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Zas dozrál rok –
a ve stříbrné jiní
se halí prosincový stín.
Nebeský hermelín
se mihl lesní síní.
Jdou kroky k vašim dveřím
a někdo volá vás A jestli otevřete,
vejde jas.

PF 2019

František Kožík
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VÁNOCE
Možná, že v nás vánoční doba
vzbudí touhy a pocity,
které jsou v nás hluboko ukryty.
A najednou cítíme,
že život je něco víc
než všední dny.
Toužíme po lásce a pokoji,

poddejme se těmto pocitům
a rozdávejme kolem sebe
víc vzájemného porozumění.
Zastavme se a ztišme se na chvilku.
Sestupme do svého nitra
a hledejme pokoj.		
Věra Muravská-Hronová, Střítež p. Křemešníkem

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
tento volební rok zdá se mi opět uplynul o něco rychleji a já
vás v mém třetím volebním období jménem obce, obecního úřadu a nového zastupitelstva tradičně oslovuji v tomto
předvánočním čase. Budu se snažit nezklamat vaši důvěru
vyjádřenou podzimními komunálními volbami, ze kterých,
po 1. zasedání, bylo ustanoveno Zastupitelstvo obce Vyskytná v tomto složení:
Tomáš Koch - starosta
Jaroslav Valenta - místostarosta
Ing. Pavel Vondrák - předseda finančního výboru
Josef Hajný - předseda kontrolního výboru
Petr Paclík - člen zastupitelstva obce
Radek Paclík - člen zastupitelstva obce
Ing. Petr Blažek - člen zastupitelstva obce
Petr Attl - člen zastupitelstva obce
Ing. Karel Kokeš - člen zastupitelstva obce
A nyní si dovolím připomenout hlavní činnosti v tomto roce.

V lokalitě pro výstavbu rodinných domů Mařetinka se podařila vykoupit a následně ihned prodat desátá parcela. Jsem
potěšen elánem stavebníků, na základě kterého se tato lokalita proměňuje a začleňuje do zastavěného území obce. Před
dokončením by měla být projektová dokumentace na zasíťování dalších šesti stavebních pozemků, čímž bude propojena
lokalita na „kamenitou“ cestu.
Po nejednoduchých jednáních s představiteli České pošty
nejenom ohledně budoucího provozování a po potřebných
povoleních byla dnem 1. května 2018 přestěhována pobočka
pošty do zrekonstruovaných prostor v budově obecního úřadu. Nadále v režii České pošty s. p.
Největší investicí tohoto roku, z vlastních prostředků bez dotací, je rekonstrukce fotbalového hřiště. Zahájení fotbalové
sezóny je předpokládáno po osazení nezbytného vybavení
a to na podzim 2019, čehož se jistě nemůžou dočkat jak naši
fotbaloví borci, tak jejich fanoušci. Přeji tímto mnoho fotbalového zdaru.

V úplném závěru minulého roku, v době po vydání Zpravodaje
za rok 2017, byl Zastupitelstvem obce Vyskytná schválen nákup
louky před stávajícími bytovými domy směrem k „přeložce“ silnice II/602. Získáním těchto pozemků bude do budoucna možné
zahájit stavby bytových domů, které v této lokalitě předpokládá
a dovoluje územní plán, což dává naději na zastavení vylidňování našich obcí. Byla zpracována základní územní studie zastavitelnosti, z níž vyplynulo zastavění až pěti bytovými domy
po 9 bytových jednotkách, včetně parkovacích míst a rezervy
pro případné sociální či seniorské bydlení. Současně je zahájena debata se Stavebním bytovým družstvem Pelhřimov, které
je předpokládaným investorem výstavby. Zveřejňuji tedy tímto
uvedené informace pro potencionální zájemce o byty do vlastního či družstevního vlastnictví - bližší informace na OÚ.
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Z dostupných grantů Kraje Vysočina jsme využili
programy:
– Tělocvična, na celkovou rekonstrukci podlahových vrstev
včetně nového sportovního povrchu, výmalby prostor, nátěru stávajících ocelových prvků a pořízení obkladu stěn ze
zátěžového koberce.
– Naše škola, na obnovu podlahy a obkladů stěn v kuchyni,
přípravně a skladu (keramická dlažba a obklady) a stavební úpravu otvorů pro příjem nádobí a výdej jídel, včetně
dovybavení-obnovy gastronomického zařízení kuchyně.
– Program obnovy venkova Vysočiny byl využit na rekonstrukci místní komunikace v lokalitě „Račany“. Položení
nového povrchu předcházela výměna uzávěrů vody domovních přípojek, vybudování obrubníků či zřízení roštu
na dešťové kanalizaci.
V průběhu roku byla provedena další etapa stavebních úprav
v budově obecního úřadu. Je dokončena výměna krytiny
na poslední části střechy nad dílnou. Budova mateřské školy
se dočkala celkové výměny elektroinstalace a slaboproudu,
se zateplením stropů, kompletním štukováním a kompletní
výmalbou.
Neplánovanými, ale naléhavými výdaji jsou opravy dešťové
kanalizace a to jak okolo budovy základní, mateřské školy
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změnu Územního plánu obce Vyskytná a místních částí, je
nadále možné uplatňovat požadavky v rámci této změny.

a původní pošty, následně tak i hlavní páteřní řad dešťové kanalizace od bezejmenného potoka směrem na Sázavu. V Sedlištích se povedla zrealizovat oprava chodníku - autobusového
nástupního místa. Současně zastupitelstvo finančně podpořilo výměnu krytiny a souvisejících prací (komín, uzemnění)
na budově TJ Jiskra. Velký díl prací členové Jiskry zajistili
svými prostředky a brigádnicky, za což jim patří uznání. V branišovském KD je dokončena výměna krytiny na zbývající části
střechy a neúnavní brigádníci pokračují ve svém volném čase
ve stavebních úpravách a přestavbě této budovy.
Velkou kulturní akcí a zážitkem pro veřejnost z blízkého
okolí se stalo II. Setkání rodáků v Branišově - 10 let od historicky prvního. Při organizaci nás paní Vesecká upozornila
též na možné si připomenutí 400 let od bitvy, která se u Branišova odehrála a o které máme kusé informace. Po dohodě
s šermířskou a divadelní společností Sígři byla domluvena
rekonstrukce této bitvy s detailním výkladem tehdejších historických událostí. Celou akci se podařilo zdokumentovat,
na OÚ je možné si po objednání vyzvednout DVD. Velkolepou podívanou zaštítil hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří
Běhounek i svou osobní účastí, finančně akci podpořil Fond
Kraje Vysočina. Děkuji tímto organizačnímu výboru, místním organizacím, sponzorům a všem dalším lidem zapojeným při zajištění bezproblémového průběhu akce.

