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55. číslo

Vážení spoluobčané,
předáváme Vám informace o aktivitách organizací v naší obci v období od voleb do
jejího zastupitelstva po uzávěrku tohoto zpravodaje.
Hana Zoubková

Zprávy z obecního úřadu
Programy rady obce
Konec září
Žádosti o využití kulturního domu (nácvik na Dívčí vínek, rybářský kroužek –
trénink), žádosti o pokácení stromů (jedna v období vegetačního klidu –
v pořádku, druhá – dodatečné oznámení o pokácení stromů na obecním
pozemku, obci vznikla škoda, na závěr jednání s občanem byla škoda
nahrazena a provedena náhradní výsadba), vyúčtování hodů a vyúčtování
předhodového zpívání, vyjádření k hornické činnosti, rozpočtové opatření č. 6
Říjen
Řešení neoprávněně pokácených stromů (bylo dosaženo dohody s občanem),
žádost o povolení vjezdu, informace o jednání školské rady, plnění rozpočtu
k 30.9.2010, rozpočtové opatření č. 7, žádost o finanční podporu Pohárku,
dotace JMK na odstranění škod v důsledku zvýšené hladiny vody v Kyjovce,
zhodnocení volebního období 2006-2010
Listopad
Úkoly a pravomoci rady obce (zákon č. 128/2002 Sb., o obcích), Jednací řád
Rady obce Týnec, žáci navštěvující základní školy v Břeclavi, odstranění
závad na dětském hřišti na Hradíšťku, odměna ředitelce školy, rozpočtové
opatření č. 8, výroční zpráva ZŠ a MŠ Týnec, předvánoční koncert (Bojané –
18.listopadu 2010), mandátní smlouva (dotační možnosti pro obec), návrh
odměn členům ZO, žádost o povolení využití KD (zkouška hudební skupiny),
interiér obecního úřadu (nutná výměna nábytku)
Činnost OÚ
Říjen
Příprava voleb, předvánočního koncertu, smlouva na zimní údržbu místních
komunikací (PYTRS s.r.o. se sídlem v pův. areálu Agromoravie Týnec), akce
pasování čtenářů, kolaudace Vinohradní, nákup požárního vozidla
Listopad
Kolaudace kanalizace Hrušecká, koaliční jednání mezi politickými stranami,
příprava ustavujícího zasedání ZO, STK služební vozidlo, řešení obecních
pozemků na katastrálním úřadu, kolaudace rodinný dům občan, jednání
Spolku pro obnovu venkova Brno, jednání o možnosti dotace na nový rozhlas
v obci, ustavující zasedání nového zastupitelstva obce, komise k projednávání
přestupků zrušení, oprava značek – označení ulic, seminář Brno – kácení
stromů, jednání o úpravě hřbitova (stromy) a dubu u kapličky (suchá větev,
památný strom), Dívčí vínek, členská schůze DSO, rozsvícení vánočního
stromu, projednávání možností pro dotace na akce obce
Prosinec
Rada starostů Regionu Podluží, příspěvky do Zvonů Podluží, jednání se
stavebním úřadem o možnosti sběrného dvora, příprava rozpočtu 2011,
zabijačka na Hradíšťku – vinaři, seminář Brno, veřejnoprávní smlouva s MěÚ

Břeclav o projednávání přestupků (poplatek za projednání přestupku 2000,-Kč
pro MěÚ Břeclav), předvánoční koncert Bojané
Hana Zoubková

