Novoveské zvěsti
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zpravodaj obce Nová Ves u Světlé
Obecní úřad Nová Ves u Světlé, Nová Ves u Světlé č. 5
582 91 Světlá nad Sázavou, tel: 569 456 658,
e-mail: ou@novavesusvetle.cz, www.novavesusvetle.cz
www.facebook.com/ObecNovaVesuSvetle

Vážení spoluobčané,
blíží se čas vánočních svátků a konec roku 2016. Proto bych nejdříve chtěl
poděkovat za spolupráci členům zastupitelstva obce, pracovníkům Obecního úřadu,
spoluobčanům a vedoucím organizací.
K příležitosti těchto překrásných svátků Vám jménem Obecního úřadu a
zastupitelstva obce chci popřát dobrou pohodu, blažené chvíle vzájemné úcty a
krásné lidskosti. Zároveň Vám do nového roku přeji všechno nejlepší, hodně štěstí,
zdraví, lásky, osobních i pracovních úspěchů.
Václav Kopic, starosta

Aktuality
Znak a vlajka obce
V roce 2018 si připomeneme 640 let od první doložené písemné zmínky o naší obci.
Při té příležitosti bychom chtěli využít možnosti, kterou nabízí zákon o obcích, a
požádat předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o udělení znaku a vlajky
obce.
Proto jsme oslovili heraldika a vexiologa Mgr. Jana Tejkala, aby zpracoval návrhy
znaku a vlajky naší obce.
Jedná se o velmi důležitý krok, znak a vlajka budou naši obec reprezentovat. Do
schránek Vám byly doručeny návrhy Mgr. Jana Tejkala s jejich stručným popisem a
výkladem významu. Nezkrácenou verzi textu naleznete na webových stránkách obce
www.novavesusvetle.cz nebo na OÚ.
Z nejlépe hodnocených návrhů vybere zastupitelstvo obce na příštím jednání
zastupitelstva návrh finální. Mgr. Jan Tejkal pak zpracuje žádost, která bude odeslána
do Podvýboru pro heraldiku a vexiologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
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Předběžné výsledky ankety:
Pořadí
1.
2.
3.

Návrh znaku a vlajky
7-A
10
9

Počet bodů
92
59
48
Václav Kopic, starosta obce a zastupitelé

Tvorba nových obecních symbolů
Znak a vlajka musí respektovat soubor více či méně pevně stanovených
heraldickýcha vexilologických zásad a musí rovněž vykazovat zřetelný významový
vztah k lokalitě, kterou reprezentují. Při tvorbě znaku se vychází z historické pečetní
či razítkové symboliky obce, odkazuje se na význačné události nebo pověsti a mýty
v dějinách obce, připomínají se erbovní motivy někdejších feudálních majitelů obce či
panství. Poukazuje se na specifické historické či současné řemeslné a jiné pracovní
aktivity obyvatel obce, nebo se vykresluje určitý typický přírodní motiv krajiny, do níž
je obec zasazena.
Vlajka obce by měla odpovídat podobě či symbolice znaku obce.

Střípky z Obecního úřadu





Byla dokončena oprava komínu a výměna čapího hnízda.
S přispěním dotace z MMR byly opraveny dva úseky místních komunikací.
Pasport komunikací – GEONOVA zpracuje pasport obecních komunikací
Sběr použitého kuchyňského oleje bude možno nově odevzdávat od nového
roku první sobotu v měsíci od 9 – 10 hodin v areálu bývalého lihovaru.

