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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři,

     do konce roku 2008 zbývá už jen 
několik dní. Letošní rok byl velmi 
hektický, alespoň pro mne určitě. 
Před námi jsou Vánoce. Přeji všem 
lidem, abychom dokázali alespoň 
v těchto dnech zpomalit a prožít 
příjemné chvíle v kruhu svých 
blízkých. 
     Vánoce jsou také o rozdávání 
dárků a radosti druhým. Asi největší 
dárek dostala letos naše obec 
v podobě nové moderní prodejny 
JEDNOTA a mám z toho upřímnou 
radost. Široko daleko nám ji závidí.
     Z celého srdce se již těším na 
vánoční koncert a pokud budete 
mít trochu času, přijměte ode mne 
pozvání.

Děkuji.
Ing. Zdeněk Nekula

starosta obce

Otevření nové 
prodejny  Jednoty

    V březnovém zpravodaji obce 
Těšetice jsme čtenáře informovali o 
krocích, které JEDNOTA, spotřební 
družstvo, Moravský Krumlov dělala a 
dělá pro výrazné zlepšení svých služeb 
v obci. 

     Součástí tohoto vyjádření byl i příslib 
zprovoznit ještě v letošním roce novou 
prodejnu. 

     Dnes můžeme s uspokojením 
konstatovat, že tento slib byl 
bezezbytku splněn. Dne 13. října 2008 
za účasti starosty obce ing. Zdeňka 
Nekuly, předsedkyně místního člen-
ského výboru Jednoty p. Anny 
Telekiové a vedoucích pracovníků 
Jednoty byla slavnostně uvedena do 
provozu nová prodejna, která 
v rekordně krátké době vyrostla na 
místě zdemolovaého starého domu. 
Vedení 
spotřebního 
družstva se podařil 
skutečně husarský 
kousek a nový 
objekt prodejny 
rostl pod vedením 
p. Ondreje 
Čarnogurského , 
vedoucího útvaru 
investic družstva, 
doslova před 
očima.  
     U příležitosti 
slav-nostního 
otevření bylo  
vysloveno podě-
kování i obci Tě-
šetice a starostovi 
ing. Zdeňku 
Nekulovi za 
mimořádně vstříc-
ný přístup v prů-
běhu celé výstav-
by,  stejně jako 
poděkování za 
vysoké nasa-zení 
jednotlivých do-
davatelských firem 
podílejících se na 
provedení stavby. 

     Konečný výsledek tohoto vše-
obecného úsilí nyní slouží občanům 
Těšetic i blízkého okolí. Prodejna svým 
provedením i technickými parametry 
splňuje veškeré podmínky kladené na 
hygienicky  nezávadný prodej 
potravin i dalšího smíšeného zboží….

Pokračování na str. 2

ZPRAVODAJ
OBCE TĚŠETICE

18. prosinec 2008            Zdarma do každé domácnosti             Číslo 4 – ročník 2008 

Pozvánka
na

VÁNOČNÍ KONCERT
„Cimbálové muziky Antonína Stehlíka“

vstupné dobrovolné

Srdečně zveme všechny lidi dobré vůle.

v neděli 28. prosince 2008 v 18:00 hodin
v kostele v Těšeticích
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     Nová prodejní plocha má výměru  
110 m2, což je oproti  50 m2  staré pro-
dejny výrazné zlepšení možností 
uložení zboží a jeho kulturní nabídky 
v dostatečném sortimentu.
     K označení prodejny „JEDNOTA“   
přibyl nápis  „ COOP“, což je nové 
logo, symbol vyjadřující  zařazení  
družstva do skupiny ostatních 
spotřebních družstev v ČR. 

     Věříme, že pracovnice prodejny 
pod vedením p. Stely Doležalové se 
stejným úsměvem a ochotou, ale 
v podstatně lepších pracovních 
podmínkách, budou vycházet všem 
vám, našim váženým zákazníkům, 
obětavě vstříc. 

     Cílem JEDNOTY, spotřebního 
družstva, Moravský Krumlov je zákazník 
spokojený s našimi službami, který se 
k nám rád vrací. 

