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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí spoluobčané,
už zbývá jen málo dní do vánočních svátků. Ty letošní nám zase
poznamenává covid, ale na první adventní neděli nám nebe seslalo sněhovou
nadílku, ze které měly největší potěšení děti. A právě dětský smích a radost
jsou pro nás dospělé povzbuzením a dodáním síly pro zvládnutí všech situací
v této nelehké době. Možná se nám splní přání a letošní Vánoce budou po
několika letech opět zahaleny do bílé peřiny s ledovými obrázky, které na okno
vymaluje mráz a až půjdeme z půlnoční, budou nás doprovázet třpytivé hvězdy
a mrazivý vzduch nám zbarví tváře do červena. V dnešním čísle zpravodaje se
mimo jiné dočtete o tom, jak prožíval Štědrý den Josef Lada. Vím, že se
nemůžeme vrátit do této doby, ale když budeme chtít, mohli bychom se
alespoň kousek přiblížit. Vážit si jeden druhého, zapomenout na každodenní
stres, užívat si chvil, kdy můžeme být pospolu se svými nejbližšími, zkusit si
uvědomit, že Vánoce nejsou o dárcích, ale o hřejivých pocitech a lásce.
V dnešní době máme veškerý komfort, a tak si ani neuvědomujeme, jak krásná
je vůně pečené vánočky, smažených řízků, rybí polévky a vanilkových rohlíčků,
které pro nás s láskou chystají naše maminky. Pojďme si spíše v našich
životech hledat to krásné a zapomenout na závist, zlobu a nenávist. Pro
zlepšení nálady kolikrát přece stačí hezké slovo, které umí zahřát naše srdce i
duši. My máme velké štěstí, že v naší obci žije mnoho lidí, kteří umí udělat
radost těm ostatním. Ať už jsou to naše betlémy, vánoční výzdoba nebo letošní
divadelní příběh O hvězdě Polárce. Když se podíváte, s jakou láskou a radostí
jsou tyto dárky tvořeny, už žádné další honosné dary pro zpestření vánoční
nálady nepotřebujete.
Přeji vám všem nejvzácnější dárek na světě, a to je zdraví, hodně lásky
ve Vašich srdcích a spoustu krásných chvil protkaných nepřeberným
množstvím radosti.
Vaše starostka Pavlína Nováková
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PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU
Milí spoluobčané,
vloni po divokém období jsem Vám přál nový rok plný jen pozitivních a
obohacujících změn. Doufám, že v překotné době, alespoň trochu tomu tak
bylo. Máme za sebou rok, ve kterém jsme si museli na spoustu nových věcí
zvykat. Ten následující rok asi nebude jiný. Jsme ale zase o něco lépe na novou
dobu připraveni a určitě nás už jen tak něco nezaskočí. Mějme tedy ten nový
rok 2022 takový jaký každý potřebujeme, prožijme ho s lidmi, které pro život
chceme a nezapomínejme, že i hezké chvíle prožíváme a nové nás ještě čekají.
Mnoho zdraví a radosti Vám přeji.
Antonín Seknička
Vážení a milí spoluobčané,
další rok je téměř za námi a blíží se vánoční svátky, krásný čas setkání s
rodinou, radostí z dárků a vánoční pohody. Přeji Vám, abyste letošní Vánoce
strávili v kruhu Vašich nejbližších, které máte rádi.
V této době je důležité umět se radovat z maličkostí, které nám všední
dny přináší. Ať je takových dnů co nejvíce!
Do roku 2022 Vám přeji pevné zdraví, štěstí a hodně lásky.
Edita Mariánusová
„Světlo přišlo na svět…“ Jan 3,19
Přeji Vám klidný a laskavý nový rok. Hodně radosti, lásky a odvahy
zvládat vše, co přijde.
A k tomu pevné zdraví Vám a Vašim blízkým.
Markéta Bergerová
Vážení spoluobčané,
opět tu máme čas vánoční, tak nechme alespoň na chvilku starosti
stranou. Říká se, že nejlepším ze všech dárků kolem jakéhokoli vánočního
stromku je přítomnost šťastné rodiny. Přeji Vám tedy veselé Vánoce obklopené
Vaší vzácnou rodinou a do příštího roku co nejvíce zdraví, lásky a optimismu.
Zdeňka Sochorová
Přeji všem, ať je v příštím roce ve zdraví dovedou cesty tam, kam chtějí.
Pavla Karbanová
Vánoční nálada do domu se vkrádá, štěstí a lásku do srdcí vkládá. Ať Vás
vždy provází na každém kroku přes krásné Vánoce i během roku.
Daniel Batrla
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PŘÁNÍ SPOLKŮ