Vítání občánků
V sobotu 5. listopadu jsme přivítali děti narozené v květnu až srpnu 2016. Pevné
zdraví a hodně štěstí do života jsme společně s dětmi z místní školy a školky popřáli
Simonce, Matějovi a Rubínkovi.
Vždyť to není příliš dlouho, co jsme byli v peřince a už jdeme zazpívati miminku a
mamince.
Vítáme tě broučku malý, do života mezi nás, vždyť tě čeká život celý, život a s ním
plno krás.
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Okénko školy
Ředitelské volno
Ve středu 19. 10. znepříjemnil obyvatelům v celé Nové Vsi u Světlé život výpadek
dodávky elektřiny. Tento výpadek by znemožnil i provoz školy – omezení při vaření,
nemožnost svícení a topení. Škola měla do poslední chvíle snahu zajistit pro žáky
základní školy i děti z mateřské školy náhradní program. Byl objednaný výlet do ZOO
Jihlava s výukovým programem. Bohužel nám nepřálo počasí, které bylo chladné a
deštivé. Toto počasí odradilo rodiče dětí ze školky, kteří v úterý odhlásili z výletu větší
množství dětí. To by znamenalo pro ty, kteří by se výletu zúčastnili, navýšení jeho
ceny. Vzhledem k těmto skutečnostem se ředitelka školy po poradě se všemi
pedagogy ze školy – mateřské i základní rozhodla vyhlásit na tento den ředitelské
volno. Omlouváme se rodičům za komplikace způsobené pozdním vyhlášením
tohoto volna.
Mgr. Petra Hálová, ředitelka školy

Spaní ve škole
V úterý 27. 10. v předvečer svátku svatého Václava se školáci se svými učitelkami,
paní vychovatelkou, kuchařkou a školnicí sešli ve škole ještě jednou – večer. Čekalo
je totiž přespání ve škole s plněním úkolů, které mělo za cíl přiblížit dětem osobu
svatého Václava a dobu vlády prvních Přemyslovců. Po rozdělení do družstev žáci
plnili různé kvízy, připravili si část večeře, vyrobili svatováclavskou korunu Karla IV.,
našli poklad…
Dojmy dětí z této akce přibližují slohové práce, které na téma spaní ve škole psali
žáci 4. a 5. ročníku.
Mgr. Petra Hálová, ředitelka školy

Přespávání ve škole očima dětí
 Dne 28. září se v ZŠ a MŠ konalo přespávání školáků. Přespání bylo na motto
svatý Václav a jeho doba.
Děti se rozdělily do 3 týmu: žlutí, červení, zelení. Žlutí se skládali z Jindřišky
Váverkové (kapitánky), Víti Koukala, Anny Koukalové, Vojty Vávry a Šárky
Novákové. Červení se skládali z Anety Teclové (kapitánky), Markéty
Slezákové, Vaška Pelce, Kateřiny Hálové a Pavla Čepla. Zelení byli ve
složení: Jan Vávra (kapitán), Milan Váverka, Karolína Fišerová, Kuba Kopřiva,
Anička Bártová.
Žáci plnili různé úkoly, za které dostávali stříbrňáky. Celkově bylo sedm
disciplín, včetně hledání pokladu, ve kterém byly sladkosti, které si děti poté
rozebraly. Vyhrál tým Žlutých s 29 stříbrňáky. Druzí byli Červení s 26
stříbrňáky a poslední byli Zelení s 23 stříbrňáky. Všem se přespávání v
mateřské školce líbilo.
 V úterý 27. září se skoro celá třída zúčastnila spaní ve škole s tématem svatý
Václav. Sešli jsme se ve školní družině v 18:00, potom jsme se rozdělili na
týmy: červení, zelení a žlutí. Já byla kapitánkou červených, Jindřiška žlutých a
Honza zelených. Já měla: Markétku, Káťu, Vaška a Pavla. Jindřiška měla:
Víťu, Aničku Koukalovou, Vojtíka a Šárku. A Honza měl: Kubu, Milana, Aničku
Bártovou a Káju. První disciplína byla kvíz o svatém Václavovi. Druhá
disciplína byla uvařit královskou hostinu (bramborové placky, muffiny). Třetí
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disciplína byla udělat královskou korunu podle skutečnosti. Potom jsme měli
večeři tousty se zeleninou. Čtvrtá disciplína byla páka, jeden z týmu si dal
páku. Potom jsme poslouchali pověst o svatém Václavovi a podle toho jsme
doplnili chybějící slova na papíře. Potom jsme šli hledat poklad. A bylo
vyhlášení. Žlutí byli 1, Červení 2 a Zelení 3. A poté jsme šli spát. Ráno jsme
měli k snídani: tousty, vdolečky a chléb s máslem a marmeládou.
 V sedm hodin byl první kvíz. Po kvízu jsme si dělali večeři – bramborové
placky a muffiny. Pak byla výroba svatováclavské koruny a páka. Potom jsme
si šli sníst večeři. Po večeři byly další dva kvízy. Za dvacet stříbrňáků jsme si
mohli koupit klíč k truhle. Dvě víly nás zavedly k místu, kde byl poklad (ve
školce v truhle): pohár, lízátka, bonbóny, rozvrh a pět sešitů zdravé zoubky.
Potom v 11:00 jsme šli spát. Ráno jsme se vzbudili v 6:30. V 7:00 byla
snídaně. Po snídani jsme šli do družiny a čekali na devět hodin. V 9:00 jsme
šli domů. Moc se nám tu líbilo a chtěli bychom přijít znovu.
žáci 4. a 5. třídy ZŠ Nová Ves u Světlé

