Informace pro občany – listopadu 2014
Vážení spoluobčané
ve dnech 10.-11.října se uskutečnily komunální volby. Na třech kandidátkách bylo v naší obci
zapsáno úctyhodných 27 občanů, kteří projevili zájem o práci pro obec, převážně ve svém volném
čase. Bylo zvoleno devět zastupitelů, z toho čtyři pracovali v minulém zastupitelstvu, jeden
zastupitel je staronový, čtyři úplně noví.
Na ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva 10. listopadu pak byl novým starostou
obce zvolen Milan Šrůtek, místostarostou byl zvolen Petr Hejnyš. Byli zvoleni též předsedové
komisí, jejichž ustavení je pro obce povinností, kontrolní komisi povede Milan Grim, předsedou
finanční komise byl zvolen Jan Hotárek. Nadále budou fungovat též stavební komise, kterou
povede Petr Hejnyš a komise kulturně sociální, kterou dostala na starost Marta Raková. A aby byl
výčet obecního zastupitelstva kompletní, uvádím zbylé zastupitele, Helenu Geislerovou, Karla
Pfeiffera, Luboše Binara a Jaromíra Matějce.
Za nově zvolené zastupitele bych Vám chtěl poděkovat nejen za obdržené hlasy, ale vůbec za
účast ve volbách. Věřím, že jste dali hlasy těm, o kterých jste přesvědčeni, že mají o práci
v obecní samosprávě opravdový a nezištný zájem. A věřím též, že nám budete při řešení
problémů nápomocni.
Ještě jednou touto cestou poděkuji minulému zastupitelstvu za práci v minulém volebním období
a odcházejícímu starostovi, Václavu Tlapákovi, přeji příjemné prožití podzimu života a věřím, že
nám ještě, třeba dobrou radou, vypomůže.
Naším cílem bude, s ohledem na finanční možnosti, nadále udržovat řádný chod obce a snad i
vytvořit něco navíc. Určitě si dáme za úkol vyřešit nástavbu nad prodejnou. Víme, že nás čeká
dořešit majetkoprávní záležitosti, oprava opěrné zdi na Benátkách, oprava povrchu na Plácku aj…
Nadále budeme podporovat naší základní a mateřskou školu. A nadále budeme podporovat
zájmové spolky v obci.
První stavební akcí, o kterou se nové obecní zastupitelstvo pokusí, je „Úprava prostranství v okolí
základní školy“. Krajský úřad v Hradci Králové totiž vypsal dotační titul z Programu obnovy
venkova. Uvažujeme o úpravě prostranství před školou, položení zámkové dlažby a opravě plotu
vč. podezdívky okolo celé školní zahrady. Pro ukládání kol bude instalován přístřešek. Rozpočet
akce je cca 600 tis., výše dotace je 50 %. O přijetí dotace se však bude teprve na krajském úřadu
rozhodovat.
starosta
Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své poslední letošní
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná ve čtvrtek dne 27. listopad 2014 v 19,00 hod. v Motorestu Lucky Luck
v Bukovice
Program: 1. Rozpočtové provizorium 2. Rozpočtové opatření 3. Různé
Těšíme se na Vás

Zároveň všem spoluobčanům přejeme klidné a spokojené blížící se
svátky vánoční a hodně štěstí, zdraví a úspěchu v r. 2014

