České Vánoce jsou bohaté na různé tradice a zvyky. Tradiční české Vánoce jsou dokonce
motivem pro zahraniční turisty, aby v době svátků navštívili naši republiku. Na rozdíl od
jiných zemí, u nás Vánoce, i přes veškerou snahu, stále ještě nejsou ryze komerční, ale ani
čistě křesťanské. České tradice mají ze všeho jen to nejlepší.
Jaké znáte vánoční zvyky a které dodržujete?

Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v tomto úvodním bloku bych rád odpověděl na dotazy ohledně odpadů. K likvidaci bioodpadu
je možné využít větších kontejnerů hnědé barvy umístěných na svozových místech vedle
kontejnerů na tříděný odpad, nebo si od obecního úřadu zdarma vypůjčit popelnici
na 240 litrů na základě smlouvy o výpůjčce věci. Poslední svoz v letošním roce proběhne
19. listopadu a po té budou kontejnery uloženy na další sezónu. Zapůjčené popelnice
na bioodpad bude možné uložit na obecním úřadě.
Do konce tohoto roku proběhne ještě druhý svoz nebezpečného odpadu a to 29. listopadu
od 10:00 do 12:00 hodin. Před budovou obecního úřadu budou přistaveny kontejnery
na nebezpečný a velkoobjemový odpad.
Jménem obecního úřadu a zastupitelstva obce vás zvu i na kulturní akce, které nás čekají
v následujících dvou měsících. Akce jsou včetně termínů uvedeny dále v občasníku. Těším se
na osobní setkání s vámi.
Na závěr mi dovolte popřát Vám klidné a pohodové vánoční svátky s nezapomenutelnou
atmosférou a se svými blízkými u rodinného krbu.
Bohuslav Ježek

Ze společnosti
Oznamujeme smutnou zprávu, že dne
21. 9 .2015
zemřel pan Rudolf Hora.
Čest jeho památce.

Dne 23. 9. 2015 se ve slánské porodnici
narodil nový občánek - Oliver Svoboda.
Váha – 3,68 kg, míra – 53 cm, rodiče Iveta
Horáková a Olaf Svoboda, Bílichov 43.
Šťastným rodičům blahopřejeme a malému
Oliverkovi přejeme hodně štěstí a zdraví
na tomto světě. (Foto naleznete ve
fotogalerii na poslední stránce občasníku)

Z kultury
Plánované akce:
14.11. lampiónový průvod a posvícenská zábava
21.11. dílničky od 14.00 – 16.00 v knihovně (pořádá BIS)
5.12. mikulášská nadílka + Mikulášká zábava
12. a 13.12. vánoční výstava v kulturním domě (pořádá BIS)
24.12. vánoční zpívání.
1.1.2016 ohňostroj s přípitkem
Akce budou upřesněny plakátem a na webu obce www.bilichov.cz
Informace z OÚ
• Od 25.10. došlo ke změně provozní doby kontejneru. Nově je otevřen od 14.00-16.00
hodin.
• Dnem 19.11. končí odvoz bioodpadu.
• Dne 29.11. bude od 10.00-12.00 před OÚ přistaven kontejner na nebezpečný
a velkoobjemový odpad.

Historie domů v obci Bílichov
Každý dům má svou historii. Za jeho zdmi se od pradávna odehrávaly veselé i smutné lidské
příběhy. Dům vyhořel, pracovití lidé jej opět opravili. Lidé se starali a starají, aby jejich
domy byly útulné, aby se do nich rádi vraceli, je to jejich DOMOV. V kronice Vám chceme
přiblížit čísla popisná v obci. Dávné doby jsme čerpali z kroniky obce. Postupně jsme
z vyprávění pamětníků přidávali další léta až do současnosti.
Na kronice spolupracovali:
Adlerová Věra, Bečvářová Irena, Hartmanová Věra, Hora Rudolf, Kučera Jaroslav, Ing. Kučera Josef, Pešek
Zbyněk
Svoboda Jiří, MUDr. Štípek Břetislav, Fotodokumentace: Jan Bečvář, ing. Bohuslav Ježek

