Zasedání obecního zastupitelstva
Č. 32
25. 9. 2017
Usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje uzavřít smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV-12-2016331/VB/02 Kameničná 83/2, Vak JABL – nové OM, knn mezi Obcí
Kameničná a ČEZ Distribuce, a.s.
Zastupitelstvo obce Kameničná pověřuje Ing. Milana Sklenáře, starostu obce podpisem této
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro:7. Proti:0. Zdrželi se:0.
2. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje účast na projektu „Modernizace
ekonomických informačních systémů orgánů místní samosprávy a školských zařízení regionu
Orlickoústecka“ a uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace
projektu „Modernizace ekonomických informačních systémů orgánů místní samosprávy a
školských zařízení regionu Orlickoústecka“.
Zastupitelstvo obce Kameničná pověřilo starostu obce Ing. Milana Sklenáře podpisem
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro:7. Proti:0. Zdrželi se:0.
3. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s firmou
Strabag a.s. ohledně dokončení obnovy komunikace parc. č. 1985 a část parc. č. 1984 v
celkové délce cca 130 m.
Zastupitelstvo obce Kameničná pověřilo starostu obce Ing. Milana Sklenáře podpisem
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro:4. Proti:3. Zdrželi se:0.
4.
4/1. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje rozpočtovou změnu Obce
Kameničná č. 5/2017.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti:0. Zdrželi se:0.
4/2. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje poskytnutí dotace v požadované
výši 64.538,-Kč za rok 2017 společnosti Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí.

Zastupitelstvo obce Kameničná pověřilo Ing. Milana Sklenáře, starostu obce přípravou
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné služby pro zajištění potravinové obslužnosti v
malé obci.
Výsledek hlasování: Pro: 6. Proti:0. Zdrželi se:1.

Informace z obce
Vážení spoluobčané,
přichází po roce opět čas adventní, Vánoce a nový rok 2018. Toto období je
spojováno s novými nadějemi, plány a předsevzetími v osobním i pracovním životě
nás všech. Dovoluji si Vám nabídnout přehled běhu událostí v naší obci v tomto
roce.
Spolková činnost v obci za Sbor dobrovolných hasičů započala tradičním
Hasičským plesem v měsíci lednu, pokračovala nácvikem a účastí družstev žen a
mužů na okrskových závodech v Líšnici v měsíci květnu. Velmi významnou oblastí je
práce hasičů s dětmi a mládeží, kteří se rovněž úspěšně účastnili soutěží.
TJ Sokol Kameničná zorganizoval mimo jiné zimní lyžařské závody na
Aulichově kopci, Country bál v měsíci dubnu a Dětský den v měsíci srpnu ve
spolupráci s Klubem žen a hasiči.
Klub žen uspořádal krom jiného Puntíkatý ples v měsíci únoru, různé výlety
pro děti i dospělé za přírodou i za kulturou např. do Brna, dále do pražských
věhlasných divadel na tamní představení, zajistili také množství občerstvení při
dalších akcích konaných v naší obci.
Koncem dubna proběhlo pálení čarodějnic a tradiční stavění májky. V červnu
se po dlouhé době pod hlavičkou obce podařilo zorganizovat Kamenskou pouť, jež
byla zahájena mší svatou v kapli Nejsvětější Trojice v Kameničné, kterou vedl kněz
P. Wieslaw Rafal Kalemba. Následoval program na hřišti za Veverkovými s bohatým
občerstvením, dále pak úplně 1. ročník soutěže v kotlíkovém guláši, atrakce pro
děti, vystoupení místních skupin i dětí z MŠ, podvečerní a večerní hudební program
v podání kapely K Band kapelníka pana Kučery a žamberecké rockové skupiny
Lerion. Dík za tuto akci patří také místním členům a členkám Klubu žen a členům
spolku SPZ, kteří Vás během celého programu obsluhovali a zajistili přípravu i úklid
prostranství hřiště.
Obecní Knihovna v Kameničné tradičně zorganizovala pro děti konání letního
Přívesnického tábora v době prázdnin, podzimní drakiádu a další zábavné programy
hlavně pro naše menší občánky. V měsíci červenci jsme byli pozváni a poctili jsme
naší návštěvou družební obec na Slovensku Kameničnou u Komárna. V srpnu se tým
Draci z Kameničné opět zúčastnil závodu dračích lodí na Pastvinské přehradě.
Spolek SPZ tradičně v září uspořádal 9. ročník motosrazu Kameňák, letos s

