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Hájenka v Souticích:
foto pořízeno okolo roku 1930

SLOVO STAROSTKY:
Vážení spoluobčané,
rok 2015 je za námi a vstoupili jsme
společně do nového roku 2016. Nejdříve
Vám všem chci popřát hodně zdraví,
štěstí a pohodové prožití tohoto roku.
Paní „Zima“ už nás pravděpodobně
opouští a nyní se těšíme, že nás zahřejí
první sluneční paprsky a dodají nám sílu
a chuť pracovat.
Dlouho očekávané znovuotevření pošty
PARTNER se podařilo, tak doufáme, že
jste s touto službou spokojeni. Nově nabízíme na naší pobočce službu ve formě
dobíjení mobilních telefonů a prodej
výherních losů.
Na přání důchodců došlo ke změně
dodavatele obědů a od měsíce ledna odebíráme obědy
ze Zruče nad Sázavou od pana Balcara. Obědy jsou dováženy do naší obce a zaměstnankyně obce provádí rozvoz
do domu, v případě potřeby doveze občany k lékaři, zajistí
nákup a mnohdy vypomůže i v domácnosti. Samozřejmostí je návštěva při životním jubileu, dobré slovo a zájem o člověka je mnohdy lepší než krabička léků.
Ráda bych Vás informovala, že zastupitelstvo obce Soutice rozhodlo o podání žádostí o dotace, jedna žádost je
zaměřena na likvidaci černé skládky, která zrovna není
hezkou vizitkou při příjezdu do Kalné. Další žádost o dotaci byla podána na vybavení pro Sbor dobrovolných hasičů, dále je připravena k podání žádost o dotaci na opravu
zvoničky, železného kříže a kamenné zídky v části Černýš.
Samozřejmě opět připravujeme vysazení dalších alejí na
území obce. Máme snahu tak vrátit do volné krajiny trochu více zeleně, tak jak tomu bývalo za našich prarodičů.
V letošním roce bychom rádi zrealizovali akci na vybudování umrlčí cesty od křížku u Kalné směrem ke křížku do

Soutic k dálničnímu podjezdu. Tato cesta
by měla sloužit, jako vycházková trasa
s připojením na okolní cyklotrasy. Současný trend je zaměřen na pěší turistiku
a cykloturistiku. Světová situace, která
je velmi komplikovaná díky migrační
krizi a neustálým bombovým útokům,
většinu z nás vlastně přiměla k tomu,
abychom svou dovolenou trávili raději
v České republice a lépe tak poznávali
svoji vlast. Česká republika nabízí tolik
krásných a zajímavých míst, které je
třeba navštívit, abychom si uvědomili,
co máme šikovných, tvořivých a nápaditých lidí, obcí a měst. Naše obec se
stala členem Kraje blanických rytířů, ve spolupráci s ČSOP
byl vydán leták, který informuje širokou veřejnost o naší
obci. Rovněž se zde dočtete, která další místa k výletům
je možné v našem okolí navštívit. Informační letáky jsou
k dispozici v přízemí obecního úřadu, ale naše letáky jsou
umístěny i v dalších partnerských obcích. Na jaře budou
v naší obci naistalovány malované mapy, podle nichž nebude problém naplánovat si pěkný výlet.
Pokud Vás milí spoluobčané cokoli trápí, nejste s něčím
spokojeni, přijďte za námi na obecní úřad a my se pokusíme Vaše požadavky vyřešit. Moc rádi Vás uvítáme i s nápady, které pomohou změnit obraz naší obce. Všem nám
přece jde o společnou věc a tou je klidný a spokojený život
našich občanů v Souticích.
Co nám ještě přinese rok 2016 se necháme překvapit,
určitě bychom všichni uvítali zdraví, spokojenost a všeobecnou pohodu. Já Vám přeji, ať Vám vše vychází podle
Vašich představ a máte hodně tvůrčí síly a dobrých nápadů, Alena Exnerová.