Paní starostka nás, tedy Šachový klub Cejle, oslovila, zda bychom chtěli
prostřednictvím prosincového zpravodaje oslovit spoluobčany obce Cejle. Po
přečtení zprávy jsem nemohl uvěřit, že je to již právě celý rok, co jsem do
zpravodaje předal za náš klub krátké a neformální sdělení. Opět jsem si
připomenul, že čas pádí jako bláznivý a každým rokem má rychlejší a rychlejší
nohy. Co naplat, asi je to tím, že se člověk nedokáže tak nějak častěji a na
delší dobu zastavit a trochu se zamyslet, zapřemýšlet a užívat si více
každodenních radostí, a tak zapomínat na strasti a starosti všedních dnů.
Prakticky celý tento rok nás opět trápil Coviďák. Několikrát se změnil,
zmutoval, a opět nám všem škodil, syčák jeden. Osobně si myslím, respektive
si přeji, a vše tomu dle mého nasvědčuje, že příští rok se z něj stane pouze
jedna z dalších běžných respiračních nemocí, které nás po celý život trápí, od
té nemoci, pro nás muže nejdrsnější (rýmičky), až po ty běžnější nemoci, jako
je třeba nachlazení. Zkrátka už to musí skončit, protože je to fakt dlouhé a
otravné. Už toho bylo dost Coviďáku!
Ondřej Cháb
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OHLÉDNUTÍ ZA KULTURNÍM ŽIVOTEM
V říjnu jsme se sešli na louce pod hřištěm, abychom zkusili, jak létají draci
v bezvětrném počasí. A věřte, že se jim k nebi stoupat nechtělo, přesto se
některým podařilo, aby se na svého draka podívali vzhůru k oblakům.

Rozsvícení vánočních stromů
Po roční pauze jsme se letos opět domluvili s divadelními ochotníky
z Cejle, že připravíme pro naše spoluobčany vánoční příběh, kterým se Vás
pokusíme naladit na předvánoční čas. Nácvik byl poměrně složitý kvůli
nemocem a karanténám, ale přesto se nám velice úspěšně podařilo dílo
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dokončit. Do posledního dne jsme se těšili, že se s Vámi uvidíme a zažijeme
zase tu krásnou atmosféru, na kterou jsme si při minulých vánočních akcích
zvykli. Bohužel den před konáním jsme akci dle nařízení vlády museli zrušit.
Vím, že současná situace je neutěšující, ale nařízení, které se zrodí u našich
vládních představitelů jsou pro mnoho z nás nepochopitelná. Kulturní akce
profesionálů – ANO, kulturní akce spolku – NE. Zajímalo by mě, jak to ten vir
pozná, které akce se zrovna účastní. Je to smutné, ale pohádku jsme nakonec
odehráli pouze pro pořízení videozáznamu, který jsme Vám poslali
prostřednictvím YouTube na druhou adventní neděli. Doufám, že Vás naši
herci, zpěváci a tanečníci pobavili a svými neuvěřitelnými výkony Vám dovolili
zapomenout na každodenní starosti a alespoň trochu naladili na vánoční čas.
V příběhu O hvězdě Polárce, která držela ochrannou ruku nad Cejlí a
chránila ji před zlým Síriem a jeho pomocníky Augustusem a Abraxisem
účinkovali:
Vypravěčka: Miluše Třísková
Král Cejl: Daniel Batrla
Královna Cejle: Michaela Šebestová
Princezna Cejlonka: Olga Bruzlová
Učitel Vašek: Petr Cvaniga
Sírius: Luděk Slavětínský
Augustus: Miroslav Kružík
Abraxis: David Homa
Orion: Jan Šebesta
Hvězda Polárka: Adéla Mariánusová
Zpívající hvězda: Anežka Šuplerová
Tančící hvězdy: Julie Smrčková, Karolína Serbusová, Kristýna Blechová,
Magdaléna Šebestová a Sofie Valová
Děti pana učitele Vaška: Barbora Plodíková, Jan Orgoň, Nikola Švábová,
Nikolas Berka, Tereza a Veronika Macháčkovy
Chátra Abraxise: Anna Vázlerová, Antonín Šebesta, Barbora Dvořáková a
Filip Slavětínský
Zvídavá holčička: Beáta Zlatušková
Vítr Severák: Břetislav Kocián a Stanislav Novák
Hvězdní oři: Daniel a Jakub Sochorovi, Lukáš Vašíček
Skřítci: Hana Vejvodová a Tomáš Křepela
Sbor mistrně: Jana Šuplerová
Členové Cejleckého sboru: Dana Šteflová, Edita Mariánusová, Ivana
Malečková, Jana Marešová, Jozef Bilka, Miluše Nováková,
Olga Fišerová, Petra Plodíková, Stanislav Novák a Vlasta
Kudrnová
Autor a skladatel písní: Petr Cvaniga
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Choreografie, nácvik tanečních čísel, nápověda, pomoc při organizaci:
Lucie Slavětínská
Kostymérky: Marie Svobodová a Martina Lopourová
Kulisy: Pavla a Pavel Klimešovi
Líčení vystupujících: Ivona Vyskočilová
Zvukař a osvětlovač: Dalibor Tomášek a syn
Kameraman: Jiří Bednařík
Fotograf: Antonín Seknička
Technické zázemí: Daniel a Jakub Sochorovi, Marie Fatrdlová, Lukáš
Vašíček a Vendula Sochorová
Příprava balíčků pro děti: Vendula a Zdeňka Sochorovy
Scénář: Pavlína a Pavlína ml. Novákovy
Hercům, herečkám, zpěvákům a zpěvačkám, tanečníkům a tanečnicím a
všem organizátorům letošního vánočního příběhu velice děkujeme za krásné
představení. A kdo jste viděli náš videozáznam jistě uznáte, že nadšení, radost
a výkony naplněné láskou jsou nepřehlédnutelné u všech účinkujících, kteří
většinu svého volného času v předvánoční době věnovali přípravě a nácviku
vánoční pohádky. Jsme na Vás velice pyšní. Na Vaši zapálenost, zájem a
podporu života v Cejli.
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Po roce k nám v sobotu 4. 12. do kulturního zařízení opět zavítal divadelní
soubor Jana Lišky při TJ Sokol Třešť. Diváci z řad dětí i dospělých tentokrát
zhlédli vánoční pohádku "Čertí nadílení a nebeské koledy". Anděl učinil zázrak
a nadělil vánoční dárky i zlobivým čertům v pekle. S nebeskými anděly jsme
si zazpívali krásné koledy a nadšené děti se mohly s čerty i vyfotit.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme k životnímu jubileu
Listopad
Musil František
Sobotka Bohumil