Barevný týden v MŠ
Ve dnech 17. 10. - 21. 10. proběhl v naší škole opět „Barevný týden“. Každý den
proběhl ve znamení jedné barvičky podzimu.
A co jsme s dětmi ve školce dělali?
V pondělí jsme se oblékli do zelené barvičky a proměnili se v žabičky Kuňkalky.
Zazpívali jsme písničku „Travička zelená“. Zacvičili si žabí rozcvičku. Následně jsme
zopakovali, jaká zvířátka jsou zelená a některá si děti vymalovaly temperovými
barvami.
V úterý jsme rozzářili školku žlutou barvičkou. Zahřáli jsme se u písničky „Sluníčko,
sluníčko“. Poté si děti procvičily své prstíčky při výrobě sluníčka.
Ve středu jsme z důvodu odstávky proudu museli přerušit provoz školy. O červenou
barvičku jsme však nepřišli a nahradili jsme si ji dne 3. 11., kdy jsme si s trpělivostí a
pečlivostí nalepili rozstříhaná srdíčka.
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Ve čtvrtek nás čekala barva oranžová. Děti se proměnily v králíčky a každý si vyrobil
mrkvičku obtiskem své nožky na čtvrtku. Dolepily k ní zelenou nať z papíru a rázem
tu byl záhon těch nejhezčích mrkví.
Týden nám ukončila barva hnědá. Povídali jsme si o všem, co může být hnědé. Tento
den si děti procvičily jemnou motoriku prstíků, kdy pomocí trhání a mačkání hnědého
papíru a lepení na čtvrtku, vytvořily společně velikou sovu „Bětku“. Nakonec jsme si
zopakovali barvičky celého týdne.
Cílem celého projektu bylo osvojit si a poznávat barvy.
Lucie Petrová, učitelka MŠ

Sběr hliníkového odpadu v ZŠ a MŠ
(tj. víčka od jogurtů, plechovky od limonád či piva, alobal…)
Sběr můžete odevzdat ve škole do pytle naproti ředitelně. Výtěžek bude použit pro
potřeby ZŠ a MŠ.

Životní prostředí
Oprava komína
Na podzim tohoto roku byla provedena celková oprava komína bývalého lihovaru. Na
jaře se při snižování čapího hnízda zjistilo, že stav komína není dobrý. Pokud by ho
obec nenechala opravit, hrozilo by v budoucnu jeho poškození. Především v horní
části komína bylo nutné zpevnit okraje, vyspárovat uvolněné škvíry mezi cihlami,
komín natřít a zpevnit kovovými obručemi. Aby komín tolik netrpěl, byla na vrch
komína připevněna podložka pro čapí hnízdo. Opravu komína, která stála 146 410,Kč a výměnu čapího hnízda, na kterou jsme dostali dotaci z MŽP 23 958,-Kč,
provedla firma Miloslav Špreňar, Velký Dřevíč.
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Sběr použitého kuchyňského oleje
Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí i životnost
vaší kanalizace. Stačí olej doma slévat do PET lahví a uzavřené PET lahve vhazovat
do nádoby na sběr použitého oleje. Olej je pak určen k ekologické likvidaci, kterou
pro naši obec zajišťuje firma Černohlávek oil.

