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A D V E N T U

Slovo advent pochází z
latinského adventus - příchod. V době
adventu tedy čekáme na příchod... Ale
čeho?
Snad to má být příchod
Štědrého dne a s ním i množství jídla,
pití a dárků. Možná myslíme příchod
několika dnů dovolené, abychom je
mohli strávit doma s rodinou. Nebo
přijde uvolnění po bláznivé
předvánoční honičce, při které jde
hlavně o množství cukroví a čistá okna.
Třeba čekáme na příchod nového roku a
bouřlivé oslavy na jeho začátku.
Každý z nás na něco čeká. Tak
ať to včas přijde!
Miroslav Tvrz

v

Mimořádné vydání

Jindřichovicích
Vážení občané,

dostává se Vám do ruky poslední letošní vydání
Jindřichovického zpravodaje. Do konce roku zbývá jen pár dní,
blíží se Vánoce, svátky radosti a štěstí. Svátky lásky a přátelské
pohody, svátky naplněné starými zvyky jsou přede dveřmi.
Dovolte mi, abych i já využila této příležitosti a popřála Vám
do nadcházejících svátečních dnů jen to nejlepší. Přeji Vám,
abyste letošní vánoční svátky prožili v pohodě domova - s
přáteli a rodinou.
Do nového roku Vám pak přeji hodně zdraví, štěstí, lásky a
také mnoho sil potřebných k překonání všech překážek a
těžkostí, které Vám život v roce 2008 do cesty postaví.
Anna Polívková, starostka

ŠKOLA V PŘEDVEČER SVÁTKU SV. MIKULÁŠE
Z vyprávění paní učitelky Martiny Horové jsme se
dozvěděli, že paní pošťačka na začátku prosince doručila do
školy záhadný dopis. V něm bylo napsáno, že ve středu
5. prosince v deset hodin navštíví děti Mikuláš a čert. A tak
všichni malí svěřenci naší školy a školky tento den s napětím
očekávali.
Ve středu se zde opravdu objevili - krásný Mikuláš a
trochu strašidelný čert. Mikuláš se dětí zeptal, zda byly hodné a
poslušné, a čert si zase ke každému přivoněl, zda není cítit
zlobivou čertovinou - zdaleka ne u každého si byl jistý.
Děti postupně oběma návštěvníkům zazpívaly
písničku nebo přednesly básničku. Některé se vůbec nebály,
těm nejmenším pomohla paní učitelka. Mikuláš měl potom pro
všechny připravené dárečky. A čert? Ten měl pro někoho uhlí,
pro jiného neměl nic. Jednoho nezbedníka si však chtěl odnést
rovnou do pekla. Všichni raději slíbili, že se polepší, čert
souhlasil, ale ještě dodal, že se o tom příští rok přesvědčí.
Na závěr všichni společně zazpívali písničku o čertovi
a Káče, při které i samotného čerta roztancovali. Všem se
návštěva moc a moc líbila a těší se příští rok na další setkání.
(lvr)
Jindřichovický zpravodaj
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30. LISTOPAD - PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO DŮCHODCE

Kulturní program zahájily svým
tanečním vystoupením
Jindřichovické hvězdičky.

Děti přednášely básničky a zpívaly vánoční
písně a koledy.

Dobrá nálada vládla u stolů i na parketu. Zpívalo se i tančilo,
zkrátka veselo bylo.

PODĚKOVÁNÍ

Moravské lidové písně, evergreeny, ale i anekdoty
nabídla brněnská skupina Pergr.

Jindřichovické hvězdičky rozdaly
dárky od dětí ze školy a školky.

Chtěli bychom touto cestou
poděkovat jindřichovickým
hasičům, kteří ve spolupráci
s hasičskými sbory z Kraslic a
Rotavy včasným a
profesionálním zásahem
zlikvidovali požár ve sklepě
našeho rodinného domu dne
23. listopadu 2007. Náš dík
patří také všem
spoluobčanům, kteří nám
následně po uhašení požáru
pomáhali s vyklízením sklepa.
Némethovi.

PODĚKOVÁNÍ

Jídlo bylo chutné, pití bylo dost a nechyběla ani usměvavá obsluha, takže všude zavládla dobrá
nálada.