     V Těšeticích k tomu nyní máme
vytvořeny všechny předpoklady.   

Ing. František Šlapanský
předseda družstva

Volby do 
zastupitelstva kraje 

a senátu.

Proběhly ve dnech 17. a 18. října. 

Zúčatnilo se 169 voličů z 394 
evidovaných, což činí asi 42 %. 

Uvádíme trošku statistiky:
Do zastupitelstva kraje
získala v Těšeticích:
1. místo KDU-ČSL  s počtem 81 hlasů
    Ing. Juránek 53 hlasy 
    Ing. Nekula 48 hlasů 
    Ing. Balík 28 hlasů
    Ing. Vybíral 23 hlasy

2. místo obsadila 
    ČSSD s počtem 32 hlasů
3. místo obsadila
    KSČM  - 30 hlasů

Senát :
1. RNDr.  Marta Bayerová – 66 hlasů
2. Ing. Alois Vybíral  - 42 hlasy
3. Ing. Ladislav Skopal – 22 hlasy
4. Ing. Petr Nezveda – 20 hlasů
5. Ing. Tomáš Rothröckl – 6 hlasů
6. Ing. Josef Molín – 1 hlas

Druhé kolo senátu se konalo o týden 
později tj. 24. a 25. října. Přišlo 145 
voličů.

Z tohoto duelu vyšla vítězně RNDr. 
Marta Bayerová, která získala 115 
hlasů a její protikandidát Ing. Petr 
Nezveda 30 hlasů. 

Jana Ryšavá

Rekonstrukce 2009
    Jak již bylo v minulém vydání 
zpravodaje avizováno, připravuje se
na příští rok rekonstrukce ulice 
Růžová a k Bezroukovým s využitím 
dotace z Evropské unie. 

    Pokud to bude možné, budou 
opraveny i některé další ulice. Proto 
je nutné, aby občané, kteří nejsou 
připojeni na kanalizaci, vodovod a 
plyn, nečekali na zahájení prací a 
vybudovali si přípojky ihned na jaře.

    Také budeme žádat o dotaci na 
další opravu hasičské zbrojnice, 
výměnu podlahy a herních prvků 
v MŠ a rekonstrukci opěrné zdi u 
hřiště pod kostelem. 

(ZN)

Co s ním?
    Pokus o získání dotace ze státního 
rozpočtu na rok 2009 na zastřešení 
stavby kulturního domu nevyšel a tím 
zřejmě i poslední šance na do-
končení KD. Povětrnostní vlivy již 

zásadně poškodily toto dílo. Co 
bude dál? 
    Bude vypracován odborný po-
sudek od statika a na základě 
tohoto materiálu bude zastupitelstvo 
s největší pravděpodobností rozho-
dovat mezi částečnou, nebo úplnou 
demolicí a následně se bude 
připravovat projekt na celkovou 
revitalizaci této části obce.

(ZN)

Policie ČR
       

    Na základě podnětů jednotlivých 
občanů i petice téměř všech 
obyvatel z ulice ke koupališti, kteří 
mají oprávněné připomínky k do-
držování omezené rychlosti vozidel v 
obci, byly s obvodním oddělením 
Policie ČR v Prosiměřicích dohod-
nuty dvě dopravně bezpečnostní 
akce na místních komunikacích. 

(ZN)

Blahopřejeme 
jubilantům…

60 let

- Vaváková Jarmila           
-  Kryštof Petr 
-  Telekiová Anna

                    
65 let

- Bobková Věra
-  Peza Antonín

70 let
- Kocmánková Stanislava
-  Škrdlová Jaroslava 

85 let
- Vytáčková Kateřina  
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… a přejeme hodně zdraví a osobní 
spokojenosti.

Nová alej
    Správa a údržba silnic Jiho-
moravského kraje již provedla 
výsadbu nové aleje okolo silnice na 
Bantice. 

    Poděkování patří p. Fukačovi za 
urychlené vyřízení požadavku obce, 
než bylo původně přislíbeno.