Cejle 94
Cejle 50

75 let
70 let

Prosinec
Mareš František

Cejle 40

91 let

Únor
Kohoutová Vlasta

Cejle 75

95 let

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
Únor:
12. 2. ve 20.00
Masopust

– Obecní ples s kapelou Vasr band
– termín bude upřesněn

Březen:
Dětský karneval

– termín bude upřesněn
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ZŠ a MŠ CEJLE
I přes všechna úskalí dnešní doby či opatření, mají děti ze školy i školky
v Cejli za sebou velmi vydařené a pěkné čtyři měsíce školní a předškolní
docházky. Vedle výuky v lavicích ve škole, písemek, zkoušení a předškolního
vzdělávání ve školce, zvládaly také absolvovat řadu akcí. Zhlédly hudební
vystoupení, divadla, dravce z Pavlova, užily si Halloween, hračkový den a
mnohé další. Ovšem to nejdůležitější a dětem nejmilejší vždy byla a je příprava
na vánoční období. Se zápalem trénovaly vánoční vystoupení, kdy školou zněla
kytara, klavír a zpěv. Horlivě vyráběly výrobky na vánoční jarmark či vánočně
nazdobily školu.
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Za všechny děti, personál a vedení školy,
přejeme všem poklidné a ve zdraví prožité vánoční svátky.
Gabriela Nováková, ředitelka
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ČESKÉ VÁNOCE A JOSEF LADA
První vánoční stromek ozdobil v Praze, v Libeňském zámečku, v roce
1812 ředitel Stavovského divadla Jan Karl Liebich. České Vánoce se neobejdou
bez ozdobeného smrčku, borovice, jesliček, dárků, barborky, kapra,
houbového kuby, vánočky, cukroví i vonící purpury. České Vánoce, to je Štědrý
den, Boží hod, Nový rok i den Tříkrálový. Vánoce proslavil v Čechách malíř
Josef Lada, ovšem ty prosté, krásné, zasněžené.
Josef Lada se inspiroval kresbami Mikoláše Alše a vytvořil si velmi
originální výtvarný styl. Jeho rukopis poznáte hned, říkají výtvarní kritici, kteří
nazvali fluidum jeho kreseb a obrazů „zemitou rustikální lyrikou“. Napsal a
namaloval spoustu knížek pro děti. Jeho obrázky se dostaly na vánoční
pohlednice. Ladovy „bílé Vánoce“ se staly pojmem. Jsou to Ladovy rodné
Hrusice jeho mládí. Jeho rodná víska už takto nevypadá, z původních chalup
jsou zde jen tři, z brusliště je požární nádrž. A přece něco zůstalo, na jedné ze
zahrad je pohádkový chlívek kozlíka Bobše. Také zimy už nejsou tak bílé, jak
je Lada v Hrusicích v letech 1887-1895 skutečně zažil, s bílou pokrývkou až 60
dnů. Dle výpočtů meteorologů byly takové Vánoce před 9 lety, 50 cm sněhu v
nížinách, 140 cm na horách. Pokud jde o Vánoce, působí i vánoční obleva,
která ale není neobvyklým jevem a říká to i lidová pranostika: „na Adama a
Evu čekej oblevu.“
Jak Josef Lada vzpomíná v knize České Vánoce na Štědrý den?
Nejkrásnější den v roce – Štědrý den
Také v zimě jsem musel chodit odvádět boty. Chodíval jsem rád, když
bývalo krásně, ale někdy to bývaly neradostné cesty hlubokými závějemi, po
kluzkých pěšinách a rozbředlým sněhem. Zato když bylo krásně, proklouzal
jsem se na těch cestách až do únavy na zamrzlých potocích, mezi vysokými
olšemi, kde bývala krásná, přímo pohádková zákoutí. Vesničky bývaly celé
zapadlé ve sněhu, a když jsem se při návratu k domovu obrátil a na některou
se zadíval, bylo ji sotva vidět v bílé krajině. To vám bývala krása! Někde ve
statcích už svítili, z komínů stoupal k obloze modrý kouř a občas projel tvrdým
vzduchem výskot dětí, štěkot psů a rány sekyrou do tvrdého dříví. Často jsem
se proto z takových cest vracíval až za tmy.
A jen zpěv ptactva mi v zimě chyběl. Po cestách sice pobíhali rychlými
krůčky skromní chocholoušové, ale i ti smutně tíkali nad tou svou bídou, že mi
z toho bývalo až teskno. Občas také zlostně zakrákaly vrány, které bezradně
poletovaly nad skoupou přírodou. Zato jsem byl radostí celý bez sebe, když
jsem spatřil nad potůčkem poletovat překrásného ledňáčka. Jiskříval mezi
vrbovými pruty obalenými sněhem jako velký drahokam.
A než jsem se vždy nadál, přikvapily Vánoce a s nimi ten nejkrásnější den
v roce – Štědrý den! Netěšíval jsem se na něj pro nějaké dárky – ty jsem nikdy
13