Dnes Vám přiblížíme čp. 18
Toto číslo popisné stojí na bývalém pozemku knížat
Kinských. Dříve zde byla chumberka, to jest domky
těch, kteří pracovali při dvoře. Roku 1883 toto místo
koupil Jakub Heller, postavil dům a zřídil obchod.
Dům dal dceři Emílii, která se provdala za žida
Leopolda Löwyho z Velkých Popovic. Obchod
pronajali panu Řezníčkovi a později do 10. 5. 1945
židovi Karlovi Roubíčkovi. Pak byl obchod úředně
zavřen. V roce 1945 převzala obec, krátce MNV.
V tomto roce při ústupu německé armády, která projížděla Bílichovem a viděla v budově
světlo, začala střílet a byl postřelen Eduard Šašek, který na následky zranění zemřel. Druhým
postřeleným byl Josef Kořán přezdívkou „žulda” a ten přežil.
Po válce zde vznikl dětský žňový útulek, kde vařila Zdeňka Charvátová a děti hlídala
Jaroslava Šebková. Provozováno přes léto v době žňových prací. Opět zřízen obchod,
ve kterém prodává Blažena Hamplová, rozená Zvěřinová, po ní pan Pícha.
Do budovy se vrací MNV, prodejna přestěhována do čp. 1. Po převzetí obcí je tu úřad,
knihovna, kancelář JZD. Po kanceláři JZD v roce 1955 umístěna obecní televize a nakonec
obecní mandl, který obsluhovala paní Charvátová. V chodbě byl veřejný telefon.
V patře budovy byly dva byty. Vystřídalo se v nich několik nájemníků (Charvátovi,
Papíkovi, Burdovi, Šebkovi, Zábranských). Naposledy Zdeněk Charvát a Jaromír Šebek.
V roce 2012 zemřel Zdeněk Charvát, byl nalezen v bytě mrtev. Jako nájemník, neplatič byl
velmi problémový. V roce 2013 zemřel druhý podnájemník. V současnosti jsou byty prázdné,
připravené k rekonstrukci. V přízemí budovy je knihovna, kde se scházejí jednou týdně ženy
a kancelář OÚ.
V roce 2000 odbourán ve dvoře suchý záchod, na budově nová fasáda a opraveny dřevníky
ve dvoře. Rok 2013 výměna oken. Připravena rozsáhlá rekonstrukce budovy s využitím
půdního prostoru. V hospodářské budově v patře bydlel kdysi Ladislav Mistoler a v přízemí
byli ustájeni koně. Ostatní hospodářské budovy obec předělala na kulturní dům a hasičskou
zbrojnici, ve které je nyní skladiště.
Na této historii také spolupracoval pan Rudolf Hora, který zemřel 21. 9 .2015.
Patří mu velké díky, neboť tyto paměti mají velkou cenu pro další pokolení.
zpracovala: I. Bečvářová

