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P á r sl ov ú v od em
Čerti a andělé…
Advent nám již slyšitelně klepe na dveře a než se nadějeme, vyrojí se do ulic čerti a andělé, neodmyslitelní
průvodci Mikuláše. O Mikuláši jsme již v minulosti psali, ale co jsou vlastně vůbec zač, ti jeho společníci?
Kde se vzali čerti a andělé?
Čert je démon pocházev jící z předkřesťanské slovanské mytologie. Je to vždy zlá bytost. Po
příchodu křesťanství byl u Slovanů jednak ztotožňován s ďáblem jako vládcem pekla a jednak to byla
mytologicko-pohádková postava zastupující různé staré slovanské démony a bůžky. Podoba čerta zřejmě
vychází z mnoha různých bytostí, především z antické mytologie. Vzhledem i povahou se nejvíce podobá
satyrům, což byli polobozi, kteří provázeli na cestách boha vína Dionýsa, také bývali v družinách boha stád
Pana. Zobrazováni jsou většinou jako napůl člověk a napůl kozel, s kučeravými vlasy, špičatýma ušima,
tupým nosem, s růžky, oháňkou a kozlíma nohama. V českém folklóru je čert pohádková bytost žijící v
pekle. Má rohy, ocas, kopyto a je „přičmoudlý“. Peklo opouští, aby získal duše hříšníků. Většinou se je snaží
získat formou úpisu. Nabídne člověku na určitou dobu služby nebo výhody, ale ten mu musí vlastní krví
upsat svou duši. Když určená lhůta vyprší, čert přijde k člověku a odnese jeho duši do pekla. Tam také
odnáší duše zlých a hříšných lidí, kde budou duše na věky věků trýzněny. V pekle jsou podle pohádkových
tradic duše váženy. To jen pro jistotu, aby nedošlo k nějaké chybě. Řada pohádek je na záměně zlé duše za
dobrou založena – jako třeba jedna z vůbec nejoblíbenějších českých pohádek „S čerty nejsou žerty“, která je
tradičně vysílána právě během vánoční doby. Další oblíbená pohádková zápletka je, jak Honza (nebo jiná
postava) čerta ošidí, či spíše napálí. Podle těchto pohádek jsou čerti bytosti mdlého rozumu. Ale nikdy se
nevyplatí podceňovat je. Čert je schopen letu a přemísťování se z místa na místo. Kvalita čertových kouzel je
závislá na úrovni čerta — například v českém pekle panuje určitá hierarchie. Na nejnižším postu jsou
plesniví čerti a pak to stoupá vzhůru až k nejvyššímu Luciferovi. Není ale jisté, zdali je český čert tak zcela
záporná bytost. Zlé lidi totiž trestá, avšak ty dobré odměňuje zlatem či kouzelnými předměty.
Čertovým protikladem je pak anděl. Slovo anděl pochází z řečtiny a znamená prostě a jednoduše
posel. Ve Starém zákoně, který existenci andělů bere jako holý fakt, není jisté, zda andělé disponují vlastní
inteligencí a svobodnou vůlí, nebo zda pouze slouží jako prostředníci a tlumočníci mezi Bohem a člověkem.
Také jejich postavení vůči člověku je diskutabilní, neboť není jasné, zda mu jsou nadřazeni či podřízeni.
Andělé mívají podobu člověka, představa okřídlené éterické bytosti (která často navíc září) je mnohem
pozdější a vychází spíše než z klasických náboženství z mystiky a mytologie. Pokud se v Bibli hovoří o
anonymním muži, který se „náhodou“ vyskytuje na určitém místě v určitou dobu, jedná se pravděpodobně o
anděla nebo anděly. Andělé hrají významnou roli také na několika místech Nového zákona. Anděl
předpovídá jak narození Jana Křtitele Zachariášovi, tak i narození Krista Panně Marii, a pastýřům, ve snu
Josefovi sdělí původ Mariina těhotenství a pošle ho do Egypta, aby byl Ježíš zachráněn před Herodem.
Nakonec pak andělé zvěstují i Ježíšovo zmrtvýchvstání. O andělech se vyjadřuje i přímo Ježíš, a to zejména
ve svých podobenstvích, často v souvislosti s jejich úlohou na konci světa, kde mají být dobří andělé
nástrojem Božího soudu. Anděla tedy andělem nedělá jeho vzhled či postava, ale jeho poslání a úkol.