(ZN)

Bilancování a    
plány MŠ

     K 1. září 2008 bylo do naší mateřské 
školy zapsáno 18 dětí, k 1. listopadu 17 
dětí. Z tohoto počtu jsou tři děti, které 
nemají trvalé bydliště v Těšeticích.     
V letošním roce máme devět před-
školních dětí, jedno dítě pětileté, 6 dětí 
mladších čtyř let s nepravidelnou 
čtyřhodinovou docházkou a jedno 
celodenní dítě mladší 3 let.

     Začátkem září MŠ personálně 
posílila paní Erika Jarolímková, která se 
stará o úklid a výdej stravy.   
Dosavadní školnice paní Jitka 
Růžičková odešla v červnu 2008 na 
mateřskou dovolenou.

     Také v  tomto roce budeme, tak 
jako minulá léta, navštěvovat di-
vadelní představení v Městském 
divadle ve Znojmě a v jarních měsících 
plánujeme předplavecký výcvik. 

     Další aktivity školy vycházejí ze 
školního vzdělávacího programu. Jsou 
to besídky pro rodiče a prarodiče, 
kulturní vystoupení dětí v rámci akcí 
obecního úřadu, poznávací vycházky 
a výlety, fotografování dětí, pracovní 
dílny před Vánocemi a Velikonocemi.

     V tomto roce se mnohé v mateřské 
škole změnilo. Provedla se oprava 
fasády, nátěry oken, vydláždění 
průjezdu, chodníků a části zahrady, 

osázení pozemku okrasnými stromy a 
keři. Za tyto akce, kterými se zlepšilo 
prostředí MŠ a okolí patří vřelý dík 
starostovi obce panu Ing. Zdeňkovi 
Nekulovi a rodičům, kteří nezištně 
pomohli při přípravných pracích.  
V jarních měsících se provede 
vyrovnání terénu zahrady a nezbytná 
hygienická opatření týkající se kvality 
písku v dětském pískovišti.

     Na závěr bych chtěla poděkovat 
všem, kteří mateřské dle svých 
možností pomáhají. Ať už je to 
Pomona, rodiče dětí, ale i ostatní 
obyvatelé obce, kteží školku „zásobují“ 
pomůckami pro výtvarnou a pracovní 
výchovu.

     Jménem dětí a všech zaměstnanců 
školy přeji všem občanům klidné a 
ničím nerušené vánoční svátky, 
rodinnou pohodu, zdraví a úspěšné 
vykročení do nového roku 2009.

Za mateřskou školu 
Jana Mikulášková

Ekoprogram ZŠ 
Prosiměřice

     Naše škola se v roce 2007 zapojila 
do mezinárodního programu 
EKOŠKOLA, organizovaného sdružením 
Tereza v Praze. Jedná se o projekt, 
který spojuje enviromentální výchovu 
ve škole s konkrétními praktickými 
kroky. Jde o způsob, jak se vydat na 
smyslnou cestu ochrany a zlepšování 
životního prostředí školy a jejího 
prostředí. Žáci si tímto zvyšují svoje 
znalosti o životním prostředí. Projekt se 
týká všech žáků, pedagogů a 
pracovníků školy. 

     Na jednotlivých krocích programu 
naší školy se podílí nejužší ekotým, který 

tvoří Kateřina Semotamová, Jana 
Hodinová, Petra Jelenová, Veronika 
Václaviková, paní uč. Bazalová  a 
školní parlament. 

     V loňském školním roce jsme začali 
třídit odpad v jednotlivých třídách, a 
to plast a papír. Na tomto základě 
proběhla soutěž tříd o nejoriginálnější 
ekokoš. Letos jsme začali třídit i vybité 
baterie, které ukládáme do našeho 
“Bateriáčka”, které předáváme 
v rámci zpětného odběru k recyklaci. 
Výroba proběhla s velkým počtem 
žáků a zúčastnění dostali sladkou 
odměnu, kterou napekly dívky z 9. A. 

