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Vánoční výstava „Stromečku, ustroj se!“
Nejradostnějšími svátky v roce jsou Vánoce. V současné době nám tento tajemný

čas evokují především dva velmi podstatné atributy: vánoční stromek a dárky. Oslavu
Vánoc si dnes bez ozdobeného a nasvíceného stromečku, který nechybí téměř v žádné
domácnosti, již nedovedeme představit. Vánoční stromek se stal nejvýznamnějším
symbolem vánočních svátků ale až v průběhu 20. století. Výstava Muzea Jindřichohra-
decka v kapli sv. Víta, která potrvá do 6. ledna 2007, Vám chce ukázat, jak se vánoční
stromeček, který není českého původu, dostal do našich zemí, jak zde zlidověl a jak se
měnila jeho výzdoba od počátku po dnešek.

Za první doklad osvětleného vánočního stromku uvnitř domu se považuje zpráva
v brémské kronice z roku 1570 o jedli ozdobené datlemi, sladkostmi a papírovými
květinami, postavené v cechovní budově, do níž byly sezvány děti cechovních řemesl-
nických mistrů. V polovině 16. století se ozdobený vánoční stromek přenesl
z cechovních místností do rodin německých protestantských řemeslníků. V 17. a 18.
století se vánoční stromek šířil na německém území a později také v evropských
aristokratických palácích a knížecích dvorech. V roce 1816 je zaznamenán vánoční
stromek na rakouském císařském dvoře a záhy nato i na šlechtických zámcích ve
Francii, Anglii, Norsku a Dánsku. V tomto období se rozšířil také v Americe a dalších
zámořských zemích.

U nás nesahá tradice vánočního stromečku za hranice 19. století. Zdobení stromku
v pražských měšťanských rodinách bylo rozšířeno už ve 40. letech 19. století. Zámožné
rodiny začaly strojit stromeček zřejmě podle památných Vánoc v roce 1812, které slavil
se svými hosty herec Nosticova divadla J. K. Liebich v zámečku na Ztracené vartě
v Libni, kde byl ozdobený strom poprvé představen.

Ve venkovském prostředí se vánoční stromek šířil až od 60. let 19. století. Vánoční
stromky se na vesnici v této době vyskytovaly velmi sporadicky a byly zdobeny jen
skromně. Používalo se, co bylo doma dostupné a co si mohly hospodyňky samy
zhotovit: zdobené výrobky z pečeného těsta, malované perníky, podomácku zhotovené
ozdoby z hedvábného papíru, dále se využívalo sušené ovoce, mandle, rozinky nebo
ořechy. Ozdobený stromeček se zavěšoval buď ke stropu za špičku, někdy však i
obráceně špičkou dolů, nebo stál ve světnici na stole přímo mezi vánočními jídly.
V měšťanském prostředí na stromcích „poletovali“  motýli, ptáčci a andělé a „kvetli“
papírové růže.

S postupem času se zdobení stromečků stávalo bohatším. Na počátku 20. století se
objevují tradiční skleněné ozdoby a  třeba v 50. letech se vánoční stromky kromě
foukaných ozdob začaly zdobit čokoládovými figurkami z kolekcí, které postupně
vytlačily doma pečené cukroví. Od 80. let začala vánočnímu smrčku konkurovat
borovice.

V současnosti převládají dva trendy zdobení. Rustikální zdobení reprezentují ozdoby
ze slámy často v kombinaci s červenými stužkami, dále doplňky z lýka, drobnými
malovanými dřevěnými figurkami, různým pečivem a také sušeným ovocem.

Druhý trend zdobení vánočního stromku představují tradiční skleněné baňky
v netradičním pojetí. Na začátku 90. let se stromky zdobí převážně jednobarevně
s použitím co nejméně tvarově odlišných ozdob, navíc mnohdy bez dekoru.

Historické varianty zdobení stromků jsou na výstavě doplněny rozmanitými ozdo-
bami současných jindřichohradeckých tvůrců a soutěžními díly dětí z místních škol
a dospělých z  dalších zařízení.

