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PAMÁTKY A HISTORIE

ZPRAVODAJ Města Vlašimi - č. 8 / 2009

Vánoce u Vopálků
(Dle Kroniky rodu Vopálkova ve Vlašimi, kterou sepsal Jindřich Vopálka,
rukopis, Vlašim 1958, str. 22 - 23)
V předvánoční době se často ozývají výzvy k návratu ke starým tradicím.
Jedná se však často o zvyky krájení jablíček, odlévání olova a různé další
podobné zvyky. Již méně jsme nabádáni k vnitřnímu ztišení a zklidnění, které
však bylo pro staročeské Vánoce nezbytností. A často se také zapomíná na
skromnost slavení Vánoc v prostých rodinách.
V dnešním článku se vrátíme do vánoční doby v rodině Vopálků. Zachovala
se totiž rodinná kronika, která nám takový návrat umožní. A do které doby se
to vlastně vracíme?
Datace nebude přesná. Ve zmiňovaném prameni totiž chybí, ale protože se
Antonín Vopálka narodil v roce 1857 a budeme popisovat Vánoce jeho dětí,
předpokládejme, že nahlížíme do rodinného života prosté vlašimské rodiny
v období 80. let 19. století.
Antonín Vopálka (1857 - 1941) se vyučil pekařskému řemeslu u Františka
Vosátky na Malém náměstí (dnešní náměstí Palackého). Pekařské řemeslo
však nikdy samostatně neprovozoval. Po vyučení se zapojil do otcova
hospodářství na Palackého nám. č.p. 104. Byla to obživa těžká a málo
výnosná. Vše se dělalo ručně silo, sekalo, mlátilo. Hnojilo se jen chlévským
hnojivem, to však na všechny pozemky nestačilo, proto se i při malé rozloze,
jaké Vopálkovo hospodářství mělo - 5 ha, 85 arů a 40 m2, používal úhor.
V chlévě u Vopálků stálo šest kusů dobytka, z toho dva voli, kteří se
používali k tahu, dále dvě krávy a dvě jalovice. Živočišné hospodářství bylo
doplňováno prasetem a několika kusy drůbeže.
Dvůr byl starý, nebyl ohrazen, lidé jím volně procházeli a zkracovali si tak
cestu do Radošovic. Později majitel dvůr ohradil. Do dvora se vjíždělo
mohutnými vraty. Samotný dvůr byl rozlehlý, podlouhlý, ke stodole se mírně
zvyšující. Z jeho prostoru se vcházelo do "síně" bytu hospodáře. Odtud vedly
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schody na půdu a do sklepa. Vlastní byt hospodáře byl obrácen do náměstí.
Byl tvořen černou kuchyní a dvěma místnostmi. V domě se nacházel ještě
byt nájemníka. Do něho se také vcházelo ze síně a skládal se ze dvou
místností. Zařízení bytu hospodáře bylo velmi skromné. Bylo tvořeno
skříněmi, postelemi, lavicí, židlemi, misníkem a prostor byl vytápěn
kachlovými kamny.
Život v rodině byl skromný, před sklizní navštěvovala rodinu často bída,
chyběla i mouka na chleba.
Děti musely od malička v hospodářství pomáhat. Menší měly na starosti
úklid, mytí nádobí, přípravu dříví, kolíbání, nákupy, sekání dříví, přípravu
krmení pro dobytek, nošení vody, čištění dvora, zhotovování povřísel. Větší
pomáhaly na poli při sbírání kamení, snášení snopů, pohrabování, sázení a
vybírání brambor. Volné chvíle trávily se skromnými hračkami z vařeček,
poklic, kousků dřeva a hadříků. Venku si hrály se špačkem, hadrovým
míčkem. V zimě si zaskotačily na ledě, ovšem bez bruslí. Jezdily i na sáňkách
vyrobených z prkének.
Na Vánoce přinesl otec stromek z Březiny. Děti si již předem kupovaly po
krejcárku pěnové, fondánové cukroví, nějaký fík, ořechy a papírové obaly.
Pak si samy stromek vyzdobily a tuto výzdobu ještě doplnily svíčkami a
jablky ze zahrady. Nadílka pod stromečkem nebyla žádná, tenkrát se dávaly
dárky jen v bohatých rodinách.
Štědrovečerní večeře bývala přece jen bohatší. Ještě před večeří se však
nesmělo zapomenout na domácí zvířata, a tak jim maminka donesla kousky
vánočky. K večeři se pak usedalo společně. Jedla se pražená polévka, potom
kuba - kroupy s houbami, vše dobře omaštěné. Pak se podával čaj a jablkový
závin. Po večeři se krájela jablka a lilo olovo. Vše bylo prosté, ale radostné a
doplněné tajemnou atmosférou vánoční doby.
Naše Vánoce budou jistě bohatší, a to i v době krize. A proto si přejme,
ať jsou také radostné, plné rodinné pohody i duševní rovnováhy.
PhDr. Ivana Preislerová

