


Nejlepší poháry hasičského družstva za poslední čtyři roky

Hajduk na Vltavě



Vážení spoluobčané,

další vydání našeho obecního zpravodaje s názvem „Lipníček“ se dostává do 
Vašich domovů v době, kterou máme všichni velmi rádi. Jedná se o dobu předvánoční. 
Bohužel, dnes již nedokážeme tento adventní čas prožívat v takové atmosféře a klidu, 
jak jsme slýchávali z vyprávění našich rodičů a zejména prarodičů. Vývoj v životě 
civilizované evropské populace nepřináší pouze pozitivní změny, ale projevuje se 
i negativními projevy. Jedním z nich je právě stále větší a větší spěch - abychom zvládli 
vše v práci i doma a třeba i někde jinde při plnění svých povinností. Na rozjímání 
a přemýšlení o prožitcích uplynulého roku nám, bohužel, zbývá stále méně času. S tím 
se ale každý musí nějak vypořádat sám a i v tom spěchu se pokusit tuto pěknou roční 
dobu v pohodě prožít. 

První vydání obecního zpravodaje se k Vám dostalo v dubnu 1993. V úvodním 
příspěvku vysvětloval tehdejší předseda kulturní komise Miroslav Čech jeho smysl 
a poslání. Mimo jiné v něm uvedl, že tímto zpravodajem chceme přispívat 
k informovanosti Vás všech, kdo v naší obci žijete. Rovněž jste byli vyzváni ke 
vznášení různých připomínek, námětů a nápadů, které by pomohly spoluvytvářet 
příjemné a spokojené žití v naší obci. Tato výzva má aktuální platnost i v současnosti. 
Všem, kdo některá z dalších vydání „Lipníčku“ obohatí svými příspěvky, již nyní 
děkujeme. 

Vážení spoluobčané, 
v polovině října letošního roku proběhly v celé České republice komunální volby, 

v nichž si občané zvolili svoje zástupce pro řízení života ve svých obcích a městech. 
Stejně tomu bylo i u nás v Lipníku. Při velmi vysoké účasti oprávněných voličů 
(z celkového počtu 293 zapsaných voličů hlasovalo 229, což je 78%) jste si pro 
nadcházející čtyři roky zvolili obecní zastupitelstvo, které se bude snažit naplňovat 
Vaše představy v rámci zákonných norem a především v rozsahu použitelných 
finančních prostředků obecního rozpočtu. Jménem všech zvolených zastupitelů 
i jménem svým Vám chci touto cestou upřímně poděkovat a vyslovit přesvědčení, že 
uděláme všechno pro to, abychom Vás výrazně nezklamali.

Všem členům bývalého zastupitelstva, kteří nebudou pokračovat v činnosti v nad-
cházejícím čtyřletém volebním období, chci rovněž vyslovit poděkování za veškerou 
snahu a práci, kterou obecním záležitostem věnovali. 

Obecní zastupitelstva (dříve nesla jiný název) měla v každé době svoje úkoly 
a poslání. V šedesátých letech byla jejich činnost zaměřena dost podstatně na pomoc 
tehdejšímu zemědělství. V sedmdesátých letech se začala daleko více věnovat 
výstavbě občanské vybavenosti. Mnozí z Vás si jistě vzpomenou, že postupně od roku 
1972 byla v Lipníku budována kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod, kulturní 
dům, vodovod a plynovod. Všechno vyvrcholilo rokem 1998, kdy jsme v kulturním 
domě na veřejné schůzi oslavovali ukončení plynofikace a tím završení snahy o kom-
plexní infrastrukturu v obci. 
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Bylo velmi dobře, že v návaznosti na dosažené cíle se snahy o další rozvoj v obci 
dařilo rozvíjet i v dalších letech. V souladu s územním plánem obce se podařilo 
především vykoupit pozemky pro výstavbu rodinných domků a zajistit zhotovení 
inženýrských sítí v nově vzniklé ulici. Touto stěžejní akcí minulých dvou volebních 
období se podařilo zvýšit i počet obyvatel v obci. Tento trend je základním 
předpokladem dalšího rozvoje každého osídlení, tedy i naší obce. Neméně důležité, 
kromě výstavby nových věcí, je i starost a péče o vybudovaný majetek. Na setkání 
rodáků v květnu letošního roku jste měli možnost slyšet od starosty obce Ing. Karla 
Pléhy (i přečíst si v mimořádném Lipníčku), že bylo mimo jiné investováno do 
rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě a rekonstrukce sociálního zařízení 
v budově školy.

Domnívám se, že není třeba pokračovat ve výčtu konkrétních věcí, které v Lipníku 
postupně vznikaly. Za velmi důležité však považuji poděkovat všem spoluobčanům, 
kteří svým dílem jakkoliv obecním zájmům a cílům pomohli a pomáhají. Ať jde 
o funkcionáře obce, na nichž samozřejmě bude vždy ležet největší tíha odpovědnosti, 
ale i všechny občany, kteří kdykoliv pomohli a i do budoucna pomohou obecní snahy 
naplňovat. 

Nás, tím mám na mysli nově zvolené obecní zastupitelstvo, čeká v budoucích 
čtyřech letech především soustavná systematická práce. Chci být přesvědčen, že 
všichni jsme s touto představou do obecních voleb vstupovali. Politika, a zejména 
politika komunální, není nic jiného než služba občanům. Domnívám se, že všichni 
zvolení zastupitelé to takto berou a v pracovních výborech a komisích udělají každý na 
svém úseku maximum pro to, abychom se Vám, spoluobčanům, s klidným svědomím 
mohli kdykoliv podívat do očí. 

Současně bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že ne všechny představy se dají 
realizovat. Hlavním limitujícím faktorem jsou a budou finanční prostředky obecního 
rozpočtu. Jednou z našich prioritních snah bude tyto prostředky v rámci vyhlášených 
dotačních titulů co nejvíce posilovat. Snad se nám bude dařit. 

Za veškerou podporu Vám předem upřímně děkuji.

V závěru svého úvodníku bych se chtěl vrátit k blížícím se vánočním svátkům 
a vstupu do nového roku. Vzhledem k tomu, že obsahem tohoto zpravodaje je rozsáhlý 
příspěvek o adventních a vánočních zvyklostech, chci Vám všem, spoluobčanům, 
pouze popřát spokojené prožití Vánoc. Dětem přeji, aby se mohly radovat z dárků od 
„Ježíška“, a Vám všem zážitek jedinečnosti vánočního období. 

Za týden po Štědrém dni přijde Silvestr a o půlnoci si připijeme na „šťastný a veselý“ 
nový rok 2011. Přeji nám všem, aby přinesl více radostí a příjemných prožitků, než 
starostí a zármutku. Úplně na závěr už jen připomenu jednu z mnoha myšlenek našich 
moudrých předků: „Můžeme mít tisíce přání, tužeb a snů, ale jen zdraví, štěstí, láska 
a přátelství dávají světlo našim dnům.“

Krásné Vánoce i celý rok přeje
Josef Novotný, starosta obce Lipník

4



5

Zvolením nového zastupitelstva začalo nové volební období

Rád bych za sebe i za volební stranu  poděkoval našim voličům za přízeň a všem 
voličům, kteří přišli volit, za zájem o dění v obci. I když bylo zastupitelstvo voleno ze 
dvou kandidátek, řekl bych, že chod obce není o politice, straně nebo přesvědčení, ale  
o práci pro obec. O vzájemném pochopení a spolupráci. A to nejen v zastupitelstvu. 
Myslím, že hodnotit uplynulé období není třeba, protože každý si hodnocení udělá 
sám. Něco se podařilo, něco ne a nedokončené akce se posouvají dál. Stejně tak, jak 
některé přecházely z jednoho roku na druhý v minulém volebním období. Záměry 
podchycené územním plánem, např. řešení nové obytné zástavby, průmyslová zóna, 
plochy pro volnočasové aktivity Havránek, komplex fotbalového a přilehlých hřišť. 
Dále pak stavební úpravy školy a školky, samozřejmě i zabezpečení jejich provozu, 
stejně tak řešení pozemkových záměrů a ostatní výhledy  prezentované i v před-
volební kampani, jsou věcí rozvoje a chodu obce. A tedy záležitostí nás všech. Na 
druhou  stranu, jedna věc jsou plány a druhá možnosti. Tedy schopnost  tyto plány 
financovat. Vzhledem k tomu, že po celé volební období bude skoro čtvrtinu rozpočtu  
polykat splátka úvěru, bude třeba hledat i jiné možnosti financování než vlastní zdroje. 

Ovšem, ani tak nebude možné v tomto volebním období dokončit všechny záměry 
z předchozího období. Bude nutné něco upřednostnit, zejména finančně nenáročné 
a projektově dokončené záležitosti. Mám na mysli investiční akce, protože chod obce 
je třeba zajistit v každém případě. 

Ještě bych zdůraznil několik různých informací - územní plán obce je v současné 
době k nahlédnutí na Městském úřadu v Třebíči, kde k němu mohou vznášet 
připomínky dotčené orgány. Poté bude připomínkován na kraji a pak teprve bude 
schvalován v našem zastupitelstvu. Vzhledem k několikerým úpravám se toto 
schvalování posouvá na jaro 2011. Zimní údržbu našich komunikací bude nadále 
zabezpečovat Obec Dolní Vilémovice. V současné době nemáme vlastní vhodnou 
techniku a náklady spojené s údržbou byly dosud přijatelné.

Protipovodňové úpravy v severní části obce byly prozatím řešeny ve dvou úsecích. 
Jednak v části za Tomkovými, Bartuškovými, Mrňovými  byl nasypáním zeminy 
vytvořen nízký val, před kterým bude vyhlouben příkop. Dojde k prodloužení 
stávajícího příkopu asi o deset metrů. Protože se jedná o mělký a krátký příkop, jde 
o přibližně o hodinu práce stroje. Bude tedy hlouben současně s jinou akcí na jaře. 
Druhý úsek za Nováčkovými byl řešen napojením na domovní kanalizaci.   

Začíná nové volební období. Není čas na předčasné nářky, výmluvy a výčitky a to 
v jakémkoli směru. Myslím, že musíme začít systematicky pracovat a že úspěšně 
fungující obec není jen zásluha starosty, místostarosty a zastupitelů, přestože na jejich 
práci záleží především, ale je to práce všech občanů, jak se v rámci možností zapojí a 
pomohou prací ve výborech, komisích nebo různých obecních i samostatných 
veřejných akcích. V neposlední řadě i vlastní aktivitou ve prospěch obce. Popřejme si 
proto vzájemně hodně sil, dobrých nápadů a úspěchu v naší další práci. 

Závěrem bych rád poděkoval  všem, kdo v minulém volebním období přispěli svojí 
prací pro obec. Občanům, členům výborů a komisí, pracovníkům a zastupitelům obce 
za spolupráci. A protože vánoční svátky svým kouzlem ukončují kalendářní rok, přeji 
všem spoluobčanům příjemné a klidné prožití zimních svátků, pevné zdraví, hodně 
štěstí a mnoho úspěchů v roce 2011.  

 Miroslav Svoboda, místostarosta obce
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Nový kontrolní výbor a pořádková komise

Na jednání zastupitelstva dne 16. 11. 2010 byl navržen a následně zvolen novým 
předsedou kontrolního výboru a pořádkové komise Ing. Zdeněk Kneslík. Tuto funkci 
přebírá po Ing. Stanislavu Bártovi. Dalšími členy této komise jsou Jana Hlaváčková, 
Ing. Vladimír Krotký, Milan Nedvědický a Josef Nevrzal. Kontrolní výbor bude nadále 
pokračovat v činnosti, kterou mu ukládá zákon.

Členové kontrolního výboru budou průběžně provádět kontrolu dodržování 
předpisů a vyhlášek a budou plnit úkoly, které vyplynou z jednání obecního 
zastupitelstva. Případné nedostatky budou okamžitě řešit se všemi zainteresovanými 
stranami. Z prvního jednání kompletního nového zastupitelstva vyplynul problém 
s dodržováním obecně závazné vyhlášky č. 5/2009 (zejména čl. 4 Sazby poplatků, bod 
1 písmeno d) a čl. 6 Splatnost poplatku). Proto považujeme za vhodné části vyhlášky 
připomenout.

Sazby poplatků
1. Sazba poplatku činí za každý i započatý metr čtverečný a každý i započatý den:
a) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje, vč. poskytování 

prodeje z vozidel   5 Kč
b) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb, vč. poskytování 

služeb z vozidel 5  Kč
c) za umístění stavebního zařízení 5 Kč
d) za umístění skládek 0,1 Kč
e) za umístění reklamního zařízení 5 Kč
f) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 1 Kč

Dle článku 7 je možné osvobození od poplatku za užívání veřejného pro-
stranství. Jedná se zejména o stavebníky s platným stavebním povolením a skládky 
materiálu ohlášených drobných staveb. Dále je možné poplatek prominout při 
nahlášeném užívání veřejného prostranství, které nebude delší než 14 dní v kalen-
dářním roce. Vzhledem k tomu, že již není povinnost nahlásit drobnou stavbu, nemusí 
mít obecní úřad přehled o jednotlivých drobných stavbách. Pro zjednodušení výběru 
poplatků za užívání veřejného prostranství proto kontrolní výbor zastupitelstvu navrhl, 
že pokud bude někdo chtít využít možnost osvobození od poplatku, nahlásí tuto 
skutečnost kontrolnímu výboru. Tento návrh byl zastupitelstvem schválen dne 30. 11. 
2010. 

V praxi to bude znamenat, že všichni stavebníci nahlásí stavbu (jak se stavebním 
povolením, tak dle dřívější legislativy stavbu drobnou) kontrolnímu výboru, který si 
povede evidenci a bude upuštěno od výběru poplatku. Pokud bude kontrolnímu výboru 
nahlášeno krátkodobé využití veřejného prostranství, které v součtu dnů za rok 
nepřesáhne 14 dní, bude též upuštěno od výběru poplatku. V tomto případě je nutné 
navíc nahlásit začátek a konec doby využití veřejného prostranství. 

Od 1. 1. 2011 bude možnost využít nahlášení využití veřejného prostranství 
elektronicky na adresu , kde se uvede jméno a příjmení ohlašova-
tele, adresa ohlašovatele, místo, kde se bude veřejné prostranství využívat a celková 

2výměra využívané plochy v m .
Připomínáme, že veškeré platné obecní vyhlášky lze nalézt na . 

