SLOVO STAROSTY
Vážení občané.
Nadcházející vánoční čas je pro
hospodyňky vskutku horečný - aby při štědrovečerní večeři na stole nic nechybělo, aby byl
domov krásně vyzdoben a ze všech koutů vanulo
to podmanivé, vánoční kouzlo. Během vánočního času dochází ke zklidnění naši mysli,
rodiny a přátelé zasednou pospolu a tuto zvláštní
chvíli doplní rozzářený stromeček s dárky pro
své milé a blízké. Však nejkrásnější pohled je na

rozzářené dětské oči, které s netrpělivostí
očekávají to krásné zazvonění, které všechny
zve pod vánoční stromeček, to je chvíle, kdy
mnohý obdarovaný i darující utrousí slzičku
štěstí, rázem se z nás v naši mysli stávají děti,
znovu a znovu prožíváme v rodinném kruhu tuto
krásnou chvíli štěstí, neboť dárek je symbolem
lásky, přátelství a úcty.

Vážení občané, přeji Vám všem i Vašim blízkým
blízkým mnoho štěstí a spokojenosti v nastávajícím
vánočním čase a v novém
ovém roce
roce 2008 pak pevné zdraví, rodinnou pohodu a mnoho štěstí.
- Emilián Janča, starosta -

Slovo mají čtenáři
Pohlazení na duši
„Nechceš přijít v úterý k nám do klubu?
Pořádáme tvořivé odpoledne pro rodiče i
zájemce z řad veřejnosti,“ zeptala se mě Jana
Wehrsingerová, vychovatelka školní družiny
zátorské školy. „Proč ne? Ráda se přiučím
něčemu novému,“ odvětila jsem a v úterý jsme
se s kamarádkou vydaly do školy. Po zdolání
schodů tří pater jsme se ocitly ve školním klubu,
který je umístěn v podkroví, v renovované části
školní půdy. Přivítala nás vůně čerstvě uvařené
kávy, v prostorné místnosti kolem stolů už
sedělo asi dvacet žen. Klub působil velmi
útulně, kromě stálé výzdoby tu byla spousta
obrázků, figurek, ozdůbek s vánoční tématikou.
Jak nám sdělily s pýchou vychovatelky, všechno
byla práce dětí! Po přivítání nám Jana
Wehrsingerová vysvětlila, co vlastně budeme
tvořit.

Měly jsme za úkol udělat netradiční, malý
adventní věneček – takový malý svícen.
Rozdala nám materiál – kousky různobarevných
papírů, zlaté a stříbrné ozdoby, šňůrky a jiný
materiál. Vyzbrojeny nůžkami, lepidlem a
lepícími pistolemi jsme se chutě pustily do
práce. Nejsem zrovna manuálně zručná, tak
jsem měla obavu, jak můj svícen dopadne.
Kupodivu se mi celkem povedl a hrdě jsem si ho
odnesla domů, kde ho mám vystavený na stole.
O dva dny později zájemci vyráběli věnce, které
budou o vánocích zdobit dveře v několika
rodinách. Moc děkuji vychovatelkám a vedení
školy za pěkně prožitý čas. V období
předvánočního shonu, úklidu a pečení bylo toto
odpoledne výborným odreagováním od starostí
všedních dnů a pohlazení na duši.
- Vl. Šťastná -

Mikuláš v obci
Mikulášovi, rozkošnému andílkovi a čertům patřilo první
prosincové sobotní odpoledne. V krásně nazdobených kostýmech
nás a hlavně naše děti navštívili v nově zrekonstruovaném sále
kulturního domu v Čakové. Drnčení řetězů a cinkot zvonků
rozbušily srdíčko nejen těm nejmenším. Konečně přišla
mikulášská trojice s plným košem dárků. Na všechny děti se
dostalo. Děti slibovaly, že už budou hodné a Mikulášovi
zpívaly koledy, písně a recitovaly básničky. S jiskřičkou
radosti pak rozbalovaly nadělené dárky. Dobře udělal ten, kdo
přišel. Pro děti to bylo odpoledne plné her, zábavy, ale i trocha strachu.
Závěr zábavného odpoledne byl završen rozsvícením krásného
vánočního stromku.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě i samotném průběhu besídky,
všem, kteří přispěli sponzorským darem,
Mikuláši, čertu i andělovi,
dětem i všem, kteří přišli.

