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Ač ko liv pro tuto spo leč nost jsou
v sou čas nos ti pe ní ze důležité, je to
stá le pa pír, kte rý ve sku teč nos ti
nemá ta ko vou hod no tu, kte rá je mu
při klá dá na. Co je důležité, je čis tá
voda kte rou pi je me, zdra vé po tra vi -
ny, kte ré nejsou za mo ře né to xi ny,
čis tý vzduch, kte rý dý chá me a tato
pla ne ta, kte rá je nám mat kou a do -
mo vem, ne má me kam jít, toto je náš
do mov. 

Tato spo leč nost se žene sama do
zá hu by a dává před nost pa pí rům
před šťas t ným živo tem. Ať je to pa -
pír, na kte rém je na psá no, že mám
čer ve ný di plom, ma gis t ra, či inžený -
ra - ni kdo není víc než ten dru hý.
Dnes můžu být uklí zeč ka, zí t ra to
může být vše ji nak. 

Měj me se všich ni rádi a ne po su -
zuj me lidi pou ze podle toho, jest li
jsou Ma gis tr, dok tor či ma tu rant. Já
jsem ty a ty jsi já. Pod po ruj me se
a po má hej me si na vzá jem. Papíry si
s se bou do hro bu ne vez me me, co jest 
ze Země - z mat ky, pa t ří ji. Co jest
z Du cha, pa t ří jemu. Můžeme žít
a prožít ten to život tady a teď jak
sami chce me, pro tože jsme nád her -
né by tos ti tvo ří cí svět ko lem nás.
Měj me rádi sami sebe a věř me si.

                  To máš Ingr,  sta ros ta obce

Oznámení
obecního úřadu
Upo zor ňu je me ob ča ny, 

že obec ní úřad bude
od 20.12.2012 do 1.1.2013 

uza vřen.
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Do pis pro Ježíška

Zima je tu a s ní při chá zí i nej krás něj ší čas v roce, a to
čas Vá noc. Dru hé ho pro sin ce na sta la prv ní ad vent ní ne -
dě le a u té pří ležitos ti pro běh la v naší obci již tra dič ní
a vel mi ob lí be ná akce, roz svě co vá ní vá noč ní ho strom ku. 

Již tře tím rokem se koná spo lu s roz svě co vá ním i vá -
noč ní jar mark, kte rý se rok od roku roz ši řu je a jeho ná -
vštěv nost stou pá. 

Od dru hé ho di ny od po led ní měli ná vštěv ní ci možnost
na kou pit si u stán ků nej růz něj ší zboží, jako vá noč ní oz -
do by, sví ce, ale i ob čer stve ní, jako za bí jač ko vé spe ci a li ty 
či zvě ři no vé uze ni ny. Chy bět ne směl ani vá noč ní punč či
sva řák.

Kro mě jar mar ku tu byl při pra ven i do pro vod ný pro -
gram v po do bě Mi ku láš ské po hád ky, kte rou za hrál dra -
ma tic ký kroužek Oří šek z Mi ku lo va. Z Břec la vi pak
při jel za zpí vat vá noč ní me lo die M Go spel.

V se dm náct ho din byl za há jen hlav ní bod pro gra mu.
Poté, co pan sta ros ta při ví tal vel mi vel ký po čet ná vštěv -
ní ků, pře dal mi k ro fon panu fa rá řo vi, kte rý při šel i s Mi -
ku lá šem a s an dě ly. V tu chví li vět ši na dětí ani ne dý cha la,
ně kte ré nad še ním, jiné stra chy, že snad při jde i čert, kte rý
však na štěs tí ne do ra zil. Poté pan fa rář vá noč ní strom
požehnal a Mi ku láš jej roz sví til. Ná sle do va lo vy stou pe ní
dětí z míst ní škol ky i ško ly. Děti před nes ly vá noč ní bás -
nič ky a za zpí va ly ko le dy. Za to pak byly Mi ku lá šem od -
mě ně ny v po do bě slad kých ba líč ků. Ty byly rozdá ny
i všem ostat ním pří tom ným dě tem. 

