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Historie a současnost České pošty v Souticích
Pošta v Souticích byla založena dne 14. ledna 1870. Dokladem o tom je Vídeňský poštovní věstník
č. 4 z roku 1870, uložený v Poštovním muzeu v Praze. Dříve zřejmě spadaly Soutice pod poštu
Zruč nad Sázavou. Soutická pošta sídlila nejdříve v domě č. p. 4. Dodávací obvod tvořily Soutice s
Borky, Černýš, Kalná, Klaučov, Podol, Pohocne, Rybárna, Hulice s Hrádkem, Kolna, Nesměřice,
Rýzmburk a Švihov. Poštovní spojení bylo udržováno poštovním poslem mezi Souticemi a Vlašimí
přes Trhový Štěpánov. Prvním poštmistrem byl jmenován Eduard Musil na základě služební
smlouvy a složení kauce 200 zlatých. Jeho roční plat činil 100 zlatých a k tomu stanovený úřední
paušál 20 zlatých. Dále měl roční paušál 80 zlatých na výplatu odměn za denní pochůzku k
vlašimské a štěpánovské poště. Dalším poštmistrem byl roku 1871 jmenován Antonín Neubauer.
Zřejmě v roce 1910 byla pošta přemístěna do č. p. 76 (dnes bytovka u kostela). Pošta sídlila v
prvním patře a vedle měl byt poštmistr. V přízemí domu pak byla záložna. V roce 1911 byla
poštmistrovou Antonie Hašková, v letech 1913 – 1924 zde sloužil poštmistr Václav Perek.
Telegrafní a telefonní úřad byl v Souticích zřízen v roce 1930. V roce 1936 zde bylo přihlášeno 49
radiopřijímačů. V průběhu let bývali v Souticích i dva listonoši. Byli to např. Antonín Kučera
(+1939), Prošek z č. p. 2 (v letech 1935 – 1937), Antonín Dvořák (+1952). Václav Svinka z č. p.
103 (+1962) dovážel poštu z nádraží v Trhovém Štěpánově od vlaku z Vlašimi malým vozíkem
taženým koněm. V roce 1941 byla poštmistrovou Marie Rákosová, která odtud v témže roce
odešla. Po ní nastoupil jako přednosta poštovního úřadu Josef Jaroslav Kopřiva z Prahy. Jeho
manželka byla Marie Třešňáková ze Soutic. Pošta se doručovala do vedlejších obcí a osad –
Černýš, Borka, mlýn Nekvasilův (Mařanův), mlýn Posada, Střechov, Kalná, Rýzmburk, Dubějovice,
Sedmpany, Hulice, Nesměřice, Švihov. Později k Souticům spadají pouze Kalná, Černýš, Borka a
Střechov. Listonošem byl pan Průcha, který vozil poštu z Trhového Štěpánova. Pomáhala mu i
jeho manželka, která byla velice šikovná a když bylo potřeba zvládla prý zastoupit i poštmistra
Kopřivu. Průchovi bydleli v č. p. 76 a měli dceru Alenu. Odstěhovali se do Postupic, kde dále
pracovali u pošty. Zásilky doručoval také Antonín Kotýnek (odstěhoval se v r. 1964) a Anna
Novotná. Paní Novotnou často doprovázel na pochůzce statný vlčák. Josef Kopřiva vedl poštu až
do května 1967. Ve služebním bytě vedle pošty v prvním patře domu č. p. 76 Kopřivovi bydleli
ještě asi do roku 1976, kdy se přestěhovali ke Karlu Třešňákovi. Byt poštmistra sestával z obytné
kuchyně, pokoje, malého pokojíčku a komory. Voda se donášela z obecní studny na návsi. Kamna
byla v kuchyni a malém pokojíčku. Suché WC bylo v přízemí. V letech 1967 – 1973 byla
poštmistrovou Marta Králová (Matoušů) z Trhového Štěpánova. V letech 1973 – 2002 byla vedoucí
pošty Jiřina Kubátová z Trhového Štěpánova. Doručovatelkami byly Anna Novotná (odešel do
důchodu asi v r. 1975), Božena Simandlová (asi do r. 1990) a Dana Vlasáková z Černýše (do
června 1998). Matky na mateřské dovolené Alena Exnerová a Jaroslava Petrásková také jezdily
jako brigádnice s poštou. Jako děti v rámci brigád, střídání dovolených a sobotní roznášky novin
na pionýru doručovala dvojčata Pavel a Hana (Mrázková) Voslářovi a Zdeněk Klíma ze Střechova.
Později (v 90. letech) to byli sourozenci Ivana a Jaroslav Šejblovi ze Střechova a bratři Miroslav,
Jiří a Stanislav Zemanovi ze Střechova. Zřejmě v roce 1983 byla pošta přemístěna do domu č. p.
104. Pod poštu Soutice spadaly osady Černýš, Borka, Kalná a Střechov. Vedoucí pošty část své
pracovní doby sama doručuje v Souticích, v osadách roznáší poštu doručovatelka. Pošta měla
otevřeno také každou sobotu od 8:00 do 9:00 hod. Byla přítomna pouze doručovatelka, která
přijímala telegramy, prodávala známky, pohlednice, prodávala noviny a připravovala je k
