PROSINEC
Lidové zvyky a obyčeje

V tuto dobu začínal advent – vážné období příprav na oslavy. Advent, který trval čtyři týdny, byl
provázen mnoha zákazy a půstem. Značně se omezila červená barva, starší ženy se oblékaly do
černých nebo tmavých šatů. Také muži – kuřáci – celý půst nekouřili, neboť hlučné veselí, pití a
kouření se považovalo za hřích. Zpívaly se adventní písně, četla jen mravoučná náboženská
literatura. Byl tu také čas vzájemné sousedské výpomoci, a tak přišly na řadu ženské přástky – byly
to přástky a draní peří, scházely se k světlu a teplu. Draní a přástky byly také důležité kvůli
společenskému životu, neboť se ženy společně sešly, zazpívaly si, četly vážnou literaturu, knížky
lidového čtení, mravoučné příběhy a příběhy ze života svatých. Rovněž se zhodnotila celá vesnice a
vztahy v ní. Vždy se dralo na oplátku, ta domácí paní, u které se dralo, vždy obstarávala pohoštění a
občas přivedla domů i nějakého krajánka, jenž vyprávěl různé příběhy ze svých cest. Ale prosinec je
také měsícem, kde si lidový zvyk a obyčej podává ruku. Ze zajímavějších starých zvyků se
zachoval obyčej chození Barbory (4. prosince). Také si děvčata v tento den nařezala třešňové
větvičky, uložila na teplé místo, a když jim na Štědrý den rozkvetly, znamenalo to, že se děvče do
roka provdá. Také chození s Mikulášem v podvečer svátku tohoto světce, bylo v Polabí velmi
rozšířené. Družiny Mikulášovy byly velmi početné, někdy chodila i Mikuláška, a čert, který vždy
hrozil trestem a metlou, dále maska kozlíka a klibny, a také ještě anděl, který nosil velikou nůši
s dárky a měl veliká křídla udělaná z husích brk. Mikuláše po vesnici provázel často houf
odrostlejších kluků. Pobíhali sem a tam, zvonili zvonky a strašili mladší děti. Velice známý je i
svátek svaté Lucie, o kterém

chodila Lucka zahalená v bílém, strašit děti se zvonečkem (ne

s nožem). Pod okny nahlas hrozila, že jestli budou hodně jíst, bude je strašit každou noc. Tento den
je spjat také s pranostikou, že ,,Lucie noci upije, ale dne nepřidá“. Pamětníci připomínají, že
skutečně v týdnech okolo tohoto svátku (13. prosince) bývají noci nejdelší. Mezi nejkrásnější svátky,

které přináší tento čas, patří již neodmyslitelně Vánoce.

Ve venkovských domácnostech

předcházely vánočním svátkům vždy velké přípravy. Všude se uklízelo, do běla se vydrhly všechny
podlahy, a potom dalo hospodyni mnoho starostí pečení vánoček, kterých musela být zásoba na celé
svátky a drobného pečiva, určeného hlavně na výslužky. Každý se ale nejvíce těšil na Štědrý den a
hlavně na drobné dárečky, kterými byly třeba jen sušené švestky, jablíčka nebo perníčky.

Historická výročí prosince
2.prosinec 1848-V Olomouci abdikoval rakouský císař Ferdinand I. Novým panovníkem se stal
tehdy osmnáctiletý Ferdinandův synovec František Josef I.
5.prosinec 1931-Sověti na příkaz Stalina vyhodili do vzduchu chrám Krista Spasitele v Moskvě.
6.prosinec 1776-Marie Terezie vydala Všeobecný školní řád, jímž byla zavedena povinná školní
docházka pro děti od 6 do 12 let.
7.prosinec 1941-Druhá světová válka: japonské císařské námořnictvo provedlo útok na americkou
základnu v Pearl Harboru, což se stalo podnětem vstupu USA do války.
9.prosinec 1990-Lech Wałęsa se stal prvním demokratickým prezidentem Polska po pádu
komunistického režimu.
14.prosinec 1957-Zemřel Josef Lada, český malíř, ilustrátor a spisovatel.
15.prosinec 1230-Zemřel Přemysl Otakar I., český král, který zajistil český královský titul pro své
nástupce.
17.prosinec 1903-Bratři Wrightové provedli první úspěšný let motorovým letadlem v dějinách.
18.prosinec 1787-Narodil se Jan Evangelista Purkyně, český fyziolog.
18.prosinec 2011-Zemřel Václav Havel ,dramatik, vůdce demokratické opozice
proti komunistickému režimu a později československý a český prezident.
20.prosinec 1890-Narodil se Jaroslav Heyrovský, český chemik, nositel Nobelovy ceny za chemii.
23.prosinec 1989-Sametová revoluce: Na hraničním přechodu Rozvadov–Waidhaus ministři
zahraničí Československa a Německa Dienstbier a Genscher symbolicky přestřihli železnou oponu.
24.prosinec 1920-Narodil se Jiří Hanzelka, český cestovatel a spisovatel.
25.prosinec 1901-Narodila se Milada Horáková, česká politička, vězněná nacisty a popravená
československými komunisty.
27.prosinec 1566-Ve slezské Vratislavi se narodil Jan Jessenius, lékař, filozof a jeden z vůdců
stavovského povstání.