CO SE UDÁLO V NAŠÍ OBCI OD ŘÍJNA DO PROSINCE 2015:
 Podzimní tvoření v muzeu s lampionovým průvodem pro děti
 Prodej a rozvoz palivového dřeva důchodcům na celém území
obce
 Sbírka ošacení pro Diakonii Broumov v hasičské zbrojnici
 Rozsvěcení vánočního stromečku za doprovodu vánoční hudby
na návsi
 Oprava komínu v našem muzeu firmou z Kutné Hory
 Vánoční tvoření v muzeu s mikulášskou nadílkou dětem
 Z důvodu bezpečnosti návštěvníků hřbitova a hrobových míst
zrušení hrobového místa u vchodu
 Na území obce byly umístěny čtyři dřevěné stojany na malované
mapy
 Prodej vánočních kaprů na návsi od p. Reka z Vlašimi
 Adventní koncert pěveckého sboru DIPHTHERIA v kostele
sv. Jakuba st.
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PLÁNOVANÉ AKCE:






Zájezd do divadla Broadway v Praze na muzikál ANGELIKA dne 10.3.2016
Velikonoční tvoření pro děti i dospělé v muzeu dne 19.3.2016
Jarní úklid celého území obce v měsíci dubnu
Oslava „Dne matek“ v budově bývalé školy dne 7.5.2016 - hostem bude zpěvák Bohuš Matuš
Zájezd ke „Dni dětí“ dne 5. 6. 2016 do divadla Broadway v Praze na rodinný muzikál „Kapka medu pro Verunku“

PODZIMNÍ TVOŘENÍ S LAMPIONOVÝM PRŮVODEM
Pozdní odpoledne v pátek 30. 10.
2015 bylo plné napětí a očekávání.
V 17,00 hodin přicházely dětičky
společně s rodiči do našeho muzea
na tradiční tvoření pro děti. Děti si
zdobily lampióny všelijakou havětí,
aby při lampiónovém průvodu právě ten jejich lampión byl nejhezčí.
Takže na žlutých, oranžových a zelených lampiónech viseli pavouci
a netopýři. Na připravené dřevěné
tyčky si děti zavěsily lampióny a připravily se na průvod.
V 18,00 hodin nejdříve vyšla Katka
a Anetka, děvčata byla strašidelně,
ale krásně namalována a šla na
první stanoviště, kde na rohu domu
pod hřbitovem svítila do dálky nádherně vyřezaná halloweenská dýně.
Trasa z muzea byla lemována svíčkami, aby děti viděly, jakou cestou
se mají vydat. Při prvním zastavení
dostaly děti, které přicházely s lampióny v doprovodu od Káti a Áni
zdravé lízátko. Poté všichni pokračovali směrem k seníku, prošli oko-

lo zámku, kde byla největší tma, ale
naštěstí všude svítily svíčky. Děti se
vzájemně strašily a potom už opravdu viděly strašidla i tam kde nebyla.
Na druhém stanovišti před seníkem
byly poházeny svítivé náramky,
které do dálky označovaly příchozí
trasu. Děti náramky posbíraly a lam-
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piónový průvod pokračoval směrem
k sousoší svaté Anny a Panny Marie,
kde bylo třetí zastavení s odměnou.
Každé dítko si mohlo vybrat odměnu za nebojácnost, na všechny
se dostalo a každý si vybral, co se
mu líbilo. V košíku byli připraveni
závěsní netopýři, ještěrky a náramky. Podařilo se i pár fotografií, a tak
budou mít děti hezkou vzpomínku
na I. lampiónový průvod v Souticích. Po třetím zastavení se dětský
lampiónový průvod odebral do
muzea, kde bylo pro všechny připraveno občerstvení. Děti dostaly
párek v rohlíku a čaj. Všem vyhládlo a žízeň byla také veliká. Když se
děti posilnily, tak ještě přenesly své
nápady na sklenice, dlaždičky a tak
pavouci a lesklé flitry zářily téměř
všude. Do svých domovů si děti
odnesly výrobky, které si samy vytvořily a při odchodu dostaly i něco
sladkého na zoubek. Určitě tento
lampionový průvod byl velkým zážitkem, jak pro dospělé, tak především pro naše nejmenší.