mimořádnou účastí motocyklů i motorkářů, celou akci navštívilo okolo 600 lidí a
vystoupily velmi známé kapely Titanic a Komunál. V měsíci říjnu proběhly volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, děkujeme všem, kteří si našli čas a přišli k
těmto volbám, volební účast v naší obci činila necelých 69 %. V měsíci listopadu se
uskutečnilo Vítání občánků v bývalé škole, kde jsme uvítali Matěje Krejsu, Martina
Daniše a Beatu Macháčkovou.
Výše napsané řádky svědčí o velkém úsilí místních spolků, skupin, jejich členů
a dalších lidí kvalitně prezentovat naši obec při kulturních i sportovních aktivitách,
za což jim tímto za naši obec velice děkujeme a přejeme jim úspěchy v jejich
činnostech i v následujícím roce.
Informace z obce
Nový územní plán obce se podařilo během roku takřka dotáhnout do konce,
finální schválení je na programu prosincového zasedání zastupitelstva. Byla nám
poskytnuta dotace z prostředků Pardubického kraje.
Pokrývači z Rokytnice v Orlických horách se během léta postarali o instalaci
prvků bránících padání sněhu ze střech budovy obecního úřadu, mateřské školy i
budovy bývalé školy, pro obecné zvýšení bezpečnosti v zimních měsících v
případech vyšší sněhové nadílky.
V první polovině roku se realizovala za pomoci dotace z Pardubického kraje
oprava cesty do Pádolí, kde byl vytvořen asfaltový povrch firmou Kenvi, která
vyhrála ve vyhlášeném výběrovém řízení. V druhé polovině roku se i s pomocí
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj podařilo dotáhnout do konce rekonstrukci
oken na kapli Nejsvětější Trojice, nyní se i díky instalovaným vitrážím podařilo
přiblížit důstojnějšímu vzhledu této naší významné obecní památky. Během roku
proběhla oprava elektroinstalace v obecním sále, výměny zásuvek i vypínačů.
Následně byl také celý prostor sálu včetně přísálí a klubovny nově vymalován. V
těchto dnech stále ještě probíhá obnova dosud nevyměněných sloupů veřejného
osvětlení Technickými službami Žamberk.
Děkuji touto cestou členům a členkám spolků naší obce za jejich čas při
aktivní práci a činnosti, při práci s mládeží a reprezentaci naší obce. Děkuji i
ostatním nejmenovaným občanům, kteří se podílejí na pracovním, kulturním a
sportovním dění v naší obci například při vánočním zpívání v kapli, vítání nových
občánků nebo dalších činnostech. Děkuji za dobrou spolupráci společnosti VIKA
Kameničná a.s. a dalším firmám i živnostníkům v naší obci.
Přeji Vám příjemný klidný čas adventu a Vánoc, úspěšný nový rok 2018,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i pracovním životě.
Za obecní úřad a Zastupitelstvo obce

Milan Sklenář
Lukáš Jirčík

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí
Vážení občané,
jménem vodohospodářské společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí
bych Vás rád informoval o činnosti za uplynulé období.
Společnost VAK Jablonné nad Orlicí funguje v tzv. smíšeném modelu provozování.
Infrastruktura, která je tvořena inženýrskými sítěmi i vodohospodářskými objekty, je
vlastněna i provozována jedním subjektem – akciovou společností VAK. Tento model
provozování umožňuje efektivně hospodařit a investovat do spravovaného
vodohospodářského majetku. Hospodaření společnosti nezatěžuje odvádění zisku mimo
systém vodního hospodářství, případně mimo Českou republiku a je reinvestován
prostřednictvím fondu obnovy a rozvoje.
VAK je komunální společností, kterou majoritně vlastní 61 měst a obcí. Podíl měst a
obcí činí 92,6 % základního kapitálu. Zastoupení největších akcionářů je zřejmé z grafu:
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Minoritní podíl ve výši 7,4 % základního kapitálu (DIK) je v současné době v rukou
přibližně 200 akcionářů z řad fyzických a právnických osob.
Statutárními orgány společnosti je představenstvo a dozorčí rada. Zástupci měst a
obcí ve statutárních orgánech společnosti jsou aktivními činiteli, kteří utvářejí rámec jejího
fungování a rozhodují o koncepčních ekonomických otázkách.
Vedení společnosti i představenstvo si uvědomuje, že VAK působí v regionu s
mnoha malými či středně velkými obcemi s řídkou hustotou zástavby. Spotřeba pitné vody a
odvádění odpadních vod tudíž nepřináší potřebný počet velkých odběratelů. Malé obce
patří k citlivým oblastem, proto je ve všech obcích, které jsou akcionáři společnosti VAK,
uplatňován solidární princip jednotné regionální ceny vodného a stočného, který umožňuje
zachovat jejich obydlenost.

