Spytihněvský
zpravodaj
1 I 2011 I Jarní číslo

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou druhé číslo
Spytihněvského zpravodaje. Dle Vašich ohlasů máme za to, že si tento zpravodaj našel své
čtenáře, a proto chceme v jeho vydávání pokračovat. Pokud bylo možné označit první číslo
jako “Vánoční”, toto číslo je pak “Velikonoční”.
Další vydání zpravodaje pak očekáváme před
prázdninami a následující číslo by mělo vyjít na
podzim v blízkosti hodů.
Přestože se zdá, že Vánoce byly teprve
nedávno, stojíme na prahu dalšího významného svátku - Velikonoc. Od vydání prvního čísla
zpravodaje do dnešního dne uběhly asi čtyři
měsíce, během kterých v naší obci (i mimo ni)
proběhlo několik důležitých událostí.
Předně jsme se rozloučili s rokem 2010.
Ve Spytihněvi tradiční obecní zabijačkou, na
které byla opět hojná účast a to nejen obyvatel ze Spytihněvi, ale také přespolních. Pak už
ale bylo nutné pokračovat v započaté práci na
běžné každodenní správě obce a také na připravovaných projektech.
Z připravovaných projektů bych se v tuto
chvíli chtěl zmínit o projektu „Turistického centra Na rejdě Baťova kanálu“, jehož přípravy jsou
téměř ve finální fázi a s jehož realizací se počítá ještě do konce letošního roku. Detailní informace k tomuto projektu Vám chceme přinést
v příštím čísle Spytihněvského zpravodaje.
Současně probíhá příprava projektu „Dostavba a rekonstrukce kanalizace“, jejíž součástí je i modernizace čištírny odpadních vod.
Tento projekt zahrnuje dostavbu kanalizace
v lokalitě Staré Kálavice a v lokalitě Stará cesta
a Duchonce. Zároveň se počítá i s rekonstrukcí hlavního kanalizačního řadu od železničního
přejezdu směrem k čistírně odpadních vod.
Samostatnou součástí tohoto projektu pak je
modernizace a intenzifikace čistírny odpadních
vod, která byla uvedena do provozu již v roce
1996. Právě vzhledem ke svému stáří čistírna
potřebuje razantní renovaci tak, aby dosahovala technologického standardu a odpovídala
současným požadavkům na čištění odpadních
vod. Celkové předpokládané náklady tohoto
projektu činí přibližně 30 mil. korun.
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Dále jsme začali připravovat projekt komunitní kompostárny, která by umožnila likvidaci biologického odpadu vznikajícího na zahradách občanů i na veřejných prostranstvích, o
jejichž údržbu se stará obec. Zájmem je, aby
občané mohli odevzdat biologický odpad co
nejblíže místu vzniku odpadu, proto bude biologický odpad do kompostárny svážen kontejnery, jenž budou rozmístěny na několika místech
v obci. Výsledný produkt kompostování - humus
– si pak budou moci občané odebrat a použít
na svých zahradách. Účelem tohoto projektu je
umožnit občanům efektivní likvidaci biologického odpadu tak, aby se zamezilo vzniku černých
skládek tohoto odpadu.
Základním dokumentem pro hospodaření
obce a tím i pro realizaci výše popsaných projektů je obecní rozpočet. První měsíce tohoto
roku obec hospodařila na základě tzv. rozpočtového provizoria. Samotný rozpočet obce pro
rok 2011 pak byl schválen na 3. schůzi obecního zastupitelstva konané dne 11.3.2011. O
konkrétnostech tohoho rozpočtu je pojednáno
v samostatném článku na jiném místě tohoto
zpravodaje.
Z dalších událostí považuji za nutné zmínit probíhající konkurzní řízení na ředitele místní
základní školy. Tento post je již téměř rok neobsazen a stabilitě školy jistě neprospělo ani časté střídání ředitelů v předchozích letech. Ředitel
vzešlý z probíhajícího konkurzního řízení by pak
měl školu začít řídit od příštího školního roku.
Z výše uvedenného přehledu je zřejmé,
že před námi všemi stojí mnoho úkolů, které je
však v zájmu obce a jejich obyvatel nutné vyřešit.
Závěrem mi dovolte popřát Vám, klidné
prožití Velikonoc a také mnoho pohodových jarních dnů.
Mgr. Vít Tomaštík
starosta obce