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
vánoční hudbu, nakupovali vánoční
výzdobu a dárečky. Ale především
se společně setkali a mohli si beze
spěchu popovídat.
Každé dítě dostalo čokoládový adventní kalendář, do každé rodiny
putovala pro štěstí třpytivá sněhová vločka, která nikdy neroztaje.
Po příjemně stráveném sobotním
odpoledni se všichni rozešli v dobré, předvánoční náladě do svých
domovů.

Stejně jako v mnoha jiných městech
a obcích naší vlasti se stalo tradicí
slavnostní rozsvěcení vánočního
stromečku, bylo tomu tak i v naší
obci Soutice.
Od časného odpoledne zaměstnanci obce stavěli stany, připravovali prodejní stánky, posezení pro
návštěvníky, chystali občerstvení
a upravovali světelné řetězy a okolí
vánočního stromu.
Ani sníh s deštěm je nemohly odradit a sotva na kostelní věži odbila
16 hodina, bylo vše připraveno. Na
návsi vonělo svařené víno a horká
medovina. Na rozpáleném grilu se
opékaly klobásy a na malé mlsouny
čekaly párky v rohlíku. Libé vůně
brzy vylákaly občany z jejich domovů. Starostka obce Alena Exnerová
všechny vřele přivítala a v krátkém
proslovu připomněla adventní a vánoční tradice. Vzpomněla též na bolestně aktuální téma teroristických
útoků v Paříži.
Na památku obětí a jejich pozůstalých rodin byla položena kytice
a zapálena svíce u železného kříže
na návsi. Poté se rozzářil vánoční
strom. Letos poprvé se pod ním zaskvěl dřevěný betlém, který vyrobil
pan Dušek z Dubějovic. Zaměstnankyně obce namalovaly Pannu
Marii a svatého Josefa, oblékly pa-

nenku – Ježíška a uložily ho do jesliček, které vyrobil Tomáš Svoboda.
O tu správnou předvánoční náladu
za doprovodu vánočních písní se
staral Lukáš Vilímovský z hudební
skupiny Exploze. Na prodej byly
adventní věnce, svícny, hrnečky
s motivem soutických památek,
klíčenky se znakem obce a kalendář na rok 2016, ve kterém jsou
zachyceny „Proměny obce Soutice
v letech 1965 – 2015“. Občané se
občerstvovali, poslouchali klidnou
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VÁNOČNÍ TVOŘENÍ S NADÍLKOU
Další vánoční tvoření v muzeu pro
dětičky i dospělé s vánoční tématikou. Přišlo hodně dětí i dospělých,
kteří vydatně pomáhali svým ratolestem při vytváření vánočních
výzdob, obrovské borovicové šišky
z Černýše děti nazdobily jako malé
vánoční stromečky. Všude zářily
flitry, leskly se krásné stuhy a mnoho dalších potřebných věciček pro
vytvoření vánočních dárečků. Děti
si nazdobily voňavé perníčky a vytvářely z voskových plátů vánoční
svíčky. Úžasný nápad vytvořit si
sněžítko zaujalo každého. Velký
papírový čert postrádal pořádný

nezlobí, čerti dětem sice moc nevěřili, ale Mikuláš, který samozřejmě
věděl o dětech vše, jejich hříšky
a co během roku prováděly, nakonec uvěřil společně s Andělem, že
se děti zcela určitě polepší a tak
všechny děti dostaly dárkové balíčky. Po nadílce se pomalu všichni
vraceli do svých domovů se spoustou zážitků a těšením se na vánoce
a nadílku od Ježíška.

