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Veselé Velikonoce!
Ty to svátky patří k vrcholům církevního roku a pro křesťany byly vždy nejdůležitěj-
šími svátky. Jsou oslavou zmrtvýchvstání Krista po jeho ukřižování. Noc, kdy Kristus 
zázračně vstal z mrtvých, se začala označovat jako Velká noc, noc největšího tajemství 
– odtud název Velikonoce. Pro většinu Čechů zůstávají Velikonoce původními pohan-
skými svátky jara a plodnosti, které slavili už staří Slované a Germáni. Jsou oslavou 
jarní rovnodennosti (slunovratu), zániku zimy a vítáním jara, kdy se země probouzí 
k životu. V zemích křesťanského světa, kde se Velikonoce slaví, je i dnes jen velmi málo 
lidí, kteří by je nevnímali jako důležitý svátek. Pro věřící křesťany mají stejně velký 
význam jako dřív a ti ostatní se určitě těší na velikonoční vajíčka, tradiční jídla i na 
veselou jarní výzdobu. A koledníci s pomlázkami? Ty dnes potkáme téměř ve všech 
našich obcích a městech.   
Přejeme všem příjemné Velikonoce, krásné jaro a hodně sluníčka v srdci.  
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Ze zasedání zastupitelstva ze dne 26. 1. 2009
Obecní zastupitelstvo schválilo:

1/26012009 •	 finanční hospodaření za rok 2008
2/26012009 •	 žádost o dotace na opravu budovy OU včetně oplocení
3/26012009 •	 sepsání smlouvy o dílo s firmou Dřevokov Chotěboř dle rozpočtu na 
opravu budovy OU včetně oplocení
4/26012009 •	 termíny konání schůzí obecního zastupitelstva na každé poslední pondělí 
v měsíci
5/26012009 •	 zamítavé stanovisko k vybudování větrného parku v katastru obce Jitkov 
z důvodu narušení krajinného rázu vysočiny

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 23. 2. 2009
Obecní zastupitelstvo schválilo:

1/23022009•	  finanční hospodaření za rok 2008
2/23022009 •	 zapojení obce do projektu CZECH POINT
3/23022009 •	 uzavření smlouvy s p. Milanem Týmou na zpracování znaku obce a vlajky, 
včetně všech právních úkonů nutných k jeho schválení Parlamentem ČR
4/23022009 •	 komisi pro výběrové řízení

 členové komise: M. Doležel, J. Bílek, J. Stehno
 náhradníci: P. Cacek, P. Ondráček 

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
5/23022009 •	 zprávu o hospodaření za měsíc leden 2009
6/23022009 •	 zprávu inventarizační komise a inventurní zápis k 31. 12. 2008

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 30. 3. 2009
Obecní zastupitelstvo schválilo:

1/30032009•	  Nájemní smlouvu mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí   
a městysem Krucemburk týkající se Odbahnění a opravy technických objektů  
rybníka Pobočný
2/30032009•	  uveřejnění tří návrhů na podobu znaku obce Slavětín ve zpravodaji
3/30032009•	  změnu rozpočtu na projekční práce prováděné p. Nádvorníkem viz. 
příloha zápisu (vypracování alternativní varianty uspořádání místností, změna 
dispozičního řešení, odečet za vyřízení povolení od CHKO Žďárské vrchy)

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
4/30032009•	  zprávu o hospodaření za měsíc únor 2009.
5/30032009•	  zápis z jednání představenstva LDO v Přibyslavi
6/30032009•	  zápis z valné hromady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj,   
o. p. s. konané v Krucemburku dne 17. 3. 2009
7/30032009•	  stav přípravy projektu a podkladů týkajících se rekonstrukce objektu 
hasičské klubovny
8/30032009•	  zprávu o stavu dotace pro rekonstrukci hasičské klubovny (informace 
z ministerstva financí, ministerstva vnitra a Hasičského záchranného sboru České 
republiky
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ANKETA: znak obce
Dovolujeme si Vám představit varianty heraldického návrhu znaku naší obce 
zpracovaného panem M. Týmou. Rádi bychom Vás poprosili o Váš názor na 
zpracování a vybrání varianty, která se Vám líbí nejvíce.
Lístečky s odpověďí prosím odevzdejte v místním obchodě do 18. 4. 2009.