Zprávy z BIS
BIS nabízí:
Jedenkrát za šest týdnů přijíždí do obce pedikérka ze Slaného. Pokud máte zájem, lze se
přihlásit každé pondělí od 16.00 – 18.00 hodin v knihovně.
BIS pro děti:
V měsíci říjnu jsme pořádali první dětské tvořivé dílničky. Dostavilo se 10 dětí. Další
dílničky pořádáme 21.11. od 14.00-16.00 hodin opět v knihovně. Zveme všechny děti, které si
chtějí něco vyrobit a odnést domů. Téma: VÁNOCE
BIS pořádá:
Srovnáváte někdy, jak se slavily Vánoce za
časů našich babiček a prababiček a jak
nyní? Nostalgie staročeských Vánoc
je milou vzpomínkou na dny pohody
a klidu, které často v dnešní hektické době
chybí.
Sváteční stůl se zdobil větvičkami
natrhanými na svatou Barboru, které
do Vánoc vykvetly. Nad dveřmi visely
snítky jmelí pro štěstí, a když na nebi vyšla
zasedla
rodina
první
hvězda,
ke svátečnímu stolu.
Sváteční hostině předcházel půst, ale na
Štědrý večer si i v chudších rodinách
dopřávali několik chodů, protože lidé věřili
v kouzelné devatero. Podle pověry platilo,
že čím více bude chodů, tím bude příští rok
větší úroda na poli.
Prvním chodem bývaly oplatky s medem
(někdy také s česnekem nebo různými
bylinkami). Potom se podávala polévka,
většinou s houbami nebo na Chodsku
výtečná houbová omáčka. Oblíbené byly
luštěniny, nejčastěji hrách, protože klíček
hrachu má podobu kalichu a podle tradice
spojoval všechny stolovníky v dobrém
i zlém.

Nejdříve hospodyně odebrala z mísy
hrachu po lžíci pro každé z domácích
zvířat, potom si podle vážnosti a stáří
nabírali ostatní.
Čočka upravená na kyselo, sypaná
strouhaným perníkem se jedla proto, aby
měli lidé po celý příští rok dostatek peněz.
Tradičním vánočním jídlem byl houbový
kuba z krupek, jáhel, brambor a česneku.
Vždy musela být polévka, ale ta rybí až
v pozdějších dobách. Ke staročeské
kuchyni patřila třeba ještě kaše s medem,
hrách se zelím a jako sladký zákusek
sušené míchané ovoce.
Pak zazvonil zvoneček a hospodář přinesl
do místnosti stromeček ozdobený ořechy,
perníčky, jablíčky, sušeným ovocem,
cukrovím, řetězy a svíčkami, který přes
den tajně ustrojil.
Potom se svíčky zapálily a všichni zpívali
koledy, které se u stromečku zpívaly každý
večer, dokud se neodstrojil. Někde se
stavěly místo stromečku jesle.
Pokud
budete
mít
chuť,
zkuste
si stromeček ozdobit stejně jako tehdy.
zdroj: wwwabecedazahrady.dama.cz

Po přečtení tohoto článku jsme došli k názoru, že se letos pokusíme připravit vánoční výstavu
ve staročeském duchu. Nazdobíme několik vánočních stromků tak, jako kdysi. Všechny použité
ozdoby chceme vyrobit samy. Výsledek uvidí každý, kdo se přijde podívat. Snad se nám plán
vydaří a výstava sklidí úspěch. Na staročeskou vánoční výstavu zveme občany obce ve
dnech 12. a 13. prosince (upřesníme)

PRO DĚTI - obrázek spoj a vybarvi

logická úloha - ryba

Obrázek znázorňuje plavající rybu. Přeložte právě 3 zápalky,aby
ryba plavala na druhou stranu.

řešení opět příště

Dokresli spodní vánoční kapříky a celý obrázek vybarvi.

Řešení z minulého čísla

Zadání splníte tak, že přemístíte červené sirky
tam, kde jsou modré.
Tím vznikne výsledný obraz – tři rovnoramenné
trojúhelníky

PRO ŽENY
Martinské rohlíčky
Suroviny:
Na těsto: 540 g polohrubé mouky, 360 g másla, kelímek
smetany ke šlehání 31%, špetka soli
Na náplň: 150 g pomletých vlašských ořechů, 150 g
moučkového cukru, 1 bílek ( žloutek použijeme na potření
rohlíčků ), lžíce rumu