Prioritou společnosti VAK je péče o zdroje pitné vody a jejich ochranná pásma.
Větší území jsou řízena prostřednictvím „jímacích řádů oblastí“, které zajišťují rovnoměrný
odběr vody z různých zdrojů na základě hydrogeologických dat tak, aby nedocházelo k jejich
přetěžování. Samozřejmostí je sledování hladin podzemní vody ve významných vrtech. Data
jsou přenášena pomocí rádiové sítě na vodárenský dispečink, který zajišťuje dozor nad
všemi vodohospodářskými objekty. Dlouhodobé trendy ve vývoji hladin podzemní vody jsou
pravidelně vyhodnocovány a určují prioritu v budování nových vodních zdrojů.
Vodovodní síť je obnovována moderními trubními materiály dle vnitropodnikové
standardizace. Ztráty vody ve vodovodní síti jsou na výborné úrovni. V roce 2016 činily
necelých 10 % (průměr v ČR je cca 17 %).
Dlouhodobý trend ve ztrátách vody je patrný z následujícího grafu:

V investiční oblasti se VAK snaží získávat dotační zdroje z Ministerstva životního
prostředí či Ministerstva zemědělství ČR. Díky nim jsme v minulých třech letech zrealizovali
tyto projekty:
- Dostavba kanalizace a intenzifikace čistírny odpadních vod v Letohradě.
- Stavba nové úpravny vody v Chocni.
- Dokončení kanalizace a stavba nové ČOV v Brandýse nad Orlicí.
- Dostavba kanalizace v Běstovicích.
- Kanalizace v Dolním Třešňovci.
Celkový finanční objem činil 214 mil. Kč, z toho Státní fond životního prostředí
poskytl dotace ve výši 152 mil. Kč a VAK zapojil z vlastních zdrojů více než 60 mil. Kč bez
DPH.

V současné době připravuje VAK rozsáhlé vodohospodářské projekty, které by měly
být realizovány v letech 2018 až 2022. Jedná se o rozvoj skupinových vodovodů
„Brandýsko“ a „Letohradsko“. Cílem projektů je zajištění spolehlivé dodávky vody do všech
malých obcí v okolí těchto měst s výhledem na několik desítek let.
Vybudovat bychom chtěli i kanalizaci v obci Horní Třešňovec s napojením na stávající
čistírnu odpadních vod v Lanškrouně. Předpokládané finanční náklady výše uvedených
projektů činí cca 250 mil. Kč bez DPH.
V ekonomické oblasti se VAK postupně modernizuje a elektronizuje. Zálohový
způsob úhrady faktur prostřednictvím SIPA nebo trvalých příkazů již zvolilo více než 85 % a
elektronické faktury akceptuje téměř 50 % zásobovaných domácností. Výhody jsou
oboustranné - VAK šetří provozní náklady spojené s administrací a poštovným, odběratelé
šetří svůj čas a zároveň tím zrovnoměrní rodinné výdaje. Navíc doklady posílané v
elektronické podobě přispívají k ochraně životního prostředí.
Cena „vody“ vždycky byla a bude sledovaným tématem, přitom voda z kohoutku je
mnohonásobně levnější než kterákoliv jiná tekutina, balené vody nevyjímaje. Při průměrné
spotřebě 100 litrů/os./den, nás vodné včetně stočného stojí cca 8 Kč vč. DPH/os./den. V
rodinném rozpočtu tvoří v průměru méně než 2 % z celkových výdajů, což je nejméně ze
všech energií.
Závěrem si dovoluji popřát všem odběratelům vody dodávané společností VAK
osvěžující zážitek při její konzumaci a hlavně mnoho zdraví.
Jablonné nad Orlicí 4. 12. 2017.
Bohuslav Vaňous v. r.
Ředitel společnosti

Komunální odpad
Zastupitelstvo obce se zabývalo novými nabídkami
společnosti EKOLA České Libchavy a v této souvislosti se
rozhodlo o průzkum mimo jiné touto cestou o poznatky
občanů k uvažované změně svozu komunálního odpadu v
zimním období pouze 1x za 14 dní. Případná změna systému
by se odehrála nejdříve od podzimu 2018, nyní se tedy
občané nemusejí ničeho obávat, pouze budeme rádi za jejich
názor na tuto problematiku.