Přiblížil se čas adventní, a tak Vás všechny zveme v neděli 30.11.2014 před
prodejnu potravin na tradiční Rozsvěcení vánočního stromu.
Děti ze školy a školky si na tento podvečer připravují malé pásmo vánočních
písniček a básniček, tak si je přijďte poslechnout a potěšit se ke stromku.
Srdečně zvou pořadatelé z obce a děti a učitelky z MŠ a ZŠ.
Poděkování
Blíží se adventní čas, tak bych ráda využila předvánočního rozjímání k tomu, abych poděkovala
všem ochotným rodičům a občanům, kteří pomáhají naší škole materiálně, či finančně nebo se
zapojují do organizací školních akcí. Těší nás provázanost a spolupráce všech tří partnerů, a to
školy, rodiny a obce.
Děkuji panu Marku Čápovi a Jiřímu Karpfovi za truhlářské práce a opravy, panu Matěji Brátovi za
bezplatné zajišťování revizí a čištění spalinových cest, panu Františku Macháčkovi a rodině
Vackových za bezplatné poskytnutí materiálu, paní Haně Marelové za pečení laskominek na různé
akce, Karlu Pfeiferovi a Petru Kyselovi za ztvárnění postav sv.Martina a žebráka při letošním
lampionovém průvodu. Dále pánům hasičům Zdeňku Kaufmanovi a Karlu Pfeiferovi za
organizování akcí pro děti z MŠ. Velký dík patří panu Ladislavu Rudolfovi za mnohaleté bezplatné
poskytování internetu. Velkou pomocí rodičům a zároveň preventivním opatřením je i "vartování"
pana Jaromíra Matějce v ranních hodinách a převádění dětí přes místní komunikaci.
Pokud jsme na někoho z Vás pozapomněli a ve výčtu chybí právě Vaše jméno, omlouváme se.
Doufám, že bude příležitost to napravit.
Přeji Vám všem krásné a pohodové Vánoce a hodně zdraví do nového roku 2015.
Irena Dobiasová,,ZŠ a MŠ Bukovice

Zprávičky ze školky
Letošní podzim nám dopřává krásné počasí, které využíváme
k co nejdelším vycházkám a výšlapům do okolí. Máme za
sebou výlet k dančí oboře do Velkých Petrovic, pečení
Martinských rohlíčku, nedávný lampionový svatomartinský
průvod. Nahlédli jsme také do firem tatínků Čápa a Karpfa.
Touto cestou moc děkujeme všem rodičům, kteří nám
pomáhají při různých akcích pro děti.
A co nás ještě do Vánoc čeká? Poslední neděli v listopadu
rozsvítíme vánoční strom v obci a budeme se připravovat na
Mikuláše, vánoční besídku a hlavně se těšit na Ježíška.
Přejeme vám všem hezký zbytek podzimu a klidný konec roku
2014!
Lenka Svatoňová, MŠ Bukovice
Zastupitelstvo obce Bukovice Vás co nejsrdečněji zve na

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ NAŠÍ OBCE
které se bude konat v neděli dne 23. 11. 2014 od 14.00 hodin
v hasičárně v zasedací místnosti obecního úřadu v Bukovici
K poslechu a k dobré pohodě Vám k volné zábavě zahrají pan Čížek a p. Krtičková
Předpokládané ukončení v 18.00 hodin Občerstvení zajištěno panem Exnerem
Na hojnou účast se těší obecní úřad se zastupiteli
Zároveň zveme Vaše životní partnery a všechny, kteří se chtějí pobavit

POZOR - - - POZOR - - - POZOR
ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN NA OBECNÍM ÚŘADU V BUKOVICI OD 1.12.2014
PONDĚLÍ, STŘEDA 8,00 – 12,00 H. a 17,00 – 19,00 H
POZOR - - - POZOR - - - POZOR