Mgr. Jana Bezrouková

„Halloween párty“

     Dne 1. listopadu zorganizovala paní 
Květa Geržová Halloween párty v ulici 
„Ruská“. V 17.30 hodin vyšli do ulice 
místní občané, kteří pro vstup na 
připravenou párty měli podmínku -  
pokrývku hlavy. Objevily se tak různé 
klobouky, čepice, hučky, ale i 
například cylindr. 

     Bohatý stůl úrody zaplnily dobré 
buchty, chlebíčky, mísy a podobně. 
Pilo se víno, svařák, ale i například 
višňovka, mimochodem moc dobrá. 
Počasí tomuto posezení přálo. 

Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/



- 4 –

     Stůl a okolí osvětlily svíčky a přítmí 
vytvořilo skvělou atmosféru. Je velice 
pěkné, že se dovedeme scházet, 
povídat si spolu a také se smát. Vždyť 
smích prodlužuje život.

Jana Ryšavá

Vyhodnocení 
zdobení svátku 

Halloween
     A máme to tady! Do soutěže 
„zdobíme domy a jejich okolí při 
oslavě Halloweenu“ se zapojilo 8 
domů. 

     Bylo velmi pěkné, že se našli 
spoluobčané, kteří neváhali a přihlásili 
hezké výzdoby svých sousedů nebo 
známých. Takto se tedy zapojil i někdo, 
kdo o tom nemá do této chvíle ponětí. 
Až v našem zpravodaji se dozví, že 
soutěžil. 

     Hodnotila se výzdoba těchto 
občanů : Votavová Lenka, Nezvalová 
Jana, Jurková Drahomíra, Šálková 
Milada, Geržová Květoslava, Schwar-
zová Renata, Plačková Ludmila a 
Belešová Olga. 

     Fotodokumentaci pořídil Jan Šálek 
a zastupitelé na svém zasedání dne 
12. listopadu rozhodli o vítězi a jeho 
odměně. Nejlepší a nejoriginálněší 
výzdoby uveřejňujeme. Pořadí prvních 
třech míst : 

Renata Schwarzová (dárkový balíček)

 Květoslava Geržová (šampaňské)

Ludmila Plačková (šampaňské). 

Všem gratulujeme. 
Jana Ryšavá

Beseda s důchodci
     Dne 29. listopadu ve 14.00 hodin se 
v hospodě „U Vlků“ konala beseda 
s důchodci. 

    Přišlo přes 40 důchodců. 
    Pozdravit přítomné přišli děti z   
mateřské školy pod vedením ředitelky 
paní Jany Mikuláškové a paní Soni 
Ludvíkové.

   

     Program našich nejmenších se velmi 
líbil a svědčil o tom i potlesk. Ukázky 
tanců předvedla skupina „Speen“.  
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     Na přípravě se podílel obecní úřad 
a dále paní Iva Vlková a klub žen, 
kterým touto cestou děkujeme. 

    Dovolujeme si poděkovat také 
Pomoně Těšetice a.s., která přispěla 
vzorky vína a ovocem.   

     Chvilky setkání zpříjemnila hudba a 
tanec. 

Jana Ryšavá

Vánoční strom
     Už to začíná být v Těšeticích 
zvykem, že některé akce se konají 2x i 
vícekrát. Rozsvícení vánočního strom-
ku proběhlo v pátek v hostinci U Vlků a 
v ulici “Ruská”. 

   
     Jde o moc pěkný zvyk a zúčastnilo 
se ho mnoho rodičů, babiček a dětí. 
Zvláště v ulici Ruské se akce líbila. 
Přítomný čert, Mikuláš a anděl 
atmosféru dotvářeli. 

     Mluvila jsem s mnoha lidmi a 
neslyšela jsem na tuto akci žádná 
negativa. 

Velice děkujeme organizátorům za 
pěkně prožitý páteční podvečer. 
   Akci rozsvícení „Vánočního stromu“, 
která proběhla v sobotu 6.12., za-
štiťoval obecní úřad. Oslovili jsme paní 
Jiřinu Balíkovou, která se celé akce 
ujala.  