Společenská kronika 
V období od ledna do března 2009 oslavila své krásné kulaté 

výročí 95 let paní Růžena Janáčková, gratulujeme!

V tomto období jsme se rozloučili s Jaroslavem Málkem,
 Věrou Nejedlou a Jaroslavem Kubíčkem

s láskou vzpomínáme! 
Kdo v srdcích žije, neumírá. Fr. Hrubín

Fotodokumentace ke kronice obce všech čísel popisných je již na světě,  v případě zájmu bude možné 
po domluvě s paní Šmatlánovou do alba nahlédnout. Děkujeme všem za poskytnuté podklady, které 
napomohly zpracování a paní Šmatlánové za realizaci.
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Určení data velikonočních svátků
Termín Velikonoc je pohyblivý a musí se pro každý rok znovu vypočítat. Po různých sporech 
byl v 6. století přijat alexandrijský způsob výpočtu. Vychází ze zásady slavit Velikonoce po jarní 
rovnodennosti (po prvním jarním dnu, který byl stanoven na 21. březen) a zároveň po prvním 
úplňku od té doby. A protože Velká noc se odehrála ze soboty na neděli, jedná se tak o neděli 
po prvním jarním úplňku.

Pašijový týden
Poslední týden půstu před velikonocemi se nazývá svatý nebo také pašijový. Začíná květnou 
nedělí a končí Velikonočním pondělím. Nejdůležitější jsou tři dny uprostřed – Velký pátek, Bílá 
sobota a Boží hod neboli Neděle zmrtvýchvstání (tzv. posvátné třídenní Triduum sacrum).

Velikonoční pomlázka     
Tradice velikonoční pomlázky je velice stará.Nejstarší záznamy o mrskání neboli pomlázení 
pocházejí z přelomu 14. a 15. století a hovoří o šlehání metlami z mladých vrbových proutků. 
Šlehali se navzájem muži, ženy, chlapci i dívky. Pomlázka nabyla postupně nejrůznějších po-
dob. Zmiňuje se o ní už pražský kazatel Konrád Waldhauser, žijící ve 14. století. O velikonočním 
pondělí se prý šlehali manželé a milenci, ospalci a lenivci se časně z rána házeli do vody a nebo 
alespoň polévali, aby se probrali.

Velikonoční vajíčka
Pravděpodobně jako první zavedli zvyk darování vajec v období svátků jarní rovnodennosti 
Egypťané. Nejstarší nalezená kraslice je prý stará 2300 let. Vajíčka musela být plná a barevná. 
Časem se začala zdobit i prázdná vyfouknutá vejce (tzv. pouchy nebo vejdumky), která sloužila 
a dodnes slouží  především jako dekorace. Za typické barvy pro Velikonoce se považují červená, 
žlutá, zelená, červenohnědá, hnědá a černá vajíčka. 

Velikonoční beránek
Symbol beránka byl rozšířený již za dob pohanů. V křesťanství beránek symbolizuje památku 
Krista, „Beránka Božího“, který byl právě jako nevinný, čistý a poslušný beránek obětován na 
kříži. Beránek jako obřadní pokrm je znám už od středověku. Nevíme však, zda se jedlo přímo 
beránčí maso, které si jen málokdo mohl dovolit, nebo jen pečivo v podobě beránka.

Velikonoce

Velikonoční pečivo
Téměř všechna velikonoční jídla obsahovala vejce. Jsou základem 
mazance, který nebýval vždycky sladký, původně se připravoval 
ze sýra a vajec, někdy z tvarohu, později se plnil uzeným masem 
nebo slaninou. Od konce 18. století se pekly mazance ze 
sladkého těsta s rozinkami. 

Pondělí Velikonoční
K Velikonočnímu pondělí se nevážou žádné význam-
né liturgické úkony, není to ani církevní svátek. Z po-
hledu lidových zvyků je však nejdůležitějším dnem 
Velikonoc, protože se v něm odbývá pomlázka – zvyk 
doložený od středověku, ale pravděpodobně mno-
hem starší.

 Připravila knihovnice J. Doleželová
Literatura: A. Vondrušková: České zvyky a obyčeje, 2004


