OBECNÍ ZPRAVODAJ
STŘEŇ
mimořádné vydání

Kolem Velêkonoc bévalo dêcky népilněš, ať bêlê v březnô nebo v dôbnô. Přêtem
se na Velké pátek nesmělo hébat zemó, to každé hleděl dodržovat; tož se jenom válivalo
válcem to jarni zasety.

Na Smrtnó nedělô se dědinó ozévalo zpiváni děvčátek s opantlenéma májkama – jedlêčkama: „Máj, máj, jedlêčko, červená ružêčko …“ Ô nás chodivalê děvčátka s májkó
po přibuznéch jednotlêvě, zato ve Lhotě, jak
spominá manželka, dêcky společně a po celé
dědině. Májka bêla z malyho smrčkô nebo
jedlêčkê, na vrcholkô s hlavičkó panenkê
a pod ňó se nechalê néjvrchňéši větvičkê,
kery se naozdobilê kvitkama a pantlečkama
vêstřêšenéma z barevnyho papirô. Hulečka
se oškrabala, abê zôstala hladká a muhlo
se s ňó pěkně v rôčkách točêt jak šprndlákem. Májkê dělávalê na horách a babkê jich
k nám přênášelê narovnany v košô na zádech a prodávalê.
Děvčátka chodilê v nedělnich, svátečnich
šatech; tê starší ôž bez májkê, jenom s něma
zpivalê, ale s košéčkem na koledô, keró
se po obchuzce poctivě podělêlê.
Na Květnó nedělô zas se chodivalo do kostela s kočêčkama a posvěceny si jich odnášelê dom a dávalê za křéž. Stary - loňsky
kočêčkê - se v pecê spálêlê. Kočêčkê obstarávalê starši klôci, keři ož vědělê a znalê
mista, kde bévalê pěkny a velêky. Obêčéně
nedaleko včelénu nebo ô vodê. V kostele
místo kázáni se čtlê Pašije o ômôčeni Krista
Pána.
Na Zelené čtvrtek, brzo ráno, smê jako
děcka eště v nočnich košôlkách vêletělê
z lužka a ôtěkalê s košéčkem do sadô, podivat se pod hrôškô, co nám snesla
do hnizdečka Zlatá slipečka. Zlatá slipečka
nám dělávala radosť asi do osmi let. Hnízdečko pod staró hrôškó smê vêstylalê senem
dêcky ve středô navečir. Ráno smê si z něho
v košéčkô odnášelê ôvařeny - dohněda obarveny véce, ale takê ê menši čokoládovy,
zabaleny ve staniólô. Slipečka litala ê za komunistu a snáši do hnizdečka podnes.
V kostele po Gloria smôtkem ôtichlê všeckê zvonê a mê klôci smê si bralê klapače,
s keréma smê se pak scházelê po jedenácté
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VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,

VELÊKONOCE NA HANÉ

V ten deň, na Velké pátek, dêž pršelo nebo
jenom sprchlo, se řikávalo, že bôde žiznivé
rok. Koncem měsica nekeři zasadilê kósek
skoréch jablek, abê se muhlo v červnô nakopat novéch. Kê všecké té jarni prácê v polô
skřêvánci zvesela trylkovalê a chêstalê si svy
novi hnizďátka.

