OBCE KAMENIČNÁ

číslo:23

ročník:2006

Milí spoluobčané,
Přeji Vám jménem zastupitelstva obce Kameničná příjemné
a pokojné prožití svátků vánočních.
Do nadcházejícího Nového roku 2007 Vám přeji hodně
pevného zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i pracovním
životě.
Ing. Milan Sklenář
starosta

OBECNÍ ÚŘAD KAMENIČNÁ INFORMUJE
Na zastupitelstvu č.4 z 1.12.2006 byla projednána a schválena Směnná smlouva mezi obcí
Kameničná a Vikou Kameničná a.s. a Smlouva o spolupráci mezi Vikou Kameničná a.s.
a obcí Kameničná .
Do konce roku 2006 bude schválen nový Územní plán pro Obec Kameničnou.
Po dokončení připomínkového řízení budou schváleny i pozemkové úpravy v Obci
Kameničná.

Starosta odpovídá obyvatelům:
K názoru z 29.10. 2006 uvedeném i ve zpravodaji č.22 musím uvést, že výsledky
komunálních voleb 2006 byly uvedeny na internetu na www.kamenicna.cz řádně a včas.
Známky na popelnice
Známky na popelnicích pro rok 2006 platí do 31.1.2007. Nové známky na popelnice jsou
připraveny na Obecním úřadu. Do 31.1.2007 musí být všechny popelnice opatřeny
známkou pro rok 2007, jinak nebudou odpady z popelnic odvezeny.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
TJ Sokol Kameničná a Obec Kameničná s požehnáním pana faráře Kučery, zve
všechny občany do místní kaple,
dne
24.12.2006 v čase od 23.00.hodin
Ve 23.15. hodin proběhne krátký kulturní program.
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Po skončení programu v kapli, bude možno posedět ve škole při
něčem silnějším nebo kávě. Cukroví nechť si každý vezme sebou.
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Cvičitelé TJ sokol Kameničná a Svaz žen v Kameničné zvou
všechny děti i jejich duchem mladé rodiče na
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ve středu 27.12. 2006 v Žamberku
v taneční vinárně v Kotli
Odvoz je zajištěn. Sraz účastníků v 15:45 hod
u hasičárny. Doprava je zdarma a jako vstupné předloží každý
účastník tácek cukroví nebo jednotlamek.
Předpokládaný návrat zbylých vytrvalců bude mezi 21 – 22 hod.
Rodiče s menšími dětmi po dohodě s panem Aulichem budou
odvezeny domů dříve.
PS: Děti budou vráceny ve stejném stavu v jakém budou převzaty.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Omluva
Nejprve mi dovolte omluvit se touto formou panu Janu Štěpánkovi . Nedopatřením se mi jeho jméno vytratilo ze seznamu
kandidátů do obecního zastupitelstva. Umístil se s celkovým počtem platných hlasů 60 .
Jitka Rolečková
Protože vánoční období je velmi dlouhé a ne každého baví sledovat v televizi stále stejné pohádky a seriály, rozhodla jsem se,
zpestřit vám coby knihovnice tuto klidnou dobu četbou. A co jiného vás v dnešní době bude zajímat, než vše co se týká vánoc?
A tak vám přeji příjemné počtení , radostné Vánoce a Šťastný vstup do Nového roku.

JITKA ROLEČKOVÁ

ADVENT
Adventus – znamená latinsky příchod
Je to doba přípravy na Vánoce. Adventní doba trvá čtyři neděle před slavností narození Páně 25.12.
Datum první neděle je pohyblivé. Je to proto, že poslední adventní neděle – čtvrtá – připadá vždy na
neděli před 25. prosincem. A protože tento den je každý rok v jiném dni v týdnu, tak i 1. adventní
neděle má každý rok jiné datum. Advent vždy trvá do půlnoci štědrého dne. Někdy se proto stává, že
poslední adventní neděle může připadnout i na Štědrý den. V takovém roce trvá advent vlastně jen tři
týdny, i když má čtyři neděle.