VOLBY
do zastupitelstva se uskutečnily ve dnech 15.-16. října 2010.
Výsledky voleb podle počtu získaných hlasů
č

jméno, příjmení

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Hana Zoubková
Jaroslav Čech
Milan Kopuletý
Věroslava Hesová
František Čech
Hana Kobzíková
Josef Helešic
František Melichar
Dušan Krupica
Petr Zugárek
Jaroslav Petrla
Stanislav Strmiska
Karel Vája
Pavel Melichar
Petr Hrubý

volební strana
STAN, NK
STAN, NK
KDU-ČSL
KSČM
TOP 09
STAN, NK
STAN, NK
KSČM
KSČM
KSČM
ODS
KDU-ČSL
ODS
TOP 09
TOP 09

počet hlasů
240
230
183
183
179
178
163
159
155
140
135
128
126
122
108

Počet hlasů, které získali zvolení zastupitelé pro své volební strany:

volební strana č. 2 - STAN, NK
volební strana č. 5 - KSČM
volební strana č. 4 - TOP 09
volební strana č. 3 - KDU-ČSL
volební strana č. 1 - ODS

811
637
409
311
261

hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů

Na ustavujícím veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 8. listopadu 2010
byla novými zastupiteli provedena volba starosty, místostarosty a členů rady
obce s výsledkem:
Starostka:
Mgr. Hana Zoubková
Místostarosta:
Mgr..Bc.František Čech, MPA
Členové rady obce: Mgr.Věroslava Hesová, Jaroslav Petrla, Stanislav Strmiska
Hana Zoubková

Vážení spoluobčané,
velmi si vážím hlasů, které mi byly dány při volbách a chápu je jako ocenění
dosavadní činnosti a projev důvěry, že spolu s novými zastupiteli dokážeme vykonat
další kus práce pro zlepšení života v naší obci.
Práce starosty a zastupitelstva nikdy nekončí. Je přirozené, že stále
vyvstávají nové problémy, které je třeba řešit. Jako zásadní podmínku dobré práce
vidím v dobré spolupráci mezi členy rady obce, zastupiteli a občany. Politiku v malé
obci vnímám jako otevřenou k občanům, oproštěnou od stranických příslušností a
zaměřenou na obecní prospěch.
V pětičlenné radě jsou přítomni zástupci všech politických stran a sdružení
v obci. V zastupitelstvu jsou zástupci stran v počtu mandátů podle výsledků voleb.
Jsou to lidi, které občané Týnce považují za schopné obec řídit. Věřím, že i při
různosti názorů na konkrétní problém dokáže rada i zastupitelstvo najít pro obec
optimální řešení a že pro všechny členy rady i zastupitelstva bude vždy prioritní
zájem občanů celé obce.
V novém zastupitelstvu jsou vesměs lidé, kteří pro obec aktivně pracují. Jsem
přesvědčena, že všichni budou nelehký úkol péče o rozvoj obce dobře plnit, že
budou práci pro obec věnovat i kus svého volného času, že budou v těsném
kontaktu s občany a působit na ně svým vlivem postavení zastupitele, aby řádně i
oni plnili své povinnosti dobrého občanského soužití.
Děkuji zastupitelům, kteří působili v minulém zastupitelstvu, většinou i
v komisích – Marku Bízovi, Františku Gajdovi, Milanu Žůrkovi, Luďku Škrobáčkovi a
zejména Zdeňku Košťálovi, který obětavě pracoval pro obec jako člen rady a
zastupitelstva přes 30 let. Přeji jim vše dobré do dalšího života a doufám, že i jako
občané budou s námi podle potřeby nadále spolupracovat.
Novému zastupitelstvu přeji do volebního období dobrou spolupráci,
entuziasmus a abychom po čtyřech letech mohli konstatovat, že bylo opravdu
vykonáno opět další kus dobré práce, jak je naším záměrem.
Děkuji.
Hana Zoubková