Ing. Zdeněk Kneslík, předseda kontrolního výboru

kv@obeclipnik.cz

www.obeclipnik.cz
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Vybráno ze zápisů schůzí zastupitelstva obce v roce 2010,
které projednalo nebo schválilo následující:

* Informaci ředitele školy o havarijním stavu WC. Starosta zahájí jednání s firmou 
Obůrka o možnosti financování oprav z fondů kraje Vysočina.

* Zvýšení cen vodného a stočného pro rok 2010 ze strany Vodárenské akciové 
společnosti Třebíč. Vodné 36,70 Kč a stočné 24,74 Kč = 61,44 Kč/ m3. K cenám 
se připočítá 10% DPH, což se rovná 67,60 Kč. 

* Informaci o tříkrálovské sbírce. V obci Lipníku se vybralo 5633 Kč, v Ostašově 
3020 Kč, v Petrůvkách 2334 Kč a v Klučově 2460 Kč. Peníze byly odeslány na 
účet Charity. Starosta zapečetil a odpečetil jednotlivé pokladny za přítomnosti 
zástupce Charity, p. Pavla Svobody.

* Možnost získání dotace z kraje Vysočina na setkání rodáků v Lipníku. Schválilo 
žádost o tuto dotaci .

* Výsledek inventury ke 31.12. 2009 . Celková hodnota majetku činí 34.807.753 
Kč.

* Zůstatek úvěru činí 1.808.000 Kč.
* Nedokončené investice, ke kterým patří: přípojka plynu v průmyslové zóně, 

dětské hřiště, nový územní plán.
* V sobotu 13. 2. 2010 se uskuteční masopustní průvod obcí.
* Sousedský bál se koná 27. 2. 2010. Kulturní komise zabezpečuje přípravu. 

Bude třeba dovézt 20 tanečnic z Myslibořic na předtančení
* Přípravy na setkání rodáků. Jsou nachystány seznamy rodáků, kteří žijí mimo 

Lipník. Ještě je třeba rozhodnout, jaká věková hranice se určí pro pozvané 
z Lipníku.

* Uzavření smlouvy se ZD Klučov-Lhota o ukládání biologicky  obnovitelného 
odpadu na hnojišti za umožnění ukládání plastů a skla prostřednictvím obce, 
vzájemná výpomoc je v hodnotě 480 Kč/rok. 

* Svoz nebezpečného odpadu stanoven na 8. 10. 2010 firmou AVE Třebíč.
* Dne 14. 3. 2010 bude finanční výbor vybírat poplatky za psy, hrobová místa a za 

užívání veřejného prostranství.
* Vzhledem ke zjištění havarijního stavu rozvodů vody a odpadů v kuchyni se 

oprava protáhne. Tím se zvedne i rozpočet na celou akci.
* Informace z Českého statistického úřadu o tom, že v roce 2011 proběhne sčítání 

lidů, domů a bytů.
* Schválena dotace na územní plán ve výši 123 000 Kč.
* Dopis, který napsal starosta stavebníkům, p. Krejčímu a Kottmanovi. 

Upozorňuje je na skutečnost, že ještě nezačali stavět v lokalitě nové zástavby. 
Všechny stavby v této lokalitě musí být zkolaudovány z důvodu poskytnutí státní 
dotace.

* Sraz rodáků. Počet účastníků cca 350, z toho domácích 230 a přespolních 140. 
Souhlas s hranicí věku 30 let pro účastníka-občana z Lipníka. Starosta 
zabezpečí peníze i velké deštníky do prostoru mezi KD a kabiny. Jako sponzor 
je domluven ČEZ.

* Doplnění zadání územního plánu.
* 16. 3. 2010 bude proveden audit obce krajskými auditory.
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* 9. 5. 2010 se uskuteční Vítání občánků. Vítáno bude šest dětí.
* Rozpočet na opravu štítu na Holasově stodole ve výši 72.780,-Kč.
* Nákup ruční vrtačky, gola sady, klíčů a běžného nářadí.
* Uzavření klubovny.
* Setkání starostů s Energoregionem 2020 ve škole v Myslibořicích. Jednat se 

bude o možnosti získání dotace na vybavení škol. Zúčastní se starosta.  
* Výsledek plesu – výtěžek bude použit na dětský karneval
* Masopust - z výtěžku byly zaplaceny  náklady.
* Dětský karneval - z výtěžku byly zaplaceny náklady.
* Dotace od Mikroregionu 2020, od ČEZ. Dotace má být určena na pořízení 

multimediální tabule v hodnotě 160 000 Kč.
* Přípravu na volby do Parlamentu ČR ve dnech 28. a 29. května. Starosta 

jmenoval zapisovatelem p. Stanislava Bártu.
* Rozdělení úkolů na sraz rodáků: příprava sálu Svoboda, Bárta, občerstvení 

Králík, obsluha Tomková, Mrňová, výstavka Pléha, Nováček, vaření Dufek, 
vstup do KD Novotný, Bartušek, Mrňa 

* Změnu hudby na rodáky. Dubňanka se omlouvá, že na termín má přehrávky 
a proto zajistila náhradu, hudbu Sokolanku ze Šakvic. Starosta uzavře novou 
smlouvu.

* Výměnu pozemků 268/1 ve vlastnictví obce s p. Janem Řezníčkem.
* Upřesnilo úkoly pro sraz rodáků. Stoly a židle se půjčí z Ostašova, nádobí 

z Vilémovic. Koordinuje p. Svoboda.
* Vítání občánků na den 9. 5. 2010 v KD Lipník. Bude se vítat devět dětí.
* Závěrečný účet za rok 2009 a souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 

2009 a to bez výhrad.
* Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009. Při 

přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ZO vzalo zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce na vědomí.

* ZO projednalo a schválilo hospodářský výsledek Základní školy Lipník za rok 
2009. Zjištěný hospodářský výsledek činil +30.175,14 Kč. Tato částka bude 
převedena do rezervního fondu. 

* Finanční příspěvek ve výši 1.000 Kč pro Organizaci svazu postižených 
civilizačními chorobami v Hrotovicích.

* Oznámení o přiznání dotace z POV pro rok 2010 ve výši 111.000 Kč na opravu 
sociálního zařízení ve škole.

* Na základě zákona 561/2004 Sb. výjimku v  počtu žáků pro ZŠ Lipník na školní 
rok 2010/2011 z důvodu poklesu žáků pod stanovený limit, který stanovuje 
vyhláška MŠMT č. 48/2006 Sb., o základním vzdělání. Škola bude mít osm 
žáků.

* Prodej pozemků pro p. Chlupa, Jašu, Paláta, Holečka, Grošova a Kristka. 
Pronájem pozemku pro pí. Veselou a druhou etapu výměny pozemků za Sádka.

* Odstoupení od smlouvy p. Kottmana a sepsání nové smlouvy pro p. Radka 
Peštála. P. Kottman stavět nebude a proto byla dohodnuta výměna stavebníků.

* Obec Lipník p. Kottmanovi vrátila zpět zálohu na pozemek ve výši 52.400 Kč, za 
zaměření 3.000 Kč, za přípojky 20.000 Kč a za změření radonu 1.290 Kč. 
Celkem 76.690 Kč. Tuto částku zaplatil p. Peštál v hotovosti obci Lipník.
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* Schůzku vlastníků pozemků a RD v lokalitě Za Humny, projednání možnosti 
stavby protipovodňového příkopu a valu.

* Zahájení stavebního řízení s pracemi na odbahnění rybníka Okrouhlíku. 
Společné jednání se koná 10. 5. 2010 na obecním úřadě.

* Dodatek smlouvy s firmou AVE Třebíč na svoz komunálního odpadu pro rok 
2010, s účinností od 1. 4. 2010.

* Bylo vydáno stavební povolení na odbahnění rybníka Okrouhlíku. Pozor – při 
maximální hladině bude zasahovat voda na přilehlé obecní pozemky. Byla 
učiněna dohoda s projektantem, že vše bude zakresleno a zatopené pozemky 
budou prodány  vlastníkovi  rybníka, veškeré náklady s prodejem ponese 
kupující. Parcela 399/1 musí zůstat obecní – je to cesta, která musí být 
zachovaná.

* Vydání povolení na odběr vody pro OÚ na obecní studny. Materiály předány do 
stavební komise.

* Žádost Římskokatolické farnosti Lipník o příspěvek na úhradu dluhu opravy 
kostela v Lipníku, k úhradě zůstává 170 tisíc Kč. Prozatím farnosti půjčilo 
brněnské biskupství.

* Neinvestiční dotaci z mikroregionu Rokytná, Nadace ČEZ – 12,5 000 Kč na 
zpomalovací panel od Klučova a 5 000 Kč na rodáky.

* Výsledky voleb do Parlamentu ČR v naší obci. Volební účast byla 75,34%.
* Vyhlášku FÚ Třebíč o změnách sazeb v dani z nemovitosti na rok 2010.
* Postup pro hlášení matričních událostí prostřednictvím systému CzechPOINT 

v souvislosti s novelizací zákona č. 133/200 Sb., o evidenci obyvatel s platností 
od 1. 7. 2010.

* Zvýšení mzdy p. Michalu Jašovi na 12.000 Kč/měsíc hrubého a to od 1. 6. 2010.
* Nákup pracovního oděvu, pracovní obuvi a gumáků.  
* Opravu soutěžní hasící stříkačky (čerpadla) v hodnotě asi 15 – 18 tisíc Kč. 
* Nákup materiálu pro mladé hasiče
* Celkovou výši nákladů na setkání rodáků v hodnotě 106 tisíc Kč, ještě přijde 

faktura za natáčení videa. Od rodáků bylo vybráno cca 40 tisíc Kč. Starosta 
poděkoval všem, kdo se na této akci podíleli.

* Podklady pro Lipníček. Bude se aktualizovat almanach z rodáků a doplní se 
o informace z voleb.

* Dne 12. 6. 2010 se uskuteční dětský den v 15 hod. na místním hřišti
* 27. 6. 2010 se koná tradiční pouť. 
* 2. 7. 2010 v 17 hod. je na programu setkání s obecním zastupitelstvem 

Zárubnic.
* Přidělení kontejneru na plasty na křižovatku, další bude dodán ke škole.
* Rozhodnutí o odběru vody z rybníka Návesníku na zalévání fotbalového hřiště 

třikrát týdně v podvečerních hodinách.
* Děkovné dopisy, které přicházejí na obecní úřad ve spojitosti s konáním rodáků.
* Žádost p. Vladimíra Floriána o stavební parcelu v nové zástavbě. Jedná se 

o parcelu, která byla přidělena p. Krejčímu. Z důvodu nezahájení stavby mu 
bude parcela odebrána.

* Dne 7. 6. 2010 napadl pes p. Tretery a Fr. Floriánové psa p. Bartuška. Poté 
musel být pes utracen veterinářem. 
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* Úpravu rozpočtu, rozpočtového opatření č. 2 
* Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi obcí Ostašov a obcí Lipník podle § 63 

odst.1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb. Orgány 
obce Lipník budou místo obce Ostašov podle zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci 
obyvatel a rodných číslech  zapisovat údaje vedené v informačním systému 
evidence obyvatel.

* Informace o komunálních volbách, které proběhnou ve dnech 15. a 16. 10. 
2010.

* Zprávu z Krajské veterinární správy Třebíč o nebezpečné nákaze včel v naší 
oblasti.

* Požární řád Obce Lipník. 
* Připomínky  k územnímu plánu, které podal místostarosta.
* Přípravu na oslavu Lípy, která se uskuteční 21. 8. 2010.
* Finanční příspěvek ve výši 35.000 Kč pro Římskokatolickou farnost Lipník. Tato 

částka bude použita na úhradu za provedené opravy (střešní krytiny, fasády) 
kostela v Lipníku.

* Devítičlenné zastupitelstvo pro příští volební období. Kandidátní listiny musí být 
odevzdány do 10. 8. 2010 do 16 hod.

* Práce na zateplení školy, oprava střechy a přístavby krovu. Celkový rozpočet 
činí 1.800.000 Kč bez DPH. Dotace se poskytuje ve výši 95%.

* Předpokládaný projekt na opravu komunikací a chodníků. Projekt předpokládá 
investice ve výši 8 mil. Kč. Bude potřeba udělat další změny v projektu.

* Oprava školy je připravena projektově, z dotací lze získat polovinu rozpočtu. 
Celkový rozpočet činí 2.200 tisíc Kč.

* Oslavu Lípy, která bude 21. 8. 2010 v 16 hod. v Havránku. Program a občerstve-
ní zajištěno.

* Úpravu rozpočtu, rozpočtového opatření č. 4.
* Dne 31. 8. 2010 byla na akci zateplení MŠ a ZŠ Lipník podána žádost 

o poskytnutí dotace Zelená úsporám pro veřejné budovy ze Státního fondu 
životního prostředí ČR.

* Do ZŠ bylo pořízeno nové zařízení (lavice, tabule atd.) z dotace, která byla 
přijata ve výši 110 000 Kč. Celková hodnota byla 160 tisíc Kč.

* Instalaci ukazatele rychlosti na silnici od Klučova od společnosti DISIP servis, 
s.r.o. za 59.052 Kč. K montáži je nutné pořídit čtyřmetrový sloup pozink 
a připojovací kabel, cement.

* dne 1. 9. 2010 byl zahájen nový školní rok, nastoupili dva prvňáci. Celkový počet 
žáků ve škole je devět.

* Prodej stavebního pozemku p. č. 339/45 v k.ú. Lipník stavebníkovi p. Peštálovi. 
Již má platné stavební povolení a začal stavět.

* Úpravu rozpočtu, rozpočtové opatření č. 5.
* 26. 9. 2010 se koná u Havránku hasičská soutěž, kterou pořádá SDH Lipník.
* Výsledek kontroly z Úřadu práce Třebíč za rok 2009. Výsledek kontrolního 

zápisu konstatuje - bez závad.
Miroslav Svoboda 

místostarosta obce
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Hodnocení podzimní části fotbalové sezóny 2010/2011
v Lipníku

Minulá sezóna 2009/2010 byla pro naše mužstva velmi úspěšná. A-mužstvo, které 
hraje III. A třídu, se umístilo na 2. místě. Před námi bylo jen mužstvo z Valče, které si tak 
zajistilo postup do okresu. B-mužstvo dokonce svoji IV. třídu s velkým přehledem 
vyhrálo a mělo možnost postupu. Jelikož cílem B-týmu není postupovat do vyšších 
tříd, ale být kvalitní základnou pro A-mužstvo a domácím divákům předvádět kvalitní 
fotbal, od postupu se upustilo a přenechal se jiným týmům, které skončily za Lipníkem 
„B“. Nutno podotknout, že tyto týmy, které jsme poráželi se ve III. třídě, se převádějí 
v dobrém světle.