Z historie
Spolky v Nové Vsi u Světlé (2. část)
Fotbal
Historie kopané v Nové Vsi sahá do třicátých let 20. století. Skupina nadšenců si
nejprve chodila zakopat na hřiště v Borovinách, naproti lavičce. Později se přesunuli
na hřiště v Suchých lukách.
V roce 1940 bylo zbudováno hřiště u lesa Zlatokopy. Fotbal v Nové Vsi spadal do
kompetence místní sokolské tělovýchovné jednoty (oddíl Sokol Nová Ves).
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V roce 1956 došlo ke změně názvu na TJ Jiskra Dobrá. V roce 1958 se ustanovil
oddíl kopané a přihlásil se do okresního přeboru (okres Ledeč). Po většinu sezon se
držel v popředí tabulky – v první sezoně skončili zdejší fotbalisti na pěkném třetím
místě.
Místní fotbalový klub se též zapojoval do života v obci, ať už to byla organizace sběru
železného šrotu, anebo pořádání turnajů a her pro mládež. V pozdějších letech byly
fotbalovým klubem pořádány turnaje ve stolním tenisu a volejbalu. Pravidelnou akcí
byl také slavnostní ples.
V roce 1980 došlo ke změně názvu TJ Modeta Dobrá, podle továrny, která činnost
klubu sponzorovala.
V roce 1992 měl místní fotbalový oddíl 35 členů, z nichž 22 bylo aktivních fotbalistů.
Žákovské ani dorostenecké družstvo nefungovalo.
Od roku 1993 se ustálil název TJ Jiskra Dobrá. I přes velké problémy ve financování
se místnímu oddílu podařilo zorganizovat turnaj dorostenců v roce 1996, na němž se
představili i hráči Sparty a Slavie.
V sezoně 2001/2002 tým postoupil do III. třídy. Vydržel tam však jen jednu sezonu.
V červnu 2005 došlo k požáru železničního vagonu (kabina na převlékání hráčů).
Pachatel dodnes není známý. Nastalou situaci vyřešili Vlastimil Šimek a Vladimír
Nedoma sestavením prozatímních buněk.
V sezoně 2005/2006 se novoveský tým dostal zpět do III. třídy. Je to devátá nejvyšší
soutěž v ČR. Je řízena Okresním fotbalovým svazem v Havlíčkově Brodě.
Zdroj: Nová Ves u Světlé historie a současnost 1378 - 2008

Kultura
Stromková slavnost
V sobotu 22. 10. se konala v naší obci stromková slavnost. Vybaveni rýči, lopatami a
konvemi jsme vyrazili za kapličku sázet ovocné stromky. Akce se konala u příležitosti
Dne stromů, který si připomínáme 20. října. Den stromů je svátek, který stromy
oslavuje prostřednictvím jejich společného sázení. V současné době se Den stromů
slaví ve více jak 40 zemích světa.
Mgr. Žaneta Slezáková