doručování sobotním brigádníkům. Lidé chodili na poštu telefonovat. Byla zde dřevěná telefonní
kabina, jež byla později odstraněna. V 90. letech na soutické poště ke vloupání a byla též
vytopena při havárii vodovodu místnosti ČRS. Ve dnech 4. - 7. 1. 1993 probíhala na poštách
výměna československých bankovek za kolkované české, v této době byl na soutické poště
přítomen policista Jaromír Veselý z Trhového Štěpánova. K doručovacímu okrsku byla připojena
Štěpánovská Lhota. V březnu 1998 v rámci motorizace doručovací služby byl celý obvod pošty
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Soutice připojen k poště Trhový Štěpánov. Pouze vlastní obec Soutice doručuje poštmistrová
(od10:00 do 12:30 hod.), která je již na poště sama bez doručovatelky. Zásilky do okolních osad
jsou doručovány doručovateli z Trhového Štěpánova, kteří jezdí autem. Jsou to Marie
Grohmannová z Trhového Štěpánova a p. Beránek ze Zdislavic. Rok 1999 znamená celkové
napojení soutické pošty na tzv. řídící poštu v Trhovém Štěpánově. Ze Soutic se stává satelitní
pošta, pracovní doba je omezena na 3 hodiny. V rámci plynofikace obce je i na poště zavedeno
plynové topení, dosud se topilo uhlím v kamnech. V roce 2002 přebírají motorizovaní doručovatelé
z Trh. Štěpánova doručování zásilek i v Souticích. Po odchodu p. Beránka do důchodu doručuje s
M. Grohmannovou Dana Jančová z Javorníka. Soutická pošta je však stále v provozu a byla
vybavena výpočetní technikou. V tomto roce odchází z pošty vedoucí Jiřina Kubátová. Na poštu
nastupuje Jitka Kadlecová ze Soutic. Pošta má omezenou pracovní dobu (8:00 – 9:00 a 14:00 –
16:00). V květnu 2008 se vedoucí pošty stává Markéta Houdková ze Soutic. Na podzim se jednalo
o zrušení malých venkovských pošt. Zrušena měla být také pošta v Souticích, ale nakonec k tomu
nedošlo. V dubnu 2013 byla s odchodem Markéty Houdkové soutická pošta dočasně uzavřena.
Služby a občanská vybavenost utrpěly vážnou trhlinu. Lidem pošta velmi chyběla, občané se
neustále dotazovali, kdy dojde k obnovení poštovních služeb. Téma znovuotevření pošty bylo
projednáváno téměř na každém zasedání obecního zastupitelstva. Obec Soutice v této věci
vynaložila veliké úsilí, které bylo nakonec korunováno úspěchem. Společná jednání mezi OÚ
Soutice, Českou poštou s. p., Svazem měst a obcí ČR, Krajským úřadem Středočeského kraje,
Ministerstvem vnitra ČR a dalšími institucemi ohledně zachování pošt v malých obcích vedla k
opětovnému otevření pobočky České pošty Partner v Souticích. Dne 1. 10. 2015 byla pošta
slavnostně otevřena za přítomnosti ředitele Regionu Jižní Čechy, pobočkové sítě České pošty ing.
Miroslava Štěpána, manažerky Obvodu Příbram Pavly Kriegerové, manažerky Obvodu Vlašim
Jaroslavy Kellerové, zástupkyně Svazu měst a obcí ČR ing. Bc. Barbory Tomčalové, náměstkyně
hejtmana Středočeského kraje ing. Zuzany Moravčíkové, Mgr. Zuzany Klímové Vaňkové a Mgr.
Renaty Vondrákové z Místní akční skupiny Blaník a MgA. Evy Vrzalové, manažerky Mikroregionu
Český Smaragd. Po přivítání hostů starostkou obce Alenou Exnerovou a slavnostním přestřižení
pásky si občané mohli prohlédnout nově vybavenou úřadovnu a po více než dvou letech opět
odeslat dopisy z pošty Soutice. O poštovní razítko z prvního dne otevření projevili zájem také
filatelisté z celé republiky. Na poště Partner pracuje Dana Vlasáková ml. z Černýše. Pobočka
funguje také jako malé infocentrum, prodává turistické známky a propagační předměty obce. Od
13. 10. 2015 byl zahájen prodej novin a časopisů, které distribuuje První novinová společnost a. s.
Rovněž je na pobočce Partner prodej výherních losů a možnost dobíjení mobilních telefonů.
Soutice se staly první otevřenou pobočkou České pošty Partner ve Středních Čechách
– Region Jižní Čechy.
(Čerpáno z obecní kroniky a s pomocí spoluobčanů a pamětníků).
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Co se událo za akce v naší obci od listopadu do prosince 2016 ?
-