Postup přípravy receptu:
Do mouky nastrouháme tuk, přidáme zbytek ingrediencí a ručně nebo v robotu vypracujeme
vláčné těsto. Odložíme v mikrotenovém sáčku do lednice a připravíme si náplň. Jednoduše
tak, že suroviny na náplň promícháme v misce.
Těsto rozdělíme na 6 dílů a každý díl malým válečkem rozválíme do kruhu. Výška těsta je cca
4mm. Rádýlkem vykrojíme 8 výsečí a na širší stranu dáme lžičku náplně. Smotáme do tvaru
rohlíčku, klademe na plech vystlaný papírem na pečení, pomašlujeme žloutkem.Dáme péci do
trouby předehřáté na 180 st. Pečeme cca 20 minut. Horké pocukrujeme.S těstem se velmi
dobře pracuje, není ani potřeba podsypávat vál. Těsto je křehoučké, náplň lahodná.

Dekorace - tentokrát přinášíme inspiraci na
jednoduchou vánoční dekoraci ze slupek citrusových
plodů.

Dobré rady
Lesklé
zrcadlo
Namočte hadr do silného (neslazeného) černého čaje, vyždímejte ho a zrcadlo přeleštěte.
Nejenže zmizí všechny nečistoty, ale zrcadlo se bude blýskat jako nové.
Ocet na sporák
Máte-li na sporáku skvrny, které nejdou vydrhnout ani tekutým pískem, zkuste na ně nalít
ocet a nechat několik hodin působit. Kyselina octová změkčí zuhelnatělé části a ty pak už
setřete pouhou houbičkou.
Cola odstraní rezavé skvrny
Starší nůžky mívají často na sobě rezavé skvrny, kterých se můžeme zbavit použitím coly.
Nalijeme ji do misky a nůžky do této lázně na noc ponoříme. Ráno budou zcela bez poskvrny

PRO MUŽE
Record Cycles JFD 1938
značka
země
typ
rok

- Rekord Cycles
- Velká Británie
- Rekord Cycles JFD
- 1938

Zdroj: archiv eurooldtimers.com,

Dobré rady
Odlakovač na nehty použijeme, když jsme se přilepili vteřinovým lepidlem.
Natřeme-li šrouby v koupelně bezbarvým lakem na nehty, nezreziví. Stejným lakem můžeme
zalít i drobné zářezy ve dřevě.
Hřebík do zdi snadno zatlučeme, když na stěnu nejdřív přilepíme lepící pásku a pak
zatloukáme.
Pro dobrou náladu
Manželka přijde domů s novou kabelkou a chlubí se manželovi. Manžel chválí, že kabelka je
velice pěkná, ale vytkne manželce, že si kupuje takové drahé věci, když mají tak hluboko do
kapsy.
"Miláčku, ten nákup byl velice výhodný, stojí jen čtyři stovky měsíčně." No a kolik měsíců?"
"Na to jsem se nezeptala!!"O
„Koukám, sousede, že jste si koupil nové auto, copak se stalo s tím starým?“
„Ale, zaseklo se mi centrální zamykání dveří.“
„Tak proč to nespravíte? Kvůli tomu si přece nemusíte kupovat nový vůz.“
„To víte, že bych to spravil, ale tchyně zůstala sedět uvnitř.“
Čůrá na chodníku pětiletý kluk. Přijde k němu policajt:
„To se tady nesmí. Okamžitě přestaň nebo ti toho tvýho camfrdlíka uříznu.“
Kluk jde dál a za chvíli vidí nad kanálem na bobku holčičku:
„Hele, to se nesmí,“ křičí na ni, zvedne jí sukýnku, ale pak mávne rukou:
„Čůrej dál. U tebe už ten polda byl, viď?“
Sedí blondýnka a brunetka u televize a dívají se na film.
Brunetka povídá: Hele,vsadíme se jo? Já sázim že ten chlap skočí.
Blondýnka: Tak jo já sázim že neskočí. Dali 100kč na stůl a ten chlap skočil.
Jenže brunetka řekne: Hele já ten film už viděla a věděla jsem to.
A blondýnka nato: No, já ten film taky viděla, ale myslela jsem že podruhý už neskočí!