Na dobré výsledky jsme chtěli v této sezóně navázat. Proto jsme v letní přípravě 
nenechali nic náhodě a vyrazili jsme na čtyřdenní soustředění do jižních Čech, kde 
jsme podstoupili tvrdou letní přípravu. Akci jsme nazvali Hajduk na Vltavě. Někteří 
z nás tuto tvrdou přípravu nevydrželi a poslední den ji neabsolvovali. 

Další výraznou změnou, která měla vést k boji o „tituly“ ve skupinách, byly změny 
v kádru obou mužstev. Z A-mužstva byli do rezervy přeřazeni dlouhodobé opory 
mužstva: Jiří Svoboda a Tomáš Kamler. Opačným směrem do A-mužstva putovali 
mladíci Aleš Matoušek a Martin Hlinka. Z hostování se vrátil Tomáš Kratochvíl, který 
střídavě hraje za obě naše mužstva. Do B-mužstva přišel mladíček Michael Skoumal. 
Citelnou změnou ale pro nás byl odchod našeho nejlepšího obránce Michala Tretery 
na hostování do Studence.

Hodnocení A-mužstva

Podzimní část sezóny nedopadla podle našich představ. První zápas jsme prohráli 
s nováčkem soutěže a velkým rivalem z Radkovic. Další zápasy jsme zvládali tak 
napůl. Se slabšími soupeři jsme neměli problém a utkání jsme vyhrávali, ale se soupeři 

Lukáš Macháček
se raduje
ze vstřelené branky
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stejné kvality jsme jen remizovali (Jaroměřice B, Rapotice B, Nárameč B). Poslední 
čtyři zápasy jsme odehráli ve značně kombinované sestavě, neboť jsme se museli 
obejít hned bez několika zraněných nebo trest si odpykávajících opor mužstva. Hořké 
zakončení sezóny jsme zažili na hřišti ve Výčapech a obzvláště na domácím hřišti proti 
Březníku. Zápas proti Březníku by se dal nazvat „hororem“. Ten, kdo na tomto zápase 
nebyl, tak neuvěří. Do utkání jsme vstoupili nebojácně a hned na začátku utkání jsme 
se ujali vedení 1:0. Po přestávce jsme přidali druhý gól a když rozhodčí vyloučil 
hostujícího hráče, zdálo se, že je o výsledku rozhodnuto. Ale nebylo. Pak přišla 
nejhorší dvacetiminutovka v historii A-mužstva. Po několika našich nevyužitých 
„tutovkách“ nás soupeř potrestal čtyřmi góly a zápas vyhrál. Byla to první porážka na 
domácím hřišti od 3. 5. 2008, kdy jsme doma prohráli se Smrkem. Po dvou prohraných 
důležitých zápas a ne příliš přesvědčivému podzimu rezignoval na funkci hlavního 
trenéra  A-mužstva Tomáš Florián, kterému tímto děkujeme za jeho působení 
u A-mužstva. 

Nejlepším střelcem týmu je Lukáš Macháček, který nastřílel deset gólů. 

Hodnocení B-mužstva

Podzimní část sezóny jsme zahájili s naším oblíbeným soupeřem z Rouchovan. 
Soupeř nás ale překvapil a v domácím zápase s týmem Rouchovany „B“ jsme prohráli 
0:2. V druhém utkání jsme na domácím hříšti porazili Třešnice „B“ 3:1 přesvědčivým 
výkonem a krásným hattrickem Honzy Veselého, který tímto výkonem opět potvrdil 
svoji střeleckou produktivitu z předchozí sezóny, v níž byl nejlepším střelcem soutěže. 
Ve třetím utkání jsme hráli na hřišti Kralic, které sestoupily z III. třídy. Zápas jsme vyhráli 
2:0. Po zbytečném zkratu byl ale vyloučen Karel Pléha a následoval trest na čtyři 
soutěžní utkání. V dalším utkání jsme na domácím hříšti remizovali 2:2 s Lesonicemi 
„B“, ale to nejhorší se stalo v páté minutě druhého poločasu, kdy se těžce zranil Honza 
Veselý. Po diagnóze přetržených křížových vazů jsme ztratili nejlepšího střelce 
našeho týmů minimálně do konce této sezóny.

Následovala trojice zápasů s nepříliš přesvědčivými výkony a to remíza 1:1 na 
hřišti Pyšele, domácí prohra s Aerem Náměšť 1:2 a prohra 5:3 na hřišti Ocmanic.

V sedmém kole jsme konečně v plné sestavě přivítali na domácím hřišti Koněšín 
„B“ a na hře to bylo hned znát. Po výhře 7:0 a hlavně po krásném fotbalu jsme se mohli 
opět těšit z pěkné hry naší benfiky. Následoval zápas v Hodově, kde náš tým nastoupil 
v silně oslabené sestavě a byla z toho kolapsní prohra 1:0. Poté zase náš tým odehrál 
celkem povzbudivou sérii a to remízu s vedoucím týmem Rouchovan „B“ na jeho hřišti 
0:0, domácí výhru 4:0 nad Kralicemi a přestřelku se šťastným koncem pro náš tým 4:5 
na hřišti Třebenic „B“. 

V posledním podzimním zápase nastal další kolaps týmu v zápase na hřišti 
Lesonic, který jsme po individuálních chybách prohráli 5:1.

Celý podzim byl ve znamení nevyrovnaných výkonů obou mužstev. To bylo 
zapříčiněno několika zraněními, vyloučeními. Na týmech se silně začíná projevovat 
absolutní absence kvalitních tréninků. Nicméně béčko se osvědčilo jako záloha pro A-
mužstvo, protože vlivem několika zranění a špatné docházky nastoupila většina hráčů 
B-mužstva v průběhu sezóny za A-mužstvo, což se samozřejmě také projevilo na 
podzimních výsledcích béčka.



Přestože se v podzimní části béčku tolik nedařilo, je naším cílem postoupit mezi 
osm týmů, které budou hrát nadstavbovou část o první místo. Jako obhájce bychom 
neměli chybět. A-mužstvo si dalo za cíl udržet se v kontaktu se špicí a pokusit se 
zaútočit na druhou příčku. Tým Březníku je velmi silný a svoji pozici vedoucího celku 
soutěže si bude chtít jistě udržet. 

Věřím, že týmy svojí kvalitou a dobrou partou na tyto cíle mají. Po vzoru ligových 
týmů zahajuje Hajduk přípravu na jarní část ligy v Orlických horách, kde proběhne 
kondiční příprava na lyžích.

Jiří Svoboda a Karel Pléha

Tabulka A-mužstva
Tým Z      V   R   P Skóre B
  1.  Sokol Březník 13   12   0     1 52:19 36
  2.  Sokol Výčapy 13     9   2     2 27:12 29
  3.  Sokol Třebenice 13     8   1     4 47:34 25

  5.  TJ Destrukce Jaroměřice n. R. B 13     5   4     4 28:27 19
  6.  Sokol Hartvíkovice B 13     5   3     5 24:24 18
  7.  FC Smrk 13     5   2     6 24:35 17
  8.  SK Radkovice 13     5   1     7 22:21 16
  9.  FC Budišov - Nárameč B 13     4   3     6 24:26 15
10.  1.SK Rouchovany 13     4   2     7 27:37 14
11.  Koněšín 13     4   1     8 20:24 13
12.  FC Rapotice B 13     3   4     6 27:35 13
13.  FK Rudíkov-Trnava B 13     4   1     8 18:51 13
14.  JIPAP Přibyslavice B 13     3   0   10 23:33   9

Tabulka B-mužstva
Tým Z      V   R   P Skóre B
  1.  1.SK Rouchovany B 13   12   1   0 27:5 37
  2.  Ocmanice 13     8   1   4 27:20 25
  3.  SK AERO Náměšť n. Oslavou 13     7   2   4 27:20 23
  4.  SK Lesonice B 13     7   1   5 35:33 22

  6.  Sokol Pyšel 13     5   2   6 21:19 17
  7.  FC Kralice n. Oslavou 13     4   1   8 22:33 13
  8.  Sokol Hodov 13     3   2   8 16:24 11
  9.  Koněšín B 13     3   2   8 13:31 11
10.  Sokol Třebenice B 13     3   1   9 28:37 10

Nejlepší střelci po podzimu A-mužstva (v závorce počet branek)
1.Lukáš Macháček (10), 2. Petr Bartůněk (5), 3. Petr Pokorný (3), 4.Tomáš 
Kratochvíl (3)
Nejlepší střelci po podzimu B-mužstva
1.Tomáš Kratochvíl (7), 2. Tomáš Kamler (5), 3. Jan Veselý (3), 4. Michael 
Skoumal (3), 5.Stanislav Roubec (3)

  4.  Sokol Lipník 13     6   4     3 30:15 22

  5.  Sokol Lipník B 13     5   3   5 29:23 18
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Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů v Lipníku začal rok 2010 volbami do výboru SDH. Výbor 
má následující složení: starosta – Pavel Svoboda, místostarosta – Jan Máca, velitel – 
František Mikeš ml., hospodář – František Krotký, člen výboru – Jiří Bartůšek. Dále 
bylo nutné zvolit další neméně významné funkce našeho sboru: kronikářka – Ludmila 
Mácová, jednatelka – Nikola Novotná, vedoucí mládeže – Jiří Bartůšek, materiálně 
technický pracovník - František Šumpela.

Aktivit, do kterých se náš sbor zapojil, bylo v letošním roce poměrně hodně.  
Začátkem roku jsme pomáhali obecnímu úřadu pořádat sousedský ples. Jako každý 
rok jsme uspořádali na našem závodním hřišti dvě hasičské soutěže. Okrsková soutěž 
se konala v květnu. V září pak proběhla soutěž v požárním útoku, která byla zařazena 
do okresní ligy. Nutno říci, že při této soutěži bylo nepříznivé počasí a celý průběh se 
tím komplikoval. Nicméně se tyto problémy podařilo zvládnout více než dobře. 
Nepříznivé počasí neodradilo ani soutěžní družstva, kterých se dostavilo opravdu 
hodně. 

Na jaře tohoto roku se v obci uskutečnilo setkání rodáků. Náš sbor se zapojil do této 
akce zpřístupněním hasičské zbrojnice pro návštěvníky. Při této příležitosti si mohli lidé 
prohlédnout naši hasičskou techniku, prostory hasičské zbrojnice a klubovny. Mimo 
tyto sportovní a kulturní aktivity jsme uspořádali několik brigád, zaměřili jsme se na 
úpravy základny a terénu v Havránku.
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Soutěžní družstvo připraveno na startu - závody v Kněžicích



Zásahová jednotka obce nemusela v letošním roce absolvovat žádné výjezdy 
k problémovým situacím vyžadujícím pomoc hasičů. V jarních měsících podnikla 
pouze několik technických výjezdů k vyčerpání studní. Soutěžní družstvo mužů 
udržuje svoji aktivitu už asi pět let. Letošní rok probíhal ve stejných kolejích jako ty 
předchozí. Družstvo se zapojilo do soutěží třebíčské okresní ligy a zároveň do 
pohárových soutěží.

Celý letošní rok uzavře náš sbor na výroční valné hromadě připravované na 
8. ledna. Dále se samozřejmě bude jednat o plánech, které nás v příštím roce čekají. 
Samozřejmostí je pro nás zajištění hasičské soutěže. Kromě soutěží připadne na 
hasičský sbor pořádání lipenské poutě, která se koná 25. června. Předpokládáme, že 
v příštím roce bude činnost soutěžního družstva mužů a zásahové jednotky minimálně 
stejná jako v letošním roce. Úkolem soutěžního družstva bude zúčastňovat se nadále 
soutěží a případně zvyšovat celkové pořadí v tabulce okresní ligy v požárním sportu. 
Členové zásahové jednotky obce bude pokračovat ve svém proškolování a zvyšování  
vlastní kvalifikace.

Dále bychom chtěli ještě více podporovat mladé hasiče, aby byli připraveni na 
vlastní závodní kariéru. Proto bude nutné jim postupně zajistit materiální vybavení 
a zvyšovat jejich znalosti a schopnosti v požárním sportu. Vše je ale podmíněno 
zájmem mladých hasičů o tento druh sportu.

Letošním rokem náš sbor začal s pořizováním nových uniforem, které jsou 
v souladu se stejnokrojovým předpisem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH 
CMS – I/4-2002). Obnova uniforem bude ale probíhat v dlouhodobějším horizontu, 
protože rozpočet našeho sboru není příliš velký a náklady na pořizování uniforem jsou 
vysoké. Doposud máme pět kompletních stejnokrojů.

n n n

V červnu letošního roku nás navždy opustil bývalý dlouholetý předseda, pan 
Oldřich Nedvědický. Byla to velice smutná správa pro náš sbor i pro mnoho dalších 
hasičů. Pan Nedvědický byl nejen dlouholetým předsedou našeho sboru, ale zároveň 
působil jako předseda Okresního výboru požární ochrany, náměstek starosty OSH 
a člen VV OSH. Za svoje zásluhy v oblasti hasičstva se stal nositelem titulu Zasloužilý 
hasič.

n n n

Závěrem bych rád jménem SDH Lipník poděkoval všem členům i nečlenům 
našeho sboru za práci a podporu v uplynulém roce. Samozřejmostí je i veliký dík všem 
sponzorům a Obecnímu úřadu v Lipníku, bez kterých by fungování sboru a soutěžního 
družstva bylo obtížné. Zároveň bych Vám všem rád popřál krásné a pohodové Vánoce 
a hodně zdraví a štěstí v roce 2011.

Pavel Svoboda, 
starosta SDH Lipník
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Základní škola a Mateřská škola Lipník

Milí přátelé,
starým rok opět pomalu spěje ke svému konci. Můžeme říci, že byl pro nás celkem 

úspěšný Chtěl bych se krátce zmínit o práci naší lipnické školičky.
Mateřskou školu navštěvuje 21 dětí, kterým je poskytován celodenní provoz. 

