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Dne 12. března jsme na schůzce měli soutěž v
uzlování. Soutěž probíhala takto:
Každý měl udělat 5 uzlů: ambulanční, škotový,
rybářský, lodní uzel a zkracovačku. Za každý špatně
udělaný uzel se přičetlo půl minuty. Prokop sice
místo lodního uzlu udělal liščí, ale Míša mu to
uznal, protože Prokop lodní uzel uměl, akorát se mu
to zrovna nepovedlo. Ostatní byli diskvalifikovaní,
protože většinu uzlů udělali špatně.
Výsledky:
1. místo - Bobek
(100 bodů)
2. místo - Štěpán
(90 bodů)
3. místo - Mikrobobek
(80 bodů)
4. místo - Aidam
(70 bodů)
5. místo - Prokop
(60 bodů)
Aidam
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Prvního března 2014 se v Nivnici konal fašank. Dříve
se konával v úterý před popeleční středou jako
poslední
příležitost
se
před
půstem
trochu
poveselit, odtud Masopustní úterý. Ale kdo, kromě
nás šťastných žáků a studentů, kteří mají prázdniny,
může v úterý přijít? Tak se chodí v sobotu.
Sešli jsme se v hojném počtu, který jsem nepočítal.
Jako nejoriginálnější masku označila speciální
porota složená ze mne a Bobka jezdce na pštrosu,
který se mi ale v půli cesty rozsypal. O druhé místo
soupeřily včelařka a babka kořenářka.
Vyrazili jsme tedy od Besedy za doprovodu akordeonu
Delicia junior IV, houslí, bubnu a frkaček. Jedno
prase dokonce zpívalo! A nebylo samo. Skoro na
začátku jsme se rozdělili na několik skupin. Tzv.
zvonicí četa šla vpředu a zpívala a my ostatní jsme
šli za nimi, zpívali jsme, fotograf fotil a ti,
kteří
disponovali
rtěnkou
(vodou
smyvatelná)
malovali na tváře srdíčka, a kde neotevřeli, zle se
pomstili na dveřích. (Viděl jsem to jen jednou.)
Bohužel jsme chodili moc brzo a tak na nás lidé
většinou
nebyli
připravení.
Naštěstí
na
nás
v některých domácnostech byli připraveni výborně, a
tak mně za chvíli bylo špatně. Výborně jsme byli
pohoštěni též na Plitvičkách a u Krchňáčků. Též se
stalo oblíbeným vylehávání na trávě.
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Nakonec jsme ještě zašli k paní starostce a pak do
Besedy, kde jsme dostali polévku a čaj.
Bobek
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Pochovávání basy je starobylý zvyk, který se
udržoval v našem kraji v každé vesnici. V dnešní
době však pomalu zaniká, a proto jsme se rozhodli s
folklorním kroužkem Nivnička a s Turisťákem tento
zvyk u nás v Nivnici obnovit. Všechno začne v sobotu
ráno, kdy se sejdeme a vyrazíme na obchůzku po
dědině v maskách dle vlastní fantazie, ale nikdy
nesmí chybět medvěd, který znázorňuje plodnost a
hojnost v tomto roce. Zpíváme tradiční písničky,
jako např. Ztratila sa na salaši slanina, Pod šable,
Medvěde, medvěde, ty sviňo chupatá. Za odměnu
dostáváme tradiční jídla např. koblížky, milostě a
slaninu, plnoletí dostanou štamprlu slivovice. Po
náročné obchůzce se sejdeme v sále Za velkého
nářku plaček, což jsou přeslečené děcka za babičky
plačící nad basů, která sa nese na márách. Všechno
to znázorňuje pohřeb, nesmí chybět ani farář, který
před pochování basy
humornou a rýmovanou formou
upozorní
na
věci,
které jsme
za
uplynulý
rok
prožili...
Moc
se
zasmějeme
u
vyprávění
uplně
všichni.
Šimon
6

Horník je rubrika, která nás bude provázet po horách známých i neznámých.

Dnes to bude Velký Roudný.
Leží poblíž vesnice Roudno, která se nachází na
břehu Slezské Harty (přehrada).
I když je to nejvyšší sopka Nízkého Jeseníku, měří
jen 780 m.n.m. Ale naposledy byl tento stratovulkán
činný koncem třetihor, a tak je vrcholek zalesněný.
Na vrcholu se nachází kaplička, křížová cesta a
dřevěná rozhledna. A jelikož je Nízký Jeseník
částečně sopečného původu, je v okolí Velkého
Roudného je ještě několik sopek, o kterých bych rád
napsal příště.
Bobek
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Co jsou to kalorie? Kalorie jsou takoví malí
rošťáci, kteří nám v noci lezou do skříně a
přešívají nám věci, aby nám byli pořád menší a
menší.
Jde 150kilová žena po ulici a zpívá si: "Kdybych
byla jahůdkou."
A opilec na druhé straně zakřičí: "To by bylo
džemu..."
Přijde Pepíček domů a povídá:
„Mami, představ si, že jsem dostal jedničku z
Fyziky.“
Máma: „Opravdu?“
Pepíček: „Neee, jen si to představ!“
Ptá se máma malého Pepíčka: „Proč krmíš
slepice čokoládou?“
On odpoví: „Aby mi snesly kinder vajíčko.“
Učitelka se otočí a začne křičet: „Kdo se to pořád
otáčí?“
Pepíček odpoví: „Země!“
Učitelka se naštve a řekne: „Kdo to řekl?“
Pepíček: „Galileo Galilei!“
Má to 80 nohou a tři zuby co je to?
Domov důchodců!
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29. března – výlet do Jungle Parku v Brně
5. dubna – Vandrácká 50 přes Bílé Karpaty
Konec dubna – Bukotkinův memoriál
5. – 13. července - letní tábor Podhradní Lhota
20. září – Noční pohádkový les
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