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Už nadešel ten vánoční čas
a kouzlo Vánoc je všude kolem nás.
Tak oslavte tento svátek spolu
bok po boku u štědrovečerního stolu.
Obecní úřad Vyskytná

Vážení spoluobčané,
jistě u vás již vládne ta krásná adventní předvánoční nálada, která se vyznačuje očekáváním něčeho hezkého, od čeho
si všichni slibujeme radost, pohodu, klid a štěstí. Každého
z nás se, ať chce nebo nechce, dotkne kousek nostalgie, která nutí člověka k zamyšlení nad sebou, nad svým životem
i nad tím, komu udělal radost, nebo koho svým jednáním
nebo chováním zarmoutil. Toto období také nabízí příležitost, jak si vzájemně podat ruce, jak si odpustit a najít v sobě
trochu pokory a lásky. Vždyť život utíká velice rychle, i když
ti mladší to ještě tak nevnímají, přesto by byla velká škoda
nevyužít každé příležitosti k tomu, aby se nám tady mohlo
žít o něco lépe.
To je i snahou nás zástupců obce, dělat maximum pro to,
aby se život v našich bydlištích neustále zlepšoval. Bohužel, ekonomická krize se nevyhýbá ani hospodaření obcí,
tedy ani nám. Přes všechny potíže s tímto nepříznivým jevem jsme se snažili využít všechny možnosti dotačních titulů k tomu, abychom provedli několik úprav v našich obcích.
O letošním roce by se nechalo s trochou nadsázky říci, že to
pro obec byl rok oprav komunikací. Provedla se dlouho očekávaná oprava ulice, která má pomístný název Kozí, opravili jsme část komunikace směr Branišov – Sedliště, která
zvlášť v horní části byla ve velmi špatném stavu a bylo zapotřebí v této části provést i melioraci. V neposlední řadě se
podařilo po delších a velice korektních jednáních s krajskou
správou a údržbou silnic opravit silnici směr Nový Rychnov – Jihlava i přes obec Vyskytnou. V souvislosti s touto
opravou jsme položili nové obrubníky u stávajícího chodníku v délce cca 200 m a rozšířením komunikace mezi hasičskou zbrojnicí a poštou došlo k zlepšení průjezdnosti tohoto úseku. Celkové investice do oprav komunikací přesáhly
1 mil. Kč. V Branišově jsme museli provést neplánované
vybudování části kanalizace, jejíž náklady zasáhly negativně do rozpočtu obce, a to ve výši více jak 300 tisíc Kč. To
byl také důvod pozastavení přípravných prací staveb ČOV
v našich vesnicích. V podzimních měsících se nám podařilo dohodnout se společností E-on na opravě trafostanice
ve Vyskytné, která určitě v současné době vylepšila vzhled
centra obce. Tato oprava spojená s přeložením el. sloupu
proti rodinnému domu pana Kubíka a výměnou nové technologie v trafostanici a po obci přesáhne 750 tisíc Kč. Odstranění sloupu nám umožní rozšířit silnici v tomto poměrně nebezpečném dopravním místě centra obce.
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Další velkou investicí byla výměna oken v jednom podlaží
základní školy, která stála téměř 500 tisíc Kč. Ve spolupráci
se školou jsme vybudovali venkovní učebnu pro děti na zahradě mateřské školy, jejíž hodnota je 100 tisíc Kč. Po celý
rok probíhá proces zpracování územního plánu celého katastru našich obcí, který bychom rádi do konce příštího roku dokončili. Jeho hodnota se přiblíží půl milionu Kč. V souvislosti s tím jsme nechali zpracovat pasporty místních komunikací
a zimní údržby silnic. Cena za projekt je 50 tisíc Kč.
Naší snahou bylo nezapomenout ani na kulturní a společenskou činnost, proto jsme ve spolupráci s naší kronikářkou,
paní Alenou Veseckou uskutečnili šest besed u kafe na obecním úřadě. Dále jeden zájezd pro občany na zámek Konopiště a ve spolupráci s mateřskou a základní školou 2x vítání
dětí do života, vánoční besedu pro seniory, slavnost zletilosti pro osmnáctileté a ve spolupráci s hasiči stavění a kácení
máje. To bylo takové letmé ohlédnutí za téměř uplynulým
rokem.
Vzhledem k tomu, že čas začal ukrajovat poslední rok naší
práce v samosprávě obce, bude naší snahou v příštím roce
připravit co nejlepší podmínky pro naše nástupce, tak aby
v rámci možností mohl pokračovat rozvoj našich obcí i v budoucnu. Bylo by nezodpovědné v této chvíli slibovat, co
v příštím roce uděláme, neboť ekonomická recese ještě neskončila a podle propadu letošních příjmů obce není možné
následující vývoj odhadnout. Naší snahou bude provést taková úsporná opatření, abychom nijak zásadně nezasahovali do
rozpočtů vašich domácností a vás bych chtěl požádat o maximální toleranci při případném okamžitém nesplnění některých služeb, na které jste byli zvyklí z minulosti. Věřím, že
vzájemným pochopením a spoluprácí překonáme nastávající
zimu a celý příští rok, který bude doufám poslední v této krizové době.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem organizacím,
školám, firmám, ale i vám všem, kteří jste s námi spolupracovali a pomáhali nám při různých akcích a nenechali se od této
spolupráce odradit. Přeji vám všem nejen za sebe, ale i za
celé zastupitelstvo šťastnou ruku při volbě našich nástupců,
hodně klidu a jak by řekl spisovatel František Nepil, krásné
a ještě krásnější svátky vánoční a hodně a ještě více pevného
zdraví v roce 2010.
Josef Fridrichovský
starosta
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Pohádkový les
Mateřská škola ve Vyskytné pořádala 17. června „Pohádkový les“.
Na tuto akci byly pozvány i děti ze základní školy. Prvňáčci se zúčastnili
soutěží na jednotlivých stanovištích, větší děti pak na stanovištích vypomáhaly jako figuranti.
V závěru si všichni smlsli na opečeném buřtíku.