Rozsvícení vánočního stromu
Na první adventní neděli 28.listopadu 2010 se konalo
v naší obci slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
Letos začala akce v 17 hodin, kdy se u základní
školy sešly děti s lampiony a pod vedením svých
učitelek se lampiónový průvod vydal dlouhou trasou
obcí. Za doprovodu pohádkových písniček z rozhlasu
dorazil ke kulturnímu domu, kde na děti čekali
obyvatelé Týnce s paní starostkou, která všechny
uvítala a řekla pár milých slov k předvánočnímu času.
Děti ještě pod ztemnělým vánočním stromkem začaly
zpívat vánoční písničky. Hned po první sloce se
vánoční strom rozsvítil na celou týneckou náves a
atmosféra byla v tu ránu slavnostnější.
Po
vystoupení dětí ze základní a
mateřské školy

zazpívali týnečtí mužáci.
Po vystoupení se začali lidé pomalu rozcházet. Někteří chvíli zůstali a u stromečku
při svařáku pobesedovali.
Ke zpříjemnění akce se podával pro děti čaj od paní kuchařky ze školy a pro dospělé
byl zdarma naléván výborný svařák, na který, ač byla letos malá úroda hroznů,
věnovali víno pánové Lukáš Nešpor z Hrušek a Lukáš Pretory z Týnce, za což jim
pořadatelé mockrát děkují.
Rozsvěcování vánočního stromu bylo v Týnci teprve druhým rokem. Tentokrát přišlo
mnohem víc lidí a snad se stane tradicí, kdy na první adventní neděli přijde na
náměstíčko ke kulturnímu domu víc a víc týneckých občanů, aby slavnostně zahájili
adventní dobu.
Miriam Slámová

Zprávy ze školy
V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu EU a získala finanční
částku v celkové výši 460 000,-Kč, kterou použijeme na zkvalitnění a zefektivnění
výuky, koupi interaktivních učebnic,pomůcek a tabule, na další vzdělávání
pedagogických pracovníků a primární preventivní program. Tuto částku budeme
čerpat po dobu tří let.
Navážeme tak na celkovou obnovu a rekonstrukci budovy, kterou nám poskytla
Obec Týnec a budeme moci v krásné a moderní budově vyučovat za pomoci
nejmodernějších učebnic a pomůcek.
Během podzimu a začátku zimy proběhly na naší školičce akce, na které bychom
rádi veřejnost upozornili.
24.září na zahradě školy - společně s rodiči - proběhlo Dýňování.Výroba strašáků
z dýní a společná večeře nad podzimním ohýnkem.
Ve škole proběhly dvě besedy v rámci primární prevence. Jednu besedu vedla paní
policistka z Policie ČR a druhou besedu, spojenou i se soutěžemi mezi Draky a
Plameňáky, vedli hasiči z Hasičského sboru Břeclav. Tahle beseda bude mít
pokračování v hasičské zbrojnici v Břeclavě
V úterý 26.10.2010 jsme s 1. a 2. ročníkem navštívili místní knihovnu. Paní
knihovnice Hesová žáky seznámila s knihovnou, s druhy knih dětských knih a
s výpůjčním řádem. Poté jsme se přesunuli na obecní úřad, kde naše druháky
čekalo pasování na čtenáře místní knihovny.
Prostřednictvím her, cvičení a tanců, německých říkanek a písní se naši nejmenší ve
školce i nadále seznamují přirozenou formou se základy německého jazyka. V rámci
projektu: Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých 2009 – 2012
26.9. jsme odfrčeli vláčkem na Olympiádu v Sedleci, kde mají také málotřídní školu a
pozvali nás – společně s ostatními málotřídkami - na sportovní klání na nově
zrekonstruovaném sportovním hřišti.Přivezli jsme 3 zlaté,3 stříbrné a dvě bronzové
medaile.
Další družební sportovní klání proběhlo ve škole v Moravské Nové Vsi 29.11.Závodili
jsme čtvrťáci a páťáci s moravskými a hrušeckými žáky v trojboji, skoku, přeskoku
přes švihadlo - a získali jsme 5 ! zlatých medailí a 2 stříbrné, což je opravdu
mimořádný úspěch.
V listopadu navštívil naši školu sám velký kouzelník a předvedl nám své čáry máry.
Také jsme si udělali výlet do Tvrdonic na divadélko „ Tetiny v ZOO“ a navštívili
divadelní představení v Břeclavi - a to mateřinka a žáci 1.-3. třídy ZŠ.