V tomto roce, opět podprůměrném na srážky, bylo nevyhnutelné vyhlásit zákaz zalévání travních porostů a zahrad,
napouštění bazénů a jiné bezdůvodné plýtvání pitnou vodou
z obecního vodovodu. Mám obavy, že pokud se dramaticky
nezlepší hydrologická situace, výše uvedený zákaz se bude
opakovat. Sice není důvod se obávat přerušení dodávek pitné
vody v našich vesnicích (což bohužel není výjimkou i v některých vesnicích u nás na Vysočině), ale opravdu není doba
pro zbytečné plýtvání a je potřeba si pro tyto účely připravovat vlastní zdroje - studně, vrty či využití dešťových vod
ze střech či zpevněných ploch, nově i třeba s pomocí dotací (dešťovka apod.). Děkuji všem za zodpovědné chování
a za respektování vydaného zákazu.
Nadále vyzývám k ostražitosti při „návštěvách“ různých
podomních prodejců či „nabízečů“, kteří se též drze ohánějí
jménem mým či obecního úřadu. Jedná se o nabídky levnější energie, čištění komínů apod. Bohužel těmto praktikám
nedokážeme zabránit ani obecně závaznou vyhláškou, platí
na ně však vyhlášení upozornění obecním rozhlasem a proto
nás v těchto případech neváhejte oslovit. Také jste jistě nadále bombardováni nabídkami k odkoupení vašich pozemků
a to za zajímavé ceny. Bohužel i v těchto případech dochází
k podvodnému jednání, proto pokud máte potřebu prodávat
své pozemky, využijte i náš úřad pro získání informací např.
z hlediska územního plánu.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se podílejí na různých společenských a kulturních akcích s přáním
do budoucna i nadále výborné spolupráce. Obzvláště těm,
kteří si nepřejí ani zmínku o své práci, ale pomohou např.
při opravě zbořeného křížku, starají se o květinovou výzdobu
u pomníku, zastupují v knihovně, pomohou při opravě obecní techniky apod.

Nezapomněli jsme též důstojně oslavit 100. výročí vzniku
Československa. I přes nepřízeň počasí, za účasti zástupců místních organizací, proběhl v obci tábor lidu, položení
věnce u pomníku obětí 1. i 2. světové války a kulturní program dětí ze základní školy. Při této významné příležitosti
se Zastupitelstvo obce Vyskytná jednomyslně usneslo, jako
zvláštního projevu úcty, na udělení čestného občanství obce
Vyskytná paní Aleně Vesecké - za celoživotní dílo a působení
v oblasti vzdělávání, kultury a historie se zásluhou o kulturní
rozvoj a šíření dobrého jména obce.
Do příštího roku předpokládáme investice opět do místních
komunikací, spojených s výměnami vodovodních uzávěrů.
Je třeba též pokračovat s další etapou opravy dešťové kanalizace, budovy obecního úřadu či sociálního zázemí tělocvičny. Dodání nového dopravního automobilu pro JSDH
Vyskytná předpokládám v 1. čtvrtletí nového roku. Předpokládáme opravy či úpravy v budovách ZŠ i MŠ, restauraci
či KD Branišov. V Sedlištích je v jarních měsících předpoklad zahájení rekonstrukce trafostanice, spojené s výkopovými pracemi pro uložení rozvodů NN a tím též úpravou VO.
V příštím roce se doufám podaří dokončit rozpracovanou
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Přeji vám všem, nejen za sebe, ale i za celé zastupitelstvo
a obecní úřad příjemné a hezké vánoční svátky, vykročení
do nového roku tou správnou nohou a hodně a více zdraví
nejen v roce 2019.
Tomáš Koch, starosta
Naše obec

ZPRÁVY Z MATRIKY
ke dni 30. listopadu 2018

VYSKYTNÁ

BRANIŠOV

SEDLIŠTĚ

577

51

73

Narození

3

-

-

Úmrtí

4

2

2

Sňatek

3

-

-

Odstěhování

7

-

-

Přistěhování

10

-

-

Počet obyvatel

Celkem

700 obyvatel

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

					

Během roku 2018 se uskutečnili tyto akce		
– Vítání dětí do 1. třídy, 3. září 2018 – 8 prvňáčků		
– Vítání děti do života, 24. října 2018 – 5 občánků		
– Slavnost zletilosti, 1. prosince 2018 – 8 zletilých		
– Vánoční setkání seniorů, 12. prosince			
							
Všem jubilantům blahopřejeme

Rodáci

ŽIVOTNÍ JUBILEA
50 let……….. 10
60 let………… 6
70 let………… 9
80 let………… 3
85 let………… 3

Až slunce ozáří tvůj rodný kout
a teplý vítr začne dout,
i když jsi daleko od lidí,
tam vidíš, co jiní nevidí.

Je mnoho hezkých míst ve světě,
I mnoho hezkých krajů,
když vidíš je očima dítěte,
tak je tam spousta tajů.

Když den se pomalu krátí,
vzpomínky se pomalu vrátí,
tam pozdraví tě tvoji kamarádi,
tak ať se tu máme všichni rádi.