Nebe nad Novou Vsí zkrášlili pestrobarevní draci
Svátek vzniku Československé republiky (28. 10.) patřil v Nové Vsi létajícím drakům.
Každý, kdo měl doma draka, spěchal k vodárně, aby vyzkoušel jeho létající
schopnosti. Draků se sešlo opravdu hodně. Na obloze létalo přes pět desítek
nejrůznějších typů. Vidět jsme mohli Mořskou pannu, Ferdu mravence, Orla, Mimoně,
Slunečnici, Sovu…
Letos se soutěžilo ve třech disciplínách. Nejkrásnějšího doma vyrobeného létajícího
draka přinesli Martin s Filípkem, s nejoriginálnějším nelétajícím drakem se pochlapili
Artur s Robinkem a nejdéle létal drak Emičky a Sáry. Všechny děti obdržely diplom,
balíček sladkostí, výherci soutěžních disciplín si pochutnali na dortu. Občerstvení
(špekáčky a čaj) zajistila obec Nová Ves u Světlé.
Mgr. Žaneta Slezáková
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Adventní čas v obci
V neděli 27. 11. začal advent. Tradicí v naší obci je každoroční rozsvěcení vánočního
stromu před Obecním úřadem. Ani letos tomu nebylo jinak. Děti z místní ZŠ a MŠ
nám předvedly pásmo básniček a písniček. Na sále kulturního domu v odpoledních
hodinách probíhaly vánoční dílny pro děti. Na dílnách byla ozdobena 3 kg perníčků
polevou z pěti bílků.
Obec uspořádala 30. listopadu v sále kulturního domu předvánoční posezení pro
seniory. Babičkám a dědečkům udělaly radost děti z místní ZŠ a MŠ se svým
pásmem plných písniček, básniček, tanečků a divadel. K poslechu a tanci zahrála
kapela ČAS. Občerstvení zajistila obec Nová Ves u Světlé. Senioři si pochutnali na
bramborovém salátu s řízkem.
V sobotu 3. 12. se konaly vánoční dílny pro dospělé, kdy se kromě tradičních věnců
a vánočních dekorací vytvářeli andílci ze stužek.
V sobotu 10. 12. se konal na sále Adventní koncert pěveckého sboru ZŠ Lánecká.
Společně jsme si užili vánoční pohodu.
Ve středu 14. 12. jsme se podruhé zapojili do akce Česko zpívá koledy s regionálním
Deníkem. Společně jsme si zazpívali koledy a zpříjemnili vánoční čas.
Mgr. Žaneta Slezáková
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Lampionový průvod
Dne 5. listopadu se v naší obci konal lampionový průvod, který pro nás připravila již
podruhé kulturní komise.
Sešli jsme se u fotbalového hřiště, trasa byla tajná, jasný byl jen start a cíl. Na
začátku průvodu všichni příchozí obdrželi od pana starosty reflexní pásku. Nejprve
lampiony rozsvítily novostavby, dále jsme se vydali podvečerní procházkou rozsvítit
další části obce, došli jsme ke školní zahradě, odkud na nás pohlížela socha
nasvíceného lva.
A cíl? Průvod se na závěr vydal k místnímu kulturnímu domu, kde bylo připravené
posezení a občerstvení, o které se postaraly šikovné maminky.
Sobotní podvečer jsme si všichni moc užili a už se těšíme na třetí ročník. Tímto
děkujeme všem, kteří se na přípravě podíleli. Poděkování patří také Daně
Krupauerové, která věnovala hlavní ceny pro vítěze jednotlivých kategorií - tři dorty
ve tvaru draka.
Veronika Vávrová

Výlet na muzikál
V sobotu 26. 11. se opět pořádal výlet organizovaný naší obcí. Cílem výletu bylo
hlavní město Praha. Sraz účastníků byl ve 12 hodin na autobusové zastávce, kde už
na nás čekal připravený autobus.
Do Prahy jsme dorazili kolem druhé hodiny. Vystoupili jsme u vlakového nádraží a
odtud se náš zájezd rozešel různými směry. Každý se těšil trochu na něco jiného.
Někdo si zpříjemnil den procházkou po Václavském či Staroměstském náměstí, kde
byly mimo jiné i vánoční trhy s tradičním svařákem a trdelníkem. Někteří byli také
trochu nakupovat, ať už jen tak něco pro radost, nebo účelně pod stromeček. A
někdo trávil volný čas v restauraci na dobré večeři či v kavárně na kafíčku.
Každý měl jiný program, ale všichni jsme se těšili na 18. hodinu, kdy nastal zlatý hřeb
našeho výletu, a to návštěva Divadla Hybernia, kde se odehrál historický muzikál
Sibyla - Královna ze Sáby. V hlavních rolích se nám představili Zdeněk Fric, Eva
Burešová, Ilona Csáková a jiní známí herci. Děj muzikálu je zasazen do doby krále
Šalamouna, ke kterému přichází na pozvání královna Sibyla. Mezi králem a
královnou vzplane velká láska, ale osud jim bohužel nepřeje a po narození jejich
syna, královna Sibyla odchází. Celý historický děj je propleten vizemi Sibyly o
budoucí moderní době. Závěrečná část dává lidem naději, že i v těch nejtěžších
chvílích života má největší smysl láska.
„Jen láska zůstává, i když je všechno ztracený……“
Děkujeme za krásný kulturní zážitek a těšíme se na další výlety pořádané obcí.
Bc. Šárka Slezáková

Plánované akce
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17. 12. – dětský vánoční bál od 14:30
únor - přednáška o první pomoci
březen - dětský maškarní bál, hasičský ples (hasiči)
Kulturní komise dále připraví zájezd do Horáckého divadla v Jihlavě.