Činnost školy zajišťují dvě učitelky. Od nového školního roku nastoupila paní učitelka 
Veronika Pospíšilová. 

MŠ pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu.

Základní škola se již delší dobu potýká s nedostatkem dětí. V tomto školním roce je 
na výjimce v počtu žáků. Školu navštěvují žáci 1. – 4. roč.a výuka probíhá podle 
vlastního vzdělávacího programu Při škole je zřízena  školní družina, která zajišťuje 
volno časové aktivity dětí.

Hlavním cílem školy  zůstala kvalita výchovy a vzdělání našich dětí, vytváření  
klidného, příjemného  a bezpečného prostředí. Jedním z  úkolů bylo nadále vybavovat 
školu zařízeními a pomůckami, které budou přispívat ke zlepšení pracovního prostředí 
dětí v MŠ a ZŠ, k zefektivnění výuky a volnočasových aktivit. Každý rok přináší něco 
nového, což ovlivňuje pracovní činnost  a dění v naší škole, dochází ke změnám 
personálním i provozním.

Žáci ZŠ a děti MŠ se během celého roku  aktivně podíleli na dění ve škole. Zúčast-
ňovali se různých soutěží ( výtvarné, sportovní ) a kulturních akcích  ve škole i mimo 
školu. Vytvářeli programy na různé akce. Nyní  se všichni připravují na vánoční tvoření. 
Svojí aktivitou se děti také zasloužily o zlepšování estetického prostředí školy.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se  podíleli na činnosti naší školy. Kdo má o naši 
práci zájem, může se přijít do našeho pěkného školního prostředí podívat.

Vážení přátelé, blíží se ty nejkrásnější svátky v roce. Chtěl bych za všechny 
pracovníky školy pozdravit občany, popřát jim klid, pohodu a hodně radostných chvil.

Do nového roku 2011 přejeme hlavně zdraví, lásku a spokojenost.
Josef Štěrba, řed. školy



Lípa 2010

Indiánské léto začalo letos v naší obci o měsíc dřív. Určitě si to myslel každý, kdo 
projížděl Lipníkem odpoledne 21. srpna a přes hladinu Havránku pohlédl směrem 
k Dolním Vilémovicím. Na trávě hasičského závodiště se tam tyčilo nefalšované 
indiánské tee-pee. Který z kmenů severoamerických prérijních indiánů si tam udělal 
svoji zastávku při svém tažení za stády buvolů, se sice nepodařilo určit, byli to však 
indiáni veskrze přátelští. Na odiv příchozím vystavili své sváteční oděvy krásně 
zdobené různobarevnými korálky, mokasíny, malby koní, bubínky, dýmky míru, nože, 
tomahavky a jiné potřeby pro indiánskou domácnost nezbytné. Přicházejícím 
návštěvníkům dokonce tito migrující hostitelé dovolili vstoupit a posadit se do 
kruhového stanu, jen tu dýmku míru nekouřili. Zato se s nimi dalo docela dobře 
domluvit česky. Jak se totiž ukázalo, těmi indiány byli David Robotka se svou přítelkyní 
z nedalekého Klučova. Ano, letošní Lípa, naše již tradiční rozloučení s letními 
prázdninami , se nesla v indiánském duchu. 

Byl to jistě dobrý nápad, protože okolí srubu u Havránku se zaplnilo indiánským 
potěrem s nezbytnými opeřenými čelenkami a pomalovanými obličeji. Nechyběl ani 
zkrocený mustang, jehož jezdkyně, Jana Papoušková, k nám přiklusala v prérijním 
vedru až z Ratibořic. Však se také ve stínu lesa na břehu Havránku nejprve osvěžila 
pěnivým mokem a pak už její oř vozil na svém hřbetu nadšené malé jezdce. Někteří 
z nich sice do třmenů pod sedlem svými chodidly nedosáhli, ale zážitek to byl veliký.

A jaká by to byla indiánská slavnost, kdyby na ní chyběly soutěže v nezbytných 
dovednostech?! Nad jejich zdárným průběhem bděli členové kulturní komise obecního 
úřadu premiérově odění do oranžových triček. Zvláště budoucí bojovníci tak 
shromážděnému kmeni předvedli svou zdatnost ve střelbě z luku, hodu obručí a chůzi 
na chůdách. Nutno konstatovat, že někteří z nich drželi luk značně nešikovně . Lučiště, 
tětiva, šíp a jak to vše držet, napnout a střelu vypustit, to byla pro mnohé nesnadná věc. 
Mnoho z nich už propadlo i zlaté horečce a přímo u Havránku se vrhli na rýžování zlata 
s vidinou rychlého a snadného zbohatnutí. Žlutých nugetů se sice nedočkali, ale 
odměny v podobě bonbónu se dostalo každému, kdo se připravených soutěží 
zúčastnil. Pravda, někteří soutěžící byli tak maličcí, že je ke zkušebním vrhačským 
kůlům musela pořadatelská služba donést a vyzvednout. Ale nevadí, snaha a zaujetí 
se cení nejvíc. Mnoho legrace si pak na závěr soutěží užila smíšená družstva při 
přetahování lanem. Vítězové získali poukázku na hlt ohnivé vody.

Ano, bylo to rozmarné odpoledne plné porozumění mezi rudými a bílými muži. 
K dobré náladě hrála všem kapela Duha z Moravských Budějovic a nechyběl ani zlatý 
hřeb, voňavá bizoní (přesněji vepřová) pečínka v podání pana Milana Dufka. Stála se 
ni již tradiční dlouhá fronta. Ale stejně jako každá fronta, i každý den jednou skončí a na 
Havránek se začal snášet soumrak. Všem přítomným ho svými neplánovanými průlety 
zpestřil pilot ultralehkého letadla. Byl to možná nejkrásnější den končícího léta 
a členové kulturní komise budou jen těžko vymýšlet program pro příští Lípu, který by 
ten letošní překonal.

Text a foto: Arnošt Pacola
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Vítání občánků 2010

V letošním roce jsme v lipenském kulturním domě slavnostně přivítali dvanáct nových 
občánků z Lipníka a okolních obcí. 

Dne 9. května to byli:
Daniel  Šabatka        Ostašov
Jakub Tesař              Lipník
Pavel Kašpárek        Ostašov
Michal Kučera         Ostašov
Vojtěch Pokorný     Ostašov
Marek Zoňa              Klučov
Tomáš Tomek          Lipník
Vít Mitiska               Klučov
Zuzana Svobodová  Klučov

K vítání dne 17. října byli pozváni  rodiče těchto dětí:
Václav Holík              Klučov
Magdaléna  Mrňová Lipník
Lucie Makovická       Lipník

Děti narozené z Lipníka
Tomáš Tomek
Magdaléna Mrňová
Lucie Makovická
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Úmrtí

Oldřich Nedvědický
Marie Palátová
Blažena Novotná
Jarmila Matoušková

Přistěhovaní

Böhm Karel, Böhmová Ilona,         Lipník 92
Andrýsková Lenka, Linda a Petr,   Lipník 122
Valič Jiří a Jiří,                                   Lipník 74
Samešová Tereza a Petr,                Lipník 127
Svoboda Jan a Marie,                      Lipník 22
Švehla Václav a Martina,                Lipník 25
Kotrbová Miroslava,                        Lipník 104

Kulatá životní výročí v roce 2011 oslaví

50 let:
Antonín Bartušek
Petr Slavíček
Karel Svoboda

60 let:
František Čech
Jaroslav Vala
Jiřina Vrbková

70 let:

Julie Jelínková
Marie Petrásková

80 let:
Emílie Kopuletá
Věra Mikešová
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Adventní a vánoční zvyklosti a obyčeje

Po svátcích Všech svatých (1. 11.) pomalu ustávaly muziky a veselice a po 
sv. Kateřině (25. 11.) se nekonaly nikde. To již byl blízko Advent (tj. očekávání 
příchodu Spasitele), počínající obyčejně 27. listopadu, pokud však připadl 24. pro-
sinec na neděli, mohl začít až 3. prosince. Advent není pro křesťany dobou pokání, ale 
v první řadě a především je dobou radostného očekávání Kristova narození 
(inkarnace, tj. vtělení) a dobou meditace. Podle prvního týdne tohoto období se 
usuzovalo, jaké počasí bude další rok, např.: Je-li první adventní týden mrazivo, bude 
zima trvat osmnáct neděl; nebo: adventní sníh užírá chleba. Ke krátké změně mohlo 
dojít 30. listopadu: na sv. Ondřeje ještě se nám ohřeje (mohla nastat obleva).

První náznaky vánoční přípravné doby, tedy adventu, se objevují ve Španělsku 
v 5. století, i když se některé nejisté náznaky objevují o sto let dříve. Jedná se o postní 
řád biskupa Perpetua z Toursu († 490), který vyžadoval půst v době od svátku sv. 
Martina (11. 11.) do Vánoc třikrát týdně. Původním obsahem adventu nebylo ani tak 
očekávání parusie (Kristova druhého příchodu na konci časů), jako spíš očekávání 
jeho vtělení.

S adventním časem se pojí řada zvyklostí, obyčejů a slavností, jež jsou prosyceny 
více méně náboženskými prvky. K adventu patří nerozlučně „roráty“ – očekávání rosy 
nebeské – a k rorátům svíčky zvané sloupky. Bývaly buď velmi prosté, vlastně šlo 
o tenkou svíčku stočenou do spirály, nebo byly dovedným dílem voskářů a podle vkusu 
voskáře či přání objednavatele rozličně zdobené. Na venkově často představovala 
účast na rorátech putování s lucernou, často i několik kilometrů přes závěje, do 
nejbližšího kostela. Roráty byly původně votivní (tj. děkovné) mše ke cti Matky boží, 
sloužené o sobotách v době adventu, později se začaly hojně konat i ve všední dny. 
Mohou se konat ve všední dny od počátku adventu až do 16. prosince.

Někde byl udržován obyčej, že v adventu hlásný zvoníval „na pokoj“, tedy na 
utišení sporů a nevraživostí v obci. V českých zemích bývaly pověstné noční písně 
hlásných (pověžních) a ponocných, ozývající se velebně v nočním šeru, jako například 
píseň: „Sláva Otci nebeskému i Jeho Synu milému, též i Duchu svatému: bije (desátá) 
hodina. Zdrávas Maria. Opatrujte světlo, oheň, ať není žádnému škoden, odpočívejte 
s Pánem Bohem. Amen. Zdrávas Maria.“

V adventu ještě někde chodívají v předvečer svátku sv. Barbory, patronky mnoha 
profesí, při nichž hrozila náhlá smrt, tedy 3. prosince navečer, „Barborky“. Dříve se 
hrávala celá divadelní hra o stětí sv. panny Barbory.

Později se vše odbývalo stále kratším výstupem. Dnes chodívají 
v některých krajích večer před sv. Barborou dva až tři hoši oblečení 
do dlouhých říz a zpěvavým hlasem odříkávají u dveří píseň:

„Svatá panno Barboro,
 urozená nevěsto,
 má duše i tělo
 budiž tobě svěřeno.
 Jak v životě, při smrti,
 pomáhej mi v ouzkosti,
 když se duše s tělem loučí,
 do tvých svatých rukou poroučí.“
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Na Milevsku chodívala před sv. Barborou dům od domu ženská, měla rozpuštěné 
vlasy a na sobě bílé šaty (jinde černé). V pravé ruce držela metličku zdobenou 
pentličkami, kterou hrozila dítkám. S ní chodil anděl, který nosil v košíku různé dárky. 
Při takové návštěvě sv. Barbora i anděl zpívali.

Jinde chodívají po domech v předvečer sv. Barbory dvě, někde i tři dívky ve věku od 
10 do 15 let, někdy i starší. Mají bílé šaty a přes obličej bílé závoje. Jedna má na ruce 
košíček s cukrovím, jablky a ořechy, kterými podělují hodné děti, a zpívají. Po zpěvu 
pokleknou, modlí se, hospodyně je obdaruje a ony pak jdou dále. Ve Slezsku chodívaly 
Barborky dvě. Byly v bílém oblečení, jedna měla na hlavě zelený nebo červený věnec, 
od něhož visela dlouhá pentle. Druhá měla karkuli (čepec), od níž visela dlouhá šňůra. 
Vlasy si česaly do obličeje, aby nebyly k poznání. Byly opásané šňůrou. Jedna vždy 
zaklepala metličkou na okno, čímž oznamovala příchod. S nimi chodil čert ovinutý 
řetězy, který však zůstával až do zavolání v síni. Změněným hlasem daly Barbory 
křesťanské pozdravení a zvaly děti k modlitbě pobídkou: „Říkaj, říkaj!“ Po Otčenáši 
děti odpovídaly na otázky: „Kolik je Bohů? Kolik je svátostí? Kdo stvořil svět? Kdo ho 
vykoupil?“ A podobně. Pak se Barborky vyptávaly rodičů, zda děti doma a ve škole 
poslouchají. Hodné dostaly křížaly a ořechy, na zlobivé nebo na ty, které špatně 
odpovídaly, byl zavolán čert. Někde se naopak oblékali za Barborky hoši (Barboři). Na 
Nymbursku chodíval kolem svátku. Barbory celý průvod „Barbor“. Matky dávno před 
sv. Barborou dětem hrozívaly trestem od „barbor“, nebudou-li se umět modlit 
a nebudou-li poslušné. Nyní zde vzácně chodívá jedna či dvě. Někde se za Barbory 
přestrojovali i mladíci a dospělí muži. Tváře měli pomoučněné, v jedné ruce drželi 
metlu, v druhé uzlík s dárky. Chodíval s nimi čert a koza. Děti se modlily a Barbory je 
obdarovaly. Vše se neobešlo bez šprýmů.

Překvapivě houževnatě se tento zvyk udržoval na Kladensku – ve výrazně 
průmyslovém a hornickém kraji, kde chodívaly Barborky ještě v první polovině 20. 
století. Bylo to několik dívek, které měly přes sebe navlečenou dlouhou košili, 
pomoučněný obličej a v ruce nezbytný košíček s cukrovím. Chodily po domech, 
zkoušely děti z náboženství a modliteb a nakonec je podělily ovocem nebo drobnými 
dárky. V některých krajích si dívky uříznou „na svatou Barboru“ třešňovou nebo 
višňovou větévku a dají ji na teplé místo do vody. Pokud na Vánoce větvička rozkvete, 
nesou si ji děvčata na půlnoční za šněrovačkou, a který chlapec ji „chopne“ (za ni 
chytne), toho si musí vzít.