POVINNÁ VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Dle zákona je majitel psa povinen nechat ho očkovat proti vzteklině od 6 měsíců stáří a pak
pravidelně dle vakcinačního schématu, který udává výrobce vakcíny. Tím se tedy mění zaběhlá povinnost
každoročního očkování. Dle výrobců je možno nyní psy očkovat proti vzteklině jednou za dva až tři
roky.Přesto je doporučitelné s ohledem na závažnost této nemoci nechat psy každoročně
přeočkovat. Ne vždy může být pes plně zdráv a tím plně imunitně odpovídat tvorbou protilátek po
očkování. Možná i díky této pravidelnosti u nás zaběhlé již několik desetiletí, je ČR již několik let prostá
vztekliny. Vakcinace v příhraničních oblastech je pak díky migraci divoké zvěře z Polska ještě
doporučitelnější.
Přeočkování kombinačních vakcín je nutné každoročně z důvodu nutnosti přeočkování ostatních
psích viróz 1x ročně, jinak toto očkování ztrácí účinek. Během hromadného očkování si můžete zakoupit
odčervovací preparáty a preparáty proti zablešení. Záleží tedy na Vás majitelích, kteří nechodíte psy
očkovat individuálně v průběhu roku ke svým veterinářům, jak se rozhodnete a jestli se svým psem na toto
hromadné očkování přijdete.
Doprovod psa by měl být zajištěn osobou starší patnácti let. Psi by měli být na vodítku a méně hodní
jedinci by měli být opatřeni náhubkem.
Termín hromadné vakcinace bude v sobotu 13.12. 2014
Hlavňov:
velké parkoviště
8.20 - 8.25 hod.
u bývalé prodejny
8.25- 8.30 hod.
Hony:
u požární nádrže
8.35 8.40 hod.
Pěkov:
u prodejny
8.45- 8.50 hod.
Bukovice:
u požární zbrojnice
8.55- 9.10 hod.
Police:
u autoopravny na Sibiři
9.10- 9.15 hod.
u kotelny na sídlišti
9.15- 9.20 hod.
náměstí u radnice
9,20- 9.25 hod.
parkoviště u střediska
9.25- 9.30 hod.
Radešov:u truhlárny
9.30- 9.40 hod.
Česká Metuje: u hospody
9.45- 10.00 hod.
Žďár nad Metují:u hospody
10.05- 10.10 hod.
Suchý Důl:
na Pohoři u tabule
10.15- 10.20 hod.
před hospodou
10.20 10.30 hod.
Slavný:
u hřiště
10.35- 10.40 hod.
Cena vakcinace proti vzteklině v tento den a v průběhu listopadu a prosince v ambulanci v S. Dole 120,- Kč.

Ordinační hodiny:

Po- Čt:

17.00- 18.00 hod.

Pá:

15.00- 16.00 hod.

Veterinární ambulance Suchý Důl, MVDr. Kulich Miroslav, tel: 602628885

Z činnosti Sokola Bukovice ………
Po mnohaletém trápení se žlutými blikajícími světly v sokolovně jsme se odhodlali k jejich
výměně. Byla instalována bílá metalhalogenidová světla, výkonnější a úspornější. Instalace byla
hodně dramatická, nikdo totiž pořádně nevěděl, jak byla původní světla ke stropu připevněna. Za
montáž musím poděkovat Pepovi Trojtlovi, který projevil velkou míru šikovnosti a vynalézavosti…
a sobě, za pátek a sobotu strávenou v sokolovně . Ale těší nás, že jsme to zvládli svépomocí a
ušetřili TJ Sokol nemalé prostředky.
Do konce měsíce listopadu budou též instalovány nové gymnastické kruhy. Na pořízení jsme
využili grant ČOS na vybavení tělocvičen a získali tak 50% příspěvek. Cvičení na nářadích se
v Sokole již mnoho let nekoná, vyšli jsme tím vstříc požadavkům školy na zpestření hodin tělesné
výchovy. Přeji paní ředitelce, aby ji v kruhy přinesly radost a aspoň v malé míře přispěly ke zvýšení
tělesné zdatnosti dětí, která v dnešní době problematická. A třeba, aby objevila nějakého
nadějného gymnastu.
V zimních měsících probíhají soutěže stolních tenistů. V soutěžích ČÁST máme již po několik let
jedno družstvo v okresním přeboru I.třídy. V týmu nastupují P.Šubíř, J.Thér, L.Průša, P.Pohner a
V.Kollert.
Výsledky v letošní sezoně :
Jiskra Jaroměř B – Sokol Bukovice
9:9
Sokol Bukovice - Sokol Jásenná
13 : 5

Sokol Jaroměř Josefov - Sokol Bukovice
Sokol Bukovice - Sokol Žďárky
TJ Horní Kostelec B - Sokol Bukovice
Sokol Bukovice – TTC N.Město n.M. B
Jiskra Jaroměř B – Sokol Bukovice