Zvyky a obyčeje Vánoc
Vážení čtenáři,
začala nám doba adventu a Vánoce jsou už za dveřmi. Dovolte mi, abych připomněla některé zvyky
a obyčeje, které se k této době váží. Některé se předávají z generace na generaci a stále přežívají,
jiné se postupem doby mění či úplně zanikají.
Advent, to je doba čtyř neděl před Vánocemi, je to doba půstu, pro kterou
dy střídmého jídla, pití i zábavy. V této době se také uklízí a zdobí obydlí,
cukroví a vše se strojí na oslavu svátků vánočních.

platí zásapeče se

4. prosince svátek svaté Barbory.
V předvečer tohoto svátku chodívaly po domech "Barborky", byly to dívky oblečené celé v bílém
(symbol panenské čistoty) a obdarovávaly děti ovocem a sladkostmi. Chodily s košíkem dobrot, ale i
s metlou na děti neposlušné. V domě zazpívaly píseň podle legendy o sv. Barboře. Tento obyčej
postupně zanikl, dochoval se pouze zvyk řezat toho dne větvičky třešně "barborky", nejen jako
ozdobu vánočního stolu, ale dříve se podle barborek i věštilo.
6. prosince svátek svatého Mikuláše.
Tento svátek je v našich zemích slaven také v předvečer svátku nadílkou.
Mikulášský průvod obcházel domácnostmi již ve středověku a tento zvyk
přetrval až dodnes. Hlavní postavou průvodu je vždy Mikuláš, oděný v
biskupském ornátě s papírovou mitrou na hlavě a s pozlacenou berlou, dále
anděl a čert. Dříve bylo postav v průvodu mnohem více a tvořily spíše
maškarní průvod. Štědrost sv. Mikuláše pochází z legendy o obdarování tří
dcer zadluženého obchodníka. Sv. Mikuláš naděluje a čert trestá. Dříve se tyto
dny konaly také Mikulášské trhy, na nich se prodávaly zejména hračky a pečivo symbolizující
Mikuláše, čerty, zvířátka apod.
13. prosince svátek svaté Lucie.
Svatá Lucie byla uctívána jako patronka švadlen a kočích a byla považována i za ochránkyni před
čarodějnicemi a očními nemocemi. K tomuto svátku se váží různé pověry - ten den se nesměl příst
len. Žádná žena si nedovolila tento zákaz porušit. Někde chodily i ženy převlečené za "Lucky" a
kontrolovaly domácnosti, zda některá žena nepřede. Jinde zase chodila jedna "Lucka", zahalená do
bílého pláště s velkým dřevěným nožem a strašila děti, že jim rozpáře břicho, pokud se v adventu
nepostí. Variant průvodů "Lucek" byla celá řada.
24. prosinec - Štědrý den
Byl odedávna dnem přísného
celodenního půstu a přípravy
na oslavu narození Krista. Na
Štědrý večer, s východem
první hvězdy skončil dlouhý
adventní půst. Toho dne
muselo být jídla dostatek, aby
zbylo a tím byla zaručena
hojnost v dalším roce. Část
pokrmů se dávala i dobytku, ke
kořenům stromů a do studně s
přáním zdaru v příštím roce.
Mezi tradiční české vánoční

pokrmy
patřila
např.
vánočka,
muzika,
kuba,
hubník, hrachová polévka,
pukanec s mákem a medem.
Ryba se na vánočním stole
objevila až v 19. století. K
výzdobě
obydlí
patřily
jesličky jako symbol narození
Krista, teprve později se
začal
zdobit
vánoční
stromeček
(u
nás
až
počátkem 19. století). Se
Štědrým večerem byla vždy

spojena nadílka. Obdarovávali se lidé v rodině, zejména děti, čeleď dostávala výslužku od
hospodáře. S tímto dnem byla spojována i celá řada různých pověr. Ráno se lidé chodili mýt k
potoku, aby byli celý rok zdrávi. Po večeři rozkrajovali jablko, kdo uviděl hvězdičku, měl do
dalšího roku štěstí, křížek nebo zkažené jádro předvídalo nepříznivou budoucnost. Věštilo se
např. i z tvaru roztaveného olova, litého do vody. Svobodné dívky ten den různým způsobem
zjišťovaly, co je čeká a nemine v dalším roce, co se týkalo jejich budoucnosti, zejména manželství, např. házení střevícem, na vodě pouštění ořechových skořápek apod.
V noci se pak
celé rodiny odebíraly do kostela na půlnoční mši.
25. prosinec - Boží hod vánoční
Oslava narození Ježíše Krista, tento den je v křesťanském světě
svátkem. Lidé tento den nepracovali, ani lůžko neustýlali, jen zbožně
náležitě uctili tento svátek.

největším
rozjímali, aby

26. prosinec - Svatý Štěpán
Byl považován za patrona koní. Koním se toho dne nechávalo pouštět žilou, aby byli celý rok
zdraví. Tento den také chodili koledníci. Na štěpánskou koledu, návštěvu, chodili i přátelé a
známí, příbuzní a všichni si přáli mnoho zdaru.

Informace z obecního úřadu
Oznamujeme občanům, že ve dnech 21. prosince 2007 – 1. ledna 2008 bude obecní úřad
z důvodu čerpání dovolené uzavřen. V případě nutnosti volejte pana starostu Emiliána Janču na
telefonní číslo 724 178 455.
Technické služby Krnov sdělují občanům, že svoz popelnicových nádob bude probíhat v době
vánočních svátků ve čtvrtek, 20. prosince 2007. Následující vývozy budou již v pravidelných
termínech, t. j. každé sudé pondělí. Žádáme občany, aby si popelnicové nádoby včas přistavili na
pravidelná odvozní místa.