V rámci projektového vyučování proběhlo na škole několik projektů. Při projektu
Vesmír pro 4.-5. třídu nás navštívil známý astronom - amatér, člen Astronomické
společnosti ČR a v současné době student VŠ-Vítek Straka a provedl nás vesmírem
formou besedy a prezentace.
Při celoškolním projektu Dušičky se naši žáčci seznámili s tímto svátkem u nás i ve
světě, poznávali tradice a historii Dušiček a Helloweenu, naučili se vyrobit dušičkové
dekorace a seznamovali jsme se s našimi rodokmeny. Také jsme navštívili místní
hřbitov a věnovali vzpomínku našim blízkým, co už nejsou s námi.
3.12. proběhly na škole tradiční Vánoční dílny. Přivezli jsme k nám i paní
Švejcarovou z Tvrdonic, která nás naučila vyrábět z drátků Stromky života, pekli
jsme a zdobili perníčky, dělali vánoční zvyky a na závěr si ustlali ve spacáku a
společně sledovali Vánoční koledu. A pak spali a spali….
Vánoční besídka proběhla na Kulturním domě 10.12. Vystoupily děti z mateřské a
základní školy se svými vánočními pásmy.
Většina těchto akcí je zfotodokumentovaná na našich webových stránkách:
zsamstynec.estranky.cz
Dovolte mi za naše děti a žáky, za pedagogy i ostatní zaměstnance školy popřát
všem spoluobčanům,rodičům i prarodičům, přátelům a kamarádům samou lásku,
štěstí a zdraví, adost z dětí i z práce.
Zkrátka šťastné Vánoce a úspěšný rok 2011.
Mgr.Dana Svítilová
Poděkování
Děti z MŠ a ZŠ Týnec děkují těmto sponzorům a rodičům za hračky k Vánocům.
Jsou to: Firma p. Urbánek, p. Ostratický, Agromoravia Mor. Nová Ves, p. Michlovský.
Za rodiče: p. Langová, Trávníková, Bízová, Horčičková, Káňová, Holobrádková,
Skokanová, Ilčíková, Motlová, Kaňa, Strmiska, Salajka,Hrubý.
Děti MŠ a ZŠ

Knihovna
Začátkem října se každoročně v celé republice vyhlašuje Týden knihoven. V naší
místní knihovně se v rámci této akce letos poprvé konalo pasování žáků 2. třídy na
čtenáře. Pod vedením paní učitelky se děti dostavily na obecní úřad, aby předvedly
paní starostce, že už opravdu čtení zvládají. Každý přečetl kousek ze Slabikáře
Ferdy Mravence. A protože opravdu všichni dokázali, že
si hodnost čtenáře na válečném poli čtenářství už
vydobyli, slavnostně oblečená paní starostka poklepala
každému šavlí na rameno, a pasovala tak 9 dětí na
čtenáře. Na památku pak dostaly knížku pohádek od
H.CH. Andersena. Zároveň se každý stal bez poplatku
čtenářem knihovny, kterou také společně navštívili.
Žáci 1. třídy se této akce letos zúčastnili jako diváci, ale
doufáme , že na podzim, až postoupí do 2. třídy, dokáží
také své čtenářské vědomosti a tato slavnostní akce se
stane tradicí.
Knihovna je otevřena všem každé pondělí od 16 do 19
hod. a každý čtvrtek od 17 do 19 hodin.
Věroslava Hesová.