Rozsvícení vánočního stromečku
Vánoční tvoření spojené s Mikulášskou nadílkou
Vánoční koncert v kostele svatého Jakuba st.

Co připravujeme za akce v roce 2017?
-

4.2. Přednáška v soutickém muzeu ‚,ZDRAVÉ OLEJE“
7.3., 9.3., 14.3., 16.3. Sběr ošacení pro Diakonii Broumov
7. 4. Velikonoční tvoření v muzeu
8. 4. Jarní úklid celého území obce Soutice
5. 5. Vyrábění tajného úkolu s dětmi
13. 5. Den Matek
3. 6. Výlet ke Dni dětí
1. 7. Vítání prázdnin
2. 9. Rozloučení s létem
měsíc říjen - Návštěva divadla v Praze - muzikál
28. 10. Strašidelné tvoření s lampionovým průvodem
25. 11. Zahájení Adventu 2017
5. 12. Vánoční tvoření spojené s Mikulášskou nadílkou
30. 12. Vánoční koncert 2017 v kostele sv. Jakuba st.

Co připravuje obecní zastupitelstvo za projekty v roce 2017?
-

Odstranění černé skládky v Kalné
Realizace projektu „Obnova Umrlčí cesty“
Dokončení projektové dokumentace na rozšíření veřejného osvětlení a rozšíření obecního
rozhlasu, podání žádosti o dotaci
Dokončení projektové dokumentace k obnově rybníku v Kalné, podání žádosti o dotaci

Statistické údaje k 30. 11. 2016
Věk
99-90
89-80
79-70
69-60
59-50
49-40
39-30
29-20
19-10
9-0

Muži
Celkem
0
5
10
23
19
18
18
10
9
11

Soutice
0
1
10
17
14
14
13
9
7
10

Celkem

123

95

Kalná
0
4
0
3
4
2
3
0
1
0
17

Černýš
0
0
0
3
1
2
2
1
1
1

Ženy
Celkem
1
9
10
25
14
19
17
13
11
12

Soutice
1
6
9
17
10
14
14
9
9
10

11

131

99
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Celkem
Kalná
0
3
0
5
3
2
2
4
1
2
22

Černýš
0
0
1
3
1
3
1
0
1
0

1
14
20
48
33
37
35
23
20
23

10

254

Služba občanům
Naše obec si pořídila kopírovací – multifunkční stroj, který umí nejen vše v určitém rozlišení
vytisknout, kopírovat, skenovat i přímo do emailu, ale i tisknout brožuru.
brožuru. Díky tomuto zařízení
jsme soběstační a tiskneme Souticoviny již sami, první výtisk byl dán do prodeje za 5,-Kč.
5,
Noviny
jsou k dostání v prodejně COOP, na pobočce České pošty Partner a na obecním úřadu. Toto
zařízení jsme pořídili i jako jednu z možných služeb pro občany, a proto Vám obecní úřad nabízí na
novém multifunkčním zařízení kopírování na A3, A4 dle přiloženého ceníku:
CENÍK KOPÍROVÁNÍ
ČERNOBÍLE A4

4,- Kč

A3

8,- Kč

BAREVNĚ

A4

8, Kč
8,-

LAMINACE A4

10,- Kč

A3

16, Kč
16,-

A5

5,- Kč

Smutný pohled na prázdné místo
U pomníku Veteránů jsme umístili v měsíci srpnu lavičku s opěradlem, která sloužila turistům, ale i
místním občanům k odpočinku. Lavičku nám vyrobil p.
Pavel Dušek z Dubějovic a byla zaplacena ze Zelené stuhy,
kterou naše obec získala v roce 2014. Lavička pěkně
doplňovala toto místo u obecní silnice, ale někdo ji asi
potřeboval víc a tak jsme zjistili, že nám lavička byla
začátkem měsíce listopadu odcizena. Při pokládání
poklá
kytice
ke křížku na Den veteránů dne 1. listopadu lavička ještě
byla na svém místě. Bohužel dnes již toto místo zeje
prázdnotou. Na lavičce je vypálen znak motýla, tak
doufáme, že někomu bude neustále připomínat, že lavička
je kradená. Samozřejmě jsme celou událost nahlásili na Polici ČR ve Vlašimi.