Jindřichovický zpravodaj

Celý jindřichovický
pedagogický sbor děkuje
jménem svým i jménem všech
našich dětí Mikuláši a jeho
černému průvodci za návštěvu
naší školy, která se uskutečnila
ve středu 5. prosince.
Byli jste báječní, za rok zase
na shledanou!
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V Á N O Č N Í
Zajímalo nás, jak vypadají
vánoční svátky očima dětí. A tak jsme se
vydali do školy, abychom si s dětmi
mohli o Vánocích popovídat.
Připravujete se již na Vánoce? Jak?
Frank: My zdobíme a už to máme doma
hodně ozdobené, na dveřích máme
věnec, v oknech máme světýlka a máme
ozdobený strome č ek. Zdobila ho
maminka, já a Sophinka.
Jiřík: Já mamince pomáhám s cukrovím
a nejraději mám slepované s džemíkem.
Kačka: Nám už svítí domeček a napekli
jsme perníčky, hvězdičky, komety,
podkovy, rybičky, andělíčky a tak.
Markéta: Já pomáhám mamce s
úklidem, pečeme cukroví,
sháníme stromeček, zdobíme okna
- pomáhám se vším.
Radek: Pečeme spolu s
maminkou cukroví, už máme
rohlíčky, slepovánky, Rafaella a
ořechy. Na Štědrý den vstane
máma, pak táta a pak už děláme
všechno společně.

R O Z H O V O R
říkala, že jo.
Viktorka: Já jsem ho viděla, přinesl
hodně dárků a byl s ním čert. Taky měl
červený kožich.
Milan: Já myslím, že je hezký, neviděl
jsem ho, ale vždycky slyším zvoneček a
taky šeptání maminky a tatínka v
obýváku.
Daniel: Já ho taky neviděl, vždycky
zazvoní a dá nám hodně dárků.
Verunka: Já ho viděla, má obrovská
křídla, větší než anděl.
Sophinka (odpovídá Verunce): Já ho
taky viděla, má křídla a má kabát a
klobouk. Jednu půlku kabátu má bílou a
druhou červenou.

Jak u vás vypadá Štědrý den?
Kuba P: Já ráno vstanu, přenesu si
peřinu do kuchyně a ještě odpočívám,
pak se nasnídáme a lehnu si k televizi. Po
obědě všichni hodně odpočíváme. No, a
pak už čekáme na Ježíška.
Honza: Hned od rána koukám na
pohádky, máme normální snídani,
maminka vaří k večeři filé. Také
zdobíme stromeček s mamkou a já na něj
dávám třiceticentimetrové prskavky.
Nejraději dávám světýlka. Večera se už
nemůžeme dočkat. Kdysi už jsem
Ježíška zahlédl.
Milan: My na Štědrý den vyrábíme
cukroví a řízky, zdobíme s maminkou a
sestřičkou stromeček, a ve vaně máme
kapra. Druhý den ho vezmeme do
igelitky a opatrně ho pustíme zpět do
rybníka.
Viděli jste někdy Ježíška? Jak myslíte že
vypadá?
Radek: Já ho neviděl, ale maminka
Jindřichovický zpravodaj

D Ě T M I

Markéta: Někomu ho vyrábím a
někomu zase kupuji. Dávám dárky
babičkám, dědečkům, mamce, taťkovi,
kamarádům a tak.
Jaký dárek by potěšil tvoji maminku?
Kuba T: Maminka by si určitě přála
nějakou knížku nebo čaj.
Co by pod stromečkem překvapilo
tatínka?
Eliška: Asi by chtěl dostat nějaký nůž na
vyřezávání.
A co bys přál pod stromeček třeba
bráškovi?
Kuba P: Já bych mu přál nějaké
autíčko na ovládání, my bychom
ho s tátou pouštěli a Matýsek by se
koukal, to by se mu líbilo.
Co bys rád pod stromečkem našel
ty?
Daniel: Já bych chtěl velké auto,
velkého Jeepa. Ježíškovi jsem to
napsal do dopisu.

Kdy slavíme Štědrý den?
Kuba P: To já vím, je to
24. prosince.

S

Děti si povídají o Vánocích.

Eliška (zapojuje se do debaty): Takový
kabát Ježíšek nemá, je to duch, vždycky
zazvoní. A viděla jsem ho k nám
nakukovat.
Frank: Já myslím, že Ježíšek je vousatý
duch, který vidí očima i přes dveře. Jezdí
na sáňkách a domů se protáhne klíčovou
dírkou. Pod stromečkem pak vykouzlí
dárečky, zazvoní a odletí. Ale určitě
dárky nekupuje jako my, on je vyčaruje.
Jednou u nás zapomněl zvoneček, a tak
jsme ho dali za okno. Druhý den už tam
nebyl.
Sophinka (napovídá Frankovi): No, on
vidí až do mozečku.
Myslíš, že Ježíšek nosí dárky i
dospělým?
Frank: Někdy i dospělým, ale spíš
dětem, musí mu ale napsat dopis. Já mu
ho vždycky polepím a Sophinka ho píše
s maminkou.
Dáváš někomu dárky? Vyrábíš je, nebo
kupuješ?

