou vlastnì
pùvodu ondøejského. Na Štìdrý ve26
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èer je pøestìhovala církev, která potøebovala advent oprostit od radovánek a pøimìt lid, aby
se skuteènì pøipravoval na pøíchod Spasitele se vším všudy, tedy i v chování a ve zvycích.
K Ondøejovi patøí spousta vìšteb kolem mladých vdavekchtivých dívek. Ve struènosti si nìkteré pøipomeneme.
Svobodné a nezadané dívky nezapomínaly na házení pantoflem. Postavily se zády ke dveøím, do pravé ruky vzaly pantofel nebo jinou vhodnou obuv a hodily ji za sebe. Míøil-li støevíc
špièkou ke dveøím, oèekávala se svatba a odchod z domu, špièka v opaèném smìru znamenala nejménì jeden další rok zùstat “na ocet”.
Pokud se chtìla dívenka dozvìdìt jméno svého souzeného, oloupala jablko tak, aby získala
jednu dlouhou spirálu. Tou pak tøikrát zatoèila nad hlavou a odhodila ji. Na zemi spirála vytvoøila tvar, z nìhož bylo možné pøi troše fantazie vyèíst písmeno, jímž zaèínalo jméno toho
pravého. Oloupané jablko se pak použilo k dalšímu zvyku. Nožem se rozdìlilo na tolik dílkù,
kolik bylo osob u stolu a každý svùj dílek snìdl. Všichni vìøili, že kdyby kdokoli z pøítomných
v pøíštím roce zbloudil (obraznì èi doslova), staèilo si jen vzpomenout, s kým jedl o Vánocích
spoleèné jablko a našel by cestu zpìt. Neménì dùležité bylo jablíèkové kouzlo pro hospodáøe.
Ten vzal dvanáct jadérek, které vložil do misky s vodou. Kolik jich vyplavalo na hladinu, tolik
se dalo v pøíštím roce oèekávat suchých mìsícù.
Známým vìštìním bývalo i klepání na kurník. Ozval-li se dìvèeti nejdøíve kohout, znamenalo to, že se dívka vdá do roka. Ozvala-li se nejdøíve slepice, dívka mìla zùstat svobodnou.
Tøesení nikoliv vaším vánoèním stromkem, ale nejèastìji mladou jabloní èi zlatým deštìm
na zahradì. Dìvèe si vybìhlo po veèeøi na zahradu, zatøáslo stromkem a odkud se první ozval
pes, odtud mìl pøijít sleènì ženich. Tedy buï pøímo z toho domu èi alespoò z toho smìru.
Dìvèata tøásla také bezem a pøitom øíkala: „Tøesu, tøesu bez, ozvi se mi pes, kde je milý
dnes?“. Na tu stranu, kde se ozvalo štìkání se pak dívka mìla provdat.
Zajímavým zvykem bylo odléváním roztaveného olova do pøipravené
nádoby s vodou. Získaný vychladlý
odlitek olova se zkoumal, k èemu se
nejvíce podobá. Na pøípravu to sice
bylo nároènìjší, ale zato významovì
bohatší. Nad plamenem èi na kamnech se roztavil kousek olova, které
se posléze najednou vylilo do nádoby s vodou. Podle tvaru, do kterého
olovo ve vodì ztuhlo, pøítomní usuzovali, co dotyèného èeká. Svobodné
dívky se v nìm snažily rozeznat tváø
èi monogram toho, kdo je jim urèen.
Výsledný tvar olova bylo také možné
èíst jako odpovìï na pøedem položenou otázku.
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Zde pár pøíkladù:
•
èáry rovné - spokojený, klidný život
•
èáry vlnité - nejasnosti, zmatky, cestování
•
èáry jako pùlkruh - falešný pøítel, zrada, rozchod
•
kruh uzavøený - finanèní zisk, dìdictví
•
kruh porušený - zklamání, špatné zdraví, špatná finanèní situace
•
dva kruhy - svatba
•
dva porušené kruhy - rozchod, zrušení zásnub nebo svatby
•
ovál - sòatek z lásky
•
ètverec - harmonický život
•
trojúhelníky - štìstí v podnikání
•
jeden køíž - smrt pøítele nebo pøíbuzného
•
dva køíže - zajištìné stáøí
•
møížky - vìzení
•
zvíøata - buï milosrdný
•
hadi - nepøátelství, zrada
•
hvìzdy - úspìch ve všem
•
kvìtiny - láska, rodinné štìstí
•
stromy - dlouhá životní cesta
Proto zastavte se na chvíli, dejte si šálek horkého èaje, uvolnìte své smysly a užívejte klid
a pohodu vánoèních svátkù.
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V ROCE 2021 UPLYNE…
1100 let
715 let
550 let
400 let
385 let
250 let
240 let
160 let
145 let
140 let
140 let
130 let
130 let
125 let
110 let
105 let
100 let
95 let
85 let
90 let
80 let
60 let
60 let
60 let
50 let
30 let
30 let
30 let

921 – zavraždìna Ludmila, knìžna a svìtice, patronka èeské zemì
1306 – zavraždìn král Václav III., rod Pøemyslovcù tak zanikl po meèi
1471 – zemøel Jiøí z Podìbrad, jediný èeský král, který nepocházel
z královské dynastie, ale ze šlechty
1621 – poprava 27 èeských pánù, úèastníkù èeského stavovského
povstání, v Praze na Staromìstském námìstí
1636 – v anglické kolonii Massachusetts založena Harvard University
1771 - císaøovna Marie Terezie zavedla èíslování domù
1781 – císaø Josef II. vydal tzv. toleranèní patent, který vyhlašoval
náboženskou svobodu, a bylo zrušeno nevolnictví
1861 - Britský fyzik James Clerk Maxwell vyrobil v Londýnì první
barevnou fotografii
1876 – USA naøídily všem Indiánùm pøesun do rezervací
1881 – slavnostní otevøení Národního divadla v Praze
1881 – v Berlínì byla zahájena první pravidelná tramvajová doprava na svìtì
1891 – slavnostní otevøení rozhledny na Petøínì
1891 – slavnostní otevøení Národního muzea v Praze
1896 – na dnešní Císaøské (tehdy Královské) louce se konalo první
fotbalové derby AC Sparta – SK Slavia s výsledkem 0:0
1911 – Jan Kašpar podnikl let z Pardubic do Prahy, ten je považován
za symbolický zaèátek èeského letectví
1916 – v Rakousku-Uhersku se zaèal používat letní a zimní èas
1921 – vznikla módní znaèka Gucci
1926 - první spoleèné vystoupení Spejbla a Hurvínka
1936 – narozen Václav Havel, prezident, spisovatel, dramatik
1931 – otevøení Zoologické zahrady v Praze
1941 – narozen Václav Klaus, bývalý prezident Èeské republiky
1961 – z vysílání Èeskoslovenského rozhlasu poprvé promluvil Hajaja,
rozhlasové pohádky na dobrou noc
1961 – Jurij Alexejeviè Gagarin, sovìtský kosmonaut, jako první
èlovìk vzlétl do vesmíru
1961 – èeský chemik Otto Wichterle vyrobil první mìkké kontaktní èoèky
1971 – František Venclovský jako první èeský sportovec pøeplaval
kanál La Manche, a to za 15 hodin 26 minut
1991 – byl ukonèen odsun sovìtských vojsk z území Èeskoslovenska
1991 – zemøel Gustáv Husák, poslední èeskoslovenský komunistický prezident
1991 – ukonèena výroba Trabantu
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