Volba prezidenta České republiky
Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu
České republiky ze dne 23. srpna 2017,
publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017,
byla vyhlášena volba prezidenta republiky, která se
bude konat ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné
druhé kolo volby ve dnech 26. a 27. ledna 2018, kdy
vlastní hlasování proběhne ve volebních místnostech
tradičně v pátek od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v
sobotu od 08:00 hod. do 14:00 hod. V Kameničné je volební okrskek č. 1, jedná se o volební
místnost Obecního úřadu Kameničná, čp. 33 Kameničná, 564 01 Žamberk.

Společenská rubrika
Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci prosinci a lednu
oslaví významné životní jubileum.

Jiří Grund

65 let

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!

26. listopadu se uskutečnilo vítání nových
občánků naší obce. Přivítali jsme Matěje Krejsu,
Martina Daniše a Beatu Macháčkovou.
O doprovodný program se postaraly děti z MŠ
a sestry Kalousovy a Mrklovských.

Co nás čeká
24. 12.
27. 12.
27. 1.
23. 2.
24. 3.

Vánoční zpívání v kapli - od 14:00 hodin
Turnaj ve floorbale
- od 13:00 hodin
Hasičský ples
Ples pořádaný Klubem žen
Country bál

Zprávičky ze školky
Školní rok jsme zahájili v MŠ s počtem 25 dětí. Hned v září jsme se rozloučili s
paní uč. Andreou Pospíšilovou, která odešla na mateřskou dovolenou a vystřídala ji
Jana Malečková. Děti si novou p. učitelku v krátké době velice oblíbily a již nyní vše
běží v zajetých kolejích. Každý týden se těšíme, co nového si zazpíváme,
namalujeme, naučíme se, každý den cvičíme, čteme pohádku a podnikáme
vycházky do blízkého okolí, nebo využíváme naši zahrádku. Paním učitelkám je
velice nápomocná v jejich práci chůva, paní Nela Jirčíková, která pomáhá dvouletým
dětem a nejen jim, zejména v oblasti sebeobsluhy, zajištění bezpečnosti a
individuálních potřeb. Působení chůvy v našem heterogenním kolektivu je
nepostradatelné. Na podzim jsme navštívili MŠ ve Slatině nad Zdobnicí, kde jsme
shlédli divadelní pohádku. Dále nás navštívil pan Pecháček s domácími mazlíčky. Od
listopadu se pravidelně 1x týdně saunujeme v místní sauně. Do ŠD dochází 6 dětí,
pro které paní vychovatelka Klára Šubertová naplánovala pěkné aktivity, kterých se
již zúčastnily. Navštívily knihovnu v Žamberku, čertovské odpoledne ve ŠD v
Rokytnici v Orlických horách a shlédly film „Doba ledová“ na dětském filmovém
festivalu. Také navštěvují 1x týdně saunu.
Školka by nemohla fungovat bez paní kuchařky, což jsme pocítili, když
onemocněla naše druhá paní kuchařka paní Charvátová. Chtěla bych všem rodičům
a cizím strávníkům poděkovat za trpělivost a ochotu s jakou přijali alternativu
dovážení obědů ze ŠJ v Žamberku, pročež děkuji také paní Kacálkové a všem
zaměstnancům ŠJ, že jsme se mohli po dobu nemoci paní kuchařky dobře stravovat.
Nyní jsme již opět rádi, že může společně s naší novou vedoucí stravování paní
Veronikou Felgrovou plánovat, co dobrého nám uvaří.
Chtěla bych také poděkovat všem rodičům a obyvatelům Kameničné za
poskytnutí materiálních darů a výpěstků ze zahrady. Velice děkuji Klubu žen za
finanční příspěvek na nákup vánočních dárků a v neposlední řadě děkuji panu
starostovi Milanu Sklenářovi a zaměstnancům obecního úřadu za podporu a vřelé
jednání při řešení provozních problémů.