Zahájení adventu v Souticích
První adventní víkend je tu, Vánoce klepou na dveře a s tím i tradiční rozsvícení vánočního
v
stromečku. Vůně svařeného
svařeného vína a dobrého jídla na náves přilákala
spoustu lidí.
lid Stánky s dekoracemi, adventními věnci a samozřejmě
s dobrým jídlem zaplnily zahrádku místní hospůdky. Paní starostka
Alena Exnerová svým proslovem zahájila tak oficiálně akci a lidé
pomalu hleděli k naší borovici, která se každou chvíli měla rozzářit.
Děti nahlížely do dřevěného betlému před stromečkem a starší
klábosili mezi sebou. Nikdo nepřišel zkrátka. Pro děti byly
připravené adventní kalendáře s čokoládou, aby jim do Vánoc čas
příjemněji utíkal. Pro dospělé pak byly nachystány dekorační
svíčky. I přes nepříznivé počasí tu byla cítit pohodová atmosféra,
kterou jsme společně všichni vytvořili.
Všichni už se můžeme společně těšit na ty krásné chvíle, které počátkem adventu začínají,

Nikola Zavadilová
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Čtyři svíčky
Hořely čtyři svíčky na adventním věnci tak tiše, že bylo slyšet, jak svíčky začaly hovořit.
První svíčka vzdychla a řekla. Jmenuji se „MÍR“.
Moje světlo sice svítí, ale lidé žádný mír
nedodržují. Její světélko bylo čím dále tím menší,
až docela zhaslo. Světlo druhé svíčky zakmitalo a
svíčka řekla. Jmenuji se „VÍRA“, svítím ale
zbytečně, lidstvo nechce nic o Bohu vědět, nemá
tedy cenu, abych svítila. Průvan zavál místností a
druhá svíčka zhasla. Tiše a smutně se ke slovu
přihlásila třetí svíčka. Jmenuji se „LÁSKA“. Už
nemám sílu, abych hořela, lidé mě odstavili na

stranu. Vidí jen sami sebe a žádné
žádn jiné, které by
měli mít rádi. A s posledním záchvěvem zhaslo i
toto světlo. Najednou vešlo do místnosti dítě,
podívalo se na svíčky a řeklo:„Vy musíte přece
svítit a ne být zhaslé a skoro začalo plakat“.
V tom se přihlásila ke slovu čtvrtá svíčka a
povídala.
ala. Neboj se, dokud já svítím, můžeme i
ostatní svíčky zapálit. Jmenuji se „NADĚJE“.
Zapálilo dítě od té svíčky zápalku a rozsvítilo
znovu ostatní svíčky.

Plamen naděje by neměl nikdy ve Tvém životě zhasnout a každý z nás by měl plameny
pl
MÍRU, VÍRY, LÁSKY a NADĚJE neustále udržovat.

Rozsvěcení vánočního stromečku
V sobotu 26. listopadu kolem 16. hodiny se to na soutické návsi začalo hemžit lidmi. Proč se tu
všichni sešli? Konalo se tu tradiční rozsvěcení
vánočního stromečku, které pořádal obecní úřad
Soutice. Starostka obce Alena Exnerová na úvod
vyprávěla poetický příběh o čtyřech adventních
svících a pak všem popřála krásný předvánoční čas.
Pak už se rozzářil vánoční stromeček a pod ním i
dřevěný betlém. Dospělí dostali malou svíčičku,
dětem zase udělaly radost čokoládové adventní
kalendáře. V několika stáncích se prodávaly vánoční
dekorace, adventní věnce, dřevěné lucerničky,
drátěné ozdoby a další nezbytnosti pro vytvoření té
správné vánoční atmosféry. Nakupující obdivovali šikovnost místních občanek p. Anny Vilímovské,
Petry a Barušky Kadlečkových a Lucie Vilímovské. Drátěné ozdoby prodávala soutická rodačka p.
Ilona Tulachová, prodejní stánek
ek tu měla i paní z Vlastějovic a Trhového Štěpánova. Zázemí všem
poskytla nová nájemkyně soutické „Hospůdky u Milušky“ p. Emílie Brzková, která se také postarala
o občerstvení. Podávaly se grilované klobásy, kuřecí čtvrtky, kapr, párek v rohlíku, smažené
hranolky a bramborák. Pro zahřátí tady bylo svařené víno, grog, čaj nebo káva. Každý si mohl
vybrat, na co měl zrovna chuť. Domů se všichni rozešli spokojeni, dobře najedeni a předvánočně
naladěni.
Dana Vlasáková
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Mikulášská nadílka a vánoční tvoření
Legenda vypráví, že zadlužený otec chtěl prodat své tři dcery do nevěstince. Když se o tom dozvěděl svatý
Mikuláš, vhodil jim v noci do otevřeného okna peníze a tím
je zachránil. A od té doby v předvečer svého svátku
naděluje Mikuláš dětem dárky. Při své každoroční
k
štědré
obchůzce, která má svůj počátek už ve 13. století, nemohl
tedy Mikuláš zapomenout ani na děti, které na něj 5. 12.
2016 čekaly v soutickém muzeu. A aby jim to čekání rychleji
ubíhalo, bylo pro ně jako obvykle připraveno vánoční
tvoření. Z připraveného materiálu děti s pomocí dospělých
vyráběly postavičky čertů, sněhuláky, vánoční stromečky,
dekorace ze šišek a další věci podle své fantazie. Až zvonění
zvonku a řinčení řetězů vneslo neklid do jejich pilné práce.
To už se ve dveřích objevil očekávaný
čekávaný Mikuláš s andělem a
čertem. Nejdřív hledaly děti oporu u svých rodičů, když se
jich ale Mikuláš zeptal, jestli nezlobí a za básničku jim s andělem začal předávat dárky, přece jenom našly
odvahu. Všechny děti přednesly krásné básničky a zlobidla slíbila,
slíbila, že se polepší. Čert sice pořád brblal a
chtěl alespoň někoho odnést do pekla, anděl to však nedovolil a děti ochránil. Pekelník ale neodešel úplně s
prázdnou. Stejně jako Mikuláš s andělem i on dostal od dětiček malý dárek, který vlastnoručně vyrobily.
vyrobi
Mikuláš se svým doprovodem putoval mrazivým večerem k dalším dětem. A ty soutické děti se svými
výrobky a dárky zase domů do svých postýlek.
Dana Vlasáková

