*************************

7. ČÍSLO
prosinec 2006
občasník
ZDARMA
*************************

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Vydává občanské sdružení

HÝSKOV - TADY JSME DOMA

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Dny se krátí, stromy již
nekrášlí zelený šat listí, nastal
podzim, který brzy přivítá paní
zimu. Čas podzimních plískanic je
obdobím, kdy se malí i velcí těší a
připravují na Vánoční svátky, ale i
příležitostí ohlédnout se za
končícím rokem. Zveme Tě proto,
milý čtenáři ke společnému
zavzpomínání na věci minulé, věci
spojené s občanským sdružením
známým pod zkratkou Tajdom.
Zároveň přijmi pozvání na akce,
kterými bychom rádi přispěli
k umocnění vánoční pohody.
Petr Resch, šéfredaktor
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V TOMTO ČÍSLE
NAJDETE:
Rekonstrukce kostela
TYDLIDOM
TVRĎÁK 2006
HÝSKOVSKÝ ADVENT 2006
Vánoce

POKRAČUJÍCÍ

PROMĚNA
HÝSKOVSKÉHO KOSTELA

Po zatím asi nejviditelnější úpravě hýskovského kostela, výměně jeho věže, byl
rok 2006 na změny poněkud chudší. Ač jsme podali dvě žádosti o grand, neuspěli jsme a
byli tedy v tomto roce závislí pouze na vlastních finančních prostředcích. Kromě
drobnějších úprav jsme se proto rozhodli spořit vyšší částku pro příští rok, která je
dobrým základem pro podanou žádost o dotaci. Věříme, že máme projekt velmi dobře
připraven a s napětím očekáváme rozhodnutí příslušných komisí.
Konkrétně jsme se v letošním roce potýkali s dokončovacími pracemi na věži,
značné úsilí si vyžádalo odstranění nátěru vápna, který byl použit na radu pracovníků
památkové péče kvůli kontrolovanému stárnutí povrchu mědi. Na věži jsou taktéž
instalovány nové žaluzie, které umožňují prostup signálu pro přenos sítě mobilních
telefonů a zakryt byl otvor, který zde vznikl ze stejného důvodu.
V příštím roce bychom rádi věnovali veškeré finance na opravu střechy. Rozsah
je v tomto případě plně závislý na výši získaných prostředků z dotací. Jako jistá se
naproti tomu jeví oprava vstupního schodiště včetně přidání jednoho schodu, kde máme
příslib provedení prací zdarma, tedy jako nepeněžitý dar.
Pevně věříme, že bezesporu nejvýraznější dominanta naší obce bude do
budoucna i její chloubou.
Petr Resch

Hýskovský ochotnický spolek

TYDLIDOM
Uvedl v neděli 7.května 2006 v Hýskově premiéru romantického příběhu s prvky
humoru, ale i napětí pro malé i velké diváky

DR. FRANCIN ZASAHUJE

Podle knižní předlohy napsal Vratislav Doubek, scéna a režie Barbora Jakůbková
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TVRĎÁK 2006
Letošní Tvrďák slavil již desáté narozeniny a náramně se mu vydařily. Na
start tohoto závodu jednotlivců v extrémním přírodním víceboji, ve kterém
jde kromě překonání sama sebe také o titul přeborník Čech a body do
Českého poháru, se postavilo rekordních 53 nejtvrdších můžu a žen z celé
naší vlasti. Rekordní byla i délka trati a tomu i odpovídající čas vítěze
kolem čtyřech a půl hodiny.

V sobotu 2.září 2006 před jedenáctou hodinou se tradičně účastnící postavili
pod hýskovský jez a plácnutí zanikající v šumu letos nadmíru vodnaté řeky
odstartovalo boj člověka s přírodou a vynalézavostí pořadatelů. Jez se
rozhodně nevzdal zadarmo, a tak zatímco ženy, které ho mohly obejít zprava,
plavaly vstříc další disciplíně, muži ještě několik dlouhých minut bojovali se
strhávajícím proudem. Všichni se však šťastně vymanili z v ten den chladivých
spárů Berounky a vyrazili na „vodníkův přespolní běh“, který je vedl po pravém
říčním břehu. Z břehu závodníci odbočovali ke kamenům v řece, kde hledali
hesla, jež byla vstupenkou do další části závodu. Tímto veselým skotačivým
způsobem se dostali účastníci až pod Hýskov, kde řeku přebrodili, a po silnici
se vraceli k jezu. Zde ze sebe scházeli mokrý proviant a s batůžky obsahujícími
nutné vybavení na další trasu mizeli pryč na horských kolech.
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Nejbližší zastávkou bylo nedaleko Rudné umístěné střelecké stanoviště. Něco
naběhat, něco nastřílet a zpět na kolo, tentokrát do zbrusu nového lanového
centra v Ořechu u Prahy.