Nastává jedno z nejkrásnějších období, děti se těší na stromeček, dárečky,
cukroví a já jim přeji, aby si tento vánoční čas užily společně s rodiči v pohodě a
lásce. Za kolektiv MŠ přeji všem pevné zdraví v novém roce 2018.
Iveta Dostálková
Vánoce a jejich historie a původ
Vánoce mají svůj původ ještě v pohanské době, kdy byli lidé těsně spjati s přírodou a uctívali
Slunce jako životodárnou sílu. Slavilo se probuzení Slunce na jaře, uctívala se největší síla Slunce v létě
a významný svátek byl také v zimě, kdy Slunce pozbylo svoji sílu, ale lidé věřili v jeho znovuzrození. To
bylo v období zimního slunovratu kolem 21. prosince, kdy se začíná prodlužovat den, přibývá světla a
tepla a narozené Slunce získává sílu. Rané křesťanství se snažilo tyto pohanské zvyky vymítit, proto
soustředilo své svátky do významných pohanských oslav. Do této doby také křesťané zasadili narození
Ježíše.
O narození Ježíše, o Ježíši a jeho životě se toho nejvíce dočtete v Bibli, ve které je sepsáno
křesťanské učení. Římskou říší utlačovaný židovský národ věřil v lepší časy, jejichž předzvěstí mělo být
narození Mesiáše – ten, který je očekáván nebo také Kristus – posvěcený). Měl se jmenovat Ježíš. Bůh
vyslal anděla Gabriela k panně jménem Maria, zasnoubené s Josefem z rodu Davidova. Řekl jí, že na ni
sestoupí Duch svatý a ona počne syna, který bude také svatý a dá mu jméno Ježíš. Marie porodila
Ježíše v městě Betlémě, kam se vydali s Josefem kvůli sčítání lidu a protože nebylo jinde místo, uložila
jej do jeslí.
Vánoční svátky
24. prosinec – Štědrý den
23. prosince končí Advent a začínají vánoční svátky. 24. prosince je Štědrý den a slaví se narození
Adama a Evy, prvních lidí, které stvořil Bůh. Narození Ježíše se slaví až o den později. Večerní nadílka
je s tímto dnem spojena již od 14. století a symbolizuje z hlubšího pohledu štědrost Boha Otce.
25. prosinec – Hod boží vánoční
Slaví se narození Ježíše v Betlémě. Slaví se Půlnoční mší. V tento den se sloužili ještě dvě mše – Jitřní
(za svítání) a Velká (dopoledne). V tento den se oslavuje a hoduje, schází se rodina, rozjímá se. Nesmí
se pracovat.
26.prosinec – Svatý Štěpán
Den je zasvěcený Svatému Štěpánovi, mučedníkovi, který hlásal příchod Ježíše a byl za to Židy
ukamenován. Tradicí jsou obchůzky koledníků.
27.prosinec – Svatý Jan Evangelista
Dříve se slavil i tento den, který byl zasvěcen apoštolovi, jenž se staral o Marii (Ježíšovu matku)
v době po jeho smrti. Nepřátelé ho nenáviděli tak, že ho hodili do kotle s vřelým olejem, ale jelikož byl
pod Boží ochranou, tak mu horký olej ani otrávené víno neublížilo.
28.prosinec – Svátek Mláďátek
Tento vánoční svátek se nyní připomíná již jen při mších v kostelech. Mláďátka jsou Betlémské děti,
které dal vyvraždit král Herodes, když marně hledal v Betlémě narozeného Ježíše a jeho rodiče.