Však jedno místo je nejhezčí,
tam prožil jsi své dětství,
chránilo tě mámino náručí
a lásku viděls v jejích očích.
To místo ohřeje lidskou duši,
jak teplý vánek v drsné buši,
tam stráně senem z bylin voní
a polední zvon tam stále zvoní.
Josef Fridrichovský (2008)
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Obec Branišov
Prosinec je čas adventní, rok 2018 se pomalu blíží ke svému
konci a proto malé ohlédnutí do minulosti. Uplynulý rok můžeme hodnotit jako úspěšný a hojný na akce, které se v naší
obci udály. Začátek roku byl ve znamení malování, úklidu
sálu a přilehlých prostor místního kulturního domu a následně výzdoby a přípravy na hasičský ples.
V únoru se uskutečnil velmi vydařený masopustní průvod,
kterého se zúčastnilo cca 30 masek, kterým dělala doprovod
kapela o pěti muzikantech.
Nejnáročnější na organizaci a přípravu bylo II. setkání rodáku Branišova a vzpomínková akce výročí 400 let od bitvy
mezi císařskými a stavovskými vojsky, která se udála v roce
1618 u Branišova. Dle dochovaných archivních materiálů
se jednalo o jednu z prvních bitev třicetileté války. Příprava
těchto akcí byla pro občany Branišova velkou výzvou. V této
souvislosti organizátoři oslovili šermířskou a divadelní společnost „Sígři“ z Pelhřimova, kteří předvedli rekonstrukci bitvy z roku 1618 za využití dobových zbraní a výstroje. S přípravou a organizací této akce byly nemalé starosti. Úsilím
organizátorů z Branišova a za vydatné pomoci občanů Vyskytné a Stříteže se podařilo vše zvládnout. Poděkování také
patří starostovi Tomáši Kochovi za jeho podporu a pomoc.
V srpnu se jako již tradičně uskutečnilo „Loučení s prázdninami“, které organizovala Simona Šeredová za podpory celé
rodiny a občanů obce.
Nemůžu opomenout nejrozsáhlejší akci v naší obci, a to je
rekonstrukce místního kulturního domu, ve které se úspěšně pokračuje už druhým rokem a celkem se odpracovalo cca
1100 hodin.
Chtěla bych poděkovat všem občanům, kteří se na všech
těchto akcích ve svém volnu podílejí, a nejsou to pouze občané z Branišova, ale i občané Vyskytné, kteří mají v naší obci
své kořeny. Přispívají tak k rozvoji naší obce, aby se nám tu
všem lépe žilo a obec byla hezčí a příjemnější pro život.
V letních měsících se SDH v Branišově zúčastnil okrskové
soutěže spojené s pohárovou soutěží ve Vyskytné a soutěže
„osmiček“ ve Stříteži. Vždy se jim povedlo být na „bedně“.
V závěru bych chtěla popřát všem občanům příjemné prožití
svátků vánočních, pevné zdraví a úspěšný rok 2019.
Věra Burešová – kronikářka
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Sto let republiky
28. října 2018 uplynulo 100 let
od vyhlášení samostatného Československa.
Příznivá situace na konci války
(1914–1918) spojená s porážkou
a rozpadem habsburského mocnářství, ale i s vůlí českého národa vytvořila samostatný stát Čechů
a Slováků – Československou republiku. Její existence byla definitivně uznána poválečnými mírovými smlouvami.
O válečných letech 1914–1918 obecní úřad vydal dvě brožurky. Z kroniky času v roce 2008 a druhou v letošním roce. V brožurkách jsou
vzpomínky na tyto události doplněné i dobovými fotografiemi.
Od roku 1922 je symbolem obce
i pomník padlým vojínům. U pomníku se konaly a konají vzpomínkové oslavy – odvody branců, hasičské srazy, setkání rodáků,
svěcení praporu obce atd.
Na válečná utrpení se nezapomínalo a nezapomíná. V letošním památném roce naše obec sté výročí
důstojně připomenula. Přehled všech uskutečněných akcí byl
v brožurce Z kroniky času, kterou všichni občané dostali.
Všechno se mění jak celý svět,
vždyť i ty kráčíš dál a ne zpět.
Starých památek v úctě měj,
a co z nich můžeš – příštím zachovej.
Alena Vesecká
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Co to cinká, co to zvoní, kouzlo Vánoc jako loni.
Tichá chvíle k zastavení, závan štěstí, nad něj není.
Blíží se konec kalendářního roku, ale školní rok máme v plném proudu. Žáci se učí „ze všech sil“, probíhají také pravidelné akce, které s tímto obdobím souvisejí.
Ale já bych se ráda zmínila o projektu, který započal již
v loňském roce a vyvrcholil letos v říjnu.
100. výročí vzniku samostatného československého státu.
Akce, které probíhaly v rámci projektu, byly oslavou tohoto
výročí. Zde jsou některé z nich.
Modro, bílo, červený den: žáci každé třídy přišli oblečeni
v barvách vlajky. 1. ročník modře, 2. a 3. ročník červeně,
4. a 5. ročník v bílé. Na schodišti školy jsme pak vytvořili
společně naši vlajku.
Zábavné sportovní odpoledne se lvíčkem: sportovní klání
Čech, Moravy a Slezska. Sice v tomto souboji vyhrála Morava, ale užili si to všichni.
Malování vlajek: s touto akcí jsme započali již v loňském
roce. Byla to taková příprava na „finále“. Pořádala ji
Agentura Dobrý den se sídlem v Pelhřimově ke 100. výročí
vzniku samostatného československého státu. Byl to pokus
o rekord nejvíce vyvěšených vlajek České republiky dne 28.
října. Zapojilo se celkem 2445 obcí, měst, škol a institucí.
Vyvěšeno bylo 225 191 vlajek. Ve Vyskytné bylo letos
vyvěšeno 1428 vlajek a Branišov nahlásil 284 vlajek. Akce
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probíhala za podpory školy, obce a knihovny. Od Agentury
Dobrý den dostaneme certifikát o účasti v rekordu o počtu
vlajek.
Lípa republiky: v rámci projektu 72 hodin jsme sázeli spolu s panem starostou školní lípu republiky. Stromek je vysazen u silnice po pravé straně směrem na Branišov, kde se
staví nové domky.
Naše vlast: připomněli jsme si historii naší vlasti a každý
žák i pracovník školy pak napsal přání republice
do dalších let.
Vyvrcholením projektu bylo vystoupení žáků ZŠ a dětí
z MŠ na oslavě, kterou pořádal obecní úřad pro obyvatele
Vyskytné.
Tento historicky významný den naší republiky jsme chtěli oslavit a připomenout si události, které nás ovlivňují dosud. Myslím, že se nám to podařilo a já děkuji všem, kteří se
na projektu (akcích) podíleli. Jménem pracovníků ZŠ a MŠ
bych chtěla poděkovat ale i všem rodičům, přátelům školy
a knihovně za spolupráci a ochotu při pořádání akcí během
roku, OÚ za pomoc a péči o ZŠ a MŠ.
Krásné Vánoce chceme vám přát,
aby měl člověk člověka rád,
aby jeden druhému více štěstí přál,
aby i ten nový rok za to stál.
Lenka Linhartová, ředitelka školy
Naše obec