Celý pod ve čer za kon čil nád her ný oh ňostroj. Pak už se 
všich ni ro ze šli do svých do mo vů, dou fej me, že už na la -
dě ni do klid né vá noč ní at mo sfé ry.

Bc. Simona Jelénková

Le tos již po osm nác té, v nej vý še položeném měs teč ku
ve střed ní Ev ro pě, fun gu je Ježíš ko va poš ta. Jak se nejen
mezi pošťáky tra du je, prá vě kvů li své po lo ze je zkrát ka
z Božího Daru v tom to kou tě svě ta k nebi nej blíže.

Děti opět mo hou i le tos psát svá přá ní Ježíš ko vi na
Boží Dar. Od po věď od Ježíška na do pis s vá noč ním přá -
ním do sta ne každé dítě. Na do pi se bude spe ci ál ní vá noč -
ní ra zít ko s mo ti vem Ježíška, kte rý drží ho lu bi ci. 

Také naše knihov na se do to ho to pro jek tu za po ji la.
V so bo tu 17. 11. 2012 se v míst ní knihov ně psal "Do -
pis pro Ježíška". Knihov na byla vá noč ně vy zdo be na,
také stro me ček byl na zdo ben, hrá ly vá noč ní ko le dy
a na pří chod dětí byli při pra ve ni dva Ježíš ko vi po moc -

níč ci. Dve ře knihov ny se pro nej men ší ote vře ly
ve 13:00 hod. Mezi prv ní mi dět mi, kte ré při šly psát do pis,
byl Jiří Očko se svou sestřič kou Klár kou Ju r dá ko vou. Po -
tom za ča ly při chá zet dal ší děti se svý mi ro di či i pra ro di či.
Děti ve svých do pi sech moh ly Ježíš ko vi na psat nebo na -
kres lit ja ká ko liv svá vá noč ní přá ní. Ježíš ko vi po moc níč ci
od dětí pře vza li na psa né nebo na kres le né do pi sy a za od -
mě nu každé z dětí do sta lo sla ďouč ké lí zát ko. Na ko nec
jsme všech ny do pi sy vložili do spo leč né obál ky a po sla li
Ježíš ko vi na Boží Dar.

A teď ne zbý vá dě tem nic ji né ho, než tr pě li vě če kat na
od po věď od Ježíška a tě šit se na Váno ce.

Kratochvílová Alena

Za čá tek ad ven tu roz sví til vá noč ní strom
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 V so bo tu 1. pro sin ce se se šli
míst ní se ni o ři v kul tur ním domě
na po zvá ní čle nek ČSŽ na tra dič -
ním ve čer ním po se ze ní, kte ré
pro ně při pra vi ly člen ky ČSŽ
spo lu s obec ním úřa dem. 

Pří tom né při ví ta la před sed -
ky ně SPOZ paní Ale na Sla bá
a se zná mi la je s pro gra mem. Po -
tom se ujal slo va sta ros ta obce
pan To máš Ingr, kte rý po dal pří -
tom ným roz sáh lou zprá vu
o ak ti vi tách obce a o dění v obci. 

V pro gra mu vy stou pi ly děti
z míst ní zá klad ní ško ly a škol ní
družiny. 

Po do jem ném vy stou pe ní dětí
ná sle do val hlav ní po řad - vy stou -
pe ní li do vé ho vypra vě če Fran ty
Uhra z Lanžhota, kte rý pří tom né
roz ve se lil ve se lý mi his tor ka mi
a vti py, kte ré pro klá dal krás ný mi
mo rav ský mi pís ně mi.

 Jako pře kva pe ní ve če ra po tě ši ly pří tom né svým vy -
stou pe ním míst ní ženy a dív ky, kte ré před ved ly
za jí ma vou ta neč ní ukáz ku. Celé vy stou pe ní mělo u pří -
tom ných vel ký úspěch. 