15 : 3
9:9
6 : 12
14 : 4
9:9

Tabulka po 7.kole
1.TJ Slovan Broumov B
2.TJ Sokol Jaroměř-Josefov A
3.TJ Sokol Žďárky A
4.TJ Sokol Bukovice A
5.TJ Jiskra Jaroměř B
6.TJ Náchod B
7.TJ Jiskra Jaroměř C
8.TJ Horní Kostelec B
9.Jednota Orel Bohuslavice A
10.TTC Nové Město nad Metují B
11.TJ Sokol Zbečník A
12.TJ Sokol Jasenná A

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
6
4
3
3
3
3
3
2
1
1
1

0
0
1
3
2
1
1
0
0
1
1
0

0
1
2
1
2
3
3
4
5
5
5
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

98:28
100:26
70:56
69:57
63:63
68:58
67:59
54:72
41:85
50:76
42:84
34:92

21
19
16
16
15
14
14
13
11
10
10
9

MŠ

ÚSPĚCH MLADÝCH HASIČŮ, KTEŘÍ NÁM „TAK TROCHU“ ODROSTLI…
Když bývali ještě malí, pravidelně se scházeli na pátečních hasičácích, trénovali od balení hadic
přes soutěžní disciplíny až ke spolupráci v týmu, úctě k druhému a k hodnotám.
Pak z kategorií mladých hasičů odrostli, začali doplňovat chybějící členy týmu v družstvu
dospělých. Vždycky, když jsem se coby divák účastnila závodu dospělých, chtěla jsem jim po
ukončení jejich soutěžního pokusu jít sbalit hadice tak, jak jsem byla zvyklá, když to byli ještě děti
.
Jsou už dospělí, jejich družstvo doplňují další odrostlí mladí hasiči, schází se v hasičárně, trénují,
soutěží, organizují akce... a letos 20. září na Kramolně soutěžním zápolením vyhráli Náchodskou
hasičskou Primátor ligu. Nálada byla parádní. Vítězná euforie neskončila ani po návratu
z Kramolny do Bukovice. Když jsem nedávno viděla záběry z videa, jak družstvo jelo na vleku,
zpívalo, tleskalo, smálo se, bylo to, jako kdybych jela na vleku s nimi a užívala si kolečko vítězů.
Gratuluji členům soutěžního týmu, kteří se soutěž po soutěži vypracovali až na nejvyšší příčku a
zvítězili! Mám z kluků radost. Do dalšího kola náchodské ligy přeji, ať se zapálený soutěžní tým
udrží na čelních pozicích ligy i v dalších soutěžích a ať dobře reprezentujte sbor i obec
….. A ÚSPĚCH MLADÝCH HASIČŮ, KTEŘÍ NÁM V HASIČÁKU TEPRVE ROSTOU
Se zahájením školního roku jsme se začali opět scházet. Rozšířili jsme naše řady o malinkaté
děti. Budeme o ně pečovat tak, aby chodily do hasičáku rádi, aby se něco naučily a už brzy mohly
závodit.
Koncem září jsme běhali v Nízké Srbské tréninkový závod „Běh okolo Rzu“. I když jde jen o malý
závod, na pozvání nízkosrbských se sešlo 100 dětí a všichni závodili jako ve velkém závodě.
Velký závod se konal 18. října 2014 v Mezilesí za Novým Městem nad Metují. V závodě
požárnické všestrannosti pětičlenné hlídky dětí soutěží ve střelbě ze vzduchovky, zdravovědě, práci
s mapou a buzolou, znalostech topografických značek, znalostech technických prostředků,
znalostech hasicích prostředků, uzlech a v přelézání lanové lávky. 2 hlídky mladších si vedly dobře.
První z nich skončila na 6. místě, druhá na 16. místě z 24 hlídek. Starší 9. z 23 hlídek. Kdyby starší
nepokazili jednu disciplínu, mohla se jim houpat na krku bronzová medaile. Dotrénujeme a příště se
to přece musí povést! Už je to jen krůček.
Monika Leppeltová

