Leden
O křehké holi, kuté z ledu,
jde leden, přítel neposedů;
uši skryté do beranic,
se smíchem běží větrem vánic.
To není hůl a rampouch ani,
jejž najdeš v oknech po svítání,
to starodávná píšťala je
a ze všech nejsmutněji hraje,
když do horkých ji vezmeš dlaní.
O smutku zpívá v bílé kráse
a ihned v slzách rozplývá se.

Lidové zvyky v současnosti
Dnešní svět se zcela změnil. Rychlé životní tempo přináší na jedné straně stres, zmatek, honbu
za majetkem a na straně druhé pozastavení nad něčím, co přináší krásu, lásku, porozumění, a tím je
lidový zvyk. Část zvyků se zachovala, část zcela vymizela. Zvyky a obyčeje nejen souvisely
s církevním rokem a tak s náboženstvím, které v současnosti ztratilo svoji váhu, počet věřících se
velice snížil, ale souvisely i s hospodářským rokem. Když vezmeme v úvahu uplynulá léta, která
„sedlačení“ příliš nepřála, nemůžeme se divit, že vše, co s nimi bylo spjaté, zmizelo. Zbývá nám jen
doufat, že současná doba, kdy se vše minulé opět vrací, sice trochu v jiné podobě, nám některé zvyky
a obyčeje znovu oživí.

Pranostiky zůstaly. Ano, lidé i v současné době věří: „Jak na Nový rok, tak po celý rok.“ Nebo: „Kdo
na Nový rok peníze dostal, buje jej brát po celý rok a nepocítí nouzi.“ Myslím si, že se již příliš
neodhaduje počasí a vše, co souvisí s hospodařením. K velké radosti nám zůstala tříkrálová koleda.
Opět chodí odrostlejší chlapci a zpívají: „My Tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám,
štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.“ Opět se v našem kraji zpívá pouze první
část této koledy, chlapci píší křídou na vrata domů K + M + B a přejí tak domácnostem vše nejlepší.
Vesnici ale neobchází kantor, tříkrálová voda není svěcená. Je to jen zvyk, který po léta přetrval a
všichni se na něj těší.
Tři králové
Tři králové, jsou postavy, které navštívily Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesly mu
dary: zlato, kadidlo a myrhu. Jmenují se Kašpar, Melichar a Baltazar. Tento svátek se slaví 6.ledna a
tím pádem končí Vánoce. Někteří lidé chodí v ten den na koledu a vybrané peníze jdou většinou na
charitu a chudé lidi.

Zajímavosti Kutné Hory
Mazutová kotelna
Vznikla v sedmdesátých letech 20.století v Kutné Hoře blízko řeky Vrchlice v místě dnešního
sběrného dvoru.
Její komín byl vysoký 100 metrů. Kotelna svému účelu přestala sloužit roku 1995. Od té doby
chátrala až do roku 2009, kdy byl odstřelen komín. Komín byl odstřelen dne 11.1.2009 dopoledne.
Odstřel byl velmi komplikovaný, protože komín musel spadnout na prázdné místo, ale na většině
místech bylo parkoviště, garáže a výrobní haly. Dnes se v původní mazutové kotelně nachází sběrný
dvůr.

Historická výročí ledna
1.leden 1993-Vznik České republiky
3.leden 1795-Rakousko a Rusko uzavřelo smlouvu o třetím dělení Polska.
3.leden 1923-Zemřel Jaroslav Hašek, český spisovatel a autor knižní postavy Švejka.
8.leden 1957-Zemřel Josef Skupa, český loutkář.
10.leden 1986-Zemřel Jaroslav Seifert, český lyrický básník, prozaik, publicista a překladatel.
18.leden 1409-Václav IV. vydal Dekret kutnohorský, jímž se na Karlově univerzitě měnil poměr
hlasů mezi cizinci a Čechy.
21.leden 1862-Zemřela Božena Němcová, česká spisovatelka, autorka povídky Babička.
21.leden 1924-Zemřel Vladimir Iljič Lenin, vůdce VŘSR a zakladatel SSSR.
31.leden 1962-Zemřel Vlasta Burian, český herec.

Vtipy

Co vás tak táhne na hory?” ptá se mladík slečny.
„Lanovka.”
„Včera jsem jel po dálnici a vidím, jak přede mnou žene své psí spřežení Eskymák. Předjel jsem ho,
zastavil a jdu si s ním popovídat,” sděluje René své zážitky příteli.
„A co on, líbí se mu u nás?” je zvědavý přítel.
„Moc. Zvláště, jak máme v zimě upravené silnice. Prý jsou perfektně připraveny pro jeho sáně.”
Na horách: „Vaše žena je víc na zemi než na lyžích.”
„To víte, ona chvíli nepostojí.”
„A jaký sport pěstujete v zimě?”
„V zimě? To kašlu.”
Honzíček zavolá maminku, aby jí ukázal, jakého udělal sněhuláka.
„Je moc hezký, ale proč nemá nos? Dala jsem ti přece mrkev...”
„To je pravda, ale sněhuláci mrkev nejedí.”
Parta puberťáků potká v horách legendárního vládce Krkonoš.
„Sakra, dědku,” povídá jeden, „měl by ses oholit, vždyť vypadáš jak Krakonoš!”
Povzdychne si turista v Alpách: „Čím vyšší hory, tím hlouběji do peněženky.”
Lyžař přijíždí do hotelu, kde pravidelně bydlí. Recepční: „Račte si přát pokoj číslo třicet sedm jako
posledně?”
„Samozřejmě.”
„Snídaně a večeře jako posledně?”
„Samozřejmě.”
„A budete si přát, aby vás také odvezli do stejné nemocnice jako minule?”
Lyžařský nováček si na sjezdovce v Kramolíně zlomí nohu: „Přece ten kurz má výsledky, loni jsem
si ji zlomil už při vystupování z vlaku.”
„Tati, už mě to sáňkování nebaví.”
„Ale synu, jsi na čerstvém vzduchu, nenaříkej a táhni mě zase nahoru!”

Rozhovor s paní učitelkou Martinou Knížkovou
Proč máte ráda zrovna sport? Proč ne třeba malování?
- Protože malovat neumím a sportuji už od základky.
Jak se udržujete v kondici?
- Cvičím aerobik a chodím do posilovny. V létě jezdím na kole a v zimě lyžuji.
Držíte nějakou dietu?
- Ne, žádnou dietu nedržím.
Jak dlouho učíte tělocvik?
- Kolem 17 – 18 let.
Vedla jste své děti k sportu?
- Ano, od pěti let hrají hokej.
Jaký vás nejvíce baví sport?
- Baví mě úplně všechny sporty.
Blíží se lyžařský kurz 7. ročníků. Jak se na něj těšíte?
- Ano, moc se těším.
V lednu nás ještě čekají tři besedy v rámci prevence patologických jevů, na téma Přátelství se bude
diskutovat v osmých třídách a v šestých třídách a 5.A si budeme povídat O nebezpečí internetu.
Besedovat přijde pan R. Pospíšil ze sdružení ACET Kolín.

Za redakční tým : Mgr. T.Moravcová, Denis Mekič, Dominik Šulc, Jan Jakub Beil a Matěj Hájek.