Rozpočet obce Spytihněv na rok 2011
Dne 11. 3. 2011 zastupitelstvo schválilo rozpočet roku 2011. Do tohoto schválení
se hospodaření obce řídí pravidly rozpočtového provizoria. Schválený rozpočet obsahuje tyto základní údaje v tis. Kč
Příjmy
Výdaje
z toho:
Provozní
Investiční
Příspěvky
Finanční operace

17 100 tis.
17 100 tis.
8
4
1
1

991
494
944
671

tis.
tis.
tis.
tis.

Příjmy
Příjmy obce se skládají ze tří hlavních
příjmových tříd
daňové – v rozpočtu činí tato položka
76 % z celkových příjmů, růst daňových příjmů byl stanoven na 4,47 % dle růstu z předchozích období a dle prognóz ministerstva
financí a ekonomických odborníků. Daňové
výnosy v roce 2009 činily 11.938 tis. Kč,
v roce 2010 byly 12.508 tis. Kč, v aktuálně
schváleném rozpočtu činí 13.100 tis.
z vlastní činnosti – jedná se o příjmy
z nájmu nemovitostí, poplatky za služby kabelové televize, odpadového hospodářství,
provozování kanalizace, DPS. Do těchto příjmů patří také poplatky za psy, z veřejného
prostranství, hřbitovní, z provozování VHP.
dotace - opakující se - tvoří 1% z celkových příjmů (na DPS, ZŠ) - jednorázové
účelové dotace - nesmí být rozpočtované
Výdaje
provozní – významná částka je vynakládána na energie (plyn, elektřina, voda) –
tyto podrobně sledujeme, hodnotíme, vytváříme přehledy dle jednotlivých objektů, poté
můžeme analyzovat problematické oblasti
a přistoupit k úsporným opatřením. Dalším
podstatným výdajem jsou platy a ostatní
osobní výdaje - v této oblasti navazujeme na
dosavadní organizaci Obecního úřadu a budeme pokračovat v trendu samostatnosti a
vzájemné zastupitelnosti pracovníků.

investiční – jedná se zejména o rozpracované, v loňském roce avizované akce:
z ROP Turistické centrum na Rejdě, Obnova zeleně na hřbitově, dále ZTV Sádky II.,
doplatek za akci Moderní energie, nově je
v rozpočtu zařazeno vybudování komunitní kompostárny. Investice v tomto rozpočtu
tvoří 26% celkových výdajů.
příspěvky – jsou podstatnou složkou
výdajové části našeho rozpočtu. Tvoří 11%
z objemu výdajů. Zahrnují příspěvky na
členství ve sdružení obcí, na dopravní obslužnost, sportovní činnost a především na
neinvestiční náklady I. a II. stupně Základní školy. Příspěvky ZŠ jsme povinni platit ze
zákona, a to na tzv. výjimku tj. doplácet chybějící mzdové prostředky na mzdy pedagogů. Ve stávajícím rozpočtu je schválen také
příspěvek spytihněvské farnosti.
finanční operace jsou úroky z úvěrů,
splátky jistiny a odvody poloviny vybraných
správních poplatků z výherních hracích automatů.
Obec hospodaří s financemi v souladu se schváleným rozpočtem a zároveň po
celý rok systematicky a úplně kontroluje své
hospodaření. Jestliže průběh roku přinese
změnu, která si vyžádá změnu v rozpočtu,
lze ji provést výhradně tzv. rozpočtovým
opatřením dle Zákona o rozpočtových pravidlech.
Ing. Eva Polášková
místostarostka
Příjmy (Údaje jsou uváděny v tisících Kč)
Daňové výnosy		
13 100
Správní poplatky
60
Místní poplatky		
90
Dotace neinvestiční celkem
500
Pronájem hrázního domku		
60
Odvádění a čištění odpadních vod
700
Hospodaření s odpady		
740
Příjmy z pronájmu nebytových prostor
372
Příjmy z pronájmu bytových prostor
35
Záležitosti telekomunikací celkem
591
Příjmy z pronájmu pozemků
80
Příjem z pronájmu kulturního domu
50
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Příjmy z kulturní činnosti v KD
Výtěžek z automatů			
Ostatní příjmy			
DPS 		
Pečovatelská služba 		
Splátky půček FOBF 		
Splátky úroků FOBF		
Příjmy celkem 			