ADVENTNÍ VĚNEC
Na počátku bylo kolo….
Je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. Zvyk jeho používání je starý přibližně 150
let. První adventní věnec měl podobu dřevěného kola od vozu.
V roce 1839 pověsil kněz Johann Hinrich Wichern před vánocemi od stropu dřevěný kruh se svícemi.
Celkem bylo po obvodu kruhu 23 svící, 4 velké bílé a 19 malých – červených na každý den jedna. O
12 let později bylo toto kolo poprvé ozdobeno jedlovými větvičkami. Tento zvyk se šířil velmi rychle.
Poprvé měli adventní věnec v kostele v Cáchách a byli na něm čtyři svíce.
Kruh symbolizuje ustavičnou cestu slunce a zároveň i věčnost. Jeho tradiční barva je červená a
zelená. Červená upomínka na krev Kristovu prolitou za spásu světa, obě barvy pak symbolizují život.
Jako ozdoba se používají také jablíčka, od času ráje jsou plody života- kulaté jako věnec sám .

(svatá noc)
Veliký církevní svátek zasvěcený památce narození Páně dne 25. prosince.
Německy
- Weihnachten
Anglicky
- Christmas
Francouzsky - Noël (Natalis)
Rusové
- Rožděstvo Christovo
Slovensky
- Kračún (nejkratší den)
Jihoslované - Božic (mladý Bůh, syn Boží)
Svátek zavedla církev ve IV. století a přizpůsobila ho k pohanské slavnosti zimního slunovratu, kdy
podle domnění lidu se rodí slunce. Chystá se obrat k létu. V tu dobu Římané slavívali svoje Saturnalie
a i jiné národy pokládali dobu zimního slunovratu za posvátnou a tajemnou. Svědčí o tom dosavadní
zvyky a pověry Štědrého večera – chvíle tajemné, plné kouzel a čar, kdy veškerá příroda je oživena,
kdy domácí zvířata mezi sebou hovoří a člověku se odhaluje budoucnost.
Češi se v 19. století těšili na příchod Vánoc dlouhé týdny a vůbec jim nevadilo, že peněž je poskrovnu
a vánoční dárky, které nadělí Ježíšek, budou nejspíše velmi potřebné věci, které by jako tak musely
koupit.
Vánoce nebyly ani tak o dárcích, jako spíše o vzájemné lásce a přátelství, radosti a pocitu
sounáležitosti v rodině, která se sešla ke společným oslavám pod rodným krovem. Několik dnů před
Vánocemi napekly hospodyně chléb a uložily ho do ošatek. V bohatších domácnostech daly
k bochníkům péci také pečlivě upletené, žloutkem potřené a máslem pomaštěné vánočky z bílé
mouky, hrozinek a mandlí.
O Štědrém dnu od časného rána praskal v peci a kamnech oheň. Připravovala se štědrovečerní
večeře. Vařil se hrách, čočka, několik druhů polévek, mezi nimiž nechyběla bramboračka a rybí
polévka, pekl se kuba z krup a česneku.
Podle objednávek v naší prodejně si ale myslím, že čočka a kroupy byla v naší době nahrazena pro muže stravitelnější vinnou
klobásou.
Mezitím co se hospodyně snažila prací v kuchyni zabavit děti, přinesl v některých krajích hospodář
tajně stromeček a ustrojil ho do slavnostního hávu. Jinde se stavěly betlémy. Lidé se od rána postili,
aby večer uviděli zlaté prasátko.

S první hvězdou si rodina sedla k slavnostnímu stolu prostřenému ubrusem. Večeři zahajovala
společná modlitba, vzpomínka na uplynulý rok a poděkování Bohu za vše dobré, co přinesl, i za to, co
vzal. Z jídla se odebralo po lžíci pro každé z domácích zvířat. Teprve pak si podle vážnosti a stavu
nabírali ostatní.