Vánoční koncert
ncert v kostele svatého Jakuba St.
S
Adventní sobotní podvečer 17. prosince se nesl opět
opět v duchu těšení se na tradiční vánoční koncert. Vánoční
písně a koledy do Soutic přivezla cimbálová muzika „Radhošť“.
Tři děvčata svůj zpěv doprovázela hudebními nástroji, basou,
houslemi a cimbálem. V 16,30 hod. farář ThLic. Jarosław
Ścieraszewski společně se starostkou p. Alenou Exnerovou
zahájili a přivítali všechny přítomné. Bohužel pan farář musel
odejít dříve, neboť tuto sobotu se konal vánoční koncert i ve
Zruči nad Sázavou, a tak pronesl vánoční a novoroční přání
v úvodním slovu. Velice si vážíme,
žíme, že mezi nás pan farář do
Soutic přijel a chvíli se s námi zaposlouchal do vánočních písní.
Koncertem provázel a o kapele pohovořil Mgr. Vítězslav Černoch
a dále pak uváděl písně, které byly doprovázeny nádhernou hudbou a úžasným zpěvem krojovaných
zpěvaček.
ěvaček. Většina přítomných si zazpívala koledy s hudebnicemi a to i přesto, že letos byla v kostele veliká
zima. Starostka všem poděkovala za finanční dary, popřála krásné Vánoce a pevné zdraví v Novém roce a
přislíbila v roce příštím trochu moku na zahřátí.
zahřátí. Všichni vydrželi do konce koncertu i s přídavkem a věříme,
že vánoční písně a koledy v podání cimbálové muziky Radhošť se všem líbily a doma u svařeného vína,
grogu či panáčka slivovice ještě doznívaly v uších vánoční písně a koledy. Finanční dary budou použity na
opravu kostela svatého Jakuba St.
t. v Souticích.
Starostka obce p. Alena Exnerová a farář ThLic. Jarosław Ścieraszewski Všem děkují, za
společné sobotní setkání při vánočním koncertu a rovněž moc děkují za poskytnuté finanční
dary. Velké díky patří
tří sponzorovi vánočního koncertu v kostele svatého Jakuba staršího
v Souticích Ing. Pavlu Bednářovi z Votic (jeho tatínek Rudolf Bednář je rodák ze Soutic).
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Na druhou adventní neděli letos připadla tradice řezání barborek
Druhá adventní neděle neboli bronzová letos připadla na 4. prosince a tedy den, ke
kterému se váže oblíbená lidová tradice - řezání barborek - větviček třešně, jabloně,
slivoně, magnólie, trnky, lýkovce nebo zlatého deště. Pokud barborka dívce či ženě do
Vánoc vykvete, měla by se do roka
r
vdát.