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK PŘI MRS MO TÝNEC
Naše organizace měla v roce 2010 celkem 163 členů /z toho 139 členů
dospělých, 8 členů mládež 16-18 let a 16 členů mládež do 16 let/.
Nejen rybářské závody, ale i výlov rybochovného zařízení jsou pro nás rybáře
svátkem. Letošní výlov rybochovného zařízení se konal za příznivého počasí a
hojné účasti většiny rybářů a veřejnosti dne 30. 10. 2010. Lovil se nejkratší třetí
úsek ústící do Kyjovky. Celkem bylo sloveno 1 077 kg ryb: z toho kapr 876,5 kg,
amur 134,5 kg a štika 66 kg. Ryby byly vysazeny do revírů naší MO a větší část
byla zakomorována podle stáří ryb do úseků rybochovného zařízení. Děkujeme
všem za přízeň!
Upozorňuji všechny členy, že jsou povinni odevzdat povolenku a řádně
vyplněný sumář do 15. 1. 2011!! Na Rybářské baště bude připraven sběrný
box.
Zkoušky nových členů se uskuteční 12. 3. 2011 ve 14:00 h na klubovně MO
Týnec.
Výroční členská schůze se koná dne 26. 3. 2011 ve 13:00 h na Kulturním
domě v Týnci.
Termín prodeje členských známek a povolenek na Rybářské baště:
28. 12. 2010
17:00 - 19:00 h
15. 1. 2011
17:00 - 19:00 h
29. 1. 2011
17:00 - 19:00 h
12. 2. 2011
17:00 - 19:00 h
26. 2. 2011
17:00 - 19:00 h
Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek pro rok 2011:
Členské příspěvky: /nutno uhradit do konce měsíce února!/
Kategorie
cena v Kč
.
400,Dospělí
Poloviční
350,Mládež
200,Zápisné:
Kategorie
dospělí a mládež 16 - 18 let
mládež do 15 let

cena v Kč
1.000,300,-

Ceny povolenek pro členy (členy MRS, o.s. a ČRS):
Druh povolenky
Roční
800,Poloviční
400,Měsíční
550,-

MP

.MP republiková
P
2.700,1.000,x
500,x
650,-

.P republiková
3.000,x
x

Týdenní
Denní
Mládež

300,100,250,-

x
x
x

400,150,300,-

x
x
x

Rád bych poděkoval aktivním členům za dobrou práci, sponzorům a v neposlední
řadě OÚ Týnec za finanční příspěvek na činnost rybářského kroužku.
Krásné svátky vánoční a do nového roku 2011 pevné zdraví, štěstí a radosti
přeje všem členům i občanům
za výbor MRS, o.s. MO Týnec
Petr Zugárek, předseda

Folklorní krúžek Pohárek
V tomto roce jsme absolvovali několik důležitých vystoupení. Již tradičně se
zúčastňujeme nedělního programu tvrdonských národopisných slavností, ale letos
jsme se dostali do sobotního večerního programu, což nám umožnilo ukázat naše
tance širší veřejnosti. Díky tomu jsme dostali pozvání do Břeclavi, abychom
účinkovali na výročním koncertu Old stars Břeclav a na listopadových Hudeckých
dnech se soubory Břeclavan, Old stars a Hrozen z Velkých Bílovic. Právě tady jsme
mohli porovnat naše dovednosti s ostatními soubory a nedopadli jsme vůbec špatně.
Také jsme vystupovali na Zarážení
hory a přechodovém zpívání v
Týnci a v Moravském Žižkově.
Nejdůležitější pro nás však byl
koncert k 5. výročí založení krúžku.
Celý rok 2010 se nesl ve znamení
příprav tohoto našeho prvního
celovečerního díla. Těšili jsme se,
ale zároveň jsme byli velice napjatí,
jak to všechno dopadne. A dopadlo
to dobře - publikum bylo vynikající,
podporovali jste nás jak potleskem,
tak i smíchem při humorných
scénkách. To vytvořilo příjemnou
atmosféru, která se nesla celým večerem a my jsme si spolu s našimi hosty,
moderátory a cimbálovou muzikou OLiNa náš koncert náramně užili. Za to vám
chceme poděkovat, protože před takovým publikem je radost vystupovat. Děkujeme
také obci Týnec za podporu.
Z našeho koncertu je pořízeno DVD (2 ks), které si můžete v případě zájmu objednat
na telefonu 731 448 133 (Hana Kobzíková) za cenu 250 korun.
KRÁSNÉ VÁNOCE A VESELÝ NOVÝ ROK 2011 VÁM PŘEJÍ POHÁRCI!!!