Velikonoce

na zábranským koncô. Přes rok smê mělê
klapače ôloženy na komoře a kemô se
ôž rosépal, zašil na Zábraň ke kolářovi k pantátovi Hékalovymô nebo do dilně za stařečkem Svozêlovém pro nové, ôdělané z pevnyho jasanovyho nebo dôbovýho dřeva. Nové
klapač dovedlê odělat aji nekeři vêměnici
v domáci dilni. Na klapáni smê chodivalê
oblečeni jak do školê.
Na zábranským koncô smê se ohlásêlê
vedócimô (obêčéně néstaršimô z nás), abê
si nás zapsal a zařadil do zástupô. Vedócim
béval ten, co chodil klapat od mala pravidelně každé rok. Fanóš Hanáku z č.p. 24 aji
proto, že jejich tatinek bévalê kostelníkem
a tetinê se o nás staralê o kaplêčkô. A před
dvanástó se vêcházelo v řadě po dvóch
do dědinê ohlašovat čas poledniho klekáni.
Cestó smê se zastavovalê ô kaplêčkê a všeci
na kolenách se nahlas pomodlêlê Anděl Páně. Na večerni klekáni se vêcházelo o pěti
hodinách. Na Velké pátek ráno se klapávalo
hneď o pěti hodinách a šlo se po chodníkách
pod oknama, abê nás slêšelê. Bévalo nás
kolem štêrêceti od 6ti do 14ti let – ti némenši vpředô s pomocníkem vedóciho. Odpoledne pak o třech hodinách a večir zas. Lêdi
chodivalê do kostela na lóbáni Pámbučka
a pomodlêt se k Božimô hrobô. Tam smê
jako ministranti drživalê stráž a po půlhodině
nás vêstřidalê dvá drôzi. Na Biló sobotô
se zas klapalo ráno a v poledne. Popoledňô
smê vêbiralê za klapáni a kde nám neotevřelê, tam smê pak spôstilê:„ Tam nás
vêhnalê, nic nám nedalê, haňba jim !“
Za klapáni dostal každé od vedóciho svůj dil,
podli teho, kolêkrát bêl klapat. Klapáni mivalo svůj řád. Na zábranským koncô si nás
Fanóš Hanáku poznačêl do zápisnikô a rozdělêl na mladči, co pudó dědinó a starši, keři
bôbó obihat po hôlêčkách a k nádraži.
Môsêlê smê ôdržovat rytmus – klap – klap –,
klap-klap-klap. Přê vêbiráni za klapáni smê
bralê všecko, co nám lêdi dávalê, peníze
ê vajička. Peníze se dávalê do zalepenéch
krabic s prořezanó dirkó a vajička do košéka.
Přê vêbiráni za klapáni smê se rozdělêlê
do dvóch skupin, abê se muhlo zajednó
vêbirat od Vrtova po obóch stranách dědinê.
Z peněz dostal každé svůj dil a z vajiček nám
hospodêň Škrabalova z č.p. 71 ôdělala smažák a každé podli teho, jak chodil klapat,
dostal na krajic chleba svůj dil, odměřené

blíží se Velikonoce, pro některé křesťanské
svátky, pro jiné zábava spojená s pletením pomlázky, malováním vajíček a pečením Velikonočního beránka. A pro jiné z nás snad jen spojení
Velikonoc s příchodem jara, které přináší
do našich domovů světlo a radost.
Ať již patříte do kterékoliv skupiny, chci Vám
všem v těchto krásných jarních dnech popřát
příjemné, klidné a spokojené prožití Velikonočních svátků naplněných vzájemným porozuměním a tolerancí.

- Váš Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje -

VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ
Velikonoční čas je neodmyslitelně spojen
s dodržováním tradic a s příchodem jara. Bohužel
i na vesnici postupně ubývá lidí, kteří se zvyky
snaží ctít. Jedním z pamětníků oslav Velikonočních svátků v našem regionu je spisovatel a rodák
z Příkaz pan Boleslav Vaca. Při této příležitosti
jsem si dovolil s jeho svolením zařadit úryvek
(v hanáčtině) z jeho knihy „PŘÍKAZY: Stařečkovo
povidáni o žêvotě", který se týká právě období
Velikonoc.
Závěrem mého krátkého příspěvku mi dovolte
popřát Vám jménem všech zastupitelů
a pracovníků obecního úřadu krásné Velikonoce
plné pohody a rodinného štěstí.
- Jiří Nevima, starosta -