Sport
Fotbal
Výsledky sezóny podzimní části sezóny 2016 – 2017
Havlíčkův Brod A2A - III. třída mužů
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

neděle 25. 8.
sobota 1. 10.
neděle 9. 10.
neděle 16. 10.
neděle 23. 10.
sobota 29. 10.

Nová Ves u Sv. – Dolní Město
Havl. Borová B – Nová Ves u Sv.
Nová Ves u Sv. – Havl. Brod C
Hněvkovice – Nová Ves u Sv.
Nová Ves u Sv. – Česká Bělá
Šlapanov – Nová Ves u Sv.

1:2 (0:1)
2:2 (0:1)
4:7 (1:3)
1:3 (0:1)
5:2 (2:0)
5:2 (1:1)

Dovolte mi, abych poděkoval všem našim fanouškům a příznivcům za podporu. Rád
bych popřál členům našeho fotbalového klubu a občanům Nové Vsi u Světlé do roku
2017 pevné zdraví, hodně štěstí a spoustu úspěšných útoků zakončených gólem v
síti soupeře.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
Vlastimil Šimek

Hasiči
V sobotu 1. 10. 2016 proběhlo v Habrech podzimní kolo HRY PLAMEN, Závod
požární všestrannosti. Celkem se této soutěže účastnilo 52 hlídek v kategorii
mladších dětí, 57 hlídek v kategorii starších dětí, 23 dorostenek a 23 dorostenců. Za
Novou Ves nastoupily 2 pětičlenné hlídky mladších dětí, 2 hlídky starších dětí a 7
dorostenců. Děti zde závodily ve střelbě ze vzduchovky, základech topografie a
určování mapy a azimutu, požární ochraně, uzlování, základech zdravovědy a
přelezu po vodorovném laně. V kategorii mladší se Nová Ves A umístila na 12. místě
a nasbírala 14 trestných bodů, Nová Ves C obsadila 23. místo a nasbírala 24
trestných bodů. Ve starší kategorii obsadila Nová Ves A 5. místo a nasbírala 8
trestných bodů a Nová Ves C obsadila 4. místo a posbírala 7 trestných bodů.
V kategorii dorostenci závodil za Novou Ves Jiří Pavlíček, který obsadil v celkovém
hodnocení 14. místo a nasbíral 5 trestných bodů, dále pak Petr Piskač, který obsadil
16. místo s jedním trestným bodem a Miroslav Janda, který skončil na místě
devatenáctém a sedmi trestnými body. V dorostenecké kategorii dívek se závodu
účastnila Marie Hartová, která obsadila celkové 16. místo a posbírala 2 trestné body,
dále pak Olga Říhová, která se umístila na 13. místě s 1 trestným bodem, Eliška
Řezníková, která obsadila 20. místo s 8 trestnými body a Martina Podaná, která se
umístila na 3. místě s 0 trestnými body.
V současné době se na schůzkách věnujeme různým hrám a od nového roku
začneme trénovat na jarní oblastní kolo HRY PLAMEN, které proběhne
pravděpodobně začátkem května ve Veselém Žďáře.
Závěrem bych vám všem chtěla popřát vše nejlepší do nového roku, mnoho zdraví,
štěstí, lásky, pohody a splněných přání.
Tereza Kubíčková
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Děti
Ahoj děti,
přijďte si společně s kamarády zacvičit. Po vánočních prázdninách začínáme zase
4. 1. 2017 v 16:30 na sále kulturního domu v Nové Vsi u Světlé, dále každou středu
ve stejný čas tamtéž.
Doporučený věk dětí: 2 – 8 let
S sebou: pití, boty na cvičení
Náplň: jednoduché pohybové aktivity doplněné krátkými říkankami, hry v kolektivu,
zdokonalování dovedností na nářadí, míčky, míče, tunel, overbally, švédská bedna,
žíněnky, žebřiny, lavičky, trampolína, padák, obruče, motorické dráhy, zpěv lidových
písniček…
Cena: 20 Kč/dítě (u sourozenců platí pouze nejstarší)
Těší se na vás Žaneta Slezáková