huňatý kožich a tak mu děti lepily
trsy krepových chlupů, aby nám
v muzeu ještě nenastydl.
Pro děti bylo připraveno občerstvení, které dětičkám velmi chutnalo,
nic totiž nezbylo. Ale blížila se 18
hodina a venku se ozýval cinkot
zvonků a řetězů, kterými byli omotáni čerti. Otevřely se dveře a děti
s napětím sledovaly, jak vchází
Mikuláš, Anděl a dva čerti. Mikuláš
a Anděl byly dvě krásné a hodné
bytosti, ale ty čerti, brrr - šel z nich
opravdu strach! A tak se děti tiskly ke svým maminkám, tatínkům
a babičkám. Každé dítko předneslo
básničku a ujistilo čerty, že opravdu
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ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE SV. JAKUBA ST.
Do kostela sv. Jakuba st. se poslední
adventní neděli začali sjíždět zpěváci z pěveckého sboru DIPHTHERIA
v čele s vlašimským vikářem P. MgA.
Mgr. Jaroslavem Konečným. Již
tradičně se konal vánoční koncert
v soutickém kostelíčku. Nadýchat
se předvánoční atmosféry přišlo
hodně lidiček, manželé Tomaidesovi vyzdobili kostel k této události
a přijel i farářP.ThLic.JaroslawScieraszewski. Starostka p. Exnerová
přivítala pěvecký sbor, všechny přítomné a popřála pěkný prožitek. Vikář Jaroslav Konečný vzpomněl na
doby, kdy působil v naší obci a ke
každé písni podal stručný výklad.
Hodinové vystoupení pěveckého
sboru bylo opravdovým zážitkem,
velice se všem přítomným líbilo.
Závěrem starostka poděkovala za
úchvatné vystoupení pěveckého
sboru DIPHTHERIA za doprovodu
netradičních hudebních nástrojů-kravských rohů, odborně GEMSHORNY a předala P.
Jaroslavu Konečnému a P. Jaroslawu Scieraszewskému upomínkové
dárky obce Soutice, popřála všem
hezké vánoce a především pevné
zdravíčko v Novém roce 2016. Pěvecký sbor se odešel občerstvit po
úžasném výkonu a všichni ostatní
se pomalu rozcházeli spokojeni
a vánočně naladěni do svých domovů. Do pokladničky na opravu
kostela přispěl každý podle svých
možností, za což jim všem patří
upřímné díky.
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PODĚKOVÁNÍ
Vážení občané, velice děkujeme za Vaše dary při vánočním koncertu dne 16. 12. 2015, které budou použity
na opravu soutického kostela sv. Jakuba st. Díky Vám
pokladnička ukrývala celkem 4.400,-Kč. V loňském roce
byla provedena výměna dvou oken na kostele, jedno
nad vchodem do kostela a druhé na východní straně.
Finanční prostředky od Vás milí spoluobčané z vánočního koncertu 2014 a finanční dar ve výši 50.000,- Kč od
obce Soutice byly rovněž použity na nová okna. Finanční prostředky získané v letošním roce opět poputují na
opravy soutického kostela. Děkujeme Vám, že svými
finančními dary pomáháte zachovat tuto historickou
památku a dominantu v obci Soutice.
Velice si Vaší pomoci vážíme,

Děkuji za rychlý a odborný zásah zúčastněným
profesionálním hasičským záchranným sborům,
ale i sborům dobrovolných hasičů okolních obcí
a vzorný přístup velitele a členů zásahové jednotky SDH Soutice při likvidaci požáru dřevěné
chaty dne 25. února 2015 v chatové osadě na
Rafandě. Požár byl založen úmyslně a celá záležitost je zatím v šetření Policie ČR a vyšetřovatele
HZS ČR,
Al
Alen
ena
a Exnero
rová
vá.
Alena
Exnerová.

administrátor farnosti ThLic. Jaroslaw Scieraszewski
a starostka obce Alena Exnerová.

PODĚKOVÁNÍ SDH SOUTICE - ING.VÍT BRABEC, POŽÁR DNE 24. 2. 2016
Rád bych poděkoval všem členům SDH Soutice, kteří se
podíleli na likvidaci požáru chaty dne 24. 2. 2016.
Rychlý, obětavý a profesionální zásah, zabránil vzniku
dalších škod. Jsem rád, že přímo v Souticích existuje
a funguje sbor dobrovolných hasičů. Věřím, že se najde v rozpočtu obce dostatek finančních prostředků,
aby SDH mohl i nadále fungovat. Je dobré vědět, že

pokud již dojde k nutnosti zásahu sboru dobrovolných
hasičů, ať už se jedná o požár, povodeň nebo jinou živelnou pohromu, tak v obci existuje podle názvu sice
dobrovolný sbor hasičů, ale podle výsledků zásahů
profesionální sbor.
Přeji pěkný den Ing. Vít Brabec, majitel chaty e.č.5