pod stromeček nedostával, ale těšil jsem se na Vánoce pro jejich krásnou
náladu. Stromeček míval jsem sice jen malý a chudě vyzdobený, ale měl jsem
vždy z něho větší radost než některé bohaté děti, které měly stromečky až do
stropu. Stával na stole, zadělán pevně do starého železného moždíře, aby se
nepřevalil. Kol dokola visely na něm řetízky z barevných papírů, na větvích
viselo cukroví zabalené v řasnatých papírkách a červená panenská jablíčka se
rděla ve svěží zeleni. Na některých větvích byly připevněny různobarevné
svíčičky a nahoře svítila betlémská hvězda, vystřižená z pozlaceného papíru.
Ani nevíte, jakou jsem míval z toho skromně ozdobeného stromečku
ohromnou radost.
Když bylo po skrovné štědrovečerní večeři, která se skládala z černé
omáčky připravené z perníku, sušených švestek, rozinek, mandlí, ořechů a
sirupu, a z „černého kuby“, kterého jistě každý znáte (jsou to vařené krupky
se sušenými houbami), rozsvítil tatínek na stromečku svíčičky. V tu dobu
obyčejně již také začínal obecní slouha vytrubovat po vsi vánoční koledu.
Začínal vždy stejně u baráků dole pod pastouškou, a jakmile jsme my děti
zaslechly první veselé zvuky trumpety, vyběhly jsme ihned ven, abychom toho
vytrubování dosyta užily od začátku až do konce. Od té chvíle, kdy se tichou
vesničkou rozlétly první jásavé tóny vánoční koledy, začínaly teprve opravdu
Vánoce. To slouhovo vytrubování bývalo nejkrásnější z celých vánočních
svátků a všichni jsme se na to těšili již dlouho před Vánocemi. A já jsem někdy
chodil za slouhou od prvního baráku až k poslednímu statku na druhém konci
vesnice; ta koleda se mi vždy tak líbila, že jsem se jí nemohl nabažit. Za
vytrubování dostával slouha všelijaké dárky, které slouhová ukládala do velké
nůše, a bývalo jich někdy tolik, že musela několikrát odběhnout domů je uložit.
Na Štěpána, či jak se dříve říkávalo „na prostřední svátek“, od časného
rána přebíhali po vsi sem tam od statku ke statku drobní koledníci. Z jednoho
dvora zvučela sborem koleda:
Strunka, strunka,
zelená se louka,
pásli tam dva pastýři,
jedli kaši z hrnka.
A z jiného se ozývala známá:
Koleda, koleda, Štěpáne,
co to neseš ve džbáně?
Sotva doříkali a dostali jablka, ořechy, kousky vánoček i nějaký krejcar,
honem zase spěchali jinam, aby toho co nejvíce zběhali. Někteří měli již tak
nacpané uzlíky, že je sotva vlekli, a přece ještě chtěli i všechny kapsy naplnit
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všemi dary toho vzácného dne. Koledování bylo výsadou jen chudých dětí a
některým bylo těch několik vykoledovaných mlsků to jediné, co o vánočních
svátcích užily.
Tak jaké Vánoce byly lepší? Ty Ladovy nebo ty naše současné? Asi by to
chtělo od každého trochu. I když já bych raději prožila ty Ladovy, ze kterých
cítíme slušnost, pokoru a lásku a to nám v současné době velice chybí.