Vánoční dárky českým dětem nosí Ježíšek 24. prosince. V českých domácnostech
najdeme u štědrovečerního stolu kapra s bramborovým salátem. Kdo by neznal
tradiční pouštění lodiček ze skořápek ořechů, rozkrajování jablka, lití olova, házení
střevícem?
Snad žádné období během roku není spojeno s tolika pověrami a kouzly jako právě
Vánoce. Spousta obřadů a mýtů pochází z dávných předkřesťanských dob a byly
spojeny se slavením zimního slunovratu.
V každé zemi se Vánoce slaví jinak, někde podobně jako u nás, někde úplně jinak.
Víte, jak se slaví Vánoce v USA, Německu nebo Itálii?
Vánoce v USA
Na Štědrý den se normálně chodí do práce, alespoň na půl dne. K večeři se pak
každý oblékne do něčeho pohodlného a začnou se podávat oblíbená rodinná jídla.
Často je to krocan se šunkou, jinde ale i mořské plody, nebo prostě pizza. Téměř
nikde nechybí americký páj (koláč), většinou jablečný. Vánoce se však slaví hlavně
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25. prosince, kdy je státní svátek. Celý den se odpočívá a navštěvují se příbuzní.
Popíjí se horká čokoláda, punč nebo vaječný koňak, někde se podává i cukroví.
Ráno se rozdávají dárky, které přes noc přivezl Santa Claus na saních, do kterých je
zapřaženo osm sobů.
Vánoce v Německu
Tradiční Vánoce v Německu jsou v mnohém podobné našim českým Vánocům.
Avšak vánoční výzdoba je mnohem větší a honosnější. Skoro po celém Německu na
Štědrý den prochází Christkind, neboli Ježíšek, který je od našeho k nerozeznání, jen
s tím rozdílem, že si na rozvoz dárků osedlává vítr.
Vánoční kuchyně nabízí mnoho pokrmů z ryb, jako jsou: pečená štika, candát na
roštu, plněný kapr a podobně. S oblibou se podává konšelská mísa, která se skládá
z kousků vepřové pečeně, kachny, husy, krůty, uzeného masa a ze smetanových
klobás. Místo klasických vánoček se v Německu pečou vánoční štoly. A nechybí ani
cukroví. Nejčastěji se však dělá vaječné cukroví známé také jako marcipánové
cukroví.
Vánoce v Itálii
Čas Vánoc v Itálii začíná osm dní před 25. prosincem a končí po dvanácti dnech - na
svátek Tří králů. Štědrý večer se slaví jako předvečer narození Páně jen schůzkou s
přáteli. Italské děti dostávají dárky až na první svátek vánoční ráno. Štědrovečerní
večeře se liší podle jednotlivých regionů. Na stolech nechybějí krocan ani ryba, v
poslední době však stále častěji Italové podávají těstoviny - například s mořskými
plody. Ve srovnání s našimi, jsou italské Vánoce velmi odbyté: vždyť tu ani nepečou
cukroví. Jenom ta půlnoční mše je stejná. Pod vánočním stromkem najdou děti téměř
vždy i malé jesličky.
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Milí čtenáři,
začínáme si uvědomovat, že se blíží Vánoce, konec roku a samozřejmě rok nový.
Náves nám zdobí vánočně ozdobený strom, který nám připomíná adventní čas. Už
jen několik málo dnů zbývá, než zhasne na adventním věnci poslední svíčka. Vůně
svařeného vína a vánočních sladkostí je cítit ze všech domácností.
Vánoce v klidu a pohodě, v novém roce pevné zdraví, trochu štěstí, hodně úspěchů,
krásné chvíle u společného stolu nejenom o štědrovečerní večeři, ale i po celý rok a
mnoho příjemných chvil s naším vánočním zpravodajem přeje všem čtenářům
redakce Novoveských zvěstí. Na shledanou v roce 2017.
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