Alexandra Zvonařová

Vzpomínka na jindřichohradeckou židovskou obec

V listopadu před 65 lety zřídila nacistická správa v tehdejším Protektorátu Čechy
a Morava židovské ghetto v Terezíně, do něhož ještě téhož měsíce začala deportovat
české židovské obyvatelstvo. Při příležitosti toho smutného výročí připravilo Muzeum
Jindřichohradecka výstavku S hvězdou Davidovou, která připomíná existenci místní
židovské obce. Její historie začíná již v roce 1294, na panelech je zdůrazněn podíl
místních židů na rozvoji obchodu a průmyslu v 19. století, jejich život před druhou
světovou válkou i tragický osud po roce 1942, kdy zdejší židovská obec zanikla a její
příslušníci byli deportováni do Terezína, odkud většina z nich směřovala do koncent-
račních a vyhlazovacích táborů. Výstavka mohla být připravena díky L. Šimonové
a V. Feldmannovi, kteří muzeu věnovali většinu vystavených fotografií. Výstavka je
v konferenčním sále muzea přístupna denně mimo pondělí a Štědrého dne do 30.
prosince 2006.

FF

Nový vystřihovací Lodhéřovský
betlém

Vzhledem k unikátnosti Lodhéřovských
jeslí se Muzeum Jindřichohradecka rozhodlo

představit betlém široké veřejnosti. Vydalo ho
proto jako vystřihovací betlém o 4 arších.

Betlém si můžete zakoupit v pokladně muzea
nebo objednat na adrese muzea

Cena 60 Kč



Archeologické toulky Jindřichohradeckem
Díl XII: N ěkolik zajímavostí z Třeboně

Třeboň patří od počátku 90. let minulého století k historickým městům, kterým naše mu-
zeum věnuje zvýšenou archeologickou pozornost. Nejprve jsme zde v roce 1992 prováděli
předstihový záchranný výzkum na Trocnovském náměstí, v následujících letech rozsáhlou
sondáž na náměstí Masarykově. Během řady dalších aktivit v nejrůznějších částech Třeboně
jsme odkryli stopy osídlení od 14. století po novověk.

Jedním z nejnovějších a časově nejnáročnějších byl v roce 2001 záchranný výzkum
v Dukelské ulici související s vybudováním nové kanalizace. Výkopy dosahovaly hloubky
více než dvou metrů a na několika místech porušovaly staré kulturní horizonty osídlení.
K zajímavému objevu došlo ve výkopu 32 metrů východně od Hradecké brány, kde byly
zachyceny tři starší úrovně hatí původního mokřinatého terénu, včetně cesty vytvořené ze tří
úrovní na sebe ložených dřevěných kůlů. O využívání komunikace, hlavní trasy mezi
J. Hradcem a Třeboní, svědčí mj. nález osmi koňských podkov a dvou zákolníků. Na zák-
ladě analýzy keramiky lze předpokládat, že cesta vznikla v průběhu prvé poloviny 16. století.

Z archeologického hlediska je Třeboň a její okolí unikátní. Díky rozsáhlé soustavě rybní-
ků, během jejichž výstavby zanikla řada vesnic a drobných usedlostí, můžeme v období
výlovů provádět jejich detailní průzkumy. Jedním z nich je rybník Opatovický, kde byla
archeologická sondáž vyvolána nálezy sběry fragmentů keramiky, které zde během poloviny
března 2002 uskutečnil externí spolupracovník muzea Milan Kajer. Nejstarší písemná zpráva
připomínající vesnici Opatovice (původní název Opatov) je vázána k dataci 1371. Předpo-
kládali jsme proto, že její vznik spadá zhruba do poloviny 14. století. Z odborného hlediska
bylo důležité i to, že její zánik lze bezpečně datovat díky písemné zprávě z roku 1518. Tehdy
nechal fišmistr Štěpánek Netolický vyklidit původní vesnici, v jejím okolí vybudovat velké
hráze a celou oblast následně zatopit. Vznikl rybník, který se stal součástí dokonalého
systému vodní sítě třeboňské oblasti. K našemu velkému překvapení jsme na jeho dně
objevili zahloubenou odpadní jímku obsahující fragmenty užitkové keramiky již z poloviny
13. století. Jedná se přinejmenším o sto let starší artefakty, než zde kdokoliv očekával!

Druhým třeboňským vodním dílem, jehož dno nás opakovaně láká od prosince 2000, je
skvělé dílo regenta Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan. Jedná se o rybník Svět, jehož výstavbě
ustoupilo starší gotické osídlení Svinenského předměstí i tzv. Nové město, které vznikalo
parcelací panských pozemků v letech 1558 až 1559. V ploše budoucího rybníka byly
zrušeny celkem 23 usedlosti, ale jejich obyvatelům byla náhradou vystavěna nová stavení na
Budějovickém předměstí. Krčín dokonce obrátil tok Zlaté stoky podél východní části města.
I když se hráze rybníka v bahnitém terénu neustále sesedaly, byly práce během let 1571 až
1573 dokončeny. Svého tvůrce to jistě stálo mnoho nadlidské práce. Snad právě proto ho
Krčín nechal nazvat Nevděkem a až postupem doby získal název Svět. Během dvou sezón
jsme s kolegou Kajerem detailně prozkoumali dno rybníka. Díky tomu zde bylo zachyceno
torzo základů několika původních domů, především však odkryta dřevem roubená odpadní
jímka o rozměrech 150 x 150 cm a výšce 30 cm. Jejím postupným vypreparováním jsme
získali hodnotný soubor fragmentů užitkové keramiky, mezi kterými převažovaly zlomky
hrnců a hrnků, džbánů, pokliček a mís. Objevili jsem také krásné nádobkové kachle
s pravoúhlým ústím a s reliéfními s motivy datované do II. poloviny 15. století.