Následující večer po svátku sv. Barbory (5. prosince) chodí „Mikuláš“, jehož svátek 
připadá na 6. prosince. Původ tohoto obyčeje je nutno hledat v životopise biskupa 
Mikuláše (zemřel v r. 327), který třem chudým dívkám hodil po tři noci po sobě oknem 
do příbytku váčky naplněné zlatem, aby tak zabránil zaprodání jejich neviny. Je vzýván 
jako patron dětí, poněvadž byl vzorem nevinnosti a jako biskup děti velmi rád učil. 

Svatého Mikuláše původně doprovázeli školáci co nejkrásněji převlečení za 
rytíře, kteří jezdili na koních. Podle záznamů z roku 1447 jim však byla jízda na koních 
zakázána a také museli užívat pouze prosté šaty. V 18. století Mikuláše (většinou ve 
větších městech) ohlašovali čtyři nebo alespoň dva „laufři“ – běžci s rolničkami. Pak 
táhlo pět nebo šest muzikantů, deset husarů, střed tvořil Mikuláš v ornátu a mitře, jehož 
doprovázeli dva andělé a hlídali hulán s dragounem, oba na koni. Za nimi šel sedlák, 
selka, jejich malý syn a čtyři „hansbuřti“, aby je chránili. Nakonec šly masky kominíka, 
smrti, rasa, žida a tak zvaná klapačka. Po první světové válce se jednotlivé figury 
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z průvodu postupně vytrácely, až zbyl jen svatý biskup s čertem a andělem. Děti se 
modlily, hodné anděl podělil, nehodné čerti vypláceli nebo odnesli v pytli do sněhové 
závěje. V 16. století jezdíval v Jindřichově Hradci Mikuláš na vyrobeném koni 
v průvodu andělů, vojáků, židů, mastičkářů, bručícího medvěda, čertů a všelijak 
přestrojených mladíků. Zvláště slavnostně chodíval Mikuláš na Litomyšlsku.

Mikulášské obchůzky se u nás konávaly již v dávných dobách. Říkalo se jim 
„uvádění biskupa do domů“. Mikulášský průvod předcházeli asi o tři čtvrtě hodiny 
zpravidla čtyři nebo dva „laufři“ (běžci, poslové), kteří v každém stavení deklamovali:

Zdráv buď pane hospodáři!
Ať se vám všem dobře daří,
i též paní hospodyni
vinšujem vše dobré nyní.
Jestiť výroční památka
pro chlapce i pro děvčátka,
to svatého Mikuláše,
našeho dobrého dárce.
Dále vám oznamujeme,
že při sobě velké komonstvo máme;
mají na sobě stříbro, zlato,
málo platí – máme za to.
Máme též handlovní lidi,
ti se jmenují židi.
Je-li tedy vůle vaše,
uhlídáte Mikuláše.
Při tom chodí dva a dva laufři ode dveří ke stolu a zpět. Když obdrží hospodářovo 

svolení, odejdou před dům a práskáním karabáči oznamují, že průvod smí stavení 
navštívit. Jim odpovídají z Mikulášova průvodu rovněž práskáním hansbuřti (hajduci a 
třísňáci). Celý průvod se nahrne dovnitř ještě před Mikulášem a rozestaví se kolem zdí 
ve světnici i na chodbě, podle toho, kolik bylo místa. 

Mnohde děti jen dávají za okno punčochu (nebo talíř) a do rána jim tam Mikuláš 
něco nadělí. Večer před sv. Mikulášem však venku někdo zatluče na okno metlou nebo 
i zazvoní a ozývá se odtud tlumený hlas: „Mulisi, mulisi (modli se).“ Děti padnou na 
kolena a modlí se. Když se dočkaly rána, hned jak vstaly, hnaly se po punčoše za 
oknem. Na Vysočině chodil Mikuláš často sám, jen ve vsích, kde byla rozverná mládež, 
měl  k ruce jednoho nebo více čertů. Bály se jich hlavně děti, dospělejší chasa si z nich 
tropila žerty a někdy je nutila, aby poklekli a pomodlili se. To bylo na čerty příliš a začali 
nezvedence honit. Běda tomu, koho chytili. Byl bez milosti nacpán do pytle a shozen 
do rybníka nebo do závěje. Když byl rybník zamrzlý, byl provinilec zmrskán na ledě 
povříslem upleteným ze slámy. Na Přerovsku se nedočkavým dětem smávali a říkali 
jim, že Mikuláš tam a tam vyklopil vůz s přeplněnými dárky, ale potmě všechno 
neposbíral. Šklibky (paběrky) si může jít posbírat ten, kdo si pro ně půjde bosý. Kdo se 
vypravil, vracel se se šklebem jak od zimy, tak od nezdaru, takže šklibky skutečně 
našel. 

Mikuláš, někde jen světec či svatý, chodil v předvečer svého svátku. Na jeho svátek 
chodila Mikuláška, ale také se jí říkalo Miklajka. V některých krajích naděluje, jinde je 
zlá a rodiče straší jejím příchodem děti, aby nezlobily. Ta chodí i ve svátek 
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Neposkvrněného početí P. Marie (8. 12.) a bere dětem dárky, které jim nadělil 
sv. Mikuláš.

Již koncem 19. století vymizelo honění dětí, které prováděl sv. Ambrož (7. 12.), 
přestrojený muž nebo starší hoch. Na hlavě měl homolovitou šikmo seříznutou černou 
čepici, na níž byl připevněn černý tyl kryjící obličej. Byl oblečený v košili a na rukou měl 
navlečené bílé kapsáře. V pravé ruce držel koště polepené bílým papírem. Postával 
u kostela a děti na něj z povzdálí „hrdinsky“ pokřikovaly. Ambrož občas upustil nějaký 
pamlsek a tak děti přilákal. Když se zabraly do sbírání, začal je Ambrož honit koštětem, 
až nemohly popadnout dech. Tento zvyk byl provozován nejdéle na Mostecku, 
Kolínsku a Suchdolsku.

V obcích, kde se k Mikulášovi nechovali dostatečně uctivě, to všem odplatila 
sv. Lucie, ochranitelka před čarodějnicemi a očarováním. „Lucinky“ chodívají v před-
večer sv. Lucie, která má svátek 13. prosince. Někde to bývají asi čtrnáctiletá děvčata 
přestrojená tak, aby nebyla k poznání. S vlhkým obličejem fouknou do ošatky mouky, 
a tak si ho zabílí. Na tělo navlékají bílé šaty a na hlavy si upravují bílý šátek nebo čepec. 
První chová do klůcků (hadříků) zabalené dítě, druhá má hadr a rýžový kartáč, třetí 
březovou metlu, čtvrtá košíček s ovocem a cukrovím, pátá štětku na bílení. Šesté 
děvče bývalo přestrojeno za kněze: mělo totiž přes sebe ještě černou plachetku a na 
hlavě kněžský kvadrátek. Takto přistrojené vešly do světnice a pozdravily. První usedla 
na stoličku a hýčkala dítě; druhá klekla na zem a napodobovala mytí podlahy, nebo 
přiklekla ke kamnům a tvářila se, že rozdělává oheň; třetí hledala děti a nutila je 
k modlení; čtvrtá rozdávala modlícím se dětem ovoce a cukroví; dívka se štětkou 
napodobovala bílení a dívka – kněz vstoupila doprostřed světnice, vykropila ji 
svěcenou vodou a četla z knížky modlitby.

Na Plzeňsku chodívaly dříve „Lucky“ vycpané hrachovinou; tomu, kdo se nechtěl 
modlit, nadělovaly metlou. Na Poděbradsku obcházela „Lucka“ v bílém rouše po 
domech, prohlížela přízi, klepala přes prsty přadleny a děsila děti, někde i nadělovala 
křížaly. Na Českotřebovsku se proto v mnohých vesnicích na den sv. Lucie nepředl len. 
Leckde prý byl dětem den sv. Lucie velmi nemilý. Vyprávělo se, že chodívá celá bílá, 
dlouhá a rozcuchaná a straší neposlušné děti, že je sebere. Na Vysočině chodívala 
Lucka většinou sama, měla vařečku, kopist, vřeteno koudele a u boku džber. Dívala se 
do domů oknem, a kde předli len nebo se dralo peří, klepala vařečkou na okno. Pokud 
nepřestaly, vešla dovnitř a klepala dračky nebo přadleny silně po prstech. Dlouho pak 
nemohly vzít nic do prstů, jak je bolely. Hodným dětem nadělovala v noci do punčoch 
křížaly, ořechy a jiné pamlsky, zlobivé vytahovala z postelí, cpala je do džberu, a když 
křičely, omotávala jim ústa koudelí. Na Valašku i v širším okolí se věřilo, že na svátek 
sv. Lucie se všechny čarodějnice shromažďují na Radhošti a škodí dobytku. 

O stáří této pověry svědčí záznamy z roku 1629. Ochranou proti čarodějnicím 
a čarování jsou dřívka, která byla odkládána každý den od Lucie do Božího narození. 
Když se na Boží narození těmito dřívky zatopí, žádné čáry nic nezmohou. Kdo chce 
zjistit, které ženy patří mezi čarodějnice, musí v těchto dvanácti dnech vyrobit stoličku, 
na níž udělá každý den část práce. Nesmí být hotová dříve. Tuto stoličku pak musí vzít 
do kostela na jitřní a sednout si na ni. Uvidí pak všechny čarodějnice.

Obecně je i dnes známé přísloví: „Lucie, noci upije, ale dne nepřidá.“ Dvanáct dní 
po svaté Lucii, tedy období do Štědrého dne, bylo pro hospodáře ukazatelem, jak bude  
v novém roce.
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Asi v polovině prosince, koncem období rorátů, se leckde chodilo se soškou Panny 
Marie na památku toho, že Panna Maria chodila po Betlémě devět dní a marně tam 
hledala nocleh. Chodilo se proto vždy devět večerů, každý večer vždy jen do jednoho 
domu. Ženám, které nesly sošku, šly vždy naproti další ženy se světly a doprovodily ji 
na místo určení. V domě, kde byla soška po celý den, před ní svítila světla. Vždy se 
před ní ženy modlily devět Otčenášů, růženec a další modlitby, často k tomuto účelu 
vytištěné na lístcích. 

V posledním devátém domě pak soška zůstala až do Hromnic a ženy se k ní chodily 
modlit každou sobotu. Pak byla uschována.  

Uplynul advent, nastaly Vánoce. Kolik je tajemství, jimiž jsou opředeny?! Mnohé 
z nich tryskají z náboženského základu, jiné přetrvávají z pohanských dob. Jsou dnes 
spíše zábavou, ale ještě v první polovině 20. století jim mnohde byla přikládána značná 
váha.

Božímu hodu vánočnímu předchází Štědrý den, především ale Štědrý večer. Na 
Štědrý den církev přikazuje půst. Dětem se slibuje, postí-li se, že budou vidět zlatušky 
(zlaté prasátko). Nepostí-li se, hrozilo jim zvláště v Čechách, že je rozpáře peruchta či 
Perchta (často je to ten peruchta).

Za ni se leckde převlekla zpravidla dvě děvčátka a ta chodila večer po staveních 
a strašila děti. Zašlehala metlou na dveře, vstoupila a na někom z přítomných 
naznačovala rozpárání břicha. Jedna proto měla v ruce nůž, druhá pak peroutku 
(kosinku husí), s níž dělala, jako by břicho vymetala. Pak ta první jako by vycpávala 
dutinu břišní hrachovinou, načež druhá rychlým pohyby břicho zašívala a peroutkou 
přiklepávala. Za všeobecné veselosti perchty začaly tutéž kratochvíli s někým jiným 
a potom spěšně odešly. Perchty nenadělovaly, pouze trestaly nestřídmost. 

Na Štědrý den u nás za starých dob chodívaly i maškary, jak to dokládají záznamy 
ze 16. i 17. století. Podobný obyčej měly i jiné slovanské národy. Zřejmě se jednalo 
o pozůstatek starých všeslovanských zvyků na oslavu zimního slunovratu. Církev 
ovšem tuto zvyklost potírala. Upomínkou na tento obyčej je u nás možná chození 
s klibnou. Na Strašecku byl zvyk chodit s klibnou a peruchtou spojen do obyčeje jezdit 
na Štědrý den na bruně: Peruchta sedl na vejtřasky (podávky, tj. vidle) čili „na brunu“ 
jako na koníka; nahoře na vidlicích byla upevněna koňská hlava naplněná 
hrachovinou. Jako uši byly připevněny dvě husí peroutky. Jezdec na bruně se celý 
zabalil do prostěradla a pomoučnil si tvář. Šprýmovně pojížděl na koníku a matky 
hrozily dětem, že peruchta jim rozpáře břicho. Zajímavý a zároveň nejstarší doklad 
(z roku 1357) o staročeských Vánocích je dochován v záznamech biskupa Arnošta 
z Pardubic, který žehrá na ty, kteří na Štědrý den hrají „hru kostečnou“, místo aby se 
oddávali zbožnému rozjímání. Při hře v kostky se jednalo nejen o prosté, ale 
i o urozené muže, a také o ženy. Později i Petr Chelčický vytýká křesťanům, že se 
starají o Štědrém dnu i o adventu více o tělo než o duši.

Na Českomoravské vrchovině začínal Štědrý den honěním ovcí do Betléma. 
Obecní pastýř si ráno přivstal, vypravil se do lesa a nařezal si tam dostatek jedlových 
nebo tisových větviček. Ošpicoval jim konce a ve stájích je házel ke stropu. Když se 
tam některá zapíchla do spáry, chránila pak dobytek po celý rok. 

V obytném stavení je házel na zem a přál veselé Vánoce. Když obešel všechny 
domy, zašel si domů pro bič a pastýřskou troubu, bičem vyháněl kluky ze stavení, 
troubil, honil chlapce po vsi a práskal bičem. Kluci měli chomouty se zvonci, skákali 
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a zvonili. Za všeobecného mumraje vycházeli ven ještě sedláci a stříleli do vzduchu, 
čímž se ještě všeobecná vřava zvyšovala. Po skončení pastýřských radovánek obešla 
pastýřova žena ves a vybrala si koledu.