SKLADBA OBYVATEL V OBCI SOUTICE K 31. 12. 2015
Muži
Věk
90-99
80-89
70-79
60-69
50-59
40-49
30-39
20-29
10-19
0-9
Celkem

Celkem
0
4
12
23
18
20
17
15
8
12
129

Ženy
Soutice
0
1
10
17
14
15
13
12
6
10
98

Kalná
0
3
2
3
3
3
2
1
1
0
18

Černýš
0
0
0
3
1
2
2
2
1
2
13

Celkem
0
10
9
25
17
19
20
16
9
13
138

Celkem
Soutice
0
6
8
18
12
15
16
11
9
9
104

Kalná
0
4
0
4
4
2
2
4
0
3
23

NARODILI SE:

ZEMŘELI:

Pilař Jan, Soutice
Jakoubek Matěj, Soutice

Kadlečková Antonie, Soutice
Svoboda Antonín, Kalná
Kadleček Antonín, Soutice
Pacovská Ludmila, Vlašim
Koberová Alena, Praha
Vobořil Josef, Soutice
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Černýš
0
0
1
3
1
2
2
1
0
1
11

0
14
21
48
35
39
37
31
17
25
267

POŠTA PARTNER
Dne 1. 10. 2015 byla v naší obci otevřena Pošta
Partner. Je to plnohodnotná provozovna České pošty, která poskytuje základní poštovní
služby.Od 13. října 2015 zde byl také zahájen
prodej tiskovinového zboží. Z bohaté nabídky
deníků, magazínůpro křížovkáře a časopisů si
mohou vybrat ženy, muži i děti. Doplňkový
prodej zastupují krimi povídky, romantické
příběhy, pohádky, DVD a počítačové hry.
Na Poště Partner si též můžete zakoupit pohlednice Soutic, Kalné a Černýše, velikonoční
pohledy,blahopřání k svátku, narozeninám,
sňatku, narození dítěte, ukončení studia
a také kondolence.Dále jsou v prodeji hrníčky
se šesti soutickými motivy a znakem obce, bylinný likér sv. Jana Nepomuckého, zapalovače,
smaltované odznaky, vlaječky, klíčenky a igelitové tašky se znakem obce a dárkové svícny
„Beruška.“
Nejenom turistům nabízíme dřevěné turistické známky, turistický deník a samolepící turistické vizitky, dva druhy sběratelských karet
Klubu českých turistů a ručně malované mapy
Benešovska se stručnou charakteristikou vybraných obcí.
Probíhá doprodej kalendářů na letošní rok
„Proměny obce Soutice v letech 1965 – 2015“
a „Benešovsko,“ vedoucí pošty PARTNER
Dana Vlasáková, telefon: 773 668 173.

SLUŽBY POSKYTOVANÉ POŠTOU PARTNER
ZÁSILKY
• Výdej vnitrostátních a mezinárodních zásilek, vplacení
doplatného, dobírky, cla
• Příjem vnitrostátních a mezinárodních listovních
a balíkových zásilek a zásilek EMS
PENĚŽNÍ SLUŽBY
• Příjem poštovních poukázek
• Příjem platebních dokladů SIPO (inkaso)
• Výplata poštovních poukázek
• Výplata důchodů
BANKOVNÍ SLUŽBY
• Operace platební kartou ČSOB (vklady, výplaty, příkazy)
• Bezhotovostní úhrada
• Příkaz k úhradě
• Složenky
• Výplatní poukázky ČSOB
PRODEJ
• Ceniny (známky, dopisnice)
• Kolky
• Zboží – poštovní (obálky, kartonové krabice)

Otevírací doba Pošty Partner Soutice
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
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8:00 – 11:00 hod.
8:00 – 13:00 hod.
8:00 – 11:00 hod.
8:00 – 13:00 hod.
8:00 – 11:00 hod.

14:00 – 16:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:
Upozorňujeme na termín splatnosti místních poplatků za psy, hrobné a komunální odpad na rok 2016.
Poplatky lze zaplatit v pokladně obecního úřadu, nebo
na účet obce Soutice u ČSOB č.ú.: 227838828/0300 a to
do 31. března 2016.