HISTORIE VYSÍLÁNÍ POHÁDEK NA ŠTĚDRÝ VEČER
K Vánocům neodmyslitelně patří pohádky. V poslední době se můžeme
těšit, že na Štědrý večer pro nás má připravenou novou pohádku Česká
televize. Vánoční pohádka získala současnou podobu až v roce 1993. Před tím
mezi hlavní štědrovečerní program patřil filmovým adaptacím předloh
významných literátů nebo veselohrám. Mezi vrcholy štědrovečerního večera
patřila např. dramatizace Jiráskova Záhořanského honu nebo životopisný
příběh o Josefu Dobrovském Za ranních červánků. Program byl rozdělen.
Odpoledne patřilo dětem a pohádkám a večer pouze dospělým divákům.
Výjimkou byl pouze rok 1973, kdy na Štědrý večer byla vysílaná pohádka
Zlatovláska.

Zlatovláska (foto ČT)
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Pozvolna se večerní vysílání začalo proměňovat na rodinné filmy, např.
v roce 1977 to byla komedie Marie Poledňákové Jak vytrhnout velrybě stoličku.
Tyto filmy, ale přicházely na řadu nejdříve v půl deváté po odvysílání tradiční
Sukovy Serenády a Sváteční chvilky poezie.

Jak vytrhnout velrybě stoličku (foto: ČT)
K proměně obrazovky pro dětské diváky dochází mezi lety 1978 až 1980,
kdy se pohádky vysílaly už v sedm hodin. Byl to např. Paví král, Jak se budí
princezny a O ptáku Ohniváku.
Od druhé poloviny 80. let přicházejí na řadu pohádky výlučně premiérové,
jako O statečném kováři, Třetí princ, S čerty nejsou žerty či Mahulena, zlatá
panna. Nejednalo se ovšem o pohádky vyrobené v Československé televizi.

S čerty nejsou žerty (foto: ČT)
Ta s první vlastní vánoční pohádkou přišla až v roce 1990. Stala se jí
pohádka
O
Janovi a
podivuhodném
příteli.
Tradici
vlastních
vánočních pohádek, jak je známe dnes, pak založila Česká televize s definitivní
platností v roce 1993. V roce 1993 nabídla Česká televize na Štědrý
večer divákům premiéru pohádky Sedmero krkavců.
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Tradiční štědrovečerní pohádky mají velkou sledovanost. Absolutní rekord
ve sledovanosti měla pohádka Anděl Páně. Vzpomínáte si, které pohádky jsme
mohli vidět?
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Sedmero krkavců
Princezna ze mlejna
Nesmrtelná teta
Jak si zasloužit princeznu
RumplCimprCampr
Lotrando a Zubejda
Císař a tambor
Král sokolů
Princezna ze mlejna II
Královský slib
O svatební krajce
Čert ví proč
Království potoků
Anděl páně
Tři životy
Kouzla králů

2009 Láska rohatá
2010 Peklo s princeznou
2011 Micimutr
2012 Dvanáct měsíčků
2013 Duch nad zlato
2014 Princezna a písař
2015 Korunní princ
2016 Pravý rytíř
2017 Anděl páně 2
2018 Kouzelní Žito
2019 Princezna a půl království
2020 O vánoční hvězdě
V letošním roce se můžeme těšit na
pohádku Jak si nevzít princeznu.

A jaké pohádky mají oblíbené naši páťáci?
Princezna a půl království
Vybrala jsem si jí, protože
je dobrodružná a je i v ní
většinou sranda a je napínavá.
Mám jí ráda, protože se u ní
pobavím.

Karolína Serbusová
Vánoční kronika
Protože, Vánoční kronika 2 je zábavná a je to rodinný film a vybrala jsem
si to, protože to mám ráda a i celá moje rodina i kamarádi. Bylo to o tom, že
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Kate Pírsová měla ráda Vánoce a
našla s bratrem Jackem Pírsem
Santu. A ten s nimi odjel do jiné
země a Santa ztratil čepici, díky které
byl rychlý a uměl dobře skákat a pak
Kate vlezla do Santovýho pytle a ten
byl kouzelný a objevila se v síni
dopitů a potom jí našel Santa a duch
Vánoc klesá. Santa lidi šel povzbudit
písní a Kate s Jackem šli hledat soby.
A pak se Santou šli zachránit Vánoce.
Veronika Macháčková
Tři oříšky pro Popelku
Moje oblíbená pohádka je Tři oříšky pro
Popelku. Když v televizi běží pohádky vždycky
čekám na Tři oříšky pro Popelku, mám jí moc ráda.
Líbí se mi, protože je moc hezká, je tam sníh,
zvířátka a taky protože je moc vánoční. Jsou v té
pohádce krásné písničky a vždy se na ní ráda
koukám.