Starší hoši šli potají za humna a vyhlíželi hvězdu. První, kterou uviděli, z té strany 
měla časem přijít jejich budoucí vyvolená. Hospodáři podle počtu hvězd usuzovali na 
úrodu příštího roku. Děvčata naslouchala, odkud zaštěká první pes, který ohlašoval 
směr, z něhož přijde jejich ženich.

V místnosti, kde se chystala štědrovečerní večeře, nesměl být nikdo kromě 
hospodyně. Teprve když byla večeře hotova, vyšly hospodyně ven a zavolaly do 
světnice všechny členy rodiny. Večeře začínala společnou modlitbou. Většinou se 
jedla čočková, houbová, rybí, kroupová nebo kmínová polévka se žemličkou nebo 
osmaženým chlebem nakrájeným na drobné kostky. Pak se jedla houbová omáčka 
s chlebem, jahelná kaše se sirupem nebo cukrem, krupičná kaše s perníkem, ryba, 
ořechy, ovoce, někdy se pilo i víno. Součástí štědrovečerní, respektive vánoční tabule 
byla calta, předchůdkyně dnešní vánočky. Po večeři se zkoušelo štěstí. Lilo se olovo 
(v Čechách někde až na Tři krále), rozkrajovala se jablka a hrušky, louskaly se ořechy, 
pouštěly se lodičky ze skořápek. Do chlévů a kurníků se nosily zbytky od večeře. Do 
kurníků se chodilo opatrně, aby se nevzbudil kohout nebo slepice. Pokud se ozvaly, 
věštilo to brzké neštěstí. Stejně tomu bylo i při nesení píce dobytku.

Na Štědrý večer si již staří Čechové dávali dary pod titulem, tedy jménem, Krista 
Pána. Říkávali též „že Ježíšek naložil“. Tak například podkomořímu české královny 
dával Hradec Králové bažanty, Mělník víno, Dvůr Králové mřínky.

Na Štědrý den hlásíval na Vysocku nad Jizerou příchod Jezulátka malý zvonek 
(podobně jako v Lužnici). Někdo, oblečený do bílých šatů, vcházel do jizby a přinášel 
dětem prosté dárky, ponejvíc nutný zimní oděv. V některých osadách na Vysocku 
chodívala mimo Jezulátka ještě „štědrá bába“, která nadílela hospodáři a mužům. 
Jako na oplátku zase v předvečer Nového roku nadílel „štědrý dědek“ hospodyni 
a ženám v domácnosti.

Na Štědrý večer si odedávna hrávaly děti s pozlacenými ovčičkami, v příbytcích se 
dodnes pálívají voňavé kominíčky či františky a zvláště v dřívějších dobách se 
stavívaly a zapalovaly ozdobné svíčičky s trojitou nožičkou.

Pastýři o Štědrém večeru chodívali na koledu. Leckde při ní zaduli do „vejtrubku“, 
dlouhé „loupkové“ trouby vyrobené z habrových nebo doubkových sloupků 
obtočených skopovými střevy nebo líčím z jalovce a zanotovali: „Nesem Vám noviny...“ 
Štědré hospodyňky pastýře obdarovaly jablky, houskou, koláči i penězi. I ponocní, 
kteří troubili právě nastávající hodinu, na Štědrý večer chodívali po staveních 
koledovat. V ten den přádávaly ženy a dívky na kolovratech nitě, o kterých věřily, že 
kdo má na šatech těmito nitěmi udělány byť jen dva nebo tři stehy, „blesk jej nezabije, 
aniž had mu uškodí“. 

Na Štědrý večer stavívá se betlém. Často se v betlémářských oblastech postaví 
bez jesliček, které se tam dodají až o půlnoci. První jesličky postavil roku 1223 
sv. František z Assisi, který dostal od papeže Honoria III. svolení oslavit Vánoce 
s obzvláštní nádherou. Odebral se do Greccia, kde dostal od Giovanniho de Velita 
zalesněnou horu. Na jedné ze svislých skalnatých stěn si František zřídil z jeskyně 
malou poustevnu. Zařídil ji jako kapli a nechal si tam dovézt žlab, který zcela naplnil 
slámou. Pak vesničané z nedaleké vesnice přivedli vola a osla, jak to vyžadovala 
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tradice. V noci pak šli vesničané se smolnicemi do těchto míst, aby se zúčastnili 
půlnoční mše. Žlab posloužil jako oltář, na kterém se vtělil Kristus do hostie, a tak se 
stal oněmi biblickými jeslemi.

Stavívá se samozřejmě i vánoční stromeček. Nejstarší zmínku o něm nám 
zanechal roku 1708 strassburský kazatel Geiler z Kaisersberku. Jestliže měli kněží 
v dřívějších dobách námitky proti nemístné a přehnané zdobnosti stromků na 
některých zámcích, okolo roku 1800 už katolická církev nic proti tomuto obyčeji 
nenamítá. U nás úplně zobecněl až od poloviny 19. století. S největší pravděpodob-
ností se o to přičinil překlad povídky kanovníka Krištofa Schmidta „Štědrý večer“, která 
vyšla roku 1827 a svým líčením radosti na dárky pod stromečkem nepochybně sváděla 
k napodobení. Zvyk se ujal nejprve ve městech. Nejstarší zmínka je z roku 1845 
v článku Václava Krolmusa, který popisuje stromky (smrčky nebo jedličky) postavené 
na koutním stole nebo položené na stole mezi štědrovečerním jídlem a ozdobené 
ovocem, věnečkem, pečivem aj. Na venkově byly často stromky přibíjeny silnějším 
koncem ke stropním trámům, až později dostaly stojan.

V Kostelci na Vltavou a v okolí Orlíku začali Schwarzenbergové podělovat od 
šedesátých let 19. století na památku princezny Gabriely chudé děti haluzemi 
s cukrovím a svíčkami z velkého vánočního stromu a přidávali k tomu ošacení.

Ještě mladším zvykem je zavěšování jmelí na lampu nad štědrovečerním stolem. 
Byl k nám přenesen z Anglie. Souvisí s dávnými bájemi a zvyky keltských druidů. Do 
křesťanské symboliky bylo pojato pro svůj vzrůst jako svaté dřevo kříže: „Jako padá 
semeno jmelí na stromy, tak byl Kristus seslán s nebe na strom sv. kříže, aby se vydal 
za ovoce k užitku a spáse všeho lidu.“

Roku 1924 byl od Dánů převzat obecní vánoční strom, někdy zvaný vánoční strom 
republiky, který je od té doby stavěn ve městech na náměstích a symbolizuje jednotu 
obcí a státu. Zároveň slouží jako místo, kde je možné projevit soucit s potřebnými. 
První byl postaven 13. prosince 1924. Vlastně to způsobila v Dánsku velmi ctěná 
královna Dagmar (1186–1213), dcera Přemysla I. a choť dánského krále Valdemara I., 
jejíž památka byla vzpomínána při setkáních kodaňského a brněnského magistrátu. 
Již zmíněné první jesličky sv. Františka měly vliv na vznik chrámových a později 
zámeckých jesliček a betlémů, které pak inspirovaly lidové tvůrce. Jesličky bývaly 
u stromečku nebo jinde v pokoji od poloviny 19. století. Ty byly v některých krajích 
rozšířeny a začali je dělat na přilepšenou nebo z hluboké víry řemeslníci, horníci aj. Ke 
krajům, kde byly zhotovovány vyřezávané betlémy, patřilo například Příbramsko, 
Krkonoše, Valašsko, okolí Ústí nad Orlicí aj. Malované betlémy  vznikaly na Opavsku, 
Třebíčsku, Třešťsku aj. Z produkce se vymykají dva mimořádně velké vyřezávané 
lidové betlémy. V Jindřichově Hradci jsou tzv. Krýzovy jesličky. Figurky v jesličkách 
punčochářského mistra Tomáše Krýzy (1838–1918) jsou kašírované a mají dřevěná 
těla, nohy a ruce. Celé tzv. „jesličky“ mají 60 m2 a čítají přibližně 1756 figurek lidí 
a zvířat. Na 150 figurek je pohyblivých.

Třebechovický betlém je dílem sedláka a vyučeného truhláře Josefa Probošta 
(1849–1926), který se rozhodl postavit největší a nejkrásnější betlém na světě. 
Pomáhal mu v tom radou místní řezbář Jan Krištof, ale pracoval s ním především Josef 
Kapucián (1841–1908), řezbář a kopytář z nedaleké Jaroměře, který v té době neměl 
kde bydlet. Pracoval pro J. Probošta za stravu a byt. Ten však začal mezitím toužit po 
pohyblivém betlému. V tom mu opět pomohlo štěstí v osobě třebechovického 

27



sekerníka Josefa Frimla. Jeho dílem byl mechanismus, který pohyboval na pásech sto 
padesáti figurkami, z nichž třetina ještě mohla pohybovat hlavou a končetinami. Tento 
betlém spojuje jak vánoční tak pašijový cyklus a obsahuje i některé biblické příběhy. 
Dalo by se říci, že se jedná o mechanické loutkové divadlo.

Nepočítáme-li gotické jesličkové oltáře, předcházely stavěným lidovým jesličkám 
a betlémům stavěné jesličky a betlémy chrámové. Nejstarší ve střední Evropě byly 
jesličky postavené roku 1560 v pražském kostele sv. Klimenta, který tehdy spravoval 
dominikánský řád. Stavění jesliček se v zemích Koruny české rychle rozšířilo. Tento 
obyčej začala zavádět ve svých hradních a zámeckých kaplích i šlechta. Slavností 
u jesliček se účastnilo i služebnictvo a poddaní. 

Na Štědrý den se v některých rodinách u jesliček modlili a zpívali, na sv. Štěpána 
se chodívali modlit k sousedovu betlému. O půlnoci pak byla sloužena slavná mše. Ve 
Velízu u Žebráka se až těsně před tuto mši posunul pastýřský obyčej dodržovaný ještě 
počátkem 20. století: místní farář vyvedl všechny děti z chrámu i s obecním pastýřem. 
Děti běhaly kolem kostela a bečely jako ovce. Pastýř bečel jako beran. Tak se 
znázorňovaly ovce na betlémských luzích. O půlnoční mši pak oba místní pastýři 
troubívali v kostele. Jeden za oltářem, druhý jakoby ozvěna na kůru, a to na počátku 
a konci mše, při evangeliu a po pozdvihování.

Štědrým dnem začínalo koledování. Kolik již bylo zaznamenáno koled a otištěno 
v různých sbírkách, a přece se ještě občas nějaké objeví. Zajímavé jsou „koladnické“ 
písně z kraje od Jilemnice až do Pasek v Krkonoších, kde téměř každá obec měla své 
vlastní koledy, mnohdy s žertovnými příměsky a místními narážkami.

Zvláštní koledy byly i na Třebíčsku a v jiných oblastech Moravy a Slezska.
Z Třebíčska: 
„Já su malý hošíček
a mám pěkný košíček,
ten je plný oříšků,
ponesu ho Ježíšku
do Betléma.
Bratr můj taky
chytne tři ptáky,
jednoho slavíčka,
druhýho stehlíčka,
třetího pěknýho
bílýho králíčka.“
Koledníci s sebou nosívali i „bukál“ (bukač, fanfrnoch), „děťátko“ (Ježíška) a tu 

a tam betlém. Ten nosívali i koledující dráteníci. V koledování na Štědrý den, při němž 
kdysi koledníci (učitelé a kněží) zkoušívali děti, a kdo neuměl, dostal pardus 
(pohlavek), se pokračovalo na Boží hod vánoční (25. 12.). Chasa, když se vrátila z jitřní 
mše, dostala koláč a musela ho jít sníst do chléva, aby byl dobytek následující rok 
žírný. Hospodáři utíkali ze mše rychle domů, aby byli první a měli tak nejlepší úrodu. 
Stromy rodily dobře tehdy, když vyšla hospodyně do sadu nebo na zahradu a otírala si 
ruce od těsta na vánočku o jejich kůru. Také věřili, že pomáhá, když se zahrabou pod 
strom slupky nebo skořápky od ořechů. Magický účinek byl nejsilnější, když byla 
dotyčná osoba nahá. Na moravských Kopanicích posílala hospodyně do sadu 
děvečky. Silnější byly neseny slabšími a symbolizovaly tak úrodný strom. 
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Na Valašsku se chodila mládež brzo ráno koupat do „ščasnej“ vody, tedy do potoka 
nebo do mlýnské strouhy, aby byla otužilejší a zdravější. V době svatých nocí měl 
u všech evropských národů velký význam oheň. Magický význam mělo „vánoční 
poleno“, které se kladlo do domácího ohně. Čím víc hořelo, tím větší měla být úroda 
a měl se dařit i chov dobytka. Někde se v tomto období nesměl vynášet oheň z domu.

Při hledání původu časového zařazení Vánoc se často zapomíná na židovskou 
Chanuku – svátek světel. Jedná se o svátek, který má podle Talmudu svůj původ 
v historické události z údobí Makabejských (Hasmonejců) a nemá tedy biblický původ. 
Syřané jako vládci Palestiny tehdy zhanobili jeruzalémský chrám. To vedlo ke 
vzbouření Hasmonejců a porážce Syřanů. V chrámu byla tehdy nalezena pouze jedna 
nádoba se zbytkem čistého olivového oleje, který však mohl v lampě svítit nanejvýš 
jeden den. Když se po sedmi dnech Hasmonejci vrátili s čistým vylisovaným olejem, 
lampa ještě svítila. Tento zázrak vedl ke slavnosti světel – chanuce – která trvá osm 
dnů. Po všechny tyto dny jsou chanuková světla svatá, je možno se na ně dívat, ale 
není dovoleno je využívat k osvětlování a jiným praktickým účelům. Oslavován je 
zázrak světla, nikoli vítězství nad nepřítelem. 