Zde závodníky čekalo šplhání po až 13 metrů vysokých lanových překážkách a
lezení po umělé stěně (samozřejmě s jištěním).
Dále kolmo, terénem i po silnici, na další zastávku do Hostími. Zde si
pořadatelé připravili bonbónek, na který asi budou závodníci vzpomínat nejdéle.
Představte si starý poměrně zarostlý sad, oplocený elektrickým ohradníkem,
sloužící jako výběh pro koně. Velikost zhruba 100 x 300 metrů. A právě
v tomto prostoru bylo umístěno 12 kleštiček na orientační běh, neoznačených zkrátka jenom 8 centimetrů dlouhý červený předmět, visící na provázku na
stromě, zamotaný do šípkového trní, či připevněný na krku veselého poníka.
Podle úspěšnosti z předešlého úseku trasy zde účastníci museli získat otisky
z 6-12 kleštiček, kupříkladu poník Nestor „dal“ jenom čtyřem nejtrpělivějším
účastníkům.
No trochu jsme si pocuchali nervy, trochu odřeli kolena a zase na sedlo
„horáka“ a ženy již k vytouženému cíli v Hýskově. Vlastně muži také, ale ti si to
ještě natáhli přes Děd a do cíle povinně brodili přes jez s kolem na ramenech.
Sečteno a podtrženo čas vítěze oněch zmíněných čtyři a půl hodiny, první
z žen, které měly trasu přece jen o kousek kratší, tu byla o čtvrt hodiny dřív.
V šest hodin, kdy bylo vyhlášení výsledků, byli v cíli už všichni. Trasu v limitu
necelých sedmi hodin absolvovalo 37 mužů a 7 žen. Všem patří zasloužený
obdiv. Odměny byly díky sponzorům velmi důstojné, jak finanční, tak věcné, a
dostalo se skoro na každého. Největší odměnou byl však jistě pocit uspokojení
z poctivě odjetého závodu a pro pořadatele slova chvály z řad účastníků, kteří
na
našem
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závodu oceňují kromě klasických disciplín s perfektně zvládnutou organizací
také originalitu některých vskutku exotických vložek.
Fotografie a další informace z tohoto sportovního klání můžete shlédnout na
www.tvrdak.wz.cz nebo na www.hyskov.cz .
Tak příští rok zase pod jezem.
Za tým pořadatelů Petr Resch
Oficiální výsledky:
Muži:
1. Pavel Štryncl
2. Jiří Procházka
3. Aleš Prášil
4. David Chalupský
5. Tomáš Vaněk

MÚHÚ Liberec 4 hod 25 min
Kos Tesla Brno 4:29
OK Jihlava
4:31
Outdoorteam UHK 4:32
Outdoor Ekonom Praha 4:33

Ženy:
1. Pavlína Chaloupská
2. Jana Rejmonová
3. Lenka Fibirová

Outdoorteam UHK 4:09
Outdoor Ekonom Praha
5:15

4:44

Sponzoři: Česká asociace extrémních sportů, Salomon, OpavaNet,
NUTREND, Tilak, Author, Silva, Internet BillBoard, Bike
tuning, Kola u Michala, Námořní dobrodružství Barona Prášila.
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VÁNOCE
Již po několikáté usedám k listu papíru, abych seznámil čtenáře s méně
známými skutečnostmi, okolo Vánočních svátků. Probrány již byly vánoční
zvyky včetně adventních a vánočních jídel. Pokusil jsem se seznámit čtenáře s
vánoční hudbou atd.
Nyní se zaměříme na třetí svátek Vánoční, svátek svatého Štěpána v jehož
jméně je tento svátek slaven. Svatý Štěpán byl prvomučedník, tedy člověk,
který prošel zkouškou krve. Stalo se tak okolo roku 35-40 našeho letopočtu.
Původně byl helénský žid, který byl vkládáním rukou vysvěcen, aby patřil k
sedmi jáhnům. Ti měli v rostoucí křesťanské obci pomáhat dvanácti apoštolům.
Štěpán byl skvělý kazatel, disponující nepopiratelným charismatem. Židé jej
(podle skutků apoštolů) obvinili z opovážlivých řečí proti chrámu a zákonu.
Štěpán skončil před soudem a byl odsouzen k smrti ukamenováním. Podle
tradice byl ortel vykonán a Štěpán byl pohřben na poli, které patřilo znalci
písma Ganalielovi.
O tři století později roku 417 (415) trápily kněze Luciána opakovaně sny, a to
třikrát za sebou. Vydal se tedy podle pokynů ze snů hledat ostatky svatého
Štěpána. Našel je údajně na místě zvaném Kafr Gamole. Takto se ostatky
dostaly do Sionského chrámu a odsud do Konstantinopole. Část kosterních
ostatků se dostala v roce 560 do Říma do Baziliky svatého Vavřince.
Dobrá pověst tohoto světce trvá dodnes. Například v Bavorsku na svátek
svatého Štěpána hospodáři třikrát obejdou kostel během bohoslužby. Taktéž
se toho dne žehná oves, protože Štěpán je mimo jiné patronem koní. Žehná se
též sůl, která se přidává dobytku do píce. Věřící si nechávali požehnat červené
víno jako symbol krve a do poháru při jeho pití vkládali kamínek na památku
ukamenování tohoto svatého.
Zvyků okolo svatého Štěpána bylo mnohem více, ale nejdůležitější byl ten, že
chudí toho dne dostávali chléb a z tohoto zvyku se později vyvinulo koledování.
V tento den obdarovávali hospodáři koledníky chlebem nebo jinými drobnými
dárky. Koledníci se snažili uctít hospodáře koledou. Koledy se nám zachovaly až
do dnešních dnů včetně Betlémků, uložených ve skříňkách, které koledníci nosili
s sebou. V současné době bychom asi koledníky neuctili kouskem chleba, dnešní
děti jsou jistě mnohem mlsnější než tehdejší koledníci. Je však krásné, že se
najdou lidé, kteří vzpomenou památky svatého Štěpána, který se zařadil do
plejády svatých nejen svým řečnickým uměním, ale především svojí lidskou
dobrotou a láskou k svým bližním.
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Přejeme čtenářům aby alespoň část té lidské sounáležitosti v sobě nesli v
nastávajícím novém roce.
M. Strnad