Podle knihy Adventní čas od Dagmar Šotterové,
aby se barborky na Vánoce odměnily svou
krásou, je nutné držet se následujících pravidel:
Uříznuté větvičky by měl přejít mráz, který
uvolňuje blokační látky v květních pupenech.
Proto je lepší větvičky
tvičky po uřezání na dva dny
uložit do chladničky či mrazničky. Takto mrazem
ošetřené větve se musí co nejšikměji seříznout.
Na chvíli je ponořte do asi 60 °C teplé vody. Pak
celé proutky úplně ponořte ve vaně do vody teplé
40 °C a nechte je tam nejméně 6 hodin. Do vázy dejte vlažnou vodu a čajovou lžičku cukru. Vázu
je dobré nechat na světlém místě. Třikrát týdně vyměňujte vodu a vždy lehce seřízněte konec
větviček. Pokud je v bytě suchý vzduch, je dobré celé proutky občas ponořit do vody, nebo je
rosit, aby pupeny nezasychaly.

Svatá Barbora
Legenda praví, že otec svaté Barbory byl turecký šlechtic, který střežil její ctnost a nechal ji tak
zavřít ve věži. Jeden sloužící ji potajmu obrátil na křesťanskou víru, a jelikož otec nenáviděl
křesťany, chtěl ji donutit, aby se této víry zřekla. Soudci ji k tomu chtěli donutit mučením, a jelikož
se jim to nezdařilo, odsoudili dívku k smrti. Popravu provedl její vlastní otec. Cestou na popravu
Barbora utrhla větvičku, která uprostřed zimy vykvetla. V katolické tradici
trad
je tato mučednice
patronkou věží, horníků, sedláků, stavebních dělníků, pokrývačů, zedníků, slévačů zvonů, kovářů,
kameníků, tesařů, ale i hrobníků, zvoníků, kloboučníků, kuchařů, řezníků, dívek, zajatců, pevností,
dělostřelců, hasičů a umírajících. Zároveň
Zároveň j ochránkyní proti bouřce, ohni, horečce a moru.

Jaké se tento den dodržovaly tradice
Dívky se v předvečer tohoto svátku zahalily do bílých prostěradel či šatů a obličej zakryly závojem
či rouškou. V jedné ruce nesly košík s ovocem a sladkostmi, ve
e druhé metlu, kterou hrozily
zlobivým dětem. Tloukly na okna domů a při jejich otevření zpívaly písně, pak se s celou rodinou
pomodlily. Chránily tak rodiny od náhlé smrti. Mnohem známější tradicí je ale právě řezání
barborek. Pokud je svobodné dívky utrhly
utrhly po setmění vlastními zuby, pak se o Štědrém dnu
dozvěděly, zda se do roka provdají. Když barborka do té doby vykvetla, do roka mohly chystat
svatbu. Někde děvčata trhala více větviček, pojmenovala je po vícero chlapcích a majitel té, kde
vykvetl nejdříve květ, se měl stát jejím budoucím ženichem. Další dívky si větvičku dávaly za pas,
když šly na půlnoční mši. Když ji nějaký chlapec před kostelem vzal a dal si ji za klobouk, vyznával
tak dívce svou lásku.
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Vánoce - historie a symboly Vánoc
Vánoce mají svůj původ ještě v pohanské době, kdy byli lidé těsně
spjati s přírodou a uctívali Slunce jako životodárnou sílu. Slavilo se
probuzení Slunce na jaře, uctívala se největší síla Slunce v létě a
významný svátek byl také v zimě, kdy Slunce pozbylo svoji sílu, ale
lidé věřili v jeho znovuzrození. To bylo v období zimního slunovratu
kolem 21. prosince, kdy se začíná prodlužovat den, přibývá světla a
tepla a narozené Slunce
Slunce získává sílu. Rané křesťanství se snažilo tyto
pohanské zvyky vymýtit, proto soustředilo své svátky do významných
pohanských oslav. Do této doby také křesťané zasadili narození
Ježíše. O Ježíši a jeho životě se toho nejvíce dočtete v Bibli, ve které
je sepsáno křesťanské učení. Římskou říší utlačovaný židovský národ
věřil v lepší časy, jejichž předzvěstí mělo být narození Mesiáše. Měl se jmenovat Ježíš. Bůh vyslal
anděla Gabriela k panně jménem Maria, zasnoubené s Josefem z rodu Davidova. Řekl jí, že na ni
sestoupí Duch svatý a ona počne syna, který bude také svatý a dá mu jméno Ježíš. Marie porodila
Ježíše v městě Betlémě, kam se vydali s Josefem kvůli sčítání lidu a protože nebylo jinde místo,
uložila jej do jeslí.
23. prosince končí Advent a začínají vánoční svátky.
24. prosince - Štědrý den a slaví se narození Adama a Evy, prvních lidí, které stvořil Bůh.
Narození Ježíše se slaví až o den později. Večerní nadílka je s tímto dnem spojena již od 14.století
a symbolizuje z hlubšího pohledu štědrost Boha Otce.
25. prosinec - Hod boží vánoční
Slaví se narození Ježíše v Betlémě. Slaví se Půlnoční mší. V tento den se sloužili ještě dvě mše –
Jitřní (za svítání) a Velká (dopoledne). V tento den se oslavuje a hoduje, schází se rodina, rozjímá
se. Nesmí se pracovat.
26.prosinec -Svatý Štěpán
Den je zasvěcený Svatému Štěpánovi, mučedníkovi, který hlásal příchod Ježíše a byl za to židy
ukamenován. Tradicí jsou obchůzky koledníků.
27.prosinec -Svatý
Svatý Jan Evangelista
Dříve se slavil i tento den, který byl zasvěcen apoštolovi, jenž se staral o Marii (Ježíšovu matky)
v době po jeho smrti. Nepřátelé ho nenáviděli tak, že ho hodili do kotle s vřelým olejem, ale jelikož
byl pod Boží ochranou, tak mu horký olej ani otrávené víno neublížilo.
28.prosinec -Svátek
Svátek Mláďátek
Tento vánoční svátek se nyní připomíná již jen při mších v kostelech. Mláďátka jsou Betlémské
děti, které dal vyvraždit král Herodes, když marně hledal v Betlémě narozeného Ježíše a jeho
rodiče.
Zvon a Vánoce
Jejich hlas je prý prostředníkem mezi Bohem a lidmi a povznáší lidskou duši k Bohu. Každý zvon
má svoje "srdce", které když se rozezvučí, hlásá příchod naděje a radosti.
Ryba a Vánoce
Narození Ježíše se datuje do období, kdy právě končil Věk Ryb, proto je s Ježíšem tento symbol
spjatý. V našich zemích
h je od 19. století ryba součástí štědrovečerní hostiny. Je považována za
postní jídlo. Při kuchání ryby si schovejte pár šupinek do peněženky, aby se vás držely v příštím
roce peníze.
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Betlém
Místo, kde přišel na svět Ježíš. Tradice stavění betlémů je starší než zdobení stromečku. Založil ji František
z Assisi, kdy v roce 1223 při oslavě narození Krista postavil
v jeskyni živé jesle se zvířaty a lidmi. Tato tradice se
rozšířila do celého světa. V různých krajích se stavěly jiné
betlémy, nejčastěji se usazovaly do kostela, kolem 18.
století se ujaly také v domácnostech šlechty a nakonec
pronikly i mezi venkovský
kovský lid. Jako materiál se používalo
dřevo, papír, těsto, kukuřičné listy, vosk, sádra, hlína.
Těžištěm betlému byly jesličky s děťátkem Panna Marie,
svatý Josef, zvířata osel a vůl. Kolem byli pastýři, ovečky,
Tři králové a další postavy ze života.