Odpady: příjem 317 846,-Kč, výdej 328 643,-Kč,
doplatek obce, -10 797,- Kč
Spotřeba PHM:
Benzín - 71 046,- Kč, nafta – 23 392,-Kč
Úspora proti roku 2014, +20 975,-Kč

Výčet některých nákladů obce v roce 2015
– (použito ze zápisu finančního výboru)

Oprava komínu v muzeu č.p. 127:
Firma kominictví Jahoda – 40 241,-Kč bez DPH, plošina+kontejner+práce zaměstnanců obce 10 000,-Kč
Náklady pro obec celkem 50 241,-Kč

Pošta PARTNER:
Náklady na provoz pošty PARTNER celkem 100 000,-Kč
– 10-12/2015
ve zboží 50 000,-Kč, příjem 30 000,-Kč, doplatek obce,
-20 000,-Kč

Rekultivace skládky – pískovna:
Firma PĚNKAVA – 102 850,-Kč
Náklady pro obec celkem 102 850,-Kč

Vodné:
příjem 302 487,90,-Kč, výdej 275 567,62 Kč, obec nedoplácela, +26 920,28 Kč

Pronájem nebytových prostor:
Stočné:

Zastupitelstvo obce Soutice vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č. p. 16
- bývalá škola, v k. ú. Soutice, za účelem „PROVOZOVÁNÍ HOSTINSKÉ ŽIVNOSTI“ od 01. 05. 2016.
Zájemci zašlou písemnou nabídku označenou „Výběrové řízení-Hospůdka ve škole“v zalepené obálce
do 20. 04. 2016 na adresu: Obecní úřad v Souticích,
257 71 Soutice č.p.104.

příjem 332 351,10,- Kč, výdej 417 349,72 Kč, doplatek
obce,-84 998,62 Kč
Cena dle skutečných nákladů: vodné - 27,55 Kč bez
DPH, stočné - 41,64 Kč bez DPH
Cena účtovaná obcí: vodné - 20,60 Kč bez DPH,
stočné - 26,30 Kč bez DPH

Zastupitelstvo obce Soutice zatím neplánuje
navýšení ceny vodného a stočného!

MUZEUM SOUTICE:
Naše muzeum zaznamenalo několik drobných změn. Nejdříve byla
provedena oprava komínu, aby
tak byla spalinová cesta v souladu
s předpisy. Všechny exponáty a prostory byly zabaleny do igelitové
folie a s napětím jsme očekávali, jak
vyfrézování komínu a další práce
budou probíhat. Bylo také třeba
komín řádně oplechovat a dozdít.
Díky plošině bylo možné dostat se
na střechu bez velkých obtíží. Práce
trvaly dva dny, ale dnes už je vše
v pořádku a nemáme obavu v kamnech zatopit. Naše muzeum získalo
do své sbírky gobelín, který byl majetkem operní pěvkyně
Emy Destinové. Tento gobelín visel
v pronajatém křídle soutického
zámku, kde Ema Destinová trávila
volné chvíle a její zpěv se rozléhal
do celého údolí. Máme k dispozici

i její portrét a naše muzeum se pyšní i portréty p.Bohumila Kulíka, kte-
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rý byl krátce majitelem soutického
panství.

BLAHOPŘÁNÍ 2016
Naši milí senioři k Vašemu životnímu jubileu hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody
přeje Obecní úřad Soutice
p. Petrů Jaroslav, Kalná - 81 let
p. Vlasáková Jiřina, Kalná – 84 let
p. Vobořilová Miluše, Soutice – 80 let
p. Míková Anežka, Kalná – 82 let
p. Bursíková Anežka, Soutice – 77 let
p. Bezouška Tomáš, Soutice – 70 let