Při práci s buzolou

Střelba ze vzduchovky

KOMPOSTOVÁNÍ ODPADU
Ministerstvo životního prostředí vydalo novelu zákona o odpadech, která se týká mimo jiné
nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Tento komplikovaný název neznamená nic jiného
než to, co běžně u nás na venkově házíme za barákem na kompost. Protože zákon není zcela
dotažen a chybí k němu prováděcí vyhlášky, lze konstatovat, že v současné povinnost „zajistit
občanům možnost ukládat kompostovatelný odpad„ splňujeme, neboť tento druh odpadu můžete
ukládat do sběrného dvora. Ve městech jste možná viděli popelnice hnědé barvy, které jsou pro
tento odpad určeny. Nepředpokládám, že pořízení těchto popelnic bude pro obec nutné.
Je však velmi pravděpodobné, že Královéhradecký kraj vypíše v příštím roce dotační program na
nakládání s odpady; v tom případě proč nezkusit požádat o dotaci na nákup kompostérů pro Vás,
občany. Z vlastní zkušenosti musím říct, že je to věc šikovná, uspoří místo a je přinejmenším
zajímavé pozorovat, co se z posekané trávy, květin a nadrcených větví po půl roce stane.
Kompostéry máte na přiloženém obrázku a v přiloženém dotazníku bychom byli rádi, kdybyste
sdělili obecnímu úřadu, zda byste měli o pořízení kompostéru zájem. Vzhledem k tomu, že cena
kompostéru je zhruba 1100 Kč, při předpokládané dotaci ve výši 70% by se cena pohybovala
kolem 350 Kč a je pravděpodobné, že obec občanům na pořízení kompostéru ještě nějakou
částkou přispěje.
Je na zvážení každého jak bude s bioodpadem nakládat, přesto Vám kladu na srdce, třiďte odpad,
aby toho v popelnici skončilo co nejmíň. Aniž si dovedu představit, jak to bude v praxi fungovat, je
tendence do 10 let zcela zakázat komunální odpady skládkovat !!!
Více se dozvíme na setkání obcí s firmou Marius Pedersen v Suchém Dole, dne 27.11.
starosta

DOTAZNÍK
Mám zájem o zakoupení kompostéru v ceně do 250 Kč o velikosti :
400 l
Jméno :
Adresa :
Telefon :
Poznámka :

720 l

900 l

zaškrtněte

Listy z historie z pera p. Hrubého
Vážení čtenáři,
jako každým rokem, i v tomto roce, počátkem měsíce prosince, se především naše malé ratolesti těší
na příchod hodného Mikuláše, přívětivého anděla a snad i zlého čerta. A jak to již bývá v našich rodinách
dobrým zvykem, rodiče a také i prarodiče chystají dárky a domlouvají se, který z těch Mikulášů s andělem a
čertem k nim letos přijde. Takže připravují pro děti nejrůznější dárečky a pro Mikuláše a jeho společníky
snad i nějakého toho „frťana“, pokud tito ale nenavštíví ještě další domácností s malými dětmi. I když ve
většině křesťanských rodin, zvláště rodinách katolických, mají o původu tohoto svátku, nebo snad výročí
dosti široké povědomí, nebude snad na škodu si připomenout, jak tento den vznikl a co bylo příčinou jeho
rozšíření, dnes možno říci snad již po velké části zemského globu.
Vánočním svátkům předcházelo tedy již v dávných dobách období plné zvyků, pověr a starých obyčejů.
Přípravy na toto období začínaly okolo svátku Ondřeje, tj. 30. listopadu a byly doprovázeny půstem. Od
této doby byly pak zakázány zábavy, zpívaly se pouze adventní písně a všude se uklízelo. Na druhé straně
však to bylo i období průvodů různých masek, které strašily, obveselovaly i rozdávaly nadílku. Mezi
nejznámější patřil i svátek sv. Mikuláše, na který se především těšily děti a dávaly proto za okno nebo i na
jiné místo punčochy, proto-že tam jim Mikuláš naděloval kýžené dárečky.
Postupem doby se tradice nadělování dárků rozšířila i na jeho pomocníky,
tedy na anděla který naděloval dárky a na čerta, který trestal „zlé děti“.
Vzhledem k tomu, že zmíněná tradice vznikla na základě života a skutků
skutečné osoby, která žila a jejíž ostatky byl v r. 1089 posvěceny
v Italském Bari papežem Urbanem II., můžeme se v následujících řádcích
o výše uvedené lidské veličině něco dozvědět. Jeho osoba a legendy o
něm později stvořené, byly inspirací pro vytváření mýtických postav – např.
Santa Clause, Dědy Mráze, apod.
Připomeňme si proto něco ze životopisu a legend o Mikulášovi, biskupovi z Myry.