Vánoční strom
Přesný důvod použití jehličnatého stromu jako vánočního symbolu není
přesně znám. Snad je to proto, že strom spojuje všechny tři části světa.
Svými kořeny zasahuje do země (Peklo), kmen symbolizuje materiální svět
(Očistec) a větve sahají do nebe (Nebesa). Jehličnany jsou věčně zelené,
tedy symbol věčného života. Do Čech se tradice zdobení vánočního stromu
dostala v 19. století z Německa. Zdobení stromečku záviselo
z
na krajových
zvyklostech a na sociálním postavení dané rodiny. Na výrobu ozdob se
používali pouze přírodní materiály v podobě ořechových skořápek, zrní,
kukuřice, koření, sláma, kukuřičné listy a ústřižky textilu. Na strom se
zavěšovala jablíčka, v mouce obalené ořechy a šišky, z papíru se vyráběly
hvězdy, řetězy a různé květy. Na stromek se věšelo také různé vánoční cukroví, pečivo, perníčky,
figurky a preclíčky, barvený cukr, křížaly. Všechny ozdůbky se věšely na tenkou červenou stužku.
Skleněné baňky
aňky se objevili až koncem 19. století jako výrobky českých sklářů. Výhradně českou
vánoční ozdobou jsou čokoládové figurky. Rozsvěcení vánočního stromu připomíná pohanskou
oslavu návratu Slunce (slunovrat), křesťanská filozofie však hovoří o světle, teple a lásce v našich
srdcích.
TIP z lunárního kalendáře: Chcete, aby vám vánoční stromeček dlouho vydržel a neopadal
příliš brzy? Uřízněte je 3 dny před jedenáctým úplňkem roku a do Vánoc je skladujte v chladu.
Dárky na Vánoce
Nadělování dárků o Vánocích má svůj původ již v legendě o narození Ježíška. I jemu lidé nosili
vše, co zrovna měli, aby pomohli Svaté rodině. Smyslem
vánočního obdarovávání
vání by měla být radost nejen z toho, že
dárky dostáváme, ale především z toho, že je darujeme. Jde o
projev přízně, úcty a lásky a o snahu připravit blízkým krásné
překvapení. O tom, kdo dárky balí a dává, my dospělí víme své.
Děti však věří v kouzelný a nadpřirozený svět, ve kterém existují
bytosti, které dovedou splnit každé přáni. V každé zemi je tato
vánoční bytost jiná, všude je ale mužského rodu. Ježíšek
naděluje dárky v Čechách a na Slovensku, ale také např.
v Rumunsku, Rakousku, Chorvatsku i v Itálii.
Itál
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Jmelí a Vánoce
Jmelí k Vánocům neodmyslitelně patří. Bylo kdysi součástí i
pohanských obřadů, je mu přisuzována magická moc a je
opředeno řadou pověr. Není divu, vždyť jmelí roste vysoko na
stromech, které opadají, avšak ono zůstává stále zelené.
Dozrává v zimě, kdy nedozrává téměř nic a jeho plody vypadají
jako perly. Po utrhnutí jmelí časem zežloutne a připomíná tak
slunce a jeho životodárnou sílu. Jmelí zavěšené v domě přináší
dovnitř štěstí a lásku, ochraňuje proti čarodějnicím a zlým
duchům. Ochraňuje proti ohni. Čím více má bobulek, tím více
štěstí přináší svému majiteli. Jeho kouzelná moc se zvyšuje,
pokud je jmelí darováno, ne zakoupeno. Podle starých Keltů
jmelí přináší plodnost, od nich tedy přišel zvyk líbat se pod
zavěšeným jmelím. Lidé věřili, že jmelí má moc vyvolat a udržet
vztah muže a ženy pohromadě díky svým lepivým kuličkám.