Mateřská škola
Ještě jsme nedopsali poslední řádky článku do loňského zpravodaje a už píšeme do nového. Nechce se
ani věřit, že je za námi další
rok. V mateřské škole jsme
toho opět mnoho prožili,
snažíme se o to, abychom
dětem připravili po celý
rok pestrý program, aby
chodily do mateřské školy
rády.
Po celý rok nás navštívilo
několik divadelních souborů s pohádkou, navštívili nás kouzelníci, nechyběla ukázka exotických zvířat, navštívili jsme
hasičskou stanici v Pelhřimově, zasoutěžili jsme si na dopravním hřišti, navštívil nás detektiv Holmes, zapojili jsme
se opět do projektu 72 hodin, připomněli jsme si den stromů,
kdy jsme jeden vysadili na školní zahradě, jeli jsme na výlet.
Nechybělo tradiční rozloučení předškoláků, které proběhlo
v rytířském duchu. Opět nám vyšlo počasí a tak se školní
zahrada proměnila v hradní tvrz, kde se procházelo mnoho
princezen a rytířů, předškoláci byli pasováni pravým rytířem
v historickém brnění na školáky.
V tomto roce nás neminuly stavební úpravy, kdy došlo
ke kompletní rekonstrukci elektrických rozvodů, dále došlo
ke snížení stropů, byly nově omítnuty stěny a celá školka dostala uvnitř nový kabátek v podobě nové výmalby.
A co prožíváme v této chvíli ve školce. Probíhá advent.
Poslední měsíc v roce patří ke krásnému adventnímu času.
Připravujeme se na příchod Mikuláše, seznamujeme se s vánočními tradicemi a zvyky. Všechny činnosti jsou motivačně
sjednoceny a vedou k aktivnímu zapojení dětí do výzdoby
třídy, výroby dárků pro rodiče, přípravy besídky, ke společnému radostnému prožívání vánočního času.
S rodiči jsme již vyrobili adventní věnečky a jiné krásné dekorace. Čeká nás ještě jedno setkání s rodiči na vánoční besídce, kde děti předvedou své recitační, taneční, pohybové
a hudební pásmo.
Nežli dopíši poslední tečku tohoto příspěvku, chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám pomáhají obohatit náš celoroční program, ať už je to myšlenkou, dodáním odpadového
materiálu, nabídkou ukázky něčeho zajímavého. Také velké
poděkování patří od nás panu starostovi, který uskutečnil rekonstrukci mateřské školy. Těšíme se na další spolupráci. Děkujeme rodičům, že se zapojují do našich aktivit a jsme rádi, že
za námi chodí na různé akce pořádané školkou.
Vánoční svátky jsou hlavně pro naše nejmenší. Další „nová
generace“ se zajisté těší na dárky, které bude netrpělivě rozbalovat u vánočního stromku, až přijde Ježíšek. Myslím si,
že největší radostí nás dospělých je radost a spokojenost našich dětí. Vánoce jsou pro každého z nás spojeny s pocitem
a jasnou představou krásných chvil strávených v kruhu rodiny. Být obklopen svými blízkými o Vánocích je dar, který si
přejeme všichni.
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Na závěr vám za kolektiv mateřské školy přeji, abyste
vánoční svátky prožili co nejkrásněji, abyste se na chvíli
zastavili a nechali všechny starosti za dveřmi a užili si tyto
krásné vánoční chvíle naplněné pocitem štěstí, lásky a pokoje
a do Nového roku vkročili s velkou náručí štěstí a zdraví.
Za kolektiv mateřské školy Bc. Miroslava Koutníková
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Knihovna ve Vyskytné informuje

V letošním roce do 30. listopadu má knihovna celkem 1950
svazků knih a k tomu měla půjčeno 400 svazků nových knih
z Regionální knihovny Pelhřimov, takže čtenáři měli z čeho
vybírat. Má 95 čtenářů, z toho 31 dětí do 15 let. Bylo vypůjčeno celkem 2550 knih a koupeno nebo darováno 43 knih.
V chodbě u knihovny probíhá celý rok tzv. Burza knih, kde si
můžete vybrat a odnést domů vyřazené nebo darované knihy
Na této burze si lidé již vybrali cca 300 knih.