Zajímavosti Kutné Hory
Čokoládovna Lidka
V letech 1918-1948 existovala v Kutné Hoře čokoládovna Lidka, která se nacházela na dnešní
Benešově ulici ( dnes se zde nachází okresní archiv).Tuto čokoládovnu založili v roce 1917
podnikatelé Zdeněk Koukol a Eduard Michera. Tato čokoládovna vyráběli i bonbony a čokolády
s ovocem aj. Čokoládovna fungovala i za druhé světové války. Po válce byla znárodněna a byla
zrušena. Místní čokoládu s chutí jedli dokonce i ve Francii a Anglii.

Pozvánka na Vánoční jarmark ZŠ T.G.M.
Kutná Hora
Vážení a milí
rodiče,prarodiče,kamarádi,srdečně vás zveme
na Vánoční jarmark dne 13.prosince 2017 od
16.00 hodin v budově základní školy T.G.M.
Kutná Hora

Těšíme se na vás!
Vánoční vtipy
Heč, vím, co jsi dostal letos na Vánoce.”
„A co jsem teda dostal?”
„Nic, letos Vánoce ještě nebyly.”
„Mami, můžu mít na Vánoce psa?”
„V žádném případě, budeš mít kapra jako ostatní!”
„Pane řediteli, můžete mi dát zítra volno?” ptá se v práci pan Novák. „Manželka chce, abych jí
pomohl s vánočním úklidem.”
„Z takového důvodu vám přece nebudu dávat volno!” rezolutně to odmítne ředitel.
„Děkuji,” oddechne si pan Novák. „Věděl jsem, že je na vás spolehnutí.”
„Děti, přece jenom bude k večeři ten kapr!” oznamuje na Vánoce maminka.
„Ale vždyť ho snad šel tatínek pustit do rybníka, ne?” protestuje Maruška.
„To šel, ale když ho tam házel, nevšiml si, že je zamrzlý a chudáka kapra zabil!”
„Milý Ježíšku, děkuji ti za dárek,” povídá Pepíček.
„To je maličkost,” odpovídá Ježíšek, „nemáš zač.”
„Taky si myslím, ale maminka mi přikázala poděkovat -záclony už taky svítí!“

Sport
Čeká nás mnoho akcí
V pondělí 4.12. se bude konat florbalový turnaj kluků 8.-9. ročníků O pohár okresu Kutné Hory.
Tento výběr postoupil už z okreskového do okresního kola.
Ve středu 6.12. bude další florbalový turnaj kluků 6.-7. ročníků O pohár starosty okresu Kutné
Hory. Tento výběr také postoupil už z okreskového do okresního kola.
Ve čtvrtek 7.12 nás čeká to samé tentokrát u dívek 8.-9. ročníků.
Do Vánoc nás budou nejspíše čekat další florbalové akce. Jenže nevíme, jak se našim
reprezentantům bude dařit. Budeme jim držet palce ,ať postoupí co nejdále.
Poslední sportovní akce, která nás do konce kalendářního
roku bude čekat je Vánoční laťka všech ročníků. Jedná se
o takový přebor školy ve skoku vysokém.

Rozhovor s panem učitelem Schwarzem na téma sport

Jaký máte vztah ke sportu?
- Sport je moje celoživotní vášeň a záliba a nedokážu si bez něj život představit.
Jaký sport jste dělal, když jste byl ještě dítě?
- Celé dětství jsem hrál fotbal.
Děláte teď nějaký sport?
- Věnuji se běhu a překážkovým závodům.
Jaký máte nejraději sport?
- Nejraději mám běh, ale není sport, který by mě vyloženě nebavil.
Vystudoval jste nějakou sportovní školu?
- Vystudoval jsem Fakultu tělesné výchovy a sportu na Karlově univerzitě v Praze.
Jak dlouho učíte tělesnou výchovu?
- Učím pátým rokem.
Slyšel jsem, že jste dělal nějakou funkci ve Slavii Praha. Jakou?
- Pracoval jsem dva roky jako asistent trenéra u přípravek.
Nesmíme zapomenout na besedy preventivního chování ve třetích a pátých třídách na téma – Jak si
nenechat ublížit a Nebezpečí internetu, na školní kola Olympiády v AJ a RJ a hlavně na pěveckou
soutěž Caruso show , která se koná 22.12.

Prosinec
Za prosincem končí rok,
do nového už jen krok.
V prosinci jsou Vánoce,
přesně jednou po roce.

Náš redakční tým vám přeje veselé a
pohodové Vánoce a hodně úspěchů
v novém roce 2018.
Autoři prosincového čísla časopisu : Mgr. T. Moravcová, Denis Mekič, Dominik Šulc, Jakub Beil a
Matěj Hájek