     Strom obci věnovala rodina 
Miroslava Dufka. Děkujeme všem, kteří 
pomohli se stavěním, zdobením, 
rozsvícením. 
     Rovněž děkujeme za občerstvení  
paní Vojtěchové. Bylo mi vždy velmi 
líto, že jsme jednou z mála vesnic, 
která nemá vánoční strom. Přesvědčila 
jsem se, že nejsem jediná. V sobotní 
podvečer jsme se sešli pod stromem, 
okolí vonělo skořicí, pobíhající děti a 
jejich křik podbarvovaly koledy. Bylo to 
velmi příjemné. 

Jana Ryšavá

Čertice…

     Každoročně 
se naší obcí 
prohánějí čerti 
a andělé s 
Mikulášem. 
     Také letos 
tomu nebylo 
jinak. Musím 
ale přiznat, že 
mě mírně 
překvapil čert -
čertice. 
     Je pěkné, že 
se tato tradice 
líbí a opakuje 
bez jakéhokoli 
pobízení. Vzdyť 
to některým i 
slušelo…         (JŠ)

Víte, kde si hrají 
vaše děti?

      Nedělní odpoledne by děti měly 
věnovat hrám méně nebezpečným, 
než je lezení po stohu slámy za vesnicí.   

     Duchapřítomností jednoho dítěte, 
které přišlo poprosit o pomoc dospělé, 
bylo vyproštěno ze stohu další dítě, 
které bylo až po hrudník zaklíněno 
v balících slámy. Tato „dětská hra se 
naštěstí obešla bez zranění a vážnější 
újmy na zdraví. Tentokrát to odnesla 
pouze teniska, která zůstala ve stohu. 
Ale co příště?

Rodina Valentova a Vaďurova.

Nabídka služeb obce
JÍDELNA & UBYTOVNA

Obědy

- 45 Kč (v Těšeticích)
- 47 Kč (Bantice, Práče,   

Prosiměřice)
- 48 Kč (dovoz do 5 km)

Ubytování - 120 Kč den/os. 

- Dále nabízíme pro občany a 
organizace přípravu jídel na 
rodinné oslavy, svatby atd., za 
příznivé ceny.

Více informací na 
www.tesetice.cz
a tel. číslech: 
          jídelna – 515 271 332 
obecní úřad – 515 271 110

Plánované akce
prosinec

vánoční koncert

únor

masopust 
dětský rej masek 

březen

Školní ples - Prosiměřice
Těšetický košt 
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Těšetická farnost
      Milí spolu-
občané, blíží 
se doba 
vánoční a 
závěr roku 
2008. Tento 
čas má být 
časem 
zklidnění a přípravou na narozeniny 
Ježíška. Jistě mi dáte za pravdu, že čas 
zklidnění (u většiny) přichází, až po 
Novém roce. 

     To už jedeme zase ve starých 
kolejích a plánujeme co dál. Ano je to 
správné dívat se dopředu, malé 
ohlédnutí přesto občas jistě nezaškodí.

     V tomto malém příspěvku se 
tentokrát dočtete, jak to bylo:

 když jezuité začali stavět na 
Vánoce jesličky, to bylo 
počátkem 16. století, ale díky 
josefínským reformám byly z 
kostelů tyto jesličky vytlačeny. Lidé 
se tohoto zvyku nechtěli vzdát a 
začali si betlémy tajně stavět 
doma. Mimochodem “betlém” –
hebrejsky bét lechem, znamená 
dům chleba.

 když se začaly na Vánoce 
rozdávat dárky, to už se psalo 19. 
stol. V dřívějších dobách 
dostávaly dárky pouze služe-
bnictvo v podobě ošacení nebo 
jídla. Rozdávaly se také almužny.

 když do Čech dorazil první 
vánoční stromek, to bylo na 
Vánoce v roce 1812. To jej ukázal 
svým přátelům ředitel pražského 
Stavovského divadla Karel Liebich. 
Mimochodem – stavět vánoční 
strom na Svatopetrském náměstí 
ve Vatikánu inicioval až v roce 
1982 papež Jan Pavel II.

 když mořeplavec Villiam Mynors 
plul 25. prosince v roce 1643 
kolem ještě neobjeveného 
ostrova, dal mu jméno Vánoční 
ostrov (Christmas Island). Tento 
ostrov má 973 obyvatel a je 
součásti Austrálie.