Cukroví na Vánoce, vánoční pečivo
Jaké by to byly Vánoce bez vánočního cukroví? Tento zvyk
je až z konce 19. století. Podle něj by na stole mělo být
sedm nebo třináct druhů vánočního cukroví. U chudších
lidí tvořily vánoční cukroví i obyčejnější druhy pečiva, jako
vdolky, koláče, buchtičky, záviny a samozřejmě perník.
Nejvýznamnější vánoční pečivo je Vánočka, o které jsou
zmínky již z 16. století a váže se k ní hodně pověr.
Vánočka se pletla z devíti pramenů, přičemž čtyři spodní
znamenaly slunce, vodu, vzduch a zemi. Tři prameny
uprostřed symbolizovaly rozum, cit a vůli a vrchní dva
prameny představovaly lásku a moudrost. Při pečení
vánočky si hospodyně měla vzít bílou zástěru, a šátek a při
hnětení těsta nesměla s nikým hovořit. Při kynutí těsta měla skákat hodně vysoko, snad proto, aby
těsto nadskočilo. Někde se do Vánočky zapékala mince, a kdo ji našel, zajistil si tím zdraví a
hojnost na další rok. Pokud se vánočka při pečení natrhla nebo připálila, nevěstilo
nevěsti to nic dobrého.

Vážení spoluobčané, jménem svým a jménem členů OZ
Vám přeji hezké, klidné a spokojené prožití svátků vánočních v kruhu svých nejbližších.
Dětem přeji bohatého Ježíka a splnění všech přání.
Do Nového roku 2017 mi dovolte Vám všem popřát hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody,
úspěchy ve škole, v zaměstnání, ale především spokojenost ve Vašich rodinách.
Alena Exnerová
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Kokosový likér
Co budeme potřebovat:
•
•
•
•

500
250
200
200

ml mléka
ml smetany
g kokosu (strouhaný sušený kokos)
g krupicového cukru

Jak na to:
Vaříme
aříme asi 15 minut a rozmixujeme co nejvíc
nejví to jde. Po vychlazení přidáme 1 salko a ½ l bílého rumu a
necháme 24 hodin odležet. Slijeme přes jemné sítko nebo plátno do lahve a uchováváme v chladu a
spotřebujeme co nejdříve.

Pálivá silvestrovská
strovská sýrová pomazánka s feferonkou
Co budeme potřebovat:
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g taveného smetanového sýra
100 g pomazánkového másla
50 g eidamu
2 vejce vařená natvrdo
5 lžic mléka
2 lžičky hořčice
2 feferonky
sůl

Jak na to:
Změklé máslo utřeme s taveným sýrem a solí. Přidáme propasírovaná vejce a za postupného přidávání
mléka vyšleháme. Eidam jemně nastrouháme, feferonky jemně nasekáme a s hořčicí zamícháme do
směsi. Podáváme na bílém pečivu, ozdobené petrželkou, pažitkou nebo plátky rajčete.

Vánoce, Vánoce přicházejí,
zpívejme přátelé,
po roce Vánoce, Vánoce přicházejí,
šťastné a veselé.
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