Plánované kulturní akce v roce 2011
Krojový ples
Hasičský bál
Karneval dětí ZŠ a MŠ
Výstava vína
Den matek
Letní kino
Guláš Cup
Zarážení hory
Předhodové zpívání
Hody
Dívčí vínek
Vánoční besídka
Vánoční koncert
Silvestr

15.1.2011
26.2.2011
únor
5.3. 2011
15.5.2011
24.-26.6.2011
konec června
27.8.2011
3.9.2011
4.-5.9.2011
listopad
prosinec
prosinec
31.12.2011

Společenská kronika:
V roce 2010 se narodilo 6 dětí:

Zemřelo 7 občanů:

Veronika Poláková
Samuel Švach
Denisa Mrláková
Magda Strmisková,
Amálie Neustifter
Jakub Janulík
Milan Zugar (57 let)
Anežka Kaňová (80 let)
František Maršálek (63 let)
Anastázie Prajková (89 let)
Jan Juráček (66 let)
Lumír Kaňa (59 let)
Jan Mrákava (79 let)

Bylo uzavřeno 5 sňatků
a rozvedena 3 manželství.
Významných výročí se dožívají naši spoluobčané – pamětníci:
80 let:
Zdenka Kalužíková
Pavel Nešpor
Božena Nešporová
Vlastislav Salajka
Vladimír Výleta
91 let:
Anna Lincová
96 let:
Marie Košťálová
Všem upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
Valová

INFORMACE
Koncem prosince (do 31.12.2010) bude pracovník DSO Oldřich Nešpor roznášet
lístky na odečet vodoměrů pro fakturaci stočného za rok 2010.
Žádáme občany, aby lístky po jejich vyplnění předali co nejdříve na obecní úřad.
Děkujeme.
Za DSO Hana Zoubková
Letošní zimní údržba místních komunikací (uhrnování sněhu a posyp) je smluvně
dohodnuta s firmou PYTRS, s.r.o.
Další údržbu, zejména schodů
k autobusové zastávce, cesty nad
parkem, schodů podél školy,
chodníku ke hřbitovu, vstupu a
chodníku
u
kulturního
domu,
obchodu a akutní posyp komunikací
provádějí pracovníci na dohodu o
provedení práce a občané v rámci
plnění veřejné služby.
Žádáme občany o pomoc při údržbě
chodníků a uhrnutí sněhu před
vlastním domem, což bývalo zvykem
po mnoho let. Děkujeme všem, kteří
to naštěstí berou jako samozřejmost a před svým domem sníh uklidí.
Hana Zoubková

VÁNOČNÍ DOBA MILÁ…
Období vánočních svátků bylo, a snad doposud pro většinu lidských bytostí
ještě je spojováno s pokorou, křesťanskou očistou, tolerancí, pohodou a větším
vzájemným porozuměním uvnitř rodiny i mezi sousedy.
Bílá krajina, větve stromů
obtížené sněhem, husy nehybně
stojící na jedné noze, krákající
hladové
vrány
a
občasné
zaštěkání psa…. Tak nějak
vypadaly Vánoce na vesnicích.
V současnosti se i na venkově
vyznačují
značným
shonem,
nákupní
horečkou,
mnohdy
nervozitou a hlučností, jež přináší
televize či všelijaké jiné atrakce.
Ale přesto zůstávají nejkrásnějším
ročním obdobím.
Vánoce oslavujeme jako
křesťanský svátek, který nám připomíná příchod Ježíše Krista. Ale jejich historie je
daleko starší. Vánoční svátky mají původ v dobách předkřesťanských, v pohanských