60
35
40
350
200
36
1
17 100

Výdaje
Moderní energie MŠ.OÚ a SA
150
ZTV SÁDKY II.			
1 000
HŘBITOV revitalizace zeleně
170
Turistické centrum na Rejdě
2 474
Komunitní kompostárna		
320
ostatní investice			
380
Splátky úvěrů			
1 671
Příspěvky na II. stupeň ZŠ		
211
Příspěvky na ZŠ a MŠ Spytihněv
1 290
Příspěvky sdružením celkem
20
Příspěvky na dopravní obslužnost
121
Příspěvky FC Slovácká Sparta Spytihněv 150
Příspěvek farnosti Spytihněv
150
Příspěvky Český svaz včelařů
2
Deratizace				
20

Údržba MK a chodníků		
114
Odvádění a čištění odpadních vod
700
Mateřská škola 			
135
Základní škola 			
20
Knihovna				
57
Kulturní činnost			
275
Kulturní dům				
237
Péče o kulturní památky 		
80
Kabelovka 				
720
Sportovní areál			
535
Ordinace 				
15
Veřejné osvětlení			
280
Nakládání s odpady			
723
Pohřebnictví				
150
Podpora IBV a územní rozvoj
100
Veřejná zeleň			
860
DPS 					
321
PS Zlínského kraje 			
443
Požární ochrana			
172
Zastupitelstvo			
1 378
Správa obce				
1 456
Obecné výdaje z finančních operací
35
Ostatní				
165
Výdaje celkem 			
17 100

Souhrnný přehled evidence obyvatel
obce Spytihněv v roce 2010
Přihlášeno:
Odhlášeno:
Přehlášeno (v rámci obce):
Narození:
Úmrtí:
Sňatek:
Rozvod:
Cizinci:
Souhrn:
k 12/2009:
k 31.12/2010:

+45
-36
21
+18
-21
14
6
+5
1717
+6
1723

Během roku 2010 bylo na úseku evidence obyvatel vedeno 12 správních řízení
ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
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+9

-2

+5
obyvatel CZ
+5
obyvatel CZ

6 cizinců
11 cizinců

K 31.12.2010 eviduje obec Spytihněv
celkem 43 občanů s trvalým pobytem na adrese Obecního úřadu čp. 359, tj. úřední adrese.
zpracovala Markéta Kotásková