Andělem, tedy poslem Božím, se tak vlastně může stát kdokoli. Nemusí tedy nutně jít o nadpřirozenou
bytost.
Krásný advent a sváteční pohodu provoněnou vůní jehličí a vánočního cukroví jménem obecního zastupitelstva přeje
Eva Navrátilová

Usnesení zastupitelstva obce z 18. 11. 2013
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
ZO schvaluje:
291. znění a podpis mandátní smlouvy se společností Skandor s.r.o. se sídlem Plzeň týkající se uveřejňování
dokumentace k veřejné zakázce „Kanalizace obce Vstiš – napojení na ČOV města Dobřany na Profilu zadavatele
292. prodej pozemku p.č. 1885/32 o výměře 17 m2 manželům Ivaně a Josefovi Dolejšových za cenu 70,Kč/m2 + náklady včetně podpisu kupní smlouvy
293. podpis smlouvy o zřízení věcného břemene se společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem k
pozemkům p.č. 834/1 KN, 834/1 a 827 d. 1 PK ke stavbě „STL plynovod a přípojky pro 4
RD ve Vstiši“
294. návrh ceny vodného pro 2014 předložený společností ČEVAK a.s.: pohyblivou složku vodného ve výši 27,96 Kč/m3 bez DPH a pevnou složku vodného pro vodoměr s průtokem do 2,5 m3/H ve výši 490,- Kč/vodoměr/rok bez DPH a pro vodoměr s průtokem do
6 m3/H ve výši 2190,- Kč/vodoměr/rok bez DPH

Křížová hora
Jako každý rok i letos jsem se vydala 26. října s partou přátel na Křížovou horu. Sraz byl u Hostince Na
Bayerce. Od rána nádherně svítilo sluníčko a vypadalo to, že se s námi na delší čas loučí. V blízkosti rozhledny plápolal ohníček, tak jsme si opekli buřty a posilnili se z přinesených zásob. Pohled z rozhledny byl
opravdu úchvatný. Sluneční paprsky hladily nádherně zbarvené listí stromů a my si vychutnávali poslední
pohledy po okolí, než se rozhledna na zimu uzavře. Na zpáteční cestě jsme se zastavili a doplnili tekutiny v
Losiné a svůj výlet zakončili opět v Hostinci Na Bayerce. Večer byl plný zpěvu za doprovodu kytar a veselého povídání. Do svých domovů jsme se vraceli unavení, ale plni dojmů z hezky prožitého dne.
Baštařová Marie

Pletení z pedigu

V sobotu 23. listopadu se uskutečnilo poslední
pedigové pletení v letošním roce. Chtěla bych
poděkovat pletařkám za výbornou účast, šikovné ruce, odhodlanost a trpělivost při tvoření. Přeji všem krásné prožití vánočních svátků
a v novém roce opět na shledanou.
Monika Kydlíčková