oslavách zimního slunovratu. Pohané, např. Keltové, totiž věřili, že 25. prosince se
každým rokem opětovaně prosí sluneční božstvo. Toto pozorování vycházelo
z pozorování zimního slunovratu, kdy slunce začíná stoupat a den se prodlužuje.
K poctě Slunce naši dávní předkové při nočním bdění a půstu prováděli rozličné
obřady – jako třeba veselice u zelených stromů, na něž věšeli různé ozdoby, ovoce,
pamlsky a světla. Uvedené obřady byly však postupně vytlačeny svátkem církevním
oslavujícím narození Ježíše Krista.
Ve starém Římě se oslavy zrození Slunce ustálily na 25. prosince. Toto datum zvolil
roku 274 našeho letopočtu císař Aurelián jako den zrození nepřemožitelného
Slunce.
První křesťané stanovili toto datum jako narození Ježíše Krista teprve přibližně od
poloviny 4. století n.l. a od této doby tak pohanská noc dostala křesťanský význam.
Vánoce jsou jako svátek daleko mladší než Velikonoce, dlouho byly (v křesťanské
církvi dosud jsou) svátkem méně významným. Většina tradic je také poměrně mladá
– nejvíc jich pochází teprve z 18. a 19. století, kdy lidé začali ve větší míře prožívat
tyto svátky v podobě, jak je známe dnes, např. s vánočním stromečkem, kaprem a
dárečky.
V kostelech bylo možno vidět
jesličky od poloviny 16. století, kdy
je
propagovali
členové
Tovaryšstva Ježíšova. Instalovali
v nich většinou oděné dřevěné
postavy v životní velikosti. Ve
střední Evropě byl nejdříve takový
betlém postaven v chrámu sv.
Klimenta v Praze, odkud se pak
tento krásný zvyk šířil dále po
Čechách i Moravě. Císař Josef II.
začal po svém nástupu na trůn v r.
1780 jesličky z kostelů vytlačovat.
Iniciativu proto převzali prostí lidé
a stavěli je ve vlastních domech. A lidoví tvůrci dokázali, že krása betlémů
nevyprchala ani v dnešní době.
Vánoční stromek v současné podobě je daleko mladší než jesličky. Předchůdce má
snad v palmové ratolesti, kterou si domů nosili staří Egypťané. A jeho kořeny lze
vidět i v pětidenních římských saturnáliích (oslavě Slunce), jež začínaly 17. prosince.
Příbytky Římanů byly tehdy vyzdobeny právě jehličnatými snítkami, jmelím a
svícemi, jejichž záře symbolizovaly konec nejdelší noci roku. Zde se také zrodil zvyk
vzájemného obdarovávání se jakožto příznivého znamení pro příštích dvanáct
měsíců.
První vánoční stromek představil v Praze coby velké překvapení pro své hosty roku
1812 režisér Stavovského divadla Jan Karel Liebich. Kolem roku 1845 se již
nakupování a zdobení vánočních stromků v Praze stávalo běžným, na venkov se
dostávalo okolo roku 1860.
K Vánocům bezesporu patří rovněž koledy. Křesťané si jich během celých staletí
vytvořili k poctě a chvále narození Ježíše Krista bezpočet. Autory byly osoby
duchovní, učitelé i prostí venkované. Často vznikaly spontánně a oslavovaly příchod
našeho Spasitele na svět.

Vánoční koledování mělo kdysi svou podstatu v sociálních poměrech těch
nejchudších, dnes se stává společenskou záležitostí, při níž rádi navštěvujeme své
známé, přátele a příbuzné.
(zdroj Malovaný kraj č.6/2010, zkráceno)

Krásné Vánoce, hodně štěstí a zdraví v Novém roce všem našim občanům
přejí
starostka Hana Zoubková
a místostarosta František Čech.
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