Chovatelé zvířat to tedy budou mít velmi těžké. Ti možná uvidí to dříve zmiňované zlaté prasátko. Já se rozdělím jen s perským
kocourem.
Po hrachu se podávaly polévky pro sílu, čočka, aby byly peníze, kuba, masitý pokrm nebo ryba pro
radost. Kosti se dávaly na jeden talíř a po večeři je hospodář odnesl ve lněném ubrousku pod jabloň.
Naposledy se na stole objevila vánočka a cukroví. Pila se bílá káva, čaj, nechybělo ani trochu piva,
vína nebo hlt pálenky pro dobré zažití. Když zazvonil zvoneček, přinesl hospodář do místnosti
stromeček ověšený jablíčky, sušeným ovocem, cukrovím, kostkami cukru zabalenými do barevných
papírků, ořechy a řetězy. Na stromečku se zapálily svíčky a všichni zpívaly koledy. Ty se pak u
stromečku zpívaly každý večer, dokud se neodstrojil a vánoce neskončily.
Někde však stromeček neznali nebo ho považovali za německý zvyk a po starodávném způsobu
strojili jesle. O svátku Narození Páně do nich kladli figurku novorozeňátka a přidávali postavičky
anděla, pastýřů a darovníků. Postavičky třech králů a jejich průvodu se stávaly součástí betlému až 6.
ledna.
ZVYKY ŠTĚDRÉHO DNE
O Štědrém večeru se po večeři věštilo. Na stůl se postavilo umývadlo a pouštěly se v něm lodě ze
skořápek vlašských ořechů. Lilo se olovo. Přes rameno se směrem ke dveřím házela bota. Na
venkově děvčata třásla bezem. Vdala se tam, odkud se ozval štěkot psa. Vyvrcholením
štědrovečerních oslav byla půlnoční mše. Lidé se scházeli v kostele, kde vedle oltáře stály jesle.
Venku byla zima, sníh a tma. Uvnitř kostela, ohřátého dechem věřících, zářily svíce. Varhany
doprovázely hlasy zpěváků, ke kterým se postupně všichni přidávali. Tak se o půlnoci narodil v srdcích
lidí Kristus. Všichni věřili, že je přítomen na bohoslužbě právě v tom kostele. Cítili přítomnost lásky
malého dítěte a s nadějí hleděli do nového roku.
Pranostiky
O Vánocích by mělo mrznout a být jasno, neboť podle pranostiky se říká:
Bílé Vánoce – zelené velikonoce
Jasné Vánoce – mnoho vína a ovoce
Lepší Vánoce třeskuté než tekuté.
TRADICE VÁNOČNÍHO STROMEČKU
Poprvé se vánoční stromeček rozsvítil v pražské vile ředitele Stavovského divadla J.K.L. roku
1812. O třicet let později se v Praze stromky prodávaly jako běžná věc a lidé je nazývali Kristovým
strůmkem. Nejdříve se ujal v zámožných českých rodinách , na Moravě se začal objevovat až
počátkem našeho století.
Stromeček k nám pronikl z německého území, kde se v 17. a 18. století šířil od města k městu
minulém století a do poloviny našeho byla vánočním stromem hlavně jedle, v dnešní době je
nahrazena odolnějším smrkem a borovicí.
PRVNÍ VEŘEJNÉ VÁNOČNÍ STROMY U NÁS
Zvyklost stavět rozsvícené vánoční stromky na veřejných prostranstvích se v evropských zemích ujala
po první světové válce. Na českém území se podle dochovaných zpráv poprvé postavil veřejný
stromeček v Plzni roku
1925. Tato zvyklost se za první republiky rychle rozšířila po dalších českých a moravských městech i
vesnicích.
V Brně se staví veřejný vánoční strom od roku 1924. Tato tradice vznikla na popud spisovatele
R.Těsnohlídka, který o vánočním čase našel v lese opuštěné děťátko – holčičku.
Ze spisovatelovy iniciativy se od uvedeného roku pod vánočním stromem též umisťuje kasička, do
které lidé přinášejí peníze na stavbu dětského domova pro opuštěné děti. V posledních letech bývá ve
sbírce několik set tisíc korun.
………………………………a to je konec pohádky.

Ještě jednou Vám přeji z knihovny krásné Vánoce a bohatého Ježíška. Nezapomeňte hodně otevřít okno, aby se mohl protáhnout
i s objemnějšími dárky.

Poděkování
Vánoční výstava ze dne 16. a 17. prosince v budově školy se velmi vydařila a
proto bych chtěla poděkovat všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na její
tvorbě, všem kdo zapůjčili vánoční drobnosti a přinesli vystavit své cukroví.
Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 1155 Kč, za které budou nakoupeny
knihy do obecní knihovny.
Za Obec Kameničnou, Svaz žen a knihovnu děkuje
Jitka Rolečková