Adéla Mariánusová
Vánoční kronika
Moje nejoblíbenější vánoční
pohádka je Vánoční kronika 2,
protože je moc hezká a v ní je Santa
se sáněma a kouzelnou paní a Kate
a Jack spadli do červí díry a on je
tam hodil nějaký kluk.

Sofie Valová
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O dvanácti měsíčcích
Moje nejoblíbenější vánoční pohádka je O dvanácti měsíčcích. Zalíbilo se
mi to, protože Maruška pořád někam chodila jenom proto, aby si její sestra
mohla vzít bohatého pána. Naštěstí Maruška vždycky našla dvanáct měsíčků a
oni jí pomohli.

Jakub Špindler
Sůl nad zlato
Já mám ráda Sůl nad zlato. Mám tuto pohádku ráda, protože vždy když
to dávají v televizi, tak z toho nespustím oči. Nejradši se na to dívám s rodiči.
Tento pořad je pro mě i poučný, že soli není nikdy dost.

Barbora Plodíková
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JAK SE SLAVÍ VÁNOCE VE SVĚTĚ
O našich vánočních zvycích jsme si četli v minulém vánočním zpravodaji,
ale víte, jak se slaví Vánoce v ostatních zemí?
Anglie
Štědrý den je 25. prosince. Dárky, které se rozbalují ráno naděluje Father
Christmas (Otec Vánoc). Poznáte ho podle dlouhého obleku červené nebo
zelené barvy. Děti dopisy pro něj hází do krbu, protože jedině tak mohou
vzlétnout a dostat se až na Severní Pól. Dárky jsou nadělovány do
připravených punčoch na krbu nebo prázdných povlaků od polštářů na rozích
postelí. Vánoční hostina začíná přesně v pravé poledne. Oběd startuje
přípitkem a poté symbolickým rozlomením tzv. christmas crackers (papírové
tuby, v nichž se ukrývá drobný dárek). Tradiční vánoční menu je pečený krocan
s kaštanovou nádivkou se zeleninou a omáčkou. Chybět nesmí slaný vánoční
puding. Nabídka dezertů je také pestrá: švestkový puding polévaný brandy,
sladké koláče nadívané kandovaným ovocem aj. Poté se všichni členové rodiny
odeberou do obývacího pokoje a sledují tradiční vánoční projev královny
Alžběty II.

Rusko
Rusko patří mezi pravoslavné země, ve kterých se používá Juliánský
kalendář, který je oproti Gregoriánskému o 13 dní posunutý. Vánoce se tedy
začínají slavit 6. a 7. ledna. Dárky naděluje Děda Mráz o silvestrovském večeru
a většinou ho doprovází Sněhurka. Vánočnímu stromu se říká jolka. V historii
byly Vánoce spojeny s velkým množstvím tradic, které upadly z velké části v
zapomnění po oficiálním zákazu Vánoc v Sovětském svazu v roce 1918. Celý
vánoční den se Rusové postí. Večer ale svátečně vyzdobí stůl a večeři začínají
sytým borščem. Masu na talířích vévodí ryby jak mořské, tak říční. Jako příloha
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se podávají tzv. vareniky – taštičky či měšce z kynutého těsta, které se plní
tím, co dům dal – rýží, bramborami, zelím nebo třeba houbami.

Itálie
Dne 25. prosince do domu sestoupí komínem
Babbo Natale,
která naděluje dárky. Hlavním
symbolem Vánoc jsou jesličky, které se nezřídka
dědí z generace na generaci, a ozdobená jedlička.
Dárky, které se rozbalují po večeři 24. 12. , ale
musí se čekat až odbije půlnoc, nebo pak druhý
den ráno jsou připraveny vedle jesliček nebo pod
stromečkem. Pro některé rodiny je ale mnohem
důležitější až 6. leden, kdy do domu sestoupí
komínem čarodějnice Befana a zanechá tam
dětem dárky. Její velká loutka se pak na znamení
konce svátků zapálí. Na italské vánoční hostině
nesmí chybět panettone, typická vánoční bábovka
s hrozinkami a kandovaným ovocem, v případě
severní Itálie jednodušší pandoro. Hlavní jídla se
liší podle regionu a rodinných tradic. Může být
jehněčí s rozmarýnovými bramborami a artyčoky,
nebo večeře o několika chodech, kde jsou hlavní
ingrediencí mořské ryby.
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Řecko
Dárky 31. prosince naděluje svatý Vasilis. V dřívějších dobách, především
v přímořských oblastech se zdobily lodě. Vánoční stromeček tam začal pronikat
teprve před několika desetiletími. Mezi vánoční tradice patří například žehnání
domů svěcenou vodou proti zlým skřítkům nebo dětské průvody. Děti chodí
24. prosince koledovat s triangly a bubínky ke známým a sousedům. 25.
prosince se zpravidla koná jedna z nejbohatších řeckých hostin v roce. Podává
se krůta s kaštanovou nádivkou, mleté maso a piniové oříšky, někdy se peče
sele, jehně nebo ryby.