Mimo knih si můžete půjčit časopisy Epocha,
Receptář a D-test.
V knihovně proběhlo několik výstav, např.:
Putovní výstava Kláry Smolíkové – Na hradě Bradě,
Vynálezce Alva a Jak se dělá komiks
Prodejní Velikonoční výstava
Léčba pastelkami aneb mandaly – A. Vesecká
Kresby Anetky Hodankové
Fotografie Fr. Ježka – Život v Senegalu
Prodejní výstava keramických výrobků chráněných dílen
FOKUS Pelhřimov
Putovní výstava Národní pedagogické knihovny a muzea
Praha – Tady nová republika
Velká výstava na chodbě obecního úřadu ke stému výročí
vzniku republiky s názvem „100 let ve Vyskytné“
Malá výstava betlémů a perníčků „Krásné Vánoce“ na konci roku
Ve spolupráci s obecním úřadem se uskutečnily tyto
akce:
Zájezd na hrad Bítov a zámek Vranov, projížďka lodí po Vranovské přehradě
Pasování žáků 1. třídy na čtenáře
Velkou návštěvnost a úspěch měla Letní škola seniorů
1. vánoční jarmark (knihovna +ZŠ) v kulturním domě
Přednášky a ostatní akce:
Cesta po Pobaltí – přednášející J. Paulusová, V. Holánková
Lidé a zvířata v Senegalu – dr. Fr. Ježek
Vznik samostatného Československa – M. Stehnová
Utajená láska prezidenta Masaryka – P. Zídek
Promítání filmu Řeky Vysočiny – J. Novotný
Autorské čtení – MINUTKY – manželé Matějkovi a spol.
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Knihovna i nadále spolupracuje se základní školou, zve děti
na výstavy i do knihovny. Velmi vydařená byla akce v březnu – měsíci knihy a knihoven, kdy připravila pro děti setkání s dětskou spisovatelkou Klárou Smolíkovou, která přijela
do Vyskytné a ukázala dětem, jak se dělá komiks. Nebyla to
jen nějaká nezáživná přednáška a děti jen pasivní posluchači.
Spisovatelka přinesla černobílé pracovní listy a děti samy se
staly komiksovými spisovateli, dokreslovaly, spojovaly, dopisovaly bubliny a tvořily návrhy komiksů. Seznámila děti
s vlastní tvorbou, se vznikem komiksů, se správným postupem
čtení komiksů a pomocí interaktivní tabule jim představila své
hrdiny. Všichni se velice dobře bavili a vše skončilo velkým
potleskem. Některé děti si nechaly podepsat od paní spisovatelky její knihy a kdo neměl knihu, podepsala se jim třeba na ruce.
Knihovna přeje všem krásné a klidné Vánoce, hodně zdraví
a zve do knihovny, kde určitě najde každý tu svou knihu.
Věra Jarošová, knihovnice
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SDH Vyskytná
Vážení spoluobčané,
rok 2018 se nám chýlí ke konci a tak mi dovolte, abych vám
prostřednictvím tohoto zpravodaje přiblížil činnost našeho
sboru v uplynulém roce.
V únoru jsme pořádali tradiční hasičský ples. K poslechu
i tanci zahrála skupina Tě100, tombola byla tradičně bohatá.
Celá akce se těšila hojné účasti. Děkujeme všem sponzorům.
Masopustní průvod obcí letos proběhl v únoru. Účast masek
tentokrát nebyla veliká a vzhledem k tomu, že je stále větší
problém sehnat nějakého muzikanta, uvažujeme o zrušení
této akce. Proto připomínám, že masopustní průvod není akcí
ryze hasičskou – zapojit se může každý z řad veřejnosti.
V dubnu se uskutečnila brigáda na sběr železného šrotu. Dne
30. dubna jsme za spolupráce obce opět uspořádali stavění
máje a tradiční průvod na kopec. Máj nám tento rok pokácena nebyla a tak jsme ji mohli 30. května slavnostně pokácet.
Kácení máje zpříjemnilo vystoupení fakíra. Děti se mohly
vyřádit na elektrických autíčkách a skákacím hradu. Po celou
dobu akce hrála dechová kapela.
Počátkem června jsme uspořádali okrskového cvičení spojené s pohárovou soutěží ke 135. výročí založení našeho sboru.
Počasí nám přálo a celá akce proběhla hladce. Všechna zúčastněná družstva předvedla krásné útoky, nechybělo pestré
občerstvení. V průběhu léta jsme se zúčastnili organizace
dětského dne.
V srpnu jsme uspořádali letní hasičské posezení, jako poděkování našim členům za odvedenou práci.
Následovala pouťová zábava, na které zahrála hudební skupina NUKLEÁR.
V říjnu jsme pořádali akci Rybí hody s harmonikou, která
se opět těšila hojné účasti. Tak jako v předchozích letech
jsme si ryby museli koupit, protože stále nemůžeme mít ryby
v rybníku. Sezónu jsme ukončili výroční valnou hromadou
na konci listopadu.
Jak vidíte, tak za uplynulý hasičský rok se toho odehrálo hodně. Všechny uvedené akce se těšily značné účasti veřejnosti
a považuji je za velice zdařilé. Rád bych poděkoval všem,
kteří se jich zúčastnili a pomohli s jejich zdárným průběhem.
Zásahová jednotka v letošním roce vyjížděla k mimořádné události pětkrát. Ve dvou případech se jednalo o požár,
v těch ostatních o odstraňování popadaných stromů přes komunikace a doplňování vody do vyschlého vodního zdroje.
Na tomto místě připomínám povinnost ohlašování pálení
klestí na Krajské operační a informační středisko HZS kraje
Vysočina – tel. 950 270 106. Ohlášení se rozhodně neprovádí
na čísla linek tísňového volání (112 a 150), která slouží přímé
pomoci postiženým. Pálení klestí lze hlásit i elektronickým
formulářem, který najdete na webových stránkách HZS kraje Vysočina – www.hasici-vysocina.cz pod názvem „pálení
klestí“.
Rád bych na tomto místě poděkoval nejen všem hasičům, hasičkám, sponzorům a přátelům, ale také těm, kteří hasiče jakýmkoliv způsobem podporují. Velké díky rovněž patří Obci
Vyskytná za všestrannou podporu i za poskytované zázemí
hasičské zbrojnice. Je třeba samostatně zmínit a poděkovat
těm, kteří se v uplynulém roce podíleli na organizaci různých
akcí pořádaných naším sborem, starali se o techniku, byli připraveni zasáhnout v případě mimořádné události a reprezentovali náš sbor v soutěžní rovině.
Naše obec

Zároveň bych rád vzpomenul na všechny ty, kteří tu bohužel
s námi již nejsou.
V závěru svého příspěvku vám všem chci popřát mnoho
štěstí, zdraví a úspěchů do nového roku. V příštím roce se
můžete těšit na hasičský ples 16. února a snad i na masopustní
průvod 2. března.
Michal Vondrák, starosta SDH Vyskytná
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Myslivecký spolek Vyskytná

Vážení spoluobčané,
dovolte mi jménem našeho spolku, abych vám hned na úvod
popřál příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí,
zdraví a osobních úspěchů v nadcházejícím roce.
Česká myslivost má nejstarší a nejhezčí myslivecké tradice
a zvyky na světě.
Myslivecký spolek Vyskytná hospodaří cca na 1300 ha.
Všechny myslivecké spolky sdružuje Českomoravská myslivecká jednota a dále okresní myslivecké spolky – pro nás
OMS Pelhřimov.
Honitba se rozkládá v okolí obcí Vyskytná, Branišov, Sedliště a Jankov.
Naše honitba je převážně polní s malými remízky, ale máme
zde i několik lesních lokalit například Beledinku a Jankovský les. Můžeme zde spatřit zvěř srnčí, černou, zvěř drobnou,
zvěř myslivosti škodící – jedná se zejména o lišku obecnou,
kunu lesní, kunu skalní. Vzácně také lze spatřit zvěř daňčí.
Poslední dobou v honitbě můžeme vidět i vydru říční, volavku, krkavce, vránu.
Význam myslivosti je především zvěř chránit, přikrmovat
v době nedostatku přirozené potravy a chovat. S tím je spojen
i odlov a chov zvěře. Dvakrát do roka se provádí v každé honitbě sčítání zvěře. Podle výsledků se stanovuje plán odlovu
zvěře. Každý druh zvěře má zákonem stanovenou dobu lovu.
V naší honitbě se nachází několik tipů mysliveckých zařízení
na přikrmování zvěře. V těchto krmných zařízeních, zásypech,
jeslích, slaniscích přikrmujeme zvěř zejména v zimním období.
Nebuďme překvapeni, když v září najdeme v krmelcích oves.
Neznamená to, že krmné zařízení je v nepořádku z předešlého
roku. Od konce žní a v podzimních měsících má srnčí zvěř
nejlépe přizpůsoben trávicí trakt pro jadrné krmivo. Objemové krmivo, jako je seno s vojtěškou, zakládáme až v zimních
měsících, kdy pole pokryje sněhová peřina s ledovou krustou.
Je konec podzimu a začátek zimy, tudíž hlavní sezona honů
a naháněk. Jen pro upřesnění pro neznalce. Hon se pořádá
na drobnou zvěř (kachna, bažant, zajíc) a zvěř myslivosti
škodlivou. Naháňka se pořádá na zvěř černou.
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Rád bych zde zmínil, že hodiny strávené přikrmováním,
stavbou krmelců, posedů, eliminací škod na zemědělských
plodinách, pachových ohradníků a zejména péčí o zvěř několikanásobně převyšuje těch pár chvil lovu.
Jak jsem již zmínil, česká myslivost má nejkrásnější a nejobsáhlejší myslivecké zvyky a tradice. Samotný hon, naháňka nebo
jakákoliv společenská událost se těmito tradicemi a zvyky řídí
po celou dobu. Tradice také slouží k poctě ulovené zvěři.
Doufám, že jsem alespoň některým z vás přiblížil slovo
myslivost v dobrém úhlu pohledu. V médiích se mluví jen
o myslivcích, když se přihodí nějaká tragédie.
Na závěr bych vás rád pozval jménem MS Vyskytná
na tradiční myslivecký ples s bohatou zvěřinovou tombolou,
který se koná 19. ledna 2019.
Za MS Vyskytná Jaroslav Valenta
Naše obec