V současné době je rybník Svět opět vypuštěn. Od konce listopadu proto s kolegou Mila-
nem Kajerem chystáme další etapu výzkumu. Tu jsme tentokrát zaměřili na vytipované
základy staršího objektu, kdy se pravděpodobně jedná o středověkou kovárnu. O tom však
více až v některém z dalších vydání měsíčníku NOVUM.

Vladislav Burian

Z p r á v y :
Muzeum je v prosinci otevřeno denně (mimo pondělí) vždy od 8.30 - 12.00 a 13.00

- 17.00 hodin. Od 18. prosince 2006 až do 6. ledna 2007 je otevřeno denně. Na Štědrý
den a na Silvestra je otevřeno pouze do 12.00 hodin! Městská vyhlídková věž i kostel
sv. Jana Křtitele jsou uzavřeny. Výstavy v minoritském klášteře jsou otevřeny denně
(mimo pondělí a Štědrého dne) do 30. prosince od 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hodin.

Muzeum Vás zve na „Váno ční koncert dětských sborů jind řichohradeckých
škol“ . Koncert se koná ve čtvrtek 7. prosince od 17 hodin v kostele sv. Jana Křtitele.
Vstupné dobrovolné.

Muzeum Vás zve na „Váno ční trhy“ , které se konají v sobotu 9. prosince 2006 od
9.00 - 12.00 a 13.00 - 16 hodin ve výstavním sále muzea „Ve Svatojánské“. Zhléd-
nout můžete lidová řemesla (zdobení perníčků, suché i živé vazby květin, výrobu dřevě-
ných hraček, paličkovanou krajku…).

Muzeum Vás zve na „Adventní koncert žesťového souboru Trumpet Tune“.
Koncert se koná v sobotu 9. prosince od 17 hodin v kostele sv. Jana Křtitele. Na
programu zazní skladby od Clarka, Locka, Purcella, Händela aj. Vstupné 50 Kč.

Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce Vás zve na přednášku PhDr. Štěpánky
Běhalové Ph.D. „V zahrádce andělíčků“ - 130. výročí otevření první dětské opatrov-
ny v J. Hradci. Přednáška se koná v pondělí 11. prosince 2006 od 19 hodin v konfe-
renčním sále muzea ve Štítného ulici.

Muzeum Jindřichohradecka a pěvecký sbor Smetana pořádají ve čtvrtek 21. prosin-
ce od 19 hodin v kostele sv. Jana Křtitele „Váno ční koncert“ . Na programu zazní
drobné vánoční skladby. Vstupné dobrovolné.

Jindřichohradecké muzeum Vás pořádá v kapli sv. Víta vánoční výstavu historic-
kých i současných vánočních ozdob nazvanou „Stromečku, ustroj se! “ . Dále je ve
výstavní místnosti „13“  výstava „Krajky a tapisérie“ . Svá díla zde představují umělci
Jana Krausová a Jan Bartyzal. Výstavy potrvají do 6. ledna 2007.

Muzeum Vás zve do výstavního sálu „Ve Svatojánské“  na velkou výstavu historic-
kých i současných hraček „Kdo si hraje, nezlobí“. Součástí je i velká herna, kde si
děti hračky samy vyzkouší. Dále muzeum a Farní sbor Českobratrské církve evangelic-
ké v J. Hradci k 100. výročí postavení kostela a 85. výročí založení sboru v J. Hradci
pořádají v konferenčním sále výstavu „Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu“.
Obě výstavy jsou otevřeny až do 30. prosince 2006.

PRACOVNÍCI MUZEA JIND ŘICHOHRADECKA P ŘEJÍ VŠEM SVÝM

PŘÍZNIVC ŮM, PŘÁTEL ŮM A OB ČANŮM MĚSTA ŠŤASTNÉ PROŽITÍ

VÁNOČNÍCH SVÁTK Ů!
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