NARODILA SE:
Zatočilová Anetka, Soutice

10

VELIKONOČNÍ SVÁTKY A JEJICH SYMBOLY

Beránek představoval v židovské
tradici Izrael jako Boží stádo, které
vede Hospodin. V křesťanství je
beránek jedním ze symbolů Ježíše
Krista, neboť obrazně podle křesťanské víry on je beránek, obětovaný za
spásu světa.
Kříž je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl
odsouzen k smrti ukřižováním. Tento
trest patřil k trestům nejvíce krutým
a ponižujícím. Ukřižování odpovídá
zimnímu slunovratu, kdy Slunce
vstupuje do souhvězdí Jižního kříže.
Bohoslužba velikonoční vigilie začíná zapálením velikonočního ohně,

který symbolizuje vítězství Ježíše
Krista nad temnotou a smrtí. Od
tohoto ohně se pak zapaluje velikonoční svíce. Ta je v mnoha kulturách
chápána jako znamení života.
Pálení čarodějnic je pohanskou
obdobou a například ve Finsku se
koledníci převlékají za čarodějnice.
Oheň zde symbolicky očišťuje od
zlého ze zimního období.
Dalším z velikonočních symbolů
je vajíčko, symbol nového života.
V mnoha kulturách je vejce symbolem plodnosti, života a vzkříšení.
Kočičky symbolizují palmové ratolesti, kterými vítali obyvatelé Jeruza-

léma přicházejícího Krista. Tradičním
křesťanským zvykem je jejich svěcení na Květnou neděli a používání
popela z jejich spálení o Popeleční
středě.
Zajíček má zřejmě původ v pohanských rituálech oslavující příchod
jara, avšak např. v byzantské ikonografii představoval zajíc Krista. Podle
legendy bohyně Eostre proměnila
ptáčka, který umrzl ve vánici, v zajíce. On pak z vděčnosti každé jaro
kladl vejce jako pták.
Křen symbolizuje hřebíky či hořkost
utrpení Krista. Zvyk pojídat křen
o Velikonocích se udržuje především
v Polsku, Rakousku a Slovinsku.
Mléko s medem symbolizuje dvojjedinost Krista. Ve formě tzv. jidáše
symbolizuje provaz Jidáše Iškariotského. Mléko a strdí symbolizuje zaslíbenou zem z Exodu, což je přejato
i do legendy o Praotci Čechovi.

Velikonoce

Pašijový týden

Velikonoce patří mezi nejoblíbenější svátky ve velké
části světa. Jsou to svátky jara, které oslavují probouzení
přírody, její plodnost, naději a lásku. Velikonoční zvyky
a tradice se lišily vesnici od vesnice a dřív probíhaly během velikonoční ho období, které trvalo šest neděl. Jejich
úkolem bylo zbavit se všeho starého, očistit domácnost
i tělo od chorob, připravit se na znovuzrození přírody.
V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na
Velikonoční pondělí ráno muži a chlapci chodí po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně
vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí. Pomlázka je
spletena až z dvaceti čtyř proutků a je obvykle od půl
do dvou metrů dlouhá a ozdobená pletenou rukojetí
a barevnými stužkami. Podle tradice muži při hodování
pronášejí koledy. Nejznámější velikonoční koledou je
tato krátká říkanka: „Hody, hody doprovody, dejte vejce
malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička
vám snese jiný…”
Ačkoli může být vyšlehání bolestivé, není cílem způsobovat příkoří. Spíše je pomlázka symbolem zájmu mužů
o ženy. Nenavštívené dívky se mohou dokonce cítit
uražené. Vyšupaná žena dává muži barevné vajíčko jako
symbol jejích díků a prominutí. Pověst praví, že dívky
mají být na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý rok
zdravé a uchovaly si plodnost. V některých oblastech
ženy mohou pomlázku oplatit odpoledne, kdy vylívají
na muže a chlapce kbelíky studené vody. Zvyk se napříč
českými zeměmi mírně mění.