SPOLKY

Zpráva o činnosti Klubu
důchodců za II. pololetí 2009

Občanského sdružení zdravotně
postižených Vlašimska

Výbor Občanského sdružení zdravotně postižených Vlašimska přeje
Dne 17.9.2009 jsme uspořádali zájezd do Přerova n/Labem, kde jsme hezké prožití vánočních svátků a do nového roku 2010 Vám i všem
navštívili skanzen, a dále jsme pak jeli do Nymburka, rodiště spisovatele blízkým hodně zdraví, pohody, radosti a životního optimismu, který tolik
Bohumila Hrabala, kde je i jeho muzeum. Celý zájezd, který byl plánován všichni potřebujeme.
jako vlastivědný, se vydařil ke spokojenosti zúčastněných.
Upozornění pro členy:
Pro klub jsme zajistili další dva hudebníky, a tak máme vždy v úterý hudbu i
V době od 14.12.2009 do 10.1.2010 bude kancelář sdružení uzavřena.
k tanci.
-OSZP VlašimskaPřednášky jsme měli dvě. Na 15.10. jsme pozvali oční lékařku MUDr.
Rajdlovou, která nám odpověděla na naše otázky, týkající se potíží, které nás
trápí. Na druhou přednášku dne 19.11. jsme pozvali člena Hasičského záchranného sboru Vlašimi Ing. Rudolfa Vlacha, který nás seznámil s náplní jejich práce
a hlavně nás upozorňoval na problémy, kterých se my starší dopouštíme. Vyslechli jsme vše pozorně a teď hlavně si to vše musíme zapamatovat. Letos chceme
oslavit společné Vánoce opět v jídelně učiliště v zámku a tato oslava by měla být ve čtvrtek 17.12. Opět nám přijde zazpívat dětský pěvecký sbor Decháček pod
vedením Mgr. Miloše Povolného. Připraveno bude také pohoštění a nakonec si společně zazpíváme koledy.
Na 29.12. ještě plánujeme na rozloučenou se starým rokem veselé odpoledne s hudbou a tancem. Chtěli bychom tímto poděkovat MěÚ Vlašim, že nám
všechny tyto akce po všech stránkách umožňuje. Rádi bychom v našich řadách uvítali další a hlavně mladší důchodce, kteří by v naší práci chtěli pokračovat.
Nebuďte sami, přijďte si popovídat a pobavit se mezi vrstevníky.
Výbor Klubu důchodců Vlašim

Sbory dobrovolných hasičů přejí
veselé vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů v práci.
V novém roce 2010 aby hořelo jen v kamnech. Přejí hasiči v působnosti MěÚ Vlašim:
SDH Vlašim, SDH Domašín, SDH Bolina, SDH Hrazená Lhota, SDH Nesperská Lhota
a okrsek Vlašim.
Jiří Šindelář, starosta a Jaroslav Procházka, velitel

Studio Bílý drak
Vám do nového roku přeje
lásku, hojnost, štěstí,
radost, požehnání.