Méně známá výročí – Číhošťský zázrak
(11. prosince 1949)
Číhošťský zázrak je událost, ke které došlo v obci Číhošť (okres Havlíčkův Brod) na přelomu let 1949 a
1950. Při mši o 3. adventní neděli 11. prosince 1949 se několikrát během kázání místního faráře Josefa Toufara pohnul asi půl metru vysoký kříž na hlavním oltáři místního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Sám
farář se o události dozvěděl od farníků až několik dní poté. O Číhošť se začala okamžitě zajímat nejen katolická církev a její věřící, ale také komunistická Státní bezpečnost. Farář Toufar byl obviněn, že zázrak nafixloval, v lednu byl zatčen a dopraven do Valdic, kde byl v rámci výslechů opakovaně mučen. Ve značně
zbědovaném stavu byl následně dopraven na „rekonstrukci“. Akce byla filmována a získaný materiál měl
posloužit k propagandistickému filmu Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení. Mělo být ukázáno, že
farář při kázání kříž rozpohybovat pomocí drátkového zařízení maskovaného květinami (jde však o zásadní
chybu scénáře - číhošťský zázrak se stal v adventu, kdy květinová výzdoba v kostele podle liturgických
předpisů není povolena). Cestou na kazatelnu zmučený Toufar ztratil vědomí a „rekonstrukce“ musela být
přerušena. Natáčení probíhalo v noci, protože farníci se o něm neměli dozvědět. Toufar byl poté odvezen
zpět do Valdic, kde byl znovu vyslýchán a pod nátlakem podepsal vykonstruované přiznání o „zázraku“ a o
sexuálním zneužívání ministrantů. Pravost těchto listin byla v 90. letech zpochybněna. Ve Valdicích byl také
znovu vyslýchán, ale dalšího natáčení „rekonstrukce“ se už nezúčastnil, protože „vyšetřovací metody“ nepřežil (zemřel 25. února 1950). Pohřben byl v hromadném hrobě u zdi Ďáblického hřbitova v Praze.
Za pomoci internetu zpracovala Eva Navrátilová

Historické okénko
„Herodes, to býl král…“
povzdechl si nostalgicky stařeček Pagáč v románu Zdeňka Galušky „Slovácko sa nesúdí“ (v televizním pojetí jej skvěle ztvárnil slovenský herec Josef Kroner) poté, co mu děti natřely kozu krémem na boty. Připomněl
tak událost, která jistě v nejbližších době přijde znovu na přetřes s blížícími se vánočními svátky. Vraždění
neviňátek patří mezi poměrně známé biblické příběhy i mezi těmi, kdo se ke křesťanství nehlásí. Evangelista
Matouš v něm popisuje snahu krále Heroda zbavit se dítěte, které by v budoucnu mohlo ohrozit jeho mocenské plány. Dítětem, které se mělo narodit v Betlémě, je Ježíš. Herodes proto požádá mudrce, putující z dale-

ka poklonit se narozenému Mesiáši, aby jej na zpáteční cestě informovali o tom, kde se Ježíš v Betlémě
přesně nachází. Mudrcové se však ke králi nevrátili. Herodes tedy nechal v Betlémě preventivně povraždit
všechny chlapce věkem odpovídající věku Ježíše, který však byl zachráněn, protože Josef s Marií s ním na
příkaz anděla uprchli do Egypta. Díky této události je jméno Herodes navždy opředeno zlem a krutostí. Byl
to ale skutečně krutovládce? Byl opravdu tak strašně zlý a krvelačný? A vlastně, kdo to vůbec byl, ten Herodes? Žil vůbec?
Herodes Veliký, známý také jako Herodes I. Ukrutný (snad 73 př. n. l. – 4 př. n. l.), byl králem
Judeje (římská provincie existující v letech 6 až 132 našeho letopočtu – ležela na území dnešního Izraele).
Byl to schopný vojevůdce a administrátor, spojenec Říma. Patřil k největším panovníkům své doby ve
Středomoří. Jeho nejvýznamnějším činem byla přestavba jeruzalémského chrámového areálu. Kromě
Jeruzalémského chrámu (centrum židovského náboženství – do současnosti se z něj zachovala pouze jedna
zeď – známá jako „Zeď nářků“). Herodes přestavěl i královský palác, dále Samaří (které přejmenoval na
Sebasté, vybudoval přístav Caesarea Maritima, pevnost Masadu, Jeskyni patriarchů a mnoho dalších staveb.
Byl to tedy velký panovník a budovatel, mezi obyvateli své země ale Herodes nebyl v žádném případě
oblíben. Nemáme sice žádný historický záznam o hromadném vraždění dětí za vlády Heroda, nebyl to však
žádný lidumil. Právě v době, kdy měl na svět přijít Mesiáš, poručil opravdu zabít své dva vlastní syny.
Později, těsně před svou smrtí, nechal sprovodit ze světa ještě svého dalšího syna z prvního manželství. Tyto
skutečné události byly pak poněkud překrouceny evangelistou Matoušem, který se s poměrně velkým
časovým odstupem snažil zrekonstruovat Ježíšův životopis. Herodovi to na jeho krutosti ale nic neubírá.
Milovníkem dětí vskutku nebyl.
Eva Navrátilová