Během těchto osmi dnů se předčítají děkovné modlitby a odříkávají se žalmy 
113 – 118. Osmidenní slavnost má svoji strukturu a zvláštní zvyky. Chanuková světla 
jsou na osmiramenném svícnu, ze středu jehož podstavce vybíhá deváté svislé 
rameno. Na něm je lampa či svíčka zvaná šamaš – sluha. Ten je zapálen jako první 
a jím jsou pak postupně zažíhána chanuková světla na bočních ramenech. K tomuto 
zázraku došlo roku 3597 po stvoření světa, tedy v roce 165 před Kristem. Chanuka 
začíná 25. dne měsíce Kislev. Časově se blíží křesťanským Vánocům a někdy s nimi 
i splývá, jako třeba v prosinci roku 2008.

První zmínka o oslavě Kristova narození 25. prosince je z roku 336, kdy bylo 
slaveno v Římě. Jsou možné dva způsoby vysvětlení: Podle jedné hypotézy byl 
impulzem k oslavě v tento den pohanský svátek nepřemožitelného boha Slunce 
(Natale Solis Invicti), který zavedl pro celou říši roku 274 císař Aurelián na počest 
syrského boha Slunce z Emesy právě na den zimního slunovratu. Aby mohla vznikající 
církev odolat oblibě tohoto svátku, měla římská církev ustanovit jako jeho protiváhu 
slavnost Kristova narození jako světla světa a jediného pravého slunce spravedlnosti, 
a to podle starozákonního proroka Malachiáše i podle novozákonních textů sv. Jana 
Evangelisty. 

Takzvaná výpočetní hypotéza pochází ze 3. století, kdy se snažili teologové 
vypočítat den Kristova narození, o němž se evangelia nezmiňují. Podle symboliky 
Kristus – Slunce byla věnována pozornost dnům rovnodennosti (aequinoctium) 
a oběma slunovratům (solstitium). Podle některých názorů byl Jan Křtitel (Baptista) 
počat o podzimní rovnodennosti a narodil se o letním slunovratu. Kristus byl podle 
Lukášova evangelia počat o půl roku později, tedy na jarní rovnodennost (25. 3.), jeho 
narození tedy připadlo na 25. prosince. Patrně tento výpočet byl hlavním popudem, 
třebaže se nám to dnes může zdát ke stanovení data Vánoc ne zcela přesvědčivé.

Podle římské tradice ze 6. století, kterou dodržuje církev stále, může kněz na Boží 
hod vánoční sloužit nejvýše tři mše: půlnoční, jitřní neboli pastýřskou a velkou mši. 
Půlnoční je věnována narození Krista, jitřní setkání pastýřů s dítětem v jeslích a velká 
tajemství vtělení: „Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh ... 
V něm byl život a ten život byl světlem lidí.“
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Koleda pokračovala i na svátek prvního 
mučedníka sv. Štěpána (26. 12.) neboli na 
Prostřední svátek. Na tento den je nejobvyklejší:

„Koleda, koleda, Štěpánku,
co to neseš ve džbánku?
Nesu, nesu koledu,
upad jsem s ní na ledu.
Psi se na mě sběhli,
koledu mi snědli.
Koledu mi dejte,
nic se mi nesmějte.
Koledu mi dali,
a přece se mi smáli.“
Téměř všechny děti z obce obešly domy ve vesnici a tuto koledu zpěvavě 

deklamovaly. Ten den po skončení mše si dávali sedláci světit oves, ale i jiné zrní 
určené k jarní setbě. Také byla koním hojně pouštěna krev: sv. Štěpán byl ctěn také 
jako patron koní. Čeleď vystupovala ze služby nebo odjížděla na svátky k rodičům. 
Vracela se až v novém roce.

Na sv. Jana Evangelisty (27. 12.) se odnepaměti dává světit víno. To prý proto, že 
sv. Janu dali pít víno otrávené, jež mu dle legendy neuškodilo. Na Rychnovsku se 
věřilo, že po napití takového vína neuštkne had. Podle svědectví spisovatelů ze 
16. století, ať již Štelcara Želetavského nebo Vavřince Leandra Rvačovského, kdo pije 
víno na sv. Jana Dliána (Baptisty), ten se následujícího roku neotráví. Tento zvyk má 
své kořeny již ve starověku a raném středověku, kdy Řekové, Římané a Germáni 
připíjeli na počest svých bohů.

Den „Mláďátek“ (28. 12.) je zasvěcený dětem, které nechal Herodes pozabíjet ve 
snaze zahubit budoucího krále-Spasitele. Nejstarší záznam o bujném slavení tohoto 
svátku je z roku 1525, kdy průvod žákovské mládeže pravidelně obtěžoval břevnovský 
klášter. Avšak již koncem 16. století je tento zvyk považován za vymizelý. Od 19. století 
někde matky hned po ránu šlehávaly děti proutkem, když ještě byly v posteli, a tázaly 
se jich: „Kolik bylo mláďátek?“ – tj. dětí, které nechal popravit král Herodes. A tak 
dlouho šlehaly, dokud děti nebo matka sama za děti neodpověděla, že 4444, jinde 
7777. Ovšemže jsou tato čísla smyšlená a symbolická.

V okolí Nepomuku chodily na den Mláďátek děti po staveních, pozdravily a rovněž 
kladly onu otázku: „Kolik bylo mláďátek?“ Buď odpověděla hospodyně sama nebo 
některé z jejích dětí. Za ptaní dostaly děti chleba nebo jiné pečivo. Nabodávaly ho na 
bíle natřenou hůl upravenou jako meč. Na Mláďátka se v mnohých obcích u nás dříve 
nepřádávalo a matky dětem říkávaly: „Dnes ještě je Mláďátek, ale zejtra už je 
Přáďátek,“ tj. že se zítra již bude příst.

Na poslední den v roce, kdy má svátek papež sv. Silvestr, chodívaly večer a někde 
dlouho do noci po domech ometačky. Zpravidla to byly černě oděné starší ženy, které 
měly na hlavě bílý šátek uvázaný tak, aby zakrýval téměř celý obličej a vpředu vybíhal 
jako stínítko u čepice. Ometačka třikrát zaklepala, a když byla vpuštěna do světnice, 
mlčky přišla ke kamnům, vyndala březovou metličku, kterou třikrát ometla plotnu, 
a přitom říkala: „Ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého.“ To mělo zabezpečit, aby 
v následujícím roce nepřišlo na plotnu nic špatného. Pak se obrátila k hospodářovi 
a přála: „Aby jim Pámbů dal šťastnej novej rok!“ Pak požádala o nějakou almužničku. 
Někde, zejména na vesnici, se chodilo večer do kostela, aby se poděkovalo za vše 
dobré v minulém roce a prosilo se o boží přízeň do následujícího roku.
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Ale již od sklonku 19. století se začalo chodit na Silvestra spíše do hospody, na 
přátelská posezení nebo do zábavních podniků s programem. Po první světové válce 
tento typ silvestrovských oslav postupně převládl. Lidé věřili, že před půlnocí se bije 
starý rok s novým. V Pitíně na Valašsku se podle lidového podání tento zápas 
odehrával na střeše fary. Původně byl pokládán za začátek roku zimní slunovrat. 
Římané slavili začátek roku 1. března. Když však od roku 153 před Kristem začali 
nastupovat konzulové do svých funkcí 1. ledna, nařídil při úpravě kalendáře roku 46 
před Kristem Gaius Julius César, aby byl začátkem kalendářního roku 1. leden. Tento 
juliánský kalendář platil až do roku 1582, kdy vstoupil v platnost z příkazu papeže 
Řehoře XIII. tzv. gregoriánský kalendář. Ten byl všeobecně přijat až v 17. století.

Na Nový rok si Čechové mimo přání zdraví od Boha i různé dárky posílávali psané 
i malované minuce (kalendáře), medaile s nábožnými rytinkami apod. K tomuto dni 
náležely i některé koledy, které u nás odedávna zpívávali i slovenští dráteníci:

„Dajže nám Bože, ten rok veselý,
ja ponejprve hospodářovi.
Ja potom při temtej hospodyňce,
ja potom při tem celej čeladě.
Den před Zjevením Páně (6. 1.), tj. svátku svatých Tří králů, se u nás ve chrámech 

světívá „tříkrálová voda“, křída a sůl na památku toho, že sv. Tři králové obětovali 
Spasiteli v Betlémě zlato, kadidlo a myrhu. V tento den se na Třebíčsku měnily 
v malovaných betlémech jesličky. Místo Panny Marie a Ježíška v jesličkách se do 
jeskyně dávala Panna Maria s žehnajícím Ježíškem na klíně.

Svěcené vody si lidé velice vážili a před spaním nebo při odchodu z domu se jí 
kropívali nebo žehnali. Touto vodou vykropili v předvečer svátku Zjevení Páně nebo na 
Tři krále své příbytky, dvůr, zahrady i pole. Kropíce se svěcenou vodou nejednou 
říkávali: „Mžitka za mnou, mžitka přede mnou,Pán Bůh sám nade mnou!“

Ve vážnosti lid choval i tříkrálovou křídu. Jí se psávají na sv. Tři krále tři křížky na 
dveře příbytků nebo i začáteční písmena jejich jmen a letopočet. V příštím roce tedy: 
K + M + B + 2010. Pohled na ně nám má připomínat vroucí lásku sv. Tří mudrců k Pánu 
Ježíši a povzbuzovat k následování. Na Vysočině chodívali v některých vsích Tři 
králové již před Novým rokem. V Čechách brávali mládenci a panny po slévání olova 
nebo cínu do tříkrálové vody večer před sv. Třemi králi „tříkrálovou křídu“ a říkali:

„Když jsem šel okolo lesa,
sova na mě houkla.
Jedna panna, druhá vdova,
třetí na mě houkla.
To je soužení pro potěšení,
měl jsem napsat dva a třicet
víc jich tu není.“
Přitom rychle psali na stůl čárky, jichž mělo být 32. Kdo jich napsal více nebo méně, 

musel složit nějakou zástavu. Mládež, používající při této zábavě svěcenou křídu, ji 
nechtěla znevážit, používala ji uctivě, ač ne právě vhodně. 

Na Tři krále se odedávna chodívalo „s hvězdou“. Dosud chodívají tři chlapci, mají 
na hlavách koruny z papíru. Přes ramena mají papírové ornáty nebo kněžské kasule 
(mešní roucha) všelijak okrášlené papírovými ozdůbkami, nebo mají od faráře půjčené 
starší ornáty. Jeden z nich má začerněnou tvář. Po příchodu do domu zpívají, někdy 
deklamují, všeobecně rozšířenou píseň:
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„My tři králi my jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám,
štěstí, zdraví, dlouhá léta.
My jsme k vám přišli z daleka,
z daleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.
Do Betléma pospícháme,
Ještě málo darů máme.
Herodes král kouká z okna,
vidí Tři krále z daleka.
Poslal proti nim vyslance,
aby se stavěli do paláce.“ 
(Až sem se zpívá.) Někdy se říká, někdy zpívá: 
„Co ty černý vzadu, 
vystrkuješ na nás bradu?“ – 
„Já to nejsem příčina, 
že je má tvář opálená.
Slunce, drahé kamení, 
od Krista Pána narození.“
Někde dá „tříkrál“ na plotnu několik zrnek 

kadidla, načež jsou hoši obdarováni a ubírají se dál. 
Na Domažlicku býval způsob tříkrálové obchůzky 
jiný. Z Domažlic chodívali dva žebráci ustrojení za 
krále – třetí král byl dřevěný na nástroji podobném rohatině. Tento dřevěný král musel 
za zpěvu stále dělat poklonu za pomoci jednoduchého převodu a kliky, jíž otáčel ten z 
tří králů, který rohatinu držel. Také v okolí Vysoké nad Jizerou se píseň zpívala odlišně:

„Na koledu jsme přišli k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
že jsme přišli k vám z daleka.
Z daleka cesta naše,
do Betléma mysl naše.
Dejte krejcar nebo grešličku,
nebo nějakou pokroutičku!
Až my z Betléma půjdeme,
na vás vzpomínat budeme.
Zaplatiž vám to Pán Bůh sám
a naposledy svatý Jan,
svatý Jan a svatý Štěpán!“
Koledníci provozovali na Tři krále rozličné hry. Od nejstarších dob chodívali na Tři 

krále koledovat kromě žáků i „kantoři“ a duchovní, „píšíce tři krále na dveřích 
domovních, kropíce svěcenou vodou i kouříce kadidlem“. Na Třebíčsku se dochovala 
zpívaná hra – rozhovor mezi lidem, Třemi králi, Herodesem a andělem, jejíž součástí je 
málo obvyklý „Marš svatých Třech králů“:

„Co k nebi hledíte, 
zdaž o tom nevíte,
že to krásné hvězdy znamení
zvěstuje narození Krále nového?
Protož jdeme hledati jeho!“
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V kostelech bývaly mimo lidové koledy a pastýřské hry prováděny i divadelní hry s 
vánoční tematikou. Jejich autory byli obvykle vzdělaní kněží. K jejich rozvoji došlo v 16. 
století zejména zásluhou jezuitů, ale také cisterciáků a františkánů. Hry o narození 
Páně jsou doloženy z Trutnova (1562), Prahy (1603, 1605, 1607 aj.), Ratají (1682), 
Kutné Hory a Klatov (1691) aj. Mnoho vánočních her bylo napsáno pro loutková 
divadla a byly provozovány až do druhé světové války. Až do Třech králů se hrály 
výpravné žákovské a lidové vánoční hry. Obvykle končily žádostí o dar: 

„Již jste ráčili slyšeti 
toto naše předsevzetí, 
které jsme nyní konali 
a před vámi ukázali. 
Pročež, kdo jste vděčni toho 
sprostného actu našeho, 
tedy račte se laskavě 
naklonit k nám milostivě, 
a nás grošemi fedrujte, 
z milosti lásky podarujte… “
V lednu, podle toho, na která data připadly Velikonoce, které se slaví na neděli po 

prvním jarním úplňku, začínala v dřívějších dobách doba postní. Než se ustálila na 
současných 40 dnech před Božím hodem velikonočním, kolísala její délka mezi 29 až 
64 dny. Mohla tedy začít hned po Třech králích. K tomu se vztahovala pranostika: 
„Když je sedm neděl půstu, sedm masopůstu a sedm do Svatého ducha, jest úrodný 
rok.“ Pokud byl studený rok, často na svátek svatých Fabiána a Šebestiána (20. 1.) 
přituhlo. Lidová moudrost toto pozorování shrnula do pranostik: „Na svatého 
Šebestiána se musí někdo utopit nebo zmrznout.“ Nebo: „Fabiánské zimy i cikáni se 
bojí.“ Pokud bylo na sv. Vincence (22. 1.) tepleji, věřili naši předkové, že budou v létě 
parna a v srpnu teplé noci. 