Oprava pomníku
Vzhledem k havarijnímu stavu, kterým
trpí pomník padlým v první světové válce,
jenž je umístěn při vstupu na místní hřbitov,
obecní rada rozhodla o co nejrychlejší rekonstrukci tohoto pomníku. Současný stav
pomníku je zapříčiněn nejen vlivem počasí a
dlouhou dobou, kdy památník nebyl opravován, ale také zásahy vandalů a zlodějů.
Rekonstrukce by měla tento pomník
přiblížit původnímu stavu a prodloužit jeho
životnost o další desítky let. Součástí rekonstrukce by pak mělo být i znovuinstalování
sochy selky, která byla před několika lety odcizena.
Zároveň by měly být na pomníku doplněny fotografie padlých vojáků. Proto bych
se na Vás chtěl obrátit se žádostí o pomoc.
Z celkem 44 původně na pomníku umístěných fotografií padlých vojáků, jich v současné době chybí 31. Pokud tedy některý
z vojáků patřil do Vaší rodiny a Vy máte jeho
fotografii, chtěl bych Vás požádat o její poskytnutí. Nemusí se jednat o fotografii v uniformě. Je zcela jisté, že z rodin padlých vojáků již v mnoha případech není nikdo na živu,
ale celkový výsledek rekonstrukce pomníku
padlým v první světové válce závisí i na tom,
kolik fotografií se nám podaří získat. Proto
budeme rádi i za informace o tom, kde žijí
rodiny padlých vojáků, pokud už nežijí ve
Spytihněvi .

Pro přehled dále uvádím jména padlých, jejichž fotografie se na pomníku nedochovala:
Josef Kočička,
František Kočička,
Hynek Kočička,
František Šoustal,
František Vojtěšek,
Ferdinand Vojtěšek,
Rudolf Lapčík,
Josef Lapčík,
Josef Čevela,
Josef Rozehnal,
František Šimčák,
Jindřich Šuraň,
Antonín Šumíček,
Alfons Čechmánek,
Jan Zámečník,
Ignác Rybka,
Josef Ciran,
František Štulíř,
František Rosypálek,
František Matěja,
František Jánošek,
Josef Čech,
Bedřich Vavřínek,
František Blažek,
Jan Božek,
František Daníček,
František Rozumek,
Adam Berecka,
Josef Byčánek,
Antonín Šoustal,
Václav Ton,

nar. 1891,
nar. 1893,
nar. 1898,
nar. 1888,
nar. 1889,
nar. 1896,
nar. 1884,
nar. 1884,
nar. 1882,
nar. 1893,
nar. 1882,
nar. 1893,
nar. 1890,
nar. 1890,
nar. 1894,
nar. 1874,
nar. 1897,
nar. 1897,
nar. 1893,
nar. 1890,
nar. 1890,
nar. 1879,
nar. 1898,
nar. 1887,
nar. 1895,
nar. 1891,
nar. 1899,
nar. 1891,
nar. 1884,
nar. 1887,
nar. 1884.

Po provedení rekonstrukce je plánován
přesun pomníku padlým v první světové válce do centra obce tak, aby se zde vytvořilo
pietní místo, kde by bylo možno konat např.
oslavy výročí konce války a zároveň lze očekávat, že v centru obce bude pomník více
chráněn před nájezdy vandalů a zlodějů.
Za Vaši pomoc předem moc děkuji.
						