Poslední týden dlouhého postního období připomíná
utrpení Ježíše Krista a každý den má své pojmenování:
Modré pondělí – v kostelech se vyvěšovaly modré látky
Šedivé úterý – hospodyňky vymetaly pavučiny
a uklízely
Škaredá (černá ) středa – vymetaly se komíny a kdo se
mračil, tak mu to zůstalo každou středu v roce, v tento
den zradil Jidáš Ježíše.
Zelený čtvrtek – v tento den by se měla jíst zelená jídla
(špenát, kopřivy, řeřicha apod.), aby byl člověk zdravý,
zvony „odlétají do Říma“ a vesnicemi obcházejí až do
soboty „klapači“, chlapci s řehtačkami a klapači.
Velký pátek – je dnem smutku, protože Ježíš byl vyslýchán, odsouzen a ukřižován. V některých městech se
hrají pašijové hry. Podle starobylých pověr se v těchto
dnech otvírala země s poklady, nesmělo se orat a kopat
na poli, nepralo se prádlo.
Bílá sobota – den, kdy byl Ježíš ukládán do hrobu. Doma
se bílilo, vařily a pekly se obřadní pokrmy, pekly se mazance a beránci, muži a chlapci pletli pomlázky, zdobila
se vajíčka.
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) je největším
svátkem celého liturgického roku. Jedly se pokrmy posvěcené v kostele a každý, kdo do domácnosti přišel,
musel být takovým jídlem obdarován.
Velikonoční (Červené) pondělí je dnes nejoblíbenějším
dnem hlavně mužů. V tento den se mělo darovat červené vejce a dívka měla být vyšlehána, aby byla celý rok
zdravá.
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PRANOSTIKA NA BŘEZEN:
Březen - za kamna vlezem.
Březnové slunce má krátké ruce.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm
sáhl.

Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí.
Březen bez vody - duben bez trávy.
Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
Mlha v březnu znamená za sto dní bouřku.

DĚTSKÉ OKÉNKO:
Hádanky

Mraveneček

Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou
to pohne. Co je to?
(šnek)

Už je ráno bílý den,
z postýlky teď musíš ven.
Mravenečci školu mají,
rádi do ní chodívají.

Neustále to mění tvar, ale přesto je
to stále kulaté. Co to je?
(měsíc)

Jenom ten náš mraveneček,
pořád hajá, mládeneček.
Nechejte mne v postýlce,
stihnu všechno ve chvilce.

Má to klobouček, jednu nožičku,
pěkně si sedí, v mechu v lesíčku.
(Hříbek)
Kolik udělá vrabec kroku za 100
roků???
(žádný, protože skáče)
Všechny barvy duhy mají jejich tuhy.
(pastelky)
Má to rohy žádné nohy co je to???
(polštář)
Na obzoru beránky
zrána jako za večera
proměňuje v červánky.
(sluníčko)
Stoupneš na ni, přece vstává.
Má ji ráda každá kráva.
Srnec, králík našup
rád si spase nášup.
(tráva)
Přišel k nám host,
spravil nám most,
bez sekery bez dláta,
přece je pevný dost.
(mráz)
Heboučké je jako z vaty,
kožíšek má mourovatý.
(kotě)

BABIČČIN MAZANEC
Na Velikonoce nesmí mazanec chybět v žádné
domácnosti. Zkuste si ho letos upéct sami.
Recept je na dva bochánky.
1/2 lžičky soli, 4 žloutky, 200 g cukru krupice,
1 lžička citronové šťávy, 400 ml vlažného mléka,
2 lžíce rumu, 60 g droždí, 1 vanilkový cukr, 1 kg
polohrubé mouky, 200 g másla, 100 g rozinek
Postup:
Z droždí, části mléka, lžíce cukru a lžíce mouky si připravíme kvásek, který
necháme v teple kynout. Zbytek mouky, cukru, sůl, rozinky, citronovou kůru
a vanilkový cukr smícháme v míse nasucho. Potom přidáme žloutky, zbylé
mléko, rum, rozpuštěné máslo a vykynutý kvásek. Vařečkou zpracujeme na
hladké těsto. Necháme v teple 45 minut kynout. Rozdělíme na dva díly,
vytvarujeme bochánky, přendáme na plech vyložený pečícím papírem,
přikryjeme utěrkou a necháme ještě 15 minut kynout. Potom potřeme
oba bochánky rozšlehaným vejcem a nahoře nůžkami rozstřihneme těsto
do tvaru křížku. Posypeme plátky mandlí a vložíme do předehřáté trouby.
Pečeme 10 minut na 200 °C. Potom snížíme teplotu na 150 °C a dopékáme
ještě asi 30-40 minut. Vychladlé mazance před rozkrájením pocukrujeme.
Na ozdobu: 4 lžíce nakrájených mandlí (plátků), na potření: 1 vejce
„DOBROU CHUŤ“
„Přejeme hezké svátky velikonoční, bohatou pomlázku
a hodně zdravíčka“
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