Změny ve škole

Prvního září tohoto školního roku došlo ke sloučení mateřské školy a základní školy v nový subjekt Základní škola
a Mateřská škola Vyskytná, okres Pelhřimov.
K předškolnímu vzdělávání je do MŠ přihlášeno 35 dětí rozdělených do dvou oddělení, kde s dětmi pracují vedoucí učitelka paní H. Vaverková, Bc., paní I. Bartošková a paní V. Matějková. Děti v mateřské škole pracují podle ŠVP pod názvem
„Začít spolu“. Od letošního školního roku pracují i ve školce
zájmové kroužky, a to hra na flétničky a angličtina hrou.
Do základní školy ve školním roce 2009–2010 chodí 49
žáků rozdělených do tří tříd. I. třída (1. ročník) samostatně,
kde je vyučující paní učitelka Mgr. Ivana Hledíková, II. třída
(2. a 3. ročník) paní učitelka Mgr. Lenka Linhartová a III. třída
(4. a 5. ročník) paní učitelka Jiřina Jonášová. Kromě vlastního vyučování podle ŠVP pod názvem „Dejme příležitost každému dítěti“ pracuje ve školní družině několik kroužků jako
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angličtina pro 1. a 2. ročník, počítače pro 3. ročník, hudební
kroužky kytary a flétny, dramatický kroužek, kroužek turistický a v neposlední řadě i kroužek zdravotní. Děti s poruchami
učení pracují v kroužku SPU. Veškerou činnost školy, školky
i školní družiny můžete vidět na stránkách www.vyskytna.cz
Projekty v rámci Školy podporující zdraví byly zdárně
ukončeny. Největší investicí byla venkovní učebna přírodovědy, kterou můžete vidět a v jarních měsících i navštívit na
našem pozemku za poštou.
Děkuji všem, kteří se jakoukoli měrou na našich projektech podíleli.
Do nového roku 2010 bych chtěla popřát všem spoluobčanům hodně zdraví, spokojenosti a další dobré spolupráce.
Za pracovníky ZŠ a MŠ
Mgr. Jaroslava Kosová
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TJ Sokol Vyskytná
Chtěl bych vám touto cestou za TJ Sokol Vyskytná, o.s.,
popřát příjemné prožití svátků vánočních a zároveň hodně štěstí, zdraví a radosti v novém roce 2010.
Naše sdružení v letošním roce pořádalo mnoho akcí pro
děti i dospělé. Některé z nich vámi byly navštěvovány hojně,
jiné méně. Za pořádáním akcí pro děti jako je sáňkiáda, karneval na ledě, dětský karneval, pálení čarodějnic, dětský den,
drakiáda a noc plná strašidel stojí Lenka Krejčová a Hanka
Bodešínská, kterým bych chtěl tímto poděkovat, protože si
veškerou organizaci těchto akcí zajišťují samy. Také bych
chtěl touto formou poděkovat Ladislavu Hlobeňovi za perfektní organizaci fotbalového oddílu, který v uplynulé sezoně
pod jeho vedením vyhrál přebor III. třídy a proto se od září
účastní mistrovských utkání ve II. třídě. Dále chci také podě-