Veselé Velikonoce
přeje
Obec Střeň
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žêčkó. Hôbê smê ê přesto mivalê zažlótlly všeci sténak. Ô nás se,
mêslim, chodilo klapat ôž za méch stařečku a pokuď si pamatôjô,
klapalo se za první republikê ê za drôhé světové válkê a nepřestalo
se a pokračôje se pořáď. Ve Lhotě se chodí klapat aji májkovat bez
přerôšení podnes. Na Hênkově pré v padesátéch letech minôlyho
století zaniklo jak klapání, tak ô děvčátek to májkování, ale Zlatá
slipečka snáší pořád všôdê. Klapači ve Lhotě kromě obchuzkê dědinó
obešlê navíc ô chalôpniku s klapánim celé dvur. Ani nemôsêlê klóct,
vrata se tenkrát přes deň nezamykávalê.
Doma se na svátkê zamětal dvur tak jako každó sobotô a chlebové
pece se vêtahovalê poslední plechê s vdolečkama a odnášelê
se do sklepa na deskô vêchládnót. Vdolečkê se doma peklê podli
stařenčênyho receptô, keré říká:
Na mísô dámê ½ kg jemné mókê, rovnó lžêčkô solê a trochô nastróhané citrónové kurê. V zêmě dámê mókô ohřit na kamna.
Do hrnka s vlažném mlikem dámê 2 kostkê côkrô, 2 dkg kvasnic
a lžêčkô mókê, rozmichámê a dámê na vlažny místo nakênót. Nakênôté kvásek nalêjeme do mókê, hrnek vêpláchnemê vlažném mlikem, přêdámê žlódek, rozmichámê, přêdámê lžêčkô rozpôštěnyho
sadla nebo masla, a všecko zpracôjemê v těsto. Je-lê moc tôhy,
přêdámê mlika, dêž je řidky přêdámê mókê. Těsto vêpracôjemê tak,
až se nechêtá vařéčkê a nechámê v teple nakênót. Za slabó hodinô
je nakênoty. Na pomóčeným vále ho rozválimê na sêlňéši plackô.
Formó na koblêhê vêkrajôjemê vdolečkê a necháme jich ½ hodinê
na pomóčenym prkně, přêkrêty čêstó ôtěrkó, dokênót. Potom jich
naplnimê tvarohem, ôpraveném vanilkovém côkrem a citrónovó
kůró. Na vrchô potřemê vajičkem a řidkéma švestkama nebo necháme tak a dámê posépkô z mókê, masla, žlótkô a vanilkovyho côkrô.
Vdolečkê pečemê na pomaštěnym plechô v chlebové pecê nebo
v tróbě. Doma se jich napeklo nekolêk plechu, abê jich bêlo na svátkê pro všeckê dosť. Ve sklepě pomalô vychládlê, neobesychalê
a zôstalê vlhky, jak čerstvy.
Pak ôž se každé chêstal do kostela, kde o pěti hodinách bévalo tôze
slavny Vzkřišeni. Po skončeni obřadu vêcházelê z kostela pruvodê
s Pámbučkem do dědin ve farnosti. V tô chvilô bévalo na Okolêskô
lêdi k nespočétáni, každé v nečem novym - jarnim - na sobě. Novy
jarni na sobě značêlo svrchnik, polobotkê, klobók, ale ê nová šlajfka vázanka. Všeci chtělê jit v pruvodě s mozêkó. S môzêkantama béval
problém. Môsêl hrát každé, kdo trochô ôměl, abê se muhlê rozdělêt
na dvě partê a jit do dvóch pruvodu. Pré se to domlóvalo tak,
že jeden rok se šlo s hudbó na Lhotô a do Střeně a drôhá parta
s Mezêckéma a dál do Ônčovic a na Březovó. Na drôhé rok pak jedni
s pruvodem do Přikaz a na Hênkov a drôzi s Nákelskéma
a na Jáchêmov. Na Boží hod velêkonoční přêcházelê nákelští
s jáchêmovskýma dêcky s celou kapeló, dêž ôž se z okolí pruvodê
vrátilê.
Hlavni drôžba, co nesl Pámbučka, ale ê ti, co neslê koróhvê, mělê
bily rôkavičkê a motylka, všeci v černéch šatech, bévalê jak ženiši.
Starší bratr předřikával z modlêdbé a lêdi zpivalê Álelůjá. Starši bratr
môsêl mívat dobré hlas, abê ho všeci slêželê a muhlê podli něho
zpivat. S nama chodivalê pantáta Feigerlu, pozděž Franta Velflu
z Hênkova. Ten, co měl nist křéž s Pámbučkem, se dêcky ôtajoval,
abê se nevědělo, keré to bôde. To zařizovalê tetina Hanákova
a vêbiralê za hlavního drôžbô mládenca, keré bê se měl v têm rokô
ženit. Hospodář Jôzêf Fišara z velkyho žudra čp. 50, se mě rád po-