Oblíbeným svátkem je stále „Očisťování Panny Marie“ neboli Hromnice, kdy se 
v domácnostech uklízí vánoční výzdoba. Při bouřce za bití hromu – odtud jméno 
hromnice – se rozsvěcuje svíce a konají se při ní modlitby. Také při přípravě obilí k setí 
se vetkne hromnička do obilí a na špejchaře se přítomní modlí. Leckde hromnicí 
obnášeli umírajícího. Podle starého křesťanského řádu nemá v žádné křesťanské 
domácnosti chybět hromniční svíce, a když kněz přijde „s Pánem Bohem“, tato svíce 
se rozsvěcuje, stejně jako ve chvíli umírání.

Katechismus ovšem nabádá, že svěcených věcí se má užívat jen k tomu účelu, ke 
kterému byly od církve posvěcené, přesto byly právě svěcené věci užívány k čarování. 
Tak například ve starém českém rukopisu o mysliveckých obyčejích je tento recept: 
„Aby jiný terče netrefil: Kousek svíčky hromničné přilep na terč, když máš sám střílet, 
tedy ho odlup.“

Jedna z nejstarších českých pranostik, zaznamenaná roku 1457 Ctiborem 
Tovačovským z Cimburka, dělá dodnes našim ornitologům problémy. Jde o ono 
známé: „Na Hromnice si musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout.“ V publikaci 
Festkalender aus Böhmen, která vyšla roku 1861 v Praze, píše O. Reinsberg-
Düringsfeld o tom, jak chodili v tento den do zahrad nebo polí, aby si poslechli 
skřivánka. Ten podle pověry věštil úrodný rok. Již k svátku sv. Anežky (21. 1.) se 
vztahuje pranostika: „Sv. Anežka přinese škrobanka (rozuměj skřivánka) v rukávě a na 
hromnice musí zavrznout, kdyby měl zmrznout.“ Nebo: „Svatá Anežka když laskavá, 
vypustí skřivana z rukáva.“  
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Již od středověku se v našich končinách zabývali vánoční tematikou malíři, sochaři  
a později také vzdělaní kantoři a profesionální skladatelé, takže mnohé koledy, 
vánoční mše, hry a také obrazy s touto tematikou a betlémy jsou jejich výtvory. Lid pak 
jejich některé náměty přetvořil do nejrůznějších variant, často pozoruhodné invence. 
K největšímu rozmachu lidového umění došlo koncem baroka a pak ve druhé polovině 
19. století. To se pak dostalo zpětně do tzv. „vysoké kultury“ především v dílech 
spisovatelů 19. a počátku 20. století. Po druhé světové válce se lidové betlémářství 
udrželo jen v nejtradičnějších oblastech naší republiky.

Vánoční duchovní fenomén, ať inspirovaný biblickým poselstvím nebo jeho 
lidovým podáním, je námětem mnoha uměleckých děl i dnes. Vzhledem k vývoji 
především výtvarného umění se však někdy formy vyjádření tohoto poselství zdají tak 
nezvyklými, že se zdráháme je jako takové přijmout. Vždy však jde o naději a touhu po 
svátečním a hlubokém prožitku jedinečného mateřství Matky boží, a to někdy i proti 
vůli umělců. 

Radovan Zejda, Krásy Česka 4/2009, kráceno
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Farnost Lipník

Farnost sdružuje čtyři obce – Lipník, Ostašov, Petrůvky a Klučov. Farní kostel se 
nachází v naší obci a je zasvěcen sv. Janu Křtiteli.

V minulých letech prošel kostel generální opravou (2008 oprava vazby a krytiny, 
2009 nový hromosvodový systém a oprava fasády). Tyto opravy si vyžádaly nemalé 
finanční prostředky, které byly získány jako dary od fyzických osob, příspěvky od obcí, 
kraje, ministerstva kultury a EU. Přesto však tyto zdroje nestačily a farnosti zůstal dluh. 
Část ho byla již uhrazena a v současnosti jeho výše ještě činí 120.000,- Kč. Na tomto 
místě bych chtěl poděkovat všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli na opravy (ať už 
finančně nebo fyzicky) a není jim lhostejné, jak bude tato kulturní památka a dominanta 
Lipníka vypadat do budoucna. Vzhledem k této finanční situaci se v letošním roce 
prováděla jen běžná údržba a nové opravy se neprováděly. Hlavním úkolem do 
budoucna je bezbariérový přístup ke kostelu a oprava ohradní zdi a pilířů.

A nyní ještě několika slovy k letošnímu roku. V roce 2010 se konaly čtyři křty , jedna 
svatba a tři pohřby. Mše sv. se konaly pravidelně v neděli v 10:30 a ve středu. Na 
vánoční svátky (24. 12. a 25. 12.) připravujeme opět tradiční pásmo koled (zpěváci 
z Lipníka a Ostašova) a děti vystoupí  25. 12. odpoledne v 16:00 s divadelní scénkou 
o narození Ježíška. Na 1. 1. 2011 v 17 hod. si připravila hudební skupina FÁZE (mladí 
hudebníci z okolních farností) vánoční koncert. Všechny srdečně zveme do našeho 
farního kostela.

Mše sv. během vánočních svátků: 
24. 12.  22:30
25. 12. 10 :30
26. 12. 10:30

                     1.   1. 10:30
V příštím roce se v červnu uskuteční 1. sv. přijímání a 26. 6. oslavíme v našem 

farním kostele pouť.
Na závěr chci popřát všem požehnané Vánoce naplněné láskou, klidem a mírem 

a do nového roku hlavně hodně zdraví a Božího požehnání.
Pavel Nováček



A opět naděloval Mikuláš

Mikuláš se svou družinou byl zase za dveřmi, ano sobota  4. prosince byla opět 
zvláště dětmi jedním z nejočekávanějších dnů v roce. Kulturní komise při obecním 
úřadu pro ně připravila odpoledne plné her, při kterém si soutěžící ve velkém sále 
kulturního domu vyzkoušeli svoji dovednost a šikovnost.  A tak nemohl chybět slalom 
s pingpongovými míčky nesenými na lžících, kutálení  velkých míčů na čas, hod míči 
na cíl a oblíbená židličková. Jakmile se setmělo, shromáždili se děti se zapálenými 
lampiony a světly v doprovodu dospělých před kulturním domem a v houfu všichni 
společně odešli k Vánočnímu stromu na návsi před kostelem. Pro letošní rok ho pan 
farář pokřtil na Barborku a pan starosta připomněl tradici vánočních stromů, která se 
rozvinula v Čechách už na počátku 19. století, na  Moravě ale až ve století dvacátém.  
K dobré pohodě všem vyhrávala reprodukovaná hudba. Dospělí se v mrazivém večeru  
zahřívali nabízenými pohárky svařeného vína a děti si s nimi přiťukly na hezké Vánoce 
dětským šampaňských. Příjemné setkání zpestřily všem přítomným i vypouštěné 
horkovzdušné lampiony štěstí .

Všechny to ale postupně táhlo zpět do vytopeného kulturního domu. Tam se také 
děti dočkaly příchodu Mikuláše, dvou andělů a čertů. Je třeba říci, že mnohé sotva 
chodící děti se čertů opravdu velmi obávaly a tak uznalí pekelníci strašili a chrastili 
svými řetězi  jen velmi málo. Ve frontě na Mikulášovy dárky si pak děti zopakovaly 
připravené básničky a některé bájnému biskupovi i pěkně zazpívaly. Všechny se 
nakonec dočkaly dárkového balíčku a druhý den si ty nejšikovnější děti zopakovaly 
setkání se stejným Mikulášem, tentokrát u nich doma.

AP
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Vlastnoručně vyrobené aranžmá potěší víc

Vánoční dekorace, vazby na vánoční stůl, ozdobné věnečky na dveře domů a třeba 
i vánočně nazdobené truhlíky na okenní parapety si pod odborným dohledem vyrobila 
asi dvacítka žen z naší obce. O druhé neděli adventní  totiž všechny zájemkyně o tuto 
činnost zamířily do kulturního domu, kde jim s přípravou aranžmá pomohla  květinářka  
Marie Blažková z Třebíče. Členky kulturní komise pro tento odpolední kurs připravily 
dostatek chvojí všeho druhu a květinářka z třebíčského Jejkova přivezla nabídku 
dekorativních předmětů, ozdob a stuh všech barev.  Ke slovu tedy přišly zahradnické 
nůžky, vázací drát a pistole s tavným lepidlem. Každá z účastnic akce si tak mohla 
připravit aranžmá podle svých představ a zamýšleného barevného ladění letošní 
domácí sváteční výzdoby.

AP
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Námět pro seniory

Na mnoha místech našeho okresu existují kluby důchodců. Hlavně ve větších 
městech. Takováto sdružení se v poslední době objevují i na vesnicích a to tak, že 
utvoří tento klub více vesnic dohromady z pravidla tak, jak existovalo dříve zemědělské 
družstvo, nebo tehdejší národní výbor. Nedávno jsem se zúčastnil jednoho takového 
setkání důchodců v Číkově, kde byli důchodci z dalších dvou obcí - Jasenice a Tasova. 
Podobně jak se tato akce dělá u nás. 

Toto jsou však akce pořádané obecními úřady. Já mám na mysli vytvořit 
samostatnou organizaci klubu důchodců, která by se scházela častěji a sama si 
organizovala svoji činnost. Podobně jako je tomu například v Hrotovicích, nebo jiných 
větších místech. Organizace, která by sdružovala důchodce, členy klubu z pěti obcí tak 
jak bylo místní družstvo, nebo starý národní výbor. Vždyť způsob života  lidí na vesnici 
a ve městě se dnes už téměř neliší. 

Pro uskutečnění této myšlenky uvádím některé důvody. Dva roky pro pravidelné 
setkávání je dosti dlouhá doba na to, aby se spolu lidé viděli a popovídali si. Dalším 
důvodem je to, že příležitosti ke vzájemnému posezení je velice málo. Dříve téměř celá 
vesnice pracovala doma v družstvu a ti lidé se často vídali přímo v zaměstnání. Myslím 
si, že by takovéto pravidelné setkávání mohlo přispět k daleko větší pospolitosti lidí na 
zaslouženém odpočinku. Často je možné slyšet, že v dnešní době se lidé na vesnici už 
zdaleka tolik neznají jak tomu bylo dříve a jsou si čím dál víc vzdáleni. 

Celou tuto myšlenku předkládám jako podnět k veřejné diskusi.
Miroslav Čech

Zamyšlení nad dobrem a zlem

O loňských vánocích uvedla česká televize film o dobru a zlu režiséra Jiřího 
Stracha „Anděl Páně.“ Toto věčné téma pronásleduje lidstvo odnepaměti a je 
námětem většiny pohádek, v nichž dobro většinou vychází jako vítěz. V našem 
reálném životě tomu však velmi často bývá naopak.

Mnohokráte jsem se zamýšlel nad tímto tématem, proč je tomu tak?

Proč má ve většině případech zlo navrch, proč obecně je toho zla kolem nás tolik?  
Pokusím se nyní několika větami charakterizovat hlavní příčiny tohoto nikterak 
potěšujícího stavu lidské společnosti všeobecně.

Na počátku je nutné přiznat, že obraz světa kolem nás je přímým produktem konání 
nás lidí. V každém z nás je uloženo dobro i zlo, jen v poměru těchto dvou veličin se 
lišíme. Dobrý člověk bude mít ve svém nitru zcela jistě více dobra nežli zla a zlý zase 
obráceně. Všimněme si, že lidé drsní, drzí, vetřelí, hrubší mají větší potřebu se 
grupovat, nebo-li shromažďovat se v určitých stranách či seskupeních. Ti nejvíce vlezlí 
se pak často stávají jejich mluvčími.  Zatímco lidé slušní, čestní, ušlechtilí, dobročinní 
jsou většinou umírněnější, nenápadní, často až příliš mlčící v davu. Jinými slovy, zlo je 
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hlasité, hlučné, razantní, umí se prosadit. Kdežto dobro je skromné, krčí se kdesi 
v koutě, často se nechá překřičet, ba dokonce umlčet.

Pokud se nad celou touto věcí zamyslíme, dojdeme k žalostnému, bohužel 
pravdivému, závěru, že zlo není nic jiného, než produkt absentujícího dobra. Dobro 
totiž ponechává zlu veliký prostor. Svým chováním přímo zlu nabízí velké možnosti, 
které zlo velmi bravurně využívá. Opačně, zlo dovede dobro téměř na každém kroku 
velmi šikovně zneužívat. Někdo velice moudrý už dávno napsal. „ Kdo zlu neodporuje, 
sám se proviňuje.“ Čili vidíme, když věc domyslíme do samého konce, jak se ony lidské 
hodnoty úplně převrátí, jak  de facto za všechno zlo může vlastně dobro. Jak se 
najednou z dobrých lidí vyklubou provinilci, kteří svojí nečinností, apatií, neschopností, 
často barbarstvím zlo přímo podporují.

A tak si na prahu nového roku pojďme popřát, aby toho zla bylo mezi námi co 
možná nejmíň, aby dobro, kterému jsem věnoval toto malé zamyšlení, se dokázalo 
ozývat alespoň ve stejné míře jako zlo. Pěkný rok 2011 všem lidem dobré vůle.    

Miroslav Čech
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Na co  se můžeme ještě do konce
roku 2010 a v roce 2011 těšit:

26. 12. Turnaj ve stolním tenise v restauraci Na 13, 
zápisné pro hráče do 15 let činí 20 Kč, pro dospělé 50 Kč.

29. 12. Domácí zabíjačka pro veřejnost u kulturního 
domu, zač. v 8.30 hod.

21. 1. Myslivecký ples.

12. 2. Košt slivovice a ochutnávka štrůdlů v restauraci 
Na 13. Muži se účastní slivovicí, ženy štrůdlem, od 14 hod.

26. 2. 2011 Sousedský ples, hraje skupina Sagita, 
předtančení mažoretky z  Jaroměřic nad Rokytnou.

5. 3. Masopust.

26. 3. 2011 Dětský karneval v duchu královském rodiny.
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A ještě jednou Lípa...

... tentokrát barevně.
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