TJ Sokol Vyskytná
Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem roku nastává čas bilancování a nejinak
je tomu i u nás. Naše organizace opět uspořádala množství
akcí pro veřejnost, zejména pro děti. Letošní rok jsme zahájili
Dětským karnevalem, který navštívil i kouzelník. Následoval
tradiční Rockový ples s kapelami Barakuda a Rozvalenej Diferák. Velký úspěch sklidil Dětský den. Tentokrát jsme ho
uspořádali společně s Mysliveckým sdružením a SDH Vyskytná. Kromě sportovních soutěží měly děti možnost se
dozvědět i mnoho poučného z naší přírody a vyzkoušet si
hašení s ručním hasicím přístrojem. Školní rok jsme zakončili Vyskytenským výšlapem s mnoha soutěžemi a malým
občerstvením. Další akcí, kterou naše sdružení uspořádalo,
byla Cyklošlapka, která měla opět dvě trasy – kratší pro děti
a delší, náročnější pro dospělé. Krásný podzim byl ve znamení Drakiády, která se konala na Jankovské cestě. Mezi
poslední velice vyhledávanou akci pro děti patří Noc plná
strašidel, které se stejně jako Dětského dnu zúčastnilo přes
120 dětí a dospělých. Tato akce každoročně probíhá současně
s Jízdou sv. Martina, kterou pořádá ZŠ a MŠ Vyskytná. Velice nás těší zájem o všechny tyto akce a hojná účast na nich
nám dodává chuť do další práce. V dnešní době, kdy čelíme
velké konkurenci počítačových her, jsme obzvlášť rádi, že se
nám daří tolika dětem zajistit i jinou zábavu.
Rádi bychom vás také pozvali na Štěpánskou zábavu, která
se uskuteční 26. prosince v kulturním domě ve Vyskytné.
Hrát bude kapela Nouzové volání.
Poslední akcí letošního roku bude Tradiční turnaj ve stolním tenise, který se bude konat v neděli 30. prosince 2018
od 13:00 hod. v malém sále Hostince Vyskytná.
Nedílnou součástí naší organizace je od roku 2015 i oddíl
mažoretek. Ty se každoročně zúčastňují mažoretkových soutěží v okolních městech. I letos ukázaly svoji kvalitu, když
na krajské soutěži v Jihlavě obsadily krásné 2. místo. Starší mažoretky se dále zúčastnily soutěže v Telči a nejmenší
mažoretky měly svoji premiéru v Havlíčkově Brodě. Kromě
soutěží jezdí děvčata na různá kulturní vystoupení. Zasloužený aplaus sklidila na Školním plese ve Větrném Jeníkově,
na pouti v Dušejově a v Rohozné a samozřejmě na domácí
půdě ve Vyskytné.
Rok 2018 se do vyskytenského fotbalu zapíše zlatým písmem. Začala dlouho očekáváná rekonstrukce fotbalového
hřiště. To již dlouhodobě patřilo svým povrchem a zázemím
k nejhorším fotbalovým stánkům v okrese, kraji a troufám si
říci i v celé České republice. Naše nespočetné brigádnické
hodiny a rekonstrukce organizovaná obecním úřadem přinesou důstojné zázemí nejen pro naše mladé sportovce, kteří
svou účastí v okresních soutěžích dokazují, že zájem o sport
a fotbal ve Vyskytné stále je a bude. Umístění mladší přípravky na druhém místě v sezóně 2017/2018 je toho důkazem.
Nyní je mládežnické družstvo spojené s Novým Rychnovem
a své zápasy hraje právě tam.
Družstvo mužů, ač svá domácí utkání hraje na venkovních
hřištích, se po podzimní části pyšní třetím místem. Věříme,
že příští rok se fotbal do Vyskytné opět vrátí a nenaplní tak
Naše obec

proslulou větu Jiřiny Jiráskové z filmu Kožené slunce: „Kde
nehrajou fotbal, tam chcíp pes!”.
Jménem naší organizace vám přeji krásné a klidné prožití
Vánoc a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2019.
Děkujeme za podporu a budeme se na vás těšit i v příštím
roce.
Marek Jaroš, předseda TJ Sokol Vyskytná, z.s.
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SDH SEDLIŠTĚ
Před zahájením sezony, jak už to bývá v posledních letech,
naši mladí dobrovolní hasiči pracovali na zlepšení technického stavu naší požární stříkačky PS 12 samozřejmě ještě
stále za podpory starší generace hasičů. Stále máme ještě rezervy a máme co vylepšovat, ale snaha se počítá. V letošním
roce jsme se jako první soutěže účastnili Okrskového cvičení
ve Vyskytné dne 9. června 2018. I když jsme na pohárová
umístění nedosáhli, naše družstvo mladých hasičů zaběhlo
vynikající čas pod 30 s.
V průběhu roku nás družstvo mladých hasičů reprezentovalo
na dalších pohárových soutěžích, například v Lesné, Pacově,
odtud se nám jako každý rok podařilo přivézt i pohárové
ocenění.

I když se zatím nezúčastnilo žádné pohárové soutěže,
po několika nácvikách se nám jeví jako konkurenceschopné
družstvo. Mají ještě spoustu práce před sebou, ale svou
pracovitostí toho určitě dosáhnou.
Také jsme nezapomněli na veřejný sběr použitých
elektrospotřebičů, který jsme letos ukončili ke konci měsíce
září. Dále k nám mohou občané přinášet své staré nepotřebné
elektrospotřebiče během celého roku i v letech následujících.
Chtěl bych vám jménem svým i jménem organizace popřát
krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a vše
dobré v novém roce 2019.
Josef Hajný, hospodář SDH Sedliště

Během letních měsíců a hlavně ke konci prázdnin jsme založili
z důvodu velkého nadšení mladých děvčat i ženské družstvo.