  
     Pokud se chcete dozvědět ještě 
něco o Vánocích a také se zklidnit 
dříve než po Novém roce, stačí přijít na 
mši sv. U nás v Těšeticích bude 23. 
prosince v 17.00 hod. a pak půlnoční 
24. prosince ve 24.00 hod.

     Jestliže budete ještě něco chtít 
udělat pro své svědomí a dobrý pocit, 
můžete opět na Tři krále vyhlížet 
koledníky České katolické charity a 
přispět na dobré a smysluplné věci. 
Děkujeme.

Hezké Vánoce přejí všem obyvatelům 
těšetičtí farníci.

Vílém Jelen

FbC Begastav
    FbC Begastav Těšetice je novým a 
zároveň mladým florbalovým týmem, 
jehož historie se začala psát teprve 
tímto rokem. Ale své kořeny má 
započaty, ať už u hokeje nebo 
v našem koupališti, kde jsme se všichni 
scházeli a začali hrát „pozemní hokej„  
Ano, a právě tady to všechno začalo, 
tohle byly první krůčky k vytvoření 
nového florbalového týmu. Díky 
několika velmi schopným lidem a 
hlavně sponzorům, bez kterých by to 
nešlo, jsme se pro letošní rok přihlásili 
do Amatérské florbalové ligy. 

    Tato liga se odehrává v hale na ulici 
Purkyňova v Brně. Náš tým byl zařazen 
do 5A skupiny spolu s dalšími 7 týmy 
z Jihomoravského kraje, které mezi 
sebou sehrají dohromady 10 turnajů.  
Po konečném desátém turnaji 
postupují do vyšší skupiny 4 nejlepší 
týmy s nejvyšším počtem získaných 
bodů. Do dnešního dne máme za 
sebou už 3 turnaje a můžeme říci, že 
velmi úspěšné, a to nejen díky našim 
sportovním výkonům, ale také díky 
našim věrným fanouškům, kterých si 
velmi vážíme. Věříme, že to s nimi 
dotáhneme velmi daleko. A také díky 
nim jsme na prvním místě v tabulce 
s celkovým počtem 37 získaných bodů 
a se 6 bodovým náskokem před 
druhým týmem naší tabulky.

    Veškeré další podrobnější informace 
o právě probíhající sezóně můžete 
nalézt na webových stránkách 
http://teseticeflorbal.webgarden.cz/.

    Držte nám všem palce a věřme, že i 
mála vesnička jako jsou Těšetice, může 
dobýt vítězství v amatérském florbale 
v Jihomoravském kraji.

    Na závěr bychom ještě jednou 
chtěli poděkovat všem našim spon-
zorům a dosavadním fanouškům.

           „BEZ VÁS BY TO NEŠLO „

    Sponzoři: Michal Bezega - BEGASTAV 
Těšetice, Pomona Těšetice, PERITO 
s.r.o. Dyje, Hostinec „U Vlků“, Obec 
Těšetice.

    Soupiska hráčů: Bezrouk Jakub, 
Bobek Karel ml., Novák Michal, 
Trávníček Karel, Trávníček Antonín, 
Trávníček Martin, Vacula Petr, Vacula 
Luděk, Turan Jan, Schwarz Petr, Klouda 
Eduard, Klouda Karel, Vlk Michal, Vlk 
David.

Schwarz

Příjemné prožití svátků 
vánočních, v novém roce 

hodně štěstí,
 zdraví a pohody 

Vám přejí 
zastupitelé Těšetic

Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
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Rozšíření kanalizace
     V předcházejících dnech bylo 
provedeno rozšíření dešťové a 
splaškové kanalizace okolo no-
vostavby manželů Svobodových. 