kovat Jiřímu Pahrovi za dlouholeté bezchybné vedení účetní evidence.
Zároveň vás chci touto cestou upozornit na možnost využití tělocvičny v zimních měsících. Ženy chodí cvičit každé
pondělí a čtvrtek od 19.30 do 20.30 hod. a s muži si můžete
každé úterý od 19.00 hod. jít zahrát nohejbal.
Na závěr bych chtěl poděkovat místním podnikatelům a zejména obecnímu úřadu za podporu naší organizace. Doufám,
že nám zachovají přízeň i v roce 2010. Bez jejich finanční
podpory by nešlo většinu námi pořádaných akcí zorganizovat. Věřím, že se vám naše akce líbí a že se u nich v příštím
roce v hojném počtu setkáme.
Bc. Marek Jaroš, předseda TJ

Myslivecké sdružení Vyskytná
Blíží se Vánoce s koncem roku a s ním tradiční bilancování. V rámci omezeného prostoru v tomto vánočním zpravodaji mi dovolte několik řádek z naší činnosti. Letošní rok
byl pro zvěř i myslivce celkem standardní. Díky mírné zimě
jsme neměli problémy s přikrmováním a zvěř překonala toto
období v dobré kondici a bez větších ztrát. Ty se paradoxně
objevily až v průběhu vegetace. Pokles stavů se projevil především u drobné zvěře, ale částečně i u zvěře srnčí. Naproti tomu za úspěch pokládáme, že se nám daří udržet divokou
populaci bažantí zvěře v oblasti Strahov a i počty koroptví
mírně stoupají v celé honitbě. Je škoda, že se v místní honitbě
nevyskytuje stabilně černá zvěř. Za celý rok se podařilo odlovit pouze jeden kus a tak už několikátým rokem jsme nuceni zvěř, do plesové tomboly a na další akce, nakupovat, což
není zrovna nejlevnější záležitost. I když zase nemáme takové problémy se škodami na zemědělských kulturách.
Z ostatních činností jsme, mimo pravidelných každoměsíčních členských schůzí, v lednu uspořádali tradiční, hojně na-

vštívený myslivecký ples, počátkem března výroční členskou
schůzi, v květnu cvičné střelby na střelnici Chodeč za účasti
i nemyslivců, začátkem prázdnin opět tradiční posezení s rodinnými příslušníky a grilováním, v září na nás letos vyšlo
pořádání pouťové zábavy s překvapivě vysokou účastí, v říjnu výlov rybníka s výtečným výsledkem, což mohla posoudit i řada z vás, a na závěr sezóny dva hony na drobnou zvěř.
Mimo to se uskutečnila řada brigád na vybudování a opravu
mysliveckých zařízení a díky pochopení vlastníků pozemků
jsme vybudovali i další novou umělou noru pro odlov lišek
a hnízdní budky pro vodní ptactvo. I z tohoto krátkého přehledu je vidět, že naše činnost je i při hodně omezené členské
základně (13 členů) velmi pestrá a rozhodně se nenudíme.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem spoluobčanům za pochopení pro naši činnost a popřát všem hodně zdraví a alespoň trochu pohody do roku 2010.
Za MS Vyskytná Jiří Roubíček
PS: Zveme vás srdečně na náš ples v sobotu 16. ledna 2010.