TJ JISKRA SEDLIŠTĚ
Činnost naší organizace je převážně údržba budovy TJ
a přilehlého okolí. Naši členové se účastní brigád, které
k tomu neodmyslitelně patří. Každý rok v lednu začínáme
valnou hromadou, kde zhodnotíme uplynulý rok a připravíme plán na rok příští. Ke každoroční činnosti patří příprava
kurtů na sezonu, sečení trávy okolo požární nádrže a okolí
budovy TJ. V letošním roce jsme ke všemu ještě naplánovali výměnu střechy, která už pomalu, ale jistě dosluhovala.
Na pracích s tím spojených se podíleli živnostníci z obce Vyskytná, ale nemalou část odpracovali členové TJ. Vyměnili
jsme střešní krytinu, okapové svody, nechali vyvložkovat
komín, udělali nové podbití. Nově jsme nechali nainstalovat hromosvod. Po výkopových pracích došlo i na přeložení
chodníku. Musím všechny pochválit, prostě perfektně odvedená práce. Tímto chci veřejně poděkovat všem, kdo se

jakoukoli měrou podíleli nejen na této akci, ale i za jejich
celoroční práci. Velký dík patří i Obecnímu úřadu Vyskytná,
který nám poskytl finanční podporu. Protože se jedná o tělovýchovnou jednotu, pořádáme sportovní den. Připravíme
pro děti různé sportovní disciplíny, kde si zasoutěží i dospělí. Akce je příjemným zpestřením pro všechny zúčastněné.
Jen je škoda, že počasí nám v současné době již nedovoluje
v zimních měsících udělat led na kurtu, tak jako v dobách minulých. Jednou možná dojde i na zimní sportovní den. Uvidíme. Závěrem mi dovolte jménem organizace popřát všem
spoluobčanům krásné prožití vánočních svátků, hodně štěstí
a zdraví v novém roce 2019.
Luboš Nechvátal
předseda TJ Jiskra Sedliště, z.s.

Střípky z historie obce
1. Bezejmenný potok
Vyskytnou protéká potok, který nemá jméno a není označen ani na žádných mapových podkladech. Tento potok má
dva prameny nacházející se na severních svazích kót Špeták
a Spálený vrch. Prameniště západní se nachází v trati v Bojišti. Východní prameniště pramení v Křížnici. V novověku
byl potok přehrazen nejméně sedmi rybníky, z nichž dnes
existují nad Vyskytnou dva. Potok protéká vesnicí, pod Hovorkovým mlýnem se stéká s Jankovským potokem. Je to významný pravý přítok Želivky. V místě vodního díla Sedlice
se vlévá do Želivky. Tento náš potok dosahuje délky 20 km.
Rybníky pod koupalištěm nesloužily k chovu ryb, ale pro odvodnění luk, byly to malé rybníčky. Když se v šedesátých
– sedmdesátých letech minulého století dělaly meliorace,
tak se zrušila prostřední hráz u Křížka. V hrázi bylo nalezeno dřevěné potrubí (buk). Mohlo pocházet z doby Karla IV.
V druhé polovině 19. století byl trend zvětšování orebních
a pastevních ploch a proto byly rybníky zrušeny.
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Ve vsi zůstaly tři rybníky – Horní – Dolní a Podvesní
Podvesní rybník zadržoval vodu z bezejmenného potoka.
Rybník je zachycen na Josefovském mapování z let 1761–
1768, ale i ve vojenském mapování z let 1836–1852. V letech
1877 tam již rybník nenalézáme. K Podvesnímu rybníku vedla od nynějšího vepřína luční vazová cesta směřující k hrázi.
K rybníku přináležela dřevěná hospodářská stavba umístěná
na jv. břehu několik metrů od hráze.
2. Rok 1869 – V Koutech (Nad koupalištěm)
Chalupník Strachota č. 71 měl na zápraží v dlažbě kameny
z malého mlýna, které v Koutech v lese nalezl. Jelikož do téhož lesa zajisté ty kameny nikdo z Vyskytné nedovezl, lze
soudit, že na témže místě byla chalupa a kameny službu konaly ve větrném nebo ručním mlýně. V Koutech je až dodnes
studánka (U staré hájovny).
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3. Lev Linhart z Vyskytné
Roku 1396 byl správcem, zřízení kaple sv. Máří Magdalény
ve Setharticích nelze zjistit.
4. Hostinec
Č.p. 21. Dolejší – bylo to jedno velké hospodářství. Hospoda byla dřevěná, byla tam škrobárna – bazén na škrob v klenutém chlévě. Pod kolnou byl žentour, který tahali koně
a poháněli mlátičku a stroje na škrabání brambor. Voda se
táhla po dřevěných trubkách z luk na Mařetince. Obal ze
škrobu vytékal rourami přes silnici na louku. Dolejší byl
více sedlák než hostinský. Hostinec prodal Antonínu Řežábkovi z Batelova a horní část usedlosti Václavu Slavíkovi. Řežábek postavil zděný sál, řeznictví zmodernizoval.
Za pár let to prodal hostinskému kováři ze Sázavy, který
se velmi zadlužil a prodal to Josefu Matějkovi. Ten starý
sál svalil a postavil nový s jedním poschodím. Od r. 1953
Jednota.
5. Rok 1930
Byla provedena elektroinstalace. Postaven transformátor
a provedeny přípojky do domů. Vše stálo 179 678 Kč.
6. Rok 1834
Byl vytesán letopočet na Brixeově mostě u Kladin, kudy
vedla Císařská silnice. Silnice k Novému Rychnovu byla
udělána r. 1895. K Branišovu 1978. Přeložka mimo obec r.
1950–1953.
7. První autobusové spojení r. 1933
V roce 1936 převzal autobusovou dopravu Jas Jihočeská
automobilová doprava. V roce 1950 ČSAD Pelhřimov.