     Cílem bylo vyřešení opakovaných 
krizových situací v ulici ke Královské po 
přívalových deštích a umožnit 
v budoucnosti rozšíření splaškové 
kanalizace v této ulici.

(ZN)

Tradice 
českých 
Vánoc

Pečení cukroví
Vánoční cukroví by se mělo správně 
začít péct už v prvním adventním 
týdnu. Má mít kulaté tvary jako symbol 
slunce nebo obrysy obětních zvířat. 
S přípravou těsta a pečením bylo 
spojeno mnoho pověr – zdar při 
pečení věstil zdraví, nezdar naopak 
nemoc, či dokonce smrt.

Pečení vánočky
Vánočka, tvarem připomínající Ježíška 
v povijanu, je na štědrovečerním stole 
nutností, její křížové pletení má 
ochránit před zlými vlivy. Pekaři ji pekli 
už v 16. století, od 18. století se peče i 
doma. Chce-li kuchařka dodržet 
tradici do puntíku, měla by při kynutí 
skákat vysoko do výšky.

Smažení kapra
Až do počátku 20. století byl kapr o 
Štědrém večeru vzácností, třebaže byl 
jako jediné maso považován za postní 
jídlo. Kapr je symbolem bohatství, je 
třeba si z něj schovat šupinu, aby se při 
člověku držely peníze.

Poděkování

Toto číslo Zpra-
vodaje bylo 
vydáno díky 
podpoře Ing. 

Zdeňka Mrni, předsedy před-
stavenstva společnosti S MORAVA 
Leasing, a.s..

Uvařit devatero jídel
Podle tradice má být na štědro-
večerním stole devatero pokrmů –
například oplatky s medem, za-
smažená polévka, houbový kuba, 
topinky s česnekem, kaše nebo 
rozvařené ovoce zvané muzika.

Usednout k večeři
Nejnáročnější na dodržení tradic je 
právě průběh štědrovečerní večeře. 
Nesmí být lichý počet strávníků, což 
můžeme obejít přichystanou večeří i 
pro náhodného příchozího nebo 
zemřelého, stín nikoho nesmí padnout 
na dveře a nikdo nesmí od večeře 
vstát, znamená to neštěstí nebo 
dokonce smrt.

Zlaté prasátko
Štědrovečerní půst přikazovala církev. 
Hlavně pak kvůli dětem se ujal slib, že 
uvidí zlaté prasátko, když vydrží celý 
den o hladu. Ke společné večeři se 
zasedá, když vyjde první hvězda.

Stavění betlému
Betlém se stavěl na samotný Štědrý 
den, stejně jako později vánoční 
stromečky. Až do konce 19. století byl 
betlém dominantou místnosti. Na 
Štědrý den se k němu dávaly dárky a 
do Tří králů se u něj svítilo.

Zdobení stromečku
Zvyk k nám pronikl z Německa, plně se 
rozšířil až počátkem 20. století. 
Stromeček se zdobil o Štědrém dnu 
nejdříve přírodními produkty, skleněné 
ozdoby se hromadně začaly používat 
až od 30. let minulého století.

Krájení jablek
Poznat budoucnost můžeme hlavně 
z rozkrojeného jablka. Po štědrovečerní 
večeři se nožem přepůlí jablko, ale 
kolmo na osu, napříč. Obě poloviny se 
ovšem ukáží a záleží na tom, jaký tvar 
má vnitřní část s jádry. 

Pokud vypadá jako pěti nebo vice-
cípá hvězda, sej-
dou se všichni za 
rok ve zdraví.  

Pokud má tvar 
kříže – je čtyř-
cípá, pak někdo 
z přítomných těž-
ce onemocní 
nebo zemře. 

Tohoto zvyku se 
není třeba bát, 

stačí vybrat zdra-
vé, velké jablko. 

(JŠ)

Poděkování
Dále patří po-
děkování všem,
kteří přispěli ob-
ci finančně, 
službami, mate-
riálem či prací…
POMONA
     Těšetice, a.s.
Tiskárna WEGA
Jan Šálek

Partě, která sta-
věla a zdobila 
vánoční strom.
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