Vlašské ořechy – dar z přírody
Účinky vlašských ořechů na zdraví

Podporují obranyschopnost, chrání buňky před volnými radikály,
prevence před rakovinou, prevence proti diabetes, prevence
osteoporózy a aterosklerózy, prevence před kardiovaskulárními
onemocněními, udržují zdravé cévy, podporují trávení, obnovují
střevní mikroflóru, odstraňují z těla špatný tuk, normalizují krevní
tlak, podporují stavbu svalstva, zajišťují dobré hojení, zlepšují
paměť, podporují vitalitu a pozornost, snižují nervozitu, zvyšují
plodnost u žen i mužů, zlepšují kvalitu vlasů, nehtů a pokožky.

Účinky vlašský ořech – hubnutí
Vlašské ořechy jsou vhodné při hubnutí. A určitě jim řekněte ano i během udržení váhy. Mají
všechny pozitiva, které by jedna potravina měla mít. Účinně působí na celý organismus,
metabolismus a také hubnutí. Hubnutí podpoří i přesto, že mají vyšší energetickou hodnotu.
Nebojte se jich! Zdravé tělo hubne snadněji. Konzumovat vlašské ořechy byste měli denně po
20 g.
Pokud máte problémy se žlučníkem, tak raději se vyhněte konzumaci vlašských ořechů,
protože byste mohli dostat žlučníkový záchvat
zdroj www spektrumzdravi.cz

Pranostiky - listopad a prosinec
Svatý Martin přijíždí na bílém koni.
Chodí-li husa na svatého Martina po ledě, na Vánoce se bude určitě koupat.
Na svatého Martina se mají péci martinské buchty, aby kamna v roce nevypověděla službu.
Svatý Martin na ledě, Vánoce na blátě.
Svatý Mikuláš - ze sněhu hned vodu máš.
Jaké je počasí na svatou Barboru, takové bude po celý advent.
Jestli jsou o Vánocích vrby plné rampouchů, budou o Velikonocích plné kočiček
Dny nejkratší - svátky nejdražší.

sv. Martin
Každý rok slaví 11. listopadu svůj svátek všichni Martinové. Základ jejich jménu nedal jen
římský Bůh války Mart, ale v našem kulturním okruhu především ten, který sice byl vojákem,
ale pro službu potřebným odložil zbraně a stal se křesťanem. Právě na památku svatého
Martina z Tours se pak v mnohých rodinách, obcích i kostelích slaví svatomartinské posvícení
a můžeme si pochutnat na svatomartinské huse, koláčcích nebo vínu. Poselství o lásce k
bližním, která je pro svatého Martina mnohem cennější než meč a vojenská hodnost, je stále
aktuální a příběh o tom, jak se Martin rozdělil o svůj plášť, si lidé vypravují po celé generace.
V našem kulturním okruhu patří k těm dobře známým příkladům lásky k bližnímu svatý
Martin.

Narodil se kolem roku 316 na počátku doby putování
národů v panonské Sabarii v dnešním Maďarsku jako
syn důstojníka římské armády. Ve svých 15 letech se
také stal vojákem a podle zprávy mnicha Sulpicia
Severuse, který sepsal jeho životopis, se příhoda s
polovinou pláště darovanou žebrákovi stala, když mu
bylo 18 let. Martin se pak vzdal vojenské kariéry,
přijal křest a hlásal evangelium v Galii. Roku 371 se
stal biskupem v Tours.