8. V roce 1907 Báňská společnost
Otevřela jednu štolu po dolování stříbra. Když přišli na vodu,
práce ukončili. Při otvírání štoly v Mařetince u Branišova pomáhali Stanislav a Josef Matějkovi.
9. V roce 1937 první telefonické spojení.
Linka vedena na Nový Rychnov.
10. Poštovní úřad
Byl v roce 1936 přestěhován od Svobodů k Oubrechtům,
kde byl až do r. 1957, kdy byl přemístěn na faru. Poštu vozil
z Pelhřimova pan Bláha.
11. Lidová hospodářská škola
V roce 1922 za starostování pana Jana Matějky čp. 25 byla
zřízena lidová hospodářská škola, jako první na Pelhřimovsku. Stát dával 90 % na náklady zřízení i měšťanské školy.
Starosta nenašel pochopení u radních. Rozladěný své hospodářství prodal a odstěhoval se v roce 1923 do Tábora, kde
provozoval nejprve koňské špedytérství a později automobilové. Potomci v Táboře žijí dodnes.
12. Obec i příjmení
Vyskytná není jen jméno naší obce, ale i příjmení.
1. Vdova Kateřina, dcera Tomáše Fily ze Střížova, se v roce
1763 provdala za vdovce Karla Vyskytenského, tkalce z Brtnice.
2. Jakubov u Mor. Budějovic. Na pomníku padlých je jméno
– Josef Vyskytenský 1887–1915.
Bylo by zajímavé zjistit, zda žijí potomci těchto jmenovců.
Další zajímavosti najdete na stránkách obce v části Kroniky
– Střípky z kroniky.
Alena Vesecká
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Vánoční čas, čas adventní
Latinský výraz advent znamená příchod. Jeho církevním
smyslem je především očekávání Mesiáše a příprava narození Krista, jež by mělo spočívat v projevech zvýšené pokory
a zbožnosti.
Advent začíná podle tradice vždycky čtyři týdny před vánočními svátky. Naši předkové si uměli advent zpříjemnit.
V prosinci bylo v hospodářství méně práce, a tak si lidé chtěli
užívat volna, bavit se, scházet se v teplé jizbě, zpívat atd.
Ženy večer předly len a konopí nebo draly peří. Aby se nenudily,
vyprávěly si příběhy, příhody, pověsti či zpívaly. Často s nimi
sedávali i muži, kteří popíjeli, hráli kostky nebo karty.
Nejvíce se na tyto chvilky těšila mládež a především děti.
Děti si zalezly na pec a čekaly na vyprávění i na odpovědi
na otázky, které se týkaly především vánočního období. Připomeňme si některé.
Proč adventní kalendář?
Kalendář je skvělý vynález. Děti díky němu měly a mají
představu, za jak dlouho přijde Štědrý den. A jak vypadl první
kalendář? V roce 1839 protestantský teolog umístil v Hamburku dřevěné kolo se čtyřiadvaceti svíčkami. Každý den se
zapálila jedna. Připomíná to adventní věnec. Až ve 20. století
se objevily papírové adventní kalendáře s otvíracími okénky.
Proč se na Štědrý den strojí stromek?
Je to tradice, kterou přinesli od německých sousedů. Traduje se, že první ozdobený strom se objevil v Praze u ředitele
Nosticova divadla v roce 1812. Zvyk se šířil velmi pomalu.
Na venkově se nejdříve zavěšoval špičkou dolů nad štědrovečerním stolem. Stromeček měl ochranitelskou funkci.
Proč se vánočním písním říká koledy?
Název pochází z latinského kalendáře, kterým Římané označovali první dny v měsíci. Významné byly koledy, kdy se
lidé navštěvovali a přáli si hodně štěstí (na Štěpána, na Nový
rok).
Proč o Vánocích zapalujeme svíčky?
Svíčky, svíce, plamínky se zapalují od nepaměti. Z pohanských tradic se dochovala spousta lidových pověr. Svíčky se
mají zapalovat pravou rukou. Přináší to štěstí, na vánočním
stromku měl každý svou svíčku a podle plamínku se věštila
budoucnost. A svíčky v lodičkách a ořechu známe i dnes.
Bůh v nebi okno otevírá,
vánoční sen se snáší k nám.
Andělů chorál zase zpívá,
že narodil se Kristus Pán.
A chrám je opět přeplněný
a zve nás na mši půlnoční.
Koledy zpívají muži, ženy
a naše duše krásně sní.
Věra Muravská-Hronová,
Střítež p. Křemešníkem

Kde je vlastně Betlém?
Všichni vědí, že se Ježíšek narodil v Betlémě. Betlém leží
osm kilometrů od Jeruzaléma, na západním břehu řeky Jordán. Letadlem skoro čtyři hodiny, téměř čtyři tisíce kilometrů
od České republiky. Mezi palmami v krajině mezi Středozemním, Mrtvým a Rudým mořem. Tam se před více než
dvěma tisíci lety odehrál zázračný okamžik, který oslavuje
část světa.
Proč se poslednímu dni v roce říká silvestr?
Posledního dne v roce slavíme silvestra, protože na tento den
připadá svátek Silvestrů. Proč 31. prosince? Tento den v r.
335 zemřel Silvestr I., třiatřicátý papež katolické církve.
Proč se říká „Jak na Nový rok, tak po celý rok“?
Všechna pořekadla, rčení, přísloví i pranostiky vznikaly díky
zkušenosti. Lidé pozorovali svět okolo, např. na Nový rok se
nemá nic půjčovat ani nic vynášet z domu, aby v příštím roce
nic nescházelo. 1. ledna se nemá jíst žádná drůbež, prostě nic,
co má křídla, aby neuletělo štěstí.
Proč přišli do Betléma zrovna tři králové?
Podle některých badatelů jejich počet zobrazuje tři fáze lidského života – jeden je mladý, další ve středním věku a třetí
představuje starce. Mohou také zosobňovat minulost, přítomnost a budoucnost. Odpovídají tomu dary, které přinesli
– zlato (symbol pevného skupenství), kadidlo (plynné skupenství) a myrha (kapalné skupenství). Tmavá tvář jednoho
z mužů možná symbolizuje smrt.
Proč magické jmelí?
Tuto léčivku prý Keltové uctívali, protože věřili, že do korun
stromů spadla přímo z nebe. Podle nich přinášela štěstí, plodnost, chránila před zlými duchy, blesky a ohněm. Jmelí se pověsilo nad dveře, nebo ve světnici za trám. Z oslav zimního
slunovratu pochází i zvyk líbat se pod větvičkou. Čím víc je
na větvičce kuliček, tím více polibků a štěstí.
Záludných otázek je určitě mnoho. Pokuste se sami najít odpověď.
Proč, Proč, Proč?
Krásné Vánoce plné splněných přání přeje
Alena Vesecká

Světlo a požehnání
vánoční noci ať prozáří
Váš život po celý rok
přeje obecní úřad

Zpravodaj vydává Obec Vyskytná, 394 05 Vyskytná 74, tel. 565 395 254, e-mail: obec@vyskytna.cz, v nákladu 250 ks tiskne Nová tiskárna Pelhřimov,
spol. s r. o., tel.: 565 332 338
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