Karneval na ledě
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Co jste hasiči, co jste dělali …
Po roce mi opět připadl úkol zhodnotit činnost našeho Sboru
dobrovolných hasičů ve Vyskytné za rok 2009 a nebál bych se
odpovědět nadpisu … no makali … :). Hlavní činností hasičů
je prevence a represe požárů. V našem okrsku v tomto roce sice
naštěstí nedošlo k žádnému požáru, avšak v měsíci dubnu jsme
byli požádáni o technickou pomoc, a to na pokyn KOPIS HZS
kraje Vysočina v rámci integrovaného záchranného systému, při
hledání pohřešované osoby z naší obce. Akce se díky tomuto
sytému zúčastnili členové sousedních i přespolních sborů SDH.
Pod velením Policie ČR bylo prováděno monitorování obce Vyskytná a určených úseků blízkého okolí (tvoření rojnic), vážnost situace umocňovalo nasazení helikoptéry s termokamerou.
Nasazení všech zúčastněných bylo zaslouženě odměněno šťastnou zprávou o nalezení pohřešované osoby Policií ČR, a proto
tímto nezbývá než poděkovat všem „nasazeným“ v této pátrací akci, kterou – odvažuji se říci – se opět zcela naplnilo heslo
SDH Vyskytná: „Bližnímu k ochraně, vlasti k obraně“.

V tomto roce se díky nadstandardnímu přístupu aktivních
členů SDH podařilo rozšířit členskou základnu, a to o dvě soutěžní družstva žen, která se za velikého osobního nadšení a nasazení pustila nejen do soutěžení, ale i pomoci při organizování
kulturních akcí SDH. Více informací nejen o výsledcích družstev žen lze nalézt na webových stránkách obce Vyskytná.
Též nelze opomenout, sic v minulém roce založená, ale
v tomto roce podstatnými soutěžními úspěchy ověnčená,
dvě družstva mladých hasičů. Nadmírou úspěšnými účastmi
na nespočtu soutěžích v tomto roce si vydobyli uznání nejen
mezi „svými“ vrstevníky a „konkurencí“, ale jistě prožili pěkné a dobrodružné chvíle na místech jimi dosud nepoznaných.
Za příkladné a obětavé vedení družstev žen i mladých hasičů patří jmenovitě poděkování Martině Bártů, starostovi
obce Josefu Fridrichovskému a samozřejmě všem aktivně
zapojeným.
Mezi již tradiční a nejen kulturní akce pořádané místním
SDH je třeba vzpomenout na zorganizování silvestrovské zábavy (opět vyšlo na 31. prosince:)), na kterou navazoval Hasičský
ples (21. 2. 2009) se zajištěnou bohatou tombolou. V rámci opětovného a především preventivního zajištění akce „Pálení čarodějnic“ byla též za asistence SDH a OÚ Vyskytná po několika
desítkách let na návsi postavena májka. Z důvodu velké nepřízně počasí se samotné pálení podařilo realizovat až druhý den.
Zde bych vážené spoluobčany opětovně upozornil na povinnost hlásit veškeré plánované pálení (klestí, shrabané trávy
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– pouze v hromadách! apod.) na Krajské operační a informační středisko HZS kraje Vysočina – tel. 950 270 103. Při ohlášení je třeba uvést jméno, telefonické spojení na osobu, která bude spalování provádět, přesnou identifikaci místa, kde
bude spalování probíhat, datum spalování, hodinu od kdy do
kdy bude spalování probíhat, případně další údaje, které bude
požadovat příslušník hasičského záchranného sboru. Ohlášení se rozhodně neprovádí na čísla linek tísňového volání (112
a 150), které slouží přímé pomoci postiženým. Nově lze pálení hlásit elektronickým formulářem, který občané najdou na
webových stránkách HZS kraje Vysočina – www.hasici-vysocina.cz pod názvem „pálení klestí“. Elektronický formulář
občany sám navádí, co mají vyplnit. Po jeho odeslání se veškeré informace zobrazí obsluze operačního střediska hasičů
na počítačích na příslušném místě na mapě.
Na výše zmíněné akce „Pálení čarodějnic“ a „Stavění
máje“ logicky navazovalo „Kácení májky“, plánovaně konané dne 30. května. Z důvodu šeptandou zjištěné a „zaručené“ informace o skácení naší máje soky z okolních obcí
byla máj před oficiálním dnem skácení ostražitě chráněna,
a to způsobem nekompromisním – vysazením z betonového trubního objetí a schována do druhého dne. Nemalé pozdvižení způsobeno v obci bylo, ale všichni zúčastnění za
bohužel opět nepříznivého počasí kácení máje však zažili,
zajištěného občerstvení požili a připraveného doprovodného
programu (šermířů a kejklířů) užili.