Motocross
V sobotu 9. 11. 2013 jsme měli všichni příležitost zhlédnout „Závěrečný společný trénink“
v motocrossu. Přes noc slušně napršelo, což krásně rozmáčelo trať. Nevíme, do jaké míry byli spokojeni závodníci, ale pro oko diváka to bylo určitě atraktivnější. Většina pilotů nebyla pod nánosem
bláta k poznání. Při tréninku nebyla nouze ani o adrenalinové zážitky, kdy
někte-

ří jezdci ochutnali terén hodně zblízka. Ale hlavně chceme dát palec nahoru organizaci celé akce, která
vyvrcholila vyhlášením výsledků a následující večerní rockovou zábavou v kulturním domě. Tombola byla bezvadná, kapela úžasná. Jen tak dál. Doufáme, že se dočkáme pokračování.
JaKoMoKy

Výsledky „Závěrečného společného tréninku“ dne 9. 11. 2013
Hobby
1. Vít Kožukar
2. Jan Zborník
3. Jiří Kožukar
Super Hobby
1. Jakub Košan
2. Milan Heřman
3. Jiří Tesař
Sport
1. Radek Bezděk
2. Jan Matějka
3. Tomáš Janeček
Veterán
1. Radek Ježek
2. Roman Košan
3. Miroslav Höfler

Foto: Martina Vávrová

Pozvánka na adventní koncert
Srdečně zveme všechny na adventní koncert, který se uskuteční v sobotu 30. listopadu od 17 hodin v kapli.
Na koncertě vystoupí Šimon Mertl, Tadeáš Mertl, Daniel Mertl, David Kraus, Bára Plajnerová, Jana
Krajčovičová, Magdalena Plšková, Veronika Dvořáková a Erika Hessová. Po koncertu půjdeme ve slavnostním průvodu (přineste si lampióny) k budově obecního úřadu, kde rozsvítíme vánoční stromek.

Pozvánka na vánoční troubení
Srdečně všechny zveme na vánoční koncert, který se uskuteční v kapli v sobotu 21. prosince od 16:30. Přijďte
si navodit tu správnou sváteční atmosféru. Vystoupí část nejmenší chodské dechovky Sedmihorka. Vstup
zdarma.

Pozvánka – štědrovečerní bohoslužba
Zveme všechny, kteří si chtějí připomenout původní a pravý smysl Vánoc na ekumenickou bohoslužbu, která se
uskuteční na Štědrý den, tedy 24. prosince 2013 od 21 hodin v kapli. Bohoslužbu povede stejně jako loni bývalá farářka Církve Československé husitské Alena Tintěrová.

Blahopřejeme
Během prosince oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
Ladislav Maday

V listopadu jsme s gratulací navštívili paní Vlastu Beránkovou.

Z dění v obci obrazem

A stále se kope…

Ale taky látá…

Nejen Praha má svůj darovaný vánoční strom…

… za ten náš děkujeme manželům Kurčinovým.

P iš t e Z p ra v o d a j s p o lu s n á m i
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 16.12.2013. Vaše příspěvky můžete zasílat buď na e-mailovou adresu
kontrolnivybor@vstis.cz , odevzdat osobně na Obecním úřadě nebo vhodit do schránky domu č. 180 na
Bayerce.
Nepodepsané příspěvky neuveřejňujeme! Redakce si rovněž vymiňuje právo neuveřejnit všechny doručené příspěvky (například hanlivé či urážející) – noviny neslouží k vyřizování si vzájemných účtů mezi
občany.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří
příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
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