K tan ci, zpě vu a po sle chu hrál pří tom ným až do pozd -
ních ve čer ních ho din Zby něk Hroud ný. 

Celá akce se všem lí bi la a už se tě ší me příští rok na
shle da nou.

Alena Slabá

Ve čer ní po se ze ní se se ni o ry
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Narození
3. pro sin ce se Věře Strou ha -

lo vé a On dro vi Troj ko vi na ro dil
syn On drá šek.

 

Ro di čům a pra ro di čům bla ho -
pře je me a ma lé ho On dráš ka ví tá -
me mezi nás.

Alena Slabá

Společenská
kronika

Ježíšek oči ma dětí
Říká se, že Vá no ce jsou svát ky kli du, míru a po ho dy. Každý z nás je vní má

a prožívá od liš ným způ so bem, ale jed no nás spo ju je, a to je dět ství a víra
v Ježíška.

"Děti, víte, kdo je to Ježíšek?", ze pta la jsem se dětí v ma teř ské ško le. V tu
chví li se jim oči roz zá ři ly jako světýl ka na vá noč ním stro meč ku a hned mě za -
ča ly za pla vo vat spous tou od po vě dí. "Je to kou zel ník", "Je to moc hod ný pán",
"je to nej lep ší ka ma rád všech dětí", zně la od po věď ně kte rých dětí. "A jak si
Ježíška před sta vu ješ ty?", ze pta la jsem se pě ti le té ho chlap ce v po sled ní řadě.
Chla pec se při kr čil, sklo pil oči a od po vě děl: "Ježíšek ne e xis tu je!" Poz dě ji mi
ta tí nek to ho to chla peč ka pro zra dil, že nemá rád, když se LŽE a děti by měly
vy růs tat v prav dě. Roz hod nu tí ně kte rých lidí bohužel změ nit nemůžeme, ale
pro mne, jako pro ro di če, je Ježíšek je di nou nej hez čí a nej ú čel něj ší "lží"
v živo tě.

S dět mi jsme spo leč ně vy tvo ři li krát ký pří běh o Ježíš ko vi. V něm se pro -
je vi la dět ská ne sku teč ná fan ta zie, před sta vi vost a sil né ci to vé pou to k Vá no -
cům.

Na padla spous ta sně hu. Byl to zrov na den, kdy děti cho dí va ly ke kou zel né
vrbě a šep ta ly do ní svá taj ná přá ní. "Přál bych si, aby mě měl ně kdo rád
a abych ne byl ni kdy sám," za šep tal ti choun ce chla pe ček, kte rý byd lel v ne da -
le kém do meč ku. Po ces tě domů uvi děl, jak se ve sně hu něco hýbe. Bylo to
malé bílé koťátko. Ihned se za ča lo chla peč ko vi pro plé tat mezi no ha ma a krás -
ně při tom před lo. "Ty mě máš rádo a já ko neč ně nejsem sám," řek la chla pe ček
a vzal koťátko do ná ru če. "Dě ku ji Ti, vrbo, spl ni la jsi mi moje přá ní," za vo lal. 

Sněžilo čím dál víc, až sníh ukryl ces tu k chla peč ko vu do mo vu. Blou dil
s koťát kem tak dlou ho, až do šel do ved lej ší ves ni ce. Fou kal sil ný vítr, kte rý
na jed nou k chla peč ko vi při ne sl ně ja ké psa níč ko. Bylo od hol čič ky Amál ky.
V této ves ni ci totiž děti ne šep ta ly svá přá ní vrbě, ale psa ly je na lís teč ky, kte ré
pak dá va ly za okna. Amál ka si přá la sáň ky, v ji ném do pi se, kte rý na šel, si zase
Voj tí šek přál dře vě ný vlá ček. A tře ba ta ko vá Zuzan ka, ta si přá la hadro vou pa -
nen ku.