Frází může znít pořádání jarního sběru železného šrotu,
avšak nezapomínejme, že se zejména v posledních letech
jedná o jednu z nejvýdělečnější činností místního SDH, ze
které jsou financovány veškeré činnosti tohoto sboru.
Soutěžní družstvo dospělých hasičů se blýsklo 3. místem
v okrskové soutěži konané v měsíci červnu v Sedlištích. Jen
tak dále – slovy klasika „Nemusí pršet …“. Pořádajícím je
třeba poděkovat za připravení soutěže v těžkém terénu, po ne
zrovna přejícím počasí.
V červenci byla pro všechny členy SDH zorganizována
akce „Letní kulturní posezení“ s předvedením výkonů v požárním útoku našich dětských družstev, družstev žen, ale
i našich „dříve narozených“ členů.
V měsíci říjnu byl opět za široké účasti veřejnosti uskutečněn výlov rybníku „Návesáku“. Za vydařeného počasí přišli
k duhu čerstvé rybí řízky a jiné bohaté občerstvení, vše v duchu přátelské nálady.
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Na konec roku opět připravujeme Silvestrovskou zábavu
v sále místního kulturního zařízení. Tradiční hasičský ples
pak bude konán dne 20. 2. 2010 – hraje skupina Proxima. Na
obě akce jste tímto srdečně zváni.
Závěrem mi dovolte vám všem poděkovat za spolupráci
a za přízeň, kterou věnujete našemu sboru. Do příštího roku
si dáváme za úkol udržovat technické vybavení v akceschopném stavu a dále zdokonalovat naši odbornost, co se týká

požární prevence u našich hasičů a letos i nově hasiček. Jmenovitě bych zde popřál našim členům Jaroslavu Neomytkovi a Zdeňkovi Štěpánovi všechno nejlepší a hodně pevného
zdraví k jejich kulatému životnímu jubileu.
A všem hasičům a spoluobčanům přeji za náš sbor do nového roku hodně životní i pracovní pohody, pevného zdraví
a jak jinak než rok bez „perných“ chvilek s hasiči …
Tomáš Koch, jednatel SDH Vyskytná

SDH Branišov

Sbor dobrovolných hasičů je v Branišově jedinou organizací v obci.
Od toho se odvíjí i jeho činnost. Členové sboru se starají o provoz místního vodovodu, vyžínání trávy u studní a jejich okolí. Zajišťují opravy
hasičské zbrojnice, kulturního domu a částečně se podílejí na údržbě zeleně v obci. Na těchto brigádách odpracovali v letošním roce 87 hodin.
Kromě toho pořádají v obci ples a masopustní průvod. Během roku se
hasiči zúčastnili osmi pohárových soutěží hasičských družstev, z nichž
jednu pořádají sami.
Děkuji všem členům hasičského sboru za celoroční práci a přeji jim i jejich rodinným příslušníkům hodně zdraví v novém roce.
Oldřich Burian
starosta SDH Branišov