Kapitola IX.
(z Vikipedie a dalších materiálů)

Svatý Mikuláš z Myry
se narodil ve druhé polovině 3. století n.l. (asi mezi léty 250-280)
v Pataře, na území dnešního Turecka a zemřel mezi léty 345 až
352 v Lykiijské Myře (území v jižní části Turecka při pobřeží
Středozemního
moře).
V ikonografii
je
představován
s biskupskou mitrou na hlavě a biskupskou berlou v ruce. Jeho
výročí slavíme 6.12., tedy výročí jeho úmrtí – 6. prosince, tj. den
obdarovávání se dárky. Již od svých nejmladších let byl velice
pobožný a ochotně pomáhal chudým, což pro něho bylo celkem
snadné, protože jeho rodiče byli velice zámožní lidé.
Jistého dne se dozvěděl, že jeden z obyvatelů Patary,
zřejmě šlechtického původu upadl do velké chudoby. Dotyčný
měl tři dcery, které se ale vzhledem k chudobě své rodiny nemohly vdávat. Otec proto chtěl
prodávat jejich panenství a Mikuláš, když se o tom dozvěděl, hodil jim za noční
tmy do okna jejich domu měšec s penězi. Tento jeho čin způsobil, že se rodina
dostala z chudoby a dcery se mohly jedna po druhé provdat.
Když se pak stal biskupem, byl mezi svými věřícími považován za velmi
štědrého člověka. Stal se z něho dobrodinec mnoha chudých rodin i jednotlivých
lidí. Zachránil před smrtí tři malé zloděje, když jim u tehdejšího císaře
Konstantina I. Velikého vyprosil milost. Obecně se předpokládá, že vzhledem ke
svému citu pro spravedlnost, protože se zastával odsouzených obyvatel i cizinců
a bral je pod svou ochranu, se stal ochráncem nespravedlivě odsouzených. Tyto
a mnoho dalších „zázračných“ historek v životě biskupa z Myry, se přičinily
k vyhlášení biskupa Mikuláše za blahoslaveného na věky a učinily z něj
orodovníka za chudé a potřebující pomoci. K tomu mohla napomoci i skutečnost,
že v průběhu jedné pouti do Jeruzaléma, které se biskup Mikuláše také
zúčastnil, se při plavbě lodí po moři strhla veliká bouře, a přítomný biskup svou
modlitbou za prudké bouře uchránil tuto loď s poutníky a námořníky před
potopením.