Ve středověku byl svatý Martin hodně uctíván a jeho život obklopilo mnoho legend – mezi
nimi i ta o darované polovině pláště. Martin se dělí s chudákem o svůj plášť a také o chleba a
střechu nad hlavou. Následující noci se pak Martinovi zdál sen, ve kterém jej Bůh volá ke
službě chudým. Martin tak začal sloužit těm, kteří bydleli venku „za zavřenou branou“.
Oslavu jeho svátku můžeme doprovodit rozsvěcením svatomartinských svítilen
připomínajících světlo naděje, kterou můžeme svým vstřícným jednáním darovat všem
potřebným také my tady a teď. Po oslavě svatého Martina se můžeme dělit podobně, jako se
svatý Martin dělil o svůj plášť, o svatomartinské světlo se všemi, o kterých víme, že jim udělá
radost.

zdroj: http/petrinum.com

Tradice zdobení vánočního stromku
Tradice zdobení stromku, jak ji známe dnes, pochází z
německých měst. Zpočátku nebyl zdoben svícemi. Jedna z
prvních zpráv o ozdobeném osvětleném stromku v místnosti je
v brémské kronice z roku 1570. Nejdříve bychom jej našli v
cechovních a řemeslnických domech. Do soukromých prostor
začal pronikat až v polovině 17. století. V 19. století opouští
německé prostředí. Ujímá se nejprve ve městech, poté na
venkově. V Česku nemá vánoční stromek dlouhou tradici.
Poprvé jej postavil pro své přátele v roce 1812 ředitel
pražského Stavovského divadla Jan Karel Liebich na svém
libeňském zámečku. Nový zvyk se však začal prosazovat jen
pozvolna, a to až ve 40. letech 19. století v bohatých pražských
měšťanských rodinách. Na vánočních trzích se sice začaly prodávat z Německa dovezené
umělé stromečky vyřezané z kartonu nebo tenkých prkének, ale kupující o ně nejevili příliš
veliký zájem. Více se ujaly živé stromečky, smrčky, jedličky nebo májky ozdobené sladkým
pečivem, perníkem a především ovocem – jablky nebo hruškami, mandlemi či rozinkami.
Zřejmě roku 1860 se na stromečku v Čechách poprvé rozsvítily lojové svíčky.
Vánoční svátky
24.prosinec – Štědrý den
23.prosince končí Advent a začínají vánoční svátky. 24. prosince je Štědrý den a slaví se
narození Adama a Evy, prvních lidí, které stvořil Bůh. Narození Ježíše se slaví až o den
později. Večerní nadílka je s tímto dnem spojena již od 14.století a symbolizuje z hlubšího
pohledu štědrost Boha Otce.
25. prosinec – Hod boží vánoční
Slaví se narození Ježíše v Betlémě. Slaví se Půlnoční mší. V tento den se sloužili ještě dvě
mše – Jitřní (za svítání) a Velká (dopoledne). V tento den se oslavuje a hoduje, schází se
rodina, rozjímá se.. Nesmí se pracovat.
26.prosinec – Svatý Štěpán
Den je zasvěcený Svatému Štěpánovi, mučedníkovi, který hlásal příchod Ježíše a byl za to
židy ukamenován. Tradicí jsou obchůzky koledníků.
27.prosinec – Svatý Jan Evangelista
Dříve se slavil i tento den, který byl zasvěcen apoštolovi, jenž se staral o Marii (Ježíšovu
matku) v době po jeho smrti. Nepřátelé ho nenáviděli tak, že ho hodili do kotle s vřelým
olejem, ale jelikož byl pod Boží ochranou, tak mu horký olej ani otrávené víno neublížilo.
28.prosinec – Svátek Mláďátek
Tento vánoční svátek se nyní připomíná již jen při mších v kostelech. Mláďátka jsou
Betlémské děti, které dal vyvraždit král Herodes, když marně hledal v Betlémě narozeného
Ježíše a jeho rodiče.