SDH Sedliště
V letošním roce proběhlo u nás v Sedlištích okrskové cvičení za účasti pěti družstev mužů, jednoho ženského a čtyř mužstev mladých hasičů. Soutěž proběhla na nové dráze za budovou tělovýchovy. Ačkoliv nám při přípravě dráhy nepřálo
celý týden počasí, kdy byla trať podmáčená, samotné cvičení
už proběhlo za pěkného počasí a dosažené časy našich nejlepších v okrsku byly na vynikající úrovni. První místo jako
už tradičně v čase 21,45 obsadilo družstvo mužů z Branišova.
Duhá byla Střítež – muži 24,84; 3. Vyskytná – muži 34,57;
4. Střítež – ženy 37,79; na pátém místě Jankov – muži časem
42,50 a na 6. místě domácí borci časem 60,19, kdy je zradila
technika, na B hadici u rozdělovače vypadla zajišťovací pružina spojovací matice, přesto se nám útok podařilo dokončit.
Letos poprvé na okrskovém cvičené proběhl požární útok
mladých hasičů, a to družstva A a B Vyskytná a A a B Střítež.
Na základě předvedených výkonů, kdy se mladým hasičům
útok povedl, se ozvaly naše děti, že chtějí také cvičit. Proto
jsme se rozhodli pro založení dětského družstva.
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Naši mladí hasiči se následně zúčastnili třech soutěží. Na
první na Branišovském poháru ve Vyskytné se umístili na
2. místě, kde startovalo i družstvo mužů, které skončilo sedmé. Tato soutěž proběhla za těžkých podmínek, kdy si počasí dělalo, co chtělo. Dále se zúčastnili soutěže v Rynárci,
kde se umístili na 5. místě. Na závěr soutěžili v Jiřicích, kde
překvapili a zvítězili. Časy, kterých dosahovali v trénincích,
nedokázali při samotných závodech zúročit a zaplatili nováčkovskou daň.
V novém roce však složení soutěžního družstva mladých
hasičů dostane změny. Ohledně věku budeme muset složit
družstvo mladších a starších. To bude náročnější jak na techniku, tak i na čas dospělých, kteří se o ně starají.
Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat všem členům
hasičského sboru, kteří se starají o mladé hasiče a předávají
jim své znalosti a zkušenosti.
velitel SDH Sedliště

Naše obec

Dětský den

Zachumlaný domeček
a v něm nazdobený stromeček.
Hodně lásky, štěstí, zdraví,
to vše jak se patří.
Ke konci roku trošku vína
a v roce 2010 nám bude prima.

ZPRÁVY Z MATRIKY
Počet obyvatel
Celkem
Vyskytná
Sedliště
Branišov
Úmrtí
Narození
Rozvod
Odstěhování
Přistěhování
Svatba

Naše obec

691
545
82
64
1
8
1
5
16
2

Životní jubilea
50 let
7 občanů
60 let
5 občanů
70 let
6 občanů
80 let
1 občan
85 let
1 občan
Nejstarší občanka Štefanie Hajná, Sedliště

95 let

Sbor pro občanské záležitosti připravil během roku
několik akcí
• vítání občánků 2x – červen a září
• vítání dětí do 1. třídy 1. září
• slavnost zletilosti 28. listopadu
• vánoční setkání seniorů 2. prosince
7

MAGICKÁ SÍLA VÁNOC
Předvánoční období nemusí být jen dobou všeobecného
chaosu, zběsilého nakupování a stresu. Doba čtyř týdnů před
Vánocemi by naopak měla ve vás vyvolávat pocity zklidnění,
pohody a radostného očekávání.
Připomeňme si některé zajímavosti kolem vánočního období.
Od kdy se slaví narození Krista?
Kořeny našeho křesťanského svátku sahají až do 4. století.
Na koncilu v Nicei byl za den narození Krista stanoven 25.
prosinec. Pojem „Vánoce“ vznikl později a pochází z němčiny. Německé slovo Weihnachten si naši předkové počeštili na
Vánoce (zasvětit noc).
Zpívali se vždy koledy?
K oslavám patřilo zpívání odjakživa i v pohanské době,
kdy se oslavy konaly kolem 21. prosince v době
slunovratu. I církev prosazovala zpěv.
Podle legendy byl autorem první koledy sv. František z Assisi, ten který
postavil i první jesličky. V Čechách
se koledy rozšířily až ve 13. století.
Koledníci uměli působit na city
dárců. Putovali dům od domu.
Zachovali se staročeské koledy
a jsou srozumitelné i dnes.
Kde stály první jesličky?
Podle legendy to byl sv. František z Assisi, kdo v roce 1223
postavil v městě Gracií (Itálie)
předchůdce našich betlémů. První
zmínky o veřejných jesličkách pocházejí až z 16. století. Měli lidem přinést
šťastnou novinu, že se narodil Spasitel světa. Když se pak v 19. století Vánoce postupně staly rodinnými svátky, byly už jesličky – betlémy pod stromečkem pevnou součástí vánočních oslav.
Jak staré jsou dárky?
Tradice obdarování je mnohem starší než křesťanské Vánoce. Již staří Keltové i Římané si dávali dárky k Novému
roku. V křesťanské tradici se obdarování ve vánoční době
stalo výrazem lásky k bližnímu. Ježíšek s dárky se poprvé