STAROČESKÉ RORÁTY
Ústřední myšlenkou adventu je očekávání příchodu Mesiáše a tajemství
jeho vtělení. Při andělském zvěstování této události je dominantní
osobou Panna Maria jako nastávající matka budoucího Spasitele.
Mariánský kult se stal inspirací pro umělce všech oborů, tedy i pro
hudebníky – autory rorátů. Název „roráty“ vznikl z textu latinského
introitu „Rorate, coeli desuper…“ (Rosu dejte nebesa shůry…). České
adventní roráty vznikaly v 16. století a vycházely ze starších latinských
textů. Nejrozšířenější byla verze rorátů zaznamenaná v rukopisech
královéhradeckých. Podkladem pro nastudování rorátů pro náš koncert
se stala publikace „Roráte, České adventní zpěvy 16. století“, kterou
vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří v roce 2003. Pro
tuto publikaci vydavatel použil notové přepisy Františka Šmída v
redakci Bohuslava Korejse. Základní charakteristika chorál/píseň je v
předloze zachovaná, avšak u písní jsou zde otištěné pouze melodie.
Vícehlasé úpravy rorátních písní pro potřeby chrámového sboru sv.
Jakuba v Berouně napsal berounský varhaník Lukáš Petřvalský.
Zachoval hudebního ducha rorátů, přesto použil v harmoniích osobité
moderní prvky. Svojí hudební invencí umožnil chrámovému sboru sv.
Jakuba navázat na literátská bratrstva, která od 15. století pěstovala
jednohlasé i vícehlasé latinské i české chrámové písně, realizovala
hudební invenci skladatelů své doby a byla nositeli vývoje hudebního
pojetí i interpretace tohoto hudebního útvaru.
Jiří Beščec
Ať se Vám „Staročeské roráty“ v úpravě a s varhanním doprovodem
Lukáše Petřvalského, v provedení berounského chrámového sboru sv.
Jakuba líbí!
S přáním krásných Vánoc 2006 za pořadatele koncertu, občanské
sdružení TAJDOM
V. Doubek
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OBČANSKÉ

SDRUŽENÍ

POŘÁDÁ

"HÝSKOV -

TADY JSME DOMA"

17. PROSINCE 2006

HÝSKOVSKÝ ADVENT,
pátý ročník akce projektu na obnovu
hýskovského kostela Narození Panny Marie.

Adventní koncert v prostorách hýskovského kostela Narození Panny Marie. Výtěžek
akce bude věnován ve prospěch rekonstrukce
této architektonické dominanty obce.

 V rámci tradičního Hýskovského Adventu zazní v neděli 17.
prosince od 17,00 hod. v hýskovském kostele Narození Panny
Marie staročeské roráty. SVATOJAKUBSKÝ CHRÁMOVÝ SBOR
pod vedením sbormistra Jiřího Beščece doprovodí na varhany
Lukáš Petřvalský.
 24. prosince – od 22 hod. Mše Svatá


25. prosince – od 16 hod. sousedské zpívání koled v hýskovském kostele
Více se dočtete na stránkách www.hyskov.cz
NABÍZÍME INTERNETOVOU PREZENTACI PODNIKATELŮ A FIREM NA STRÁNCE www.hyskov.cz
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