zdroj wwwceskomoravskelesy.cz

Vánoční rostliny
I když by se možná zdálo, že v zimě všechno spí, není tomu tak. Symbolika zelené barvy zde
není jen tak pro nic, za nic. Je to symbol života, který přenášíme do všeho zeleného a živého.
To živé nám pak představuje vánoční stromeček, chvojí, jmelí, či adventní věnec. Nejen tyto
symboly jsou však typickými vánočními rostlinami. Víte, jaké rostliny jsou ještě typicky
vánoční?
Poinsettie, čili vánoční hvězda
Vánoční hvězda napadne jako první nejspíše téměř každého.
Vánoční hvězda tvoří motiv, s nímž si zdobíme ubrusy,
pohlednice, přání a dokonce i vánoční dekorace, či vánoční
stromečky. S vánoční hvězdou se váže i jistý příběh, kdy se
na Štědrý den chtěl chudý chlapec pomodlit za dobro všech
chudých lidí a jeho modlitby byly tak úpěnlivé a horlivé, že
v místě, kde klečel, vyrostla tato krásná rostlina.Vánoční
hvězda pochází z Jižní Ameriky a ve skutečnosti její okrasou
jsou její listy. Květy má celkem nenápadné. V původním
prostředí je trvalkou, ale u nás v květináči takto vydrží jeden,
maximálně dva roky. Zdobí krásným zbarvením, a to nejen červeným, ale i béžovým,
růžovým a bílým, obvykle od prosince až do února. Pozor by si měli dávat rodiny s malými
dětmi, či zvířátky, protože je prudce jedovatá.
Vánoční kaktus
Vánoční kaktus se u nás proslavil nejvíce za éry známé před více než 20 lety. Tehdy mít doma
vánoční kaktus bylo neskutečné terno. To, aby kvetl každý rok, bylo náročné a spojené i
s velkým očekáváním. Nové kaktusy totiž kvetly až za sedm let, což představovalo celkem
solidní trpělivost. Květy vánočního kaktusu jsou od fuchsiové, přes fialkovou, růžovou až po
bílé.K tomu, aby kaktus o Vánocích kvetl, potřebuje teplotu okolo 12 stupňů maximálně. Při
teplejších teplotách bude krásně růst, ale za to nepokvete.
Brambořík, čili Cyklámen
Tato květina patří ke staročeským tradičním vánočním
květinám, i když její původ je na jihu Evropy. Dnes
známe dva druhy bramboříků – ten z jihu Evropy kvete
v průběhu jara a léta, a ten z Persie pak v zimním období.
Proto, aby nám kvetl v zimě, potřebuje chladnější
prostředí. Brambořík je oblíbenou květinou nejen o
Vánocích a v květináčích, ale hojně se užívá i jako řezaná
květina.

Kalachnoe
Kalachnoe, či Kolopejka je tropickou rostlinou, která je typickou vánoční květinou v Orientu.
V posledních letech se i ona stává velice populární vánoční květinou, protože krásně a dlouho
kvete. Její kvítka jsou v sytých a pestrých barvách.
Jakou květinu budete mít letos o Vánocích vy?
I v zimním období můžeme jet na výlet - Karlštejnské Muzeum betlémů

Nejkrásnější betlém na světě
Karlštejnské podhradí se může pyšnit největším
pohyblivým betlémem v Česku. Rozkládá se na ploše 80
m2 a kromě obřího modelu Karlštejna jej zdobí
šestačtyřicet dřevěných figur. Vyprávění Karlštejnské
pohádky, ozývající se z dobře ukrytých reproduktorů,
doplňují tlumené tóny české hymny. Mámivý hlas vás
přesvědčí, že se Ježíšek narodil v jeskyni pod
Karlštejnem, uvidíte tlupu husitů, jak se hrne k hradní
bráně; rolníky s Buškem z Velhartic v čele, kterak připravují vinobraní; i prosté ženy, peroucí
v potoce prádlo. Postavičky jsou vyřezávané ze dřeva a oblečené v dobových kostýmech.
Vyřezávaná historie
V Muzeu betlémů je pohybujících se exponátů několik.
Máme-li je připočíst k těm „obyčejným“ statickým,
napočítáme jich dohromady na padesát. Všichni dřevění či
dokonce chleboví a cukroví Ježíšci, obklopení Josefy,
Mariemi a hýkajícími osly, mají velkou historickou
hodnotu. Betlémy jsou staré až sto padesát let; nejstarší
exponát je z 18. století. Ten vystihuje Ježíška v poněkud
kompromitující situaci – při obřízce. Součástí betlému je i
židovský velekněz.
Dobrou chuť!
Člověk by nevěřil, jak mu návštěva Muzea betlémů
podráždí chuťové buňky. O vánočních svátích je celá
budova provoněná čerstvým perníkem. Napečených
betlémů je tu hned několik; svou „perníkářskou čest“ na
Karlštejně tradičně obhajují Pardubičáci. Ve sklepení je po
celý rok zpřístupněna vinařská výstava, která informuje o
historii tohoto omamného řemesla na Karlštejnsku.
Otevírací doba
leden – březen
duben – červen
červenec – srpen
září – listopad
prosinec