Znáte staré zvyky?
•
•
•
•
•

•

•
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Před půlnoční mší se nesmí šít ani plést, protože by pak
myši dílo zničily.
Na Štědrý den se nesmí prát, přináší to do domu smůlu
a neštěstí.
Na Štědrý den se nesmí čistit chlévy a stáje, protože by
dobytek kulhal.
Na Štědrý den nepište své milé (milému) zamilované psaní – mohlo by to znamenat rozchod.
Při pečení vánoček hospodyně měla zadělávat těsto zásadně v bílé zástěře a šátku, neměla mluvit a při kynutí
těsta měla vyskakovat do výšky.
Dávným zvykem také bylo zapékání mince do těsta, kdo ji
při krájení vánočky našel, měl jistotu, že bude zdráv a bohatý po celý následující rok.
Připálená nebo natržená vánočka věštila naopak nezdar.

objevil až v 17.–18. století. Dárky byly původně skromné –
drobné sladkosti, ovoce nebo praktické věci denní potřeby.
Co patřilo na vánoční stůl?
Na štědrovečerní hostině mělo podle starých zvyků být devatero chodů. Věřilo se, že čím rozmanitější budou pokrmy,
tím větší bude úroda na poli a lidé budou šťastnější a třeba
i bohatší. Nejdříve se podávaly oplatky s medem, aby byli
zdraví. Další chod byla polévka, rybí byla pouze v rybníkářských oblastech, jinde se jedla bramboračka s houbami, kroupová nebo hrachová. Další chod byl hrách nebo kaše, která se
vařila z celých obilných zrn. Neporušené zrno symbolizovalo život a bylo příslibem příští úrody. Následoval kuba nebo
knedlíky s houbami. Na štědrovečerním stole nesmělo chybět sušené ovoce a naši předkové konzumovali i kysané zelí – podle pověry chránilo před
zimnicí. Proti zlým silám se mezi talíře
dával česnek a nasypalo se obilí atd.
Kapr se na jídelníčku objevil až
v 18.–19. století.
Proč se vánoční strom stal
symbolem Vánoc?
Vánoční strom symbolizuje rajský strom, z něho nejprve Adam a Eva utrhli zakázané ovoce a později na něm byl
ukřižován Ježíš Kristus. Zelené
větve stromu symbolizují nový
život, zavěšené ozdoby zakázané ovoce. Ve venkovském prostředí se vánoční stromek objevuje
až od 60. let 19. století. Stromky se zdobily ořechy, jablíčky, perníčky, později skleněnými ozdobami. Nechyběly svíce. Světlo svíček zahánělo temnotu, nejistotu a strach.
Jak prožít letošní vánoční svátky?
Zapomeňme na všední starosti a nalaďme se mírumilovně,
citově a vychutnejme si klid a pohodu plnými doušky a možná nám to vydrží celý příští rok. Zkusme to, a to bude dárek
od Ježíška pro nás nejlepší.

PF 2010
Nechť zvony zvoní
a srdce plesají,
nechť svíce hoří
a číše cinkají.
Ať šťastný je váš každý krok
šťastné Vánoce a úspěšný nový rok 2010
Obecní knihovna

Přichází Vánoce, srdce nám buší,
lásku a radost máme v duši.
Ježíška vítáme, v Betlémě spí,
šťastné a pokojné ať jsou vaše dny.

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, www.ntp.cz
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