Jaké tradice znáte a jaké doma
dodržujete?
Kuba T: Během dne zpíváme koledy,
nejraději mám Z jedné strany chvojka, z
druhé borověnka (zpívá nám ji),
pouštíme lodičky, které vyrábíme z
vlašáků.
Sophinka: Po večeři si schováváme
šupinky, na věnci máme zapálené
třpytivé svíčky, u dědečka ve vaně máme
dva kapry.
Daniel: Zapalujeme voňavé františky.
Kačka: My také pouštíme lodičky a
zpíváme u stromečku.
Viděl už někdo zlaté prasátko?
Honza: Ještě jsem ho neviděl, ale chtěl
bych ho vidět. Vyhlížím ho vždycky z
okna.
Co bys ráda večeřela na Štědrý den?
Sophinka: Bábovku. Bábovku a
cukroví.
(lvr)
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ADVENT
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ŠKOLE

Paní učitelka Jana Potočná navázala na pracovní
dílny z loňského podzimu a i letos uskutečnila v
předvánočním čase dvě
keramické dílny. Do redakce
zpravodaje došlo od rodičů a
dětí z těchto dílen
poděkování paní Potočné
za čas, který jim opět
věnovala. V dopise se píše,
že paní učitelka dokázala
probudit v dětech fantazii a
zručnost, aby mohly svými
výrobky potěšit samy sebe,
ale i své příbuzné a známé.
My tedy tímto poděkování
tlumočíme.
Nejen při veřejných
dílnách, ale také v běžném
vyučování se děti podílely na
tvorbě vánoční výzdoby, jak
je patrné z fotografií.

ŠTĚDRÝ VEČER V LIDOVÝCH ZVYCÍCH
Vánoce jsou tu, ale naše děti se asi nejvíc těší na Štědrý den, ke kterému se
kromě nadělování dárků vážou i lecjaké zvyklosti. Mnoho starobylých
štědrovečerních zvyků přetrvává dodnes. Některé z nich se snaží poodhalit
budoucnost, jiné zas zajišťují zdraví, hojnost, ochranu domu a jeho obyvatel v
příštím roce.
Kromě známého půlení jablíček, kdy hvězdička jaderníku znamená
zdraví, zatímco křížek věští nemoc nebo smrt, se jablka dělila mezi stolovníky.
Jedno jablko se přitom rozkrájelo na tolik částí, kolik lidí u stolu sedělo znamenalo to víru v opětné setkání za rok.
Svobodná děvčata házela přes rameno střevíc plna zvědavosti, kam se
špička obrátí. Padla-li směrem ven, naděje na vdavky vzrůstaly, naopak špička
směrem dovnitř znamenala, že se během příštího roku děvče nevdá.
V některých krajích děvčata třásla bezem a přitom říkala říkanku: Třesu,
třesu bez, ozvi se mi pes... Ze které strany se pes ozval, odtud mohla čekat ženicha.
Dívky také pouštěly po vodě ořechové lodičky se svíčkami. Jedna
představovala dívku, druhá jejího milého. Pokud se lodičky přiblížily, dívka se prý
brzy vdá. Jindy s lodičkami závodily děti, komu doplula nejdál, ten se měl dožít
nejvyššího věku. Lodičky se také nechávají plavat doma v míse. Pokud se drží
pohromadě, zůstane v následujícím roce pospolu i celá rodina.
Litím olova do vody vznikají rozličné tvary, ze kterých se dá vykládat
budoucnost.
Na Štědrý den bylo třeba obdarovat také zvířata. Koza dostala jablko, aby
měla sladké mléko. Kravám se dávaly ořechy od
večeře, což zaručovalo krásně žluté máslo. Kohout
Dej ti Pán Bůh
a houser dostali česnek, aby byli odvážní a zlí a
Štědrej večír,
nikdo je neukradl. Česnek dostal i pes, ten se navíc
zlatá čistá studánko,
vyhazoval zadkem napřed z okna, aby nepustil do
nesu od večeře drobátko,
domu zloděje.
abys čistou vodičku dávala,
Bylo třeba zajít i ke studánce a dát do ní jablko a
nikdy nevysychala.
ořech. Měla pak po celý příští rok dobrou vodu.
(lmt)
Jindřichovický zpravodaj

Zatímco dopoledne Mikuláš s čertem
navštívili školu, večer si vzali další
pomocníky a vydali se společně na
procházku naší obcí.
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