Symboly a dekorace o Vánocích
Betlém je místo, kde přišel na svět Ježíš. Tradice stavění betlémů je starší než zdobení
stromečku. Založil ji František z Assisi, kdy v roce 1223 při oslavě narození Krista postavil v jeskyni živé
jesle se zvířaty a lidmi. Tato tradice se rozšířila do celého světa. V různých krajích se stavěly jiné
betlémy, nejčastěji se usazovaly do kostela, kolem 18. století se ujaly také v domácnostech šlechty a
nakonec pronikly i mezi venkovský lid. Jako materiál se používalo dřevo, papír, těsto, kukuřičné listy,
vosk, sádra, hlína. Těžištěm betlému byly jesličky s děťátkem Panna Marie, svatý Josef, vůl a osel.
Kolem byli pastýři, ovečky, Tři králové a další postavy ze života.
Vánoční strom patří neodmyslitelně k Vánocům. Přesný důvod použití jehličnatého stromu jako
vánočního symbolu není přesně znám. Snad je to proto, že strom spojuje všechny tři části světa. Svými
kořeny zasahuje do země (Peklo), kmen symbolizuje materiální svět (Očistec) a větvě sahají do nebe
(Nebesa). Jehličnany jsou věčně zelené, tedy symbol věčného života. Do Čech se tradice zdobení
vánočního stromu dostala v 19. století z Německa. Zdobení stromečku záviselo na krajových
zvyklostech a na sociálním postavení dané rodiny. Na výrobu ozdob se používali pouze přírodní
materiály v podobě ořechových skořápek, zrní, kukuřice, koření, sláma, kukuřičné listy a ústřižky
textilu. Na strom se zavěšovaly jablíčka, v mouce obalené ořechy a šišky, z papíru se vyráběly hvězdy,
řetězy a různé květy. Na stromek se věšelo také různé vánoční cukroví, pečivo, perníčky, figurky a
preclíčky, barvený cukr, křížaly. Všechny ozdůbky se věšely na tenkou červenou stužku. Skleněné
baňky se objevili až koncem 19. století jako výrobky českých sklářů. Výhradně českou vánoční ozdobou
jsou čokoládové figurky. Rozsvěcení vánočního stromu připomíná pohanskou oslavu návratu Slunce
(slunovrat), křesťanská filozofie však hovoří o světle, teple a lásce v našich srdcích.
TIP z lunárního kalendáře:
Chcete, aby vám vánoční stromeček dlouho vydržel a neopadal příliš brzy? Uřízněte ho 3 dny před
jedenáctým úplňkem roku a do Vánoc ho skladujte v chladu.
Jmelí k Vánocům také neodmyslitelně patří. Bylo kdysi součástí i pohanských obřadů, je mu
přisuzována magická moc a je opředeno řadou pověr. Není divu, vždyť jmelí roste vysoko na
stromech, které opadají, avšak ono zůstává stále zelené. Dozrává v zimě, kdy nedozrává téměř nic a
jeho plody vypadají jako perly. Po utrhnutí jmelí časem zežloutne a připomíná tak slunce a jeho
životodárnou sílu. Jmelí zavěšené v domě přináší dovnitř štěstí a lásku, ochraňuje proti čarodějnicím a
zlým duchům. Ochraňuje proti ohni. Čím více má bobulek, tím více štěstí přináší svému majiteli. Jeho
kouzelná moc se zvyšuje, pokud je jmelí darováno, ne zakoupeno. Podle starých Keltů jmelí přináší
plodnost, od nich tedy přišel zvyk líbat se pod zavěšeným jmelím. Lidé věřili, že jmelí má moc vyvolat a
udržet vztah muže a ženy pohromadě díky svým lepivým kuličkám.
Ryba - Narození Ježíše se datuje do období, kdy právě končil Věk Ryb, proto je s Ježíšem tento
symbol spjatý. V našich zemích je od 19. století ryba součástí štědrovečerní hostiny. Je považována za
postní jídlo. Při kuchání ryby si schovejte pár šupinek do peněženky, aby se vás držely v
příštím roce peníze.
Zvon - Jejich hlas je prý prostředníkem mezi Bohem a lidmi a povznáší lidskou duši k Bohu.
Každý zvon má svoje "srdce", které když se rozezvučí, hlásá příchod naděje a radosti.
Dárky - Nadělování dárků o Vánocích má svůj původ již v legendě o narození Ježíška. I jemu
lidé nosili vše, co zrovna měli, aby pomohli Svaté rodině. Smyslem vánočního obdarovávání by měla
být radost nejen z toho, že dárky dostáváme, ale především z toho, že je darujeme. Jde o projev
přízně, úcty a lásky a o snahu připravit blízkým krásné překvapení. O tom, kdo dárky balí a dává, my
dospělí víme své. Děti však věří v kouzelný a nadpřirozený svět, ve kterém existují bytosti, které
dovedou splnit každé přání.
V každé zemi je tato vánoční bytost jiná, všude je ale mužského rodu. Ježíšek naděluje dárky v
Čechách a na Slovensku, ale také např. v Rumunsku, Rakousku, Chorvatsku i v Itálii.

Krásné Vánoce všem!
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Náměty a připomínky zasílejte na jitkaroleckova@seznam.cz