Dánsko
Dárky nadělují 24. prosince Skřítci Nisserové. Lidé si zdobí domy
postavičkami skřítků Nisserů, kteří jsou obvykle oděni do národních barev
– červené a bílé. Stejně jako v ostatních skandinávských zemích i tady lidé
chodí na Štědrý den zapálit svíčku na hřbitov a zavzpomínat na své blízké. V
některých oblastech panuje také zvyk vítání „vánočního posla“, který zaklepe
na dveře a každému dá vtipný dáreček charakterizující obdarovanou osobu
– poukazují na ctnost nebo vadu, např. tlouštíci dostávají špejli od jitrnice.
Večer se rodina sejde u stolu, na kterém nesmí chybět husa, kachna, popřípadě
vepřová pečeně s červeným zelím jako hlavní chod a dále pak opepřená treska
s ředkvičkou, pivní chléb, teplá šunka, hnědé koláčky nebo horká rýže zalitá
studeným mlékem. Speciálním dezertem je rýžový nákyp se zapečenou
mandlí, nálezce této mandle čeká štěstí a dárek navíc. Po večeři se rodina
přesune ke stromečku, kolem kterého tančí dokola, drží se za ruce a zpívá
koledy.
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Belgie
Vánoce se slaví 6. prosince a dárky
naděluje ve Vlámsku Sinterklass a ve
Valonsu Nicholas. Děti více jak Vánoce slaví
svátek Sv. Mikuláše, protože tehdy ty
hodnější dostávají dárky od Sinterklaas (ve
Vlámsku)
nebo
Saint
Nicholas
(ve
Valonsku). Těm zlobivějším pak hrozí, že si
je odnese Černý Petr, prý do Španělska.
Vánoční svátky jsou pro Belgičany ve
znamení rodinných setkání. V posledních
letech však i Belgie podléhá komerčním
vlivům a Santa Claus obvykle pod vánoční
stromek či do punčoch zavěšených u krbu
něco nadělí. K tradičním vánočním jídlům
patří v Belgii ryby, mořské plody a plněný
krocan. Nejtypičtější pochoutkou je sladké
„vánoční
poleno“,
ve
vlámštině
„kerststronk“ a ve francouzštině „la bûche
de Noël“. Jedná se o měkkou, pěnovitou
roládu naplněnou krémem a zvenčí
ozdobenou čokoládou tak, že opravdu připomíná poleno.
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USA
Tyto Vánoce budeme znát z vánočních amerických filmů. Dárky naděluje
25. prosince Santa Claus, pro kterého se musí nachystat sušenky a sklenice
mléka. Děti k přichystanému občerstvení připraví dopis, ve kterém prosí o
dárky. Santa Claus vždy přijede na saních, do kterých je zapřaženo osm sobů
- Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen. Vánoční
stromeček se v USA zdobí už dva týdny před Štědrým dnem, ale pořádná
výzdoba nesmí chybět ani na domech. Američané za ni utratí až 13 miliard
ročně. Často se pak večer rodina vyrazí podívat po okolí a kochá se pohledem
na zářící domy sousedů. Na Štědrý den Američané ještě chodí do práce. Až
večer se sejdou ke společné večeři, kde se podává oblíbené jídlo. Obvykle je
to krocan se šunkou, jinde mořské plody, nebo třeba pizza. Téměř nikde
nechybí americký páj (koláč), většinou jablečný. Po večeři se jde na půlnoční
mši. Celý den se odpočívá a navštěvují se příbuzní. Popíjí se horká čokoláda,
punč nebo vaječný koňak, někde se podává i cukroví.

Zdroj: https://www.radynacestu.cz/magazin/jak-ve-svete-slavi-vanoce/
Zdroj obr: Google.com a wikipedia.com
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VÁNOČNÍ POVĚRY
Většina lidí na Vánoce dodržuje určité tradice – rybí polévku, kapra,
bramborový salát... Někteří lijí olovo, jiní rozkrajují jablíčka nebo pouští lodičky
ze skořápek ořechů….. Slyšeli jste někdy o těchto vánočních pověrách?
Co přináší smůlu?
Před půlnoční mší se nesmí šít a ani plést. Proč? Myši by pak dílo zničily!
Při štědrovečerní večeři by na stole mělo být devět pokrmů, jinak to
přináší smůlu.
Pokud žijete ve městě, tak se Vás tato pověra pravděpodobně nedotkne,
ale na Štědrý den by se neměly čistit chlévy a stáje. Pokud ano, dobytek by
kulhal.
Tato pověra jistě mnohé lenochy potěší. Na Štědrý den se nesmí prát!
Přináší to smůlu a neštěstí do domu.
Na Štědrý den byste také dle dávné tradice neměli psát své milé nebo
milému, mohlo by to značit rozchod. Příště si možná sms s vánočním přáním
pořádně rozmyslíte!