chlôbilê, že bêlê prvnim, keré nesl křéž do nové přikazské kaplečkê,
kde bêl večir nastrojené a ôložené přes noc.
V nedělô ráno, na Boži hod velêkonočni se s ověnčenéma Pámbučkama vracelê pruvodê do kostela na slavnó hrobó mšô svató.
Na pavlače spolô s môzêkantama zpivalê sborem zpěváci známó
velekonočni mšô a zakončêlê slavném Te deum. Kostelni sbor mival
kolem 25 členu-zpěváku, kery vedl a secvičoval varhanik pan Josef
Rubiš z Nákla-Jáchêmova.
Dêž smê se vrátilê z hrobé dom, k svátečnimô obědô nemuhlo
na stole chêbět smaženy kozlátko.
V Pondělé velêkonočni bêl mrskut, na keré smê se tôze těšivalê.
Vrbovém tatarem smê děvčatům ê tetinkám vêprašovalê sôkně, abê
nebêlê prašêvy a přê tem poctivě odřikávalê tôto řikankô:
Kázal Kadlec a Kadlečka,
abê dalê dvě vajička.
Jedno bily, dvě červeny
a to čtvrtý malovany,
šak vám slipka snese iny.
V komoře v kótkô, na zeleným prótkô.
Slipečka se popeli, vajičko se kotóli.
Slipečka kdák, vajičko křáp,
Máte mě ho panimámo mrskutem dat!
Rem, rem s tatarem!
Nekdo nešetřêl a přêložêl, ale to neměl. Eště ten sám
deň odpoledne, ale hlavně v ôteré bévala oplátková a to zas muhlê
děvčata mrskáni chlapcum oplatit ê s ôrokama, ale na rozdil
od chlapcu, pomlázkô nedostávalê. Z mrskutô smê si v košéčkô dom
nosivalê všelêjak obarveny véce s natisknôtém obrázkem névic
tê dohněda obarveny v cebôlovéch šôpkách, nekdê aji čokoládovyho
zajička ve staniólô zabalenyho. Tatarê smê se naôčêlê plist od têch
starších - dělávalê se ze 4, 8 ê ze 16 vrbovéch prôtu. Nekeři si bralê
hneď do kostela liskové prótek zastrčené v rokávě kabáto,
abê muhlê vêmrskat přespolni děvčata po ranni mšê. Pantle
se za nás na tatarê nedávalê, s tém se začalo až v poslední době.
Na mrzkut smê nechodilê po celé dědině, jenom ke známém a příbuzném. Menši chlapci z chôdobnéch rodin hodilê ve skupinách dum
od domô, ale děvčata sebó nebralê. S némenšíma šil na mrskut tatinek, ale dospěli tenkrát nechodilê jak dnes a ani alkohol se tak nepodával. Dêž se zavdávalo, tak domácim vinem.
Potom ôž se na vrbách ô vodê z bělostnéch kočêček proměňovalê
nažlôtli kocóři a z prôtu, plnéch mizê, smê si dělalê pišťalkê,
kudlêčkó oklókalê a pak fifôlêlê, až ôše zalihalê. Píšťalê se dělalê takê
ze střemchê, tê mělê hlôbši tón a nebo z bezô po vêtlačeni dôše
se podobalê zobcové flétně. To ôměl a předváděl návštěvníkům
ve skanzénô muj kamarád Jaroslav Olbert ze Lhotê. Nože zaviraci –
kudlê – nám kôpovalê starši bratři ve městě, ale takovy tê jednodôchy, rêbičkê, ô nás nabizelê braťci, co prodávalê všeckê možny
drobny cetkê.
- Boleslav Vaca z Příkaz (úryvek z knihy "PŘÍKAZY. Stařečkovo povidáni o žêvotě")
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