SO – NE
ÚT – NE
DENNĚ
ÚT – NE
DENNĚ

10:00 – 17:00
10:00 – 17:00
9:00 – 19:00
10:00 – 17:00
10:00 – 17:00

Otevírací doba v době vánočních svátků
23. 12.
10:00 – 17:00
24.12.
10:00 – 15:00
25.-31.12.
10:00 – 17:00
1.-5.1.
10:00 – 17:00
Vstupné plné 45,- snížené 30,zdroj: www.hrad-karlstejn.com./muzeum-betlemu php

Silvestr
31. prosinec, poslední den roku, je považován za svátek všeobecného bujarého veselí. Kolik
pak občanů České republiky, když ho slaví ale ví, co tento svátek znamená, a kterého
významného muže si tím připomíná?
Je to svátek sv. Silvestra I, jednoho z prvních
uctívaných světců, jehož kult se rozšířil do celé
Evropy, kněze, který přijal křest jako mladík a v
době pronásledování křesťanů za císaře Diocletiána
se ukrýval v lesích na Monte Soracte nedaleko Říma.
Odtud podle legendy pochází i jméno, které si zvolil
po svém zvolením římským biskupem - Silvestr
pochází z latinského slova silva, znamenajícího les, a
které označuje i obyvatele lesa. Byl třicátým třetím
papežem katolické církve, osmým nejdéle vládnoucím papežem. Na Svatém Stolci se udržel
21 let, 11 měsíců a 1 den. Jeho pontifikát trval od 31. ledna 314 do 31. prosince 335. Památka
svatého Silvestra se uctívá právě 31. prosince.
Kdysi se jeho svátek nespojoval se žádnými oslavami ani zvyky. Silvestrovská noc získala na
významu, až když se v průběhu 16. století ve většině křesťanských zemí ustálil kalendář
gregoriánský a počátek nového roku na 1. ledna.
Na venkově přetrvávaly některé zvyky, jako např. chození tzv. ometaček - chudých žen, které
chodily po staveních, symbolicky ometaly plotnu, aby kamna v novém roce dobře hořela a
přály všeho dobrého, za což obdržely almužnu. Hospodyně se varovaly toho, aby nechaly
sušit prádlo, což znamenalo nebezpečí smrti někoho z rodiny v nadcházejícím roce. Také
zvyk jíst o půlnoci ovar a křen s jablky pro štěstí pochází z 19. st. Teprve v poslední době
byly nejrůznější pochoutky vystřídány nazdobenými chlebíčky, obloženými mísami a
nejrůznějšími slanými a sladkými zákusky. Stoupalo i množství vypitého alkoholu. Od konce
19. st. je běžným zvykem půlnoční přípitek šampaňským s přáním všeho nejlepšího v
nadcházejícím roce.
zdroj: wikipedie

Do našich domovů se nenápadně plíží vánoční čas. Čas plný shonu a stresů. Přinášíme Vám
hit poslední doby – antistresové omalovánky pro dospělé. Knihy omalovánek patří mezi
nejprodávanější tituly hobby pro muže.
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