Co přináší štěstí?
Štěstí Vám přinese, když v noci na Boží hod vystřelíte z pušky směrem
k Měsíci.
Aby byla v příštím roce hojná úroda, musí sedlák jako první u
štědrovečerní večeře sníst lžicí hrachu.
Pro hojnou úrodu se zbytky štědrovečerní večeře zakopávají do země.
Dobrá zpráva pro všechny pekaře nebo majitele slepic: čerstvý chléb
upečený 25. 12. a čerstvá vejce snesená v tento den mají kouzelnou moc!
Svobodné dámy, zpozorněte! Dívka, která na Štědrý den tajně sebere
devět patek od vánoček, bude do roka pod čepcem!
Zdroj: Profimedia
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ZÁBAVNÝ KOUTEK PRO DĚTI
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Vánoční osmisměrka

Jaký betlém, kromě keramického ve zvoničce máme u nás v Cejli?
…odpověď se skrývá v osmisměrce

ANDĚL, CUKROVÍ, HVĚZDA, JEŽÍŠEK, JMELÍ, KOLEDNÍCI, KOLEDY, OZDOBY,
PERNÍČKY, POHÁDKA, PROCHÁZKA, ROZSVÍCENÍ, SNÍH, STROMEČEK, TRHY,
UHLÍ, VEČEŘE
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ZÁBAVNÝ KOUTEK PRO DOSPĚLÉ

http://www.onlinekrizovky.cz/

Vtipné hádanky
Zkuste se zamyslet bez čtení odpovědí….
Hádanka: Jmenuj tři po sobě jdoucí dny, aniž bys jmenoval středu, pátek nebo
neděli.
Odpověď: včera, dnes a zítra
Hádanka: Petrova maminka měla tři děti. První syn se jmenoval Pondělí, druhý
Úterý. Jak se jmenoval třetí syn?
Odpověď: Petr
Hádanka: Který měsíc má 28 dní?
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Odpověď: Každý
Hádanka: Na jakou otázku nikdy neodpovíte ano?
Odpověď: Už spíš?
Hádanka: Co je vždycky před vámi, ale nemůžete to vidět?
Odpověď: Budoucnost
Hádanka: Co stále roste a nikdy neklesá?
Odpověď: Váš věk
Hádanka: Jaký vynález ti umožní dívat se skrz zeď?
Odpověď: Okno
Hádanka: 30 vydělíš ½ a přičteš 10. Kolik vyjde?
Odpověď: 70
www.babyoffice.cz

cejlecká lochneska na workoutovém hřišti
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UŽITEČNÉ KONTAKTY
Obecní úřad: www.cejle.cz
Pavlína Nováková (starostka): 737952830, 603218599, starostka@cejle.cz
Antonín Seknička (místostarosta): 733306796,777248255,mistostarosta@cejle.cz
Ing. Jana Kovářová (účetní): 603 218 585, ucetni@cejle.cz
Úřední hodiny: Po, St: 7:00-12:00 a 14:00-17:00; Út, Čt a Pá: 7:00-12:00
Miloslava Nováková (knihovnice): miluskanovacka@seznam.cz
Otevírací doba: každé sudé pondělí od 15:30 – 18 h
Základní škola: 603 157 812, zs.cejle@seznam.cz, Bc. Gabriela Nováková
Mateřská škola: 605 907 336, ms.cejle@seznam.cz
Školní jídelna: 732 150 409, cejle.jidelna@seznam.cz
Pošta Kostelec: 954 258 861
po 13:00-18:00, út 08:00-12:00,13:00-14:00, st 13:00-18:00, čt 08:0012:00, 13:00-14:00, pá 08:00-12:00, 13:00-14:00
ICOM transport a.s.: Jihlava 567 300 568
Prodejna Dana: 567 316 106
Po - Pá 8:00 – 10:30; 15:00 – 17:00; So 8:00 – 11:00
MVDr. Ludmila Vacková - veterinární ordinace: 604 809 363
Havárie: plyn 1239, elektřina 800 22 55 77
vodovod Pavel Klimeš 724 223 942
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158
Jednotná linka tísňového volání 112 – zejména pro cizince nemluvící česky
Policista z Vaší ulice: pprap. Jiří Koukal-služebna Třešť 974266741,567224333
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