V celém křesťanském světě se kult svatého Mikuláše počal rychle šířit. Na jeho uctívanou
památku byly po celém světě budovány svatostánky – baziliky, kostely a kaple, na-zvané jeho
jménem. V Římě je 11 kostelů sv. Mikuláše, v sousedním Polsku až 327. O popularizaci jeho
vzezření se zasloužili především Holanďané, když se stal patronem Amsterodamu. V průběhu
staletí, zvláště pak za průmyslové revoluce v 19. století, se postupně modernizoval i svatý
Mikuláš. Na tváři se mu rozhostil dobromyslný úsměv, a z dřívějšího koně (nejprve byl zobrazován
na koni) přesedlal do saní se zvonky, tažených severskými soby. Později se k Mikuláši přidal ještě
čert a poté i anděl.
Když se pak v USA vynořil na bázi komerčních zájmů Santa Klaus a za sovětské moci
v Rusku Děda Mráz, rozhojnily se varianty sv. Mikuláše po celé zeměkouli. I když byl původ-ní
Dědek Moroz v Rusku považován za zlého dědu, který dovedl zmrazit lidi i zvířata, s postupem
času, možná i díky uměleckým dílům Alexandra Ostrovského (Sněhurka) nebo opeře Nikolaje
Rimského-Korsakova (Sněženka), byl původní obrázek Dědy Mráze zidealizován ve prospěch
dobrosrdečného obdarovatele. Nicméně sv. Nikolaj (Mikuláš) je v Rusku již od 8. století uctíván
jako patron Ruska a od 10. stol. se jeho kult rozšířil postupně do dalších slovanských zemí a
posléze i do Německa, Francie, Anglie a dalších zemí. Představovali jej jako starého člověka
v biskupském šatu, který jezdí na oslu. Od 16. století byl zobrazován jako připlouvající na lodi ze
zámoří nebo jako jezdec na bílém koni. V Holandsku staré letopisy ze 14. století hovoří o slavení
svátku sv. Mikuláše vždy 6. prosince. Tehdy všichni žáci a studenti, kteří byli členy kostelního
chóru, obdrželi kapesné a dostali volno.
Když Angličané obsadili holandskou kolonii Nový Amsterdam a založili na jeho místě New
York, přebývající tam stále Holanďané i nadále slavili svátek sv. Mikuláše a obdarovávali se dárky.
Atributy neviditelného dárce a létajícího přípřeží nabyl
Mikuláš o mnoho později a to v oblasti germánských národů ve
Skandinávii. Převzal jistě mnohé vlastnosti od místního, velice
důstojného a tam oslavovaného boha Odyna, který také někdy
rozdával dárky dětem. Bylo to způsobeno také tím, že oba důstojní
starci, jak Mikuláš tak i Odyn, měli vousy a hole (berle) a v jejich
okolí zářila gloriola moci a dobrosrdečnosti. Pokud je úlohou
Mikuláše a úlohou andělů usmívat se a rozdávat dárky, tak úlohou
čertů je „trestat“ a strašit zlobivé děti. Celkově je Mikulášská nadílka
chápána jako jedna z akcí v adventním období před vánocemi, ve
všech dobách však šlo více o zážitky než o dary.
Tradice spojené s osobou Mikuláše jsou v oblastech, kde se
jeho výročí oslavuje, dosti pestré a jak krajově, tak i národnostně se
liší. Součástí většiny z nich je rozdávání dárků dětem. V USA se
tato tradice postupně přetvořila ve fenomén Santa Clause, který ale
dnes již roznáší dárky o vánocích. Z USA se tato tradice pak šíří i do
okolních zemí. Jejich Santa Claus ovšem nemá atributy a oděv českého Mikuláše, ale je oblečen
do červeno-bílého oděvu, červeno-bílé čepice a vysokých holínek.
V Čechách i na Slovensku je tradičně Mikuláš představován jako vysoký stařec v bílém
oděvu s bílým vousem, mitrou a berlou a je doprovázen krásným andělem a méně hezkým
čertem. Tato skupinka, ponejvíce dobře sehraných dobrovolníků, obchází a to většinou na
objednávku domácnosti vždy večer 5. prosince a rozdává dětem rodičů – „objednatelů“ předem
připravené dárky. V tom mu vydatně pomáhá anděl, čert je více pro strašení – nebo i trestání
metlou. Protože je to však teprve příprava na Vánoce,
jsou dětem rozdávány malé dárky, ponejvíce sladkosti a
pamlsky. Nebývá to však „zadarmo“, a tak dětičky se
někdy musí pochlubit naučenou básničkou, různými
rýmovankami nebo zazpíváním písničky. Pokud se tato
tradice uplatňuje v rozumné míře, ne tedy halasným
„odstrašováním“ malých dětí, ale naopak kultivovaným,
vlídným přístupem „herců“, tedy představitelů Mikuláše,
anděla a čerta k malým dětem, nebude na škodu tuto
tradici i v budoucnu využívat jako pěknou předehru
prvního štědrovečerního zvonění o Vánocích.