Mgr. Vít Tomaštík
starosta obce
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Pečovatelská služba Spytihněv
Ve velikonočním čísle spytihněvského
zpravodaje bych vám ráda představila Pečovatelskou službu Spytihněv. Tento název se
často zaměňuje s Domem s pečovatelskou
službou ve Spytihněvi, proto mám pro vás
jednoduché vysvětlení. Dům s pečovatelskou službou (DPS) poskytuje ubytování pro
seniory a osoby se zdravotním postižením.
Navíc nabízí další placené služby, kterým říkáme pečovatelská služba. Pečovatelskou
službu mohou využívat jak klienti DPS, tak
ostatní obyvatelé obce Spytihněv.
Spousta z vás si pod pečovatelskou
službou představí dovážku obědů, a je to
snad tím, že tato služba „je vidět“. Naše nabídka je však daleko širší – ať už jde o zajištění nákupu, léků, pomoc při vyřizování na
úřadech, pomoc při osobní hygieně v domácnosti klienta, podání jídla, úklid, praní
a žehlení prádla, doprava (k lékaři, na úřady,
na pedikúru, k návštěvě známých – může se
jednat o 2 km, které jsou už pěšky obtížné,
stejně tak to může být cesta do Zlína)…
Protože se stále setkávám s lidmi, kteří
naše služby neznají, ráda přijímám nabídku
přiblížit vám pečovatelskou službu prostřednictvím tohoto zpravodaje.
Pečovatelská služba sídlí na Domě
s pečovatelskou službou ve Spytihněvi
a je registrovanou službou podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Našimi klienty jsou senioři a osoby se
zdravotním postižením. Usilujeme o to, aby
tito klienti mohli setrvat co nejdéle ve své domácnosti, žít podle vlastního životního stylu
a udržovat běžné kontakty a vztahy za pomoci pečovatelských úkonů.
Poskytujeme jak terénní služby, kdy za
klienty docházíme nebo dojíždíme do jejich
domácností v rámci obce služby vykonáváme přímo doma, tak ambulantní služby, za
kterými klienti přichází do Střediska osobní
hygieny na Domě s pečovatelskou službou
a kde využívají hydromasážní vanu.
Pečovatelskou službu poskytujeme
v pracovní dny od pondělí do pátku 7:00 –
14:00 hodin.
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JESTLIŽE MÁTE ZÁJEM O PEČOVATELSKOU SLUŽBU…
… kontaktujte nás osobně, telefonicky nebo e-mailem. Domluvíme si schůzku,
na které si ujasníme Vaše přání a vzájemná očekávání, navrhneme konkrétní služby
a společně vyplníme Žádost o zřízení pečovatelské služby, která je podkladem k uzavření Smlouvy o poskytnutí pečovatelské
služby. Rádi Vám pečovatelskou službu
poskytneme, existují však momenty, kdy
žadatele můžeme odmítnout. Je to zejména
tehdy, jestliže nenabízíme takovou službu,
o kterou žadatel žádá, nebo nemáme dostatečnou kapacitu.
KONTAKT NA PEČOVATELSKOU SLUŽBU SPYTIHNĚV:
Telefon: 571 118 333
Mobil: 723 015 631
E-mail: kolarikova.hana@spytihnev.cz
Více informací o pečovatelské službě
vám rádi sdělíme na uvedených kontaktech
a také je naleznete na webových stránkách
www.spytihnev.cz v odkazu Pečovatelská
služba.
Hana Kolaříková
PEDIKÚRA A
SPYTIHNĚV:

KOSMETIKA

NA

DPS

Jednou za měsíc přijíždí na DPS Spytihněv pedikérka paní Ladislava Stříteská. Zaměřuje se také na klienty s onemocněním
diabetes mellitus. Nejbližší termín pedikúry
je v úterý 17.5.2011.
Objednávky: osobně na DPS u H. Kolaříkové, nebo na telefonech 571 118 333,
723 015 631.
Každý týden (zpravidla čt, so – dle objednávek) poskytuje na DPS Spytihněv kosmetické služby paní Irena Kuchařová.
Objednávky: mobil 604 361 810

Služby a ceník pečovatelské služby
Spytihněv k 1.4.2011
ZÁKLADNÍ SLUŽBY dle § 6 vyhlášky MPSV ČR č. 505/2006 Sb.
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití
- pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

80 Kč/hod.
80 Kč/hod.
80 Kč/hod.
80 Kč/hod.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- pomoc při úkonech osobní hygieny
80 Kč/hod.
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty
80 Kč/hod.
- pomoc při použití WC
80 Kč/hod.
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- zajištění stravy – tato služba se pojí se službou „dovoz nebo donáška jídla“ od 55 Kč/oběd
- dovoz nebo donáška jídla
17 Kč/úkon
- pomoc při přípravě jídla a pití
80 Kč/hod.
- příprava a podání jídla a pití
80 Kč/hod.
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
- běžný úklid a údržba domácnosti
- údržba domácích spotřebičů
- pomoc při zajištění velkého úklidu, např. sezónní úklid, úklid po malování
- donáška vody
- topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
- běžné nákupy