V tom si chla pe ček po mys lel: "Vrba mi dala koťátko, ale kdo spl ní přá ní
těm to dě tem, když je jich přá ní od vál vítr? Pů jdu a na jdu skřít ky, ti mi ur či tě
pomůžou, vždyť dě lat ji ným ra dost je je jich prá ce." Chla pe ček blou dil a nohy
ho už bo le ly. Poz dě ve čer, když už děti dáv no spa ly, na šel dou pě skřít ků.
Všech no jim tedy po vyklá dal a ihned se pus ti li do prá ce. Dal ší den byly dár ky
pro děti při pra ve ny a naloženy na vel kých sa ních. Do ves ni ce chla pe ček do ra -
zil až poz dě ve čer. Byl už una ven. Opřel se o vel ký smrk upro střed ves nič ky.
V jeho vět vích se blýs kal malý zvo ne ček, kte rý za zvo nil pokaždé, když za fou -
kal vítr. V tu chví li se za ča ly všu de ote ví rat dve ře, ze kte rých vy bí ha ly děti,
aby se po dí va ly, co to ven ku zvo ní. Chla pe ček se po le kal a ukryl se. "Jé, to
jsou sáň ky, kte ré jsem si přá la," vo la la Amál ka. "A to je moje pa nen ka, ta je tak 
krás ná," ra do va la se Zuzan ka. Pod stro meč kem se shro máždili všich ni z ves -
ni ce a s vel kým pře kva pe ním a ra dos tí si pro h líželi dár ky, kte ré jim chla pe ček
při ne sl. Chla pe ček však také do stal krás ný dá rek. Zažil ten nej krás něj ší po cit
v živo tě. Vi děl, jak se děti ra du jí a vi děl i je jich jis křič ky v očích, když roz ba -
lo va ly dár ky, kte ré si přá ly. Vi děl, jak se všich ni ob jí ma jí, ra du jí a hlav ně, jak
jsou všich ni spo leč ně šťas t ní a spo ko je ní. 

Vrá til se zpět ke skřít kům a každý rok se pak do ves nič ky vra cel, aby po sbí -
ral do pi sy za okny. Ni kdy se nemůže do čkat chví le, kdy bude opět po zo ro vat
šťas t né děti a spo ko je né ro di če, chví le, kdy ucí tí, jak hře je kouz lo Vá noc. Tak
si totiž lidé z ves ni ce ten to den po jme no va li, pro tože po pr vé je chla pe ček ob -
da řil v den té nej vět ší VÁ NI CE. A jest li pak, milé děti, víte, kdo ten chla pe ček
byl? No pře ce Ježíšek. Dnes už je to sta rý pán, ale věř te, že i Vás bude 24. pro -
sin ce za ok nem po zo ro vat. Tak se ne za po meň te pod vá noč ním stro meč kem
usmí vat a pěk ně po dě ko vat za dá reč ky.

Šťas t né a ve se lé Vá no ce
Iveta Žaludková

Hvězdička stříbrná
dopadla na zem
a všechno kolem nás
mění se rázem.

Hvězdička stříbrná
jehličím zavoní,
v zavřeném pokoji
zvoneček zazvoní.

Hvězdička stříbrná
na okno zaťuká
jaká má tajemství
pro holku, pro kluka?

Hvězdička stříbrná
nám zase po roce
přináší stromeček,
přináší Vánoce.

Žlout ko vé ty čin ky
400g hlad ké mou ky
100g mouč ko vé ho cukr
250g más la nebo Hery
3 va ječ né žlout ky

Mou ku, más lo a cukr smí chá me
a vy tvo ří me těs to, do toho pak pro li -
su je me tři uva ře né va ječ né žlout ky.
Těs to vy vá lí me a plát roz krá jí me na
stej ně vel ké ty čin ky. Ty pak pe če me
do růžova. Vy chlad lé sle pu je me
mar me lá dou. Kon ce ty či nek poté na -
má čí me do čo ko lá dy.

MYSLIVECKÝ PLES
se koná 26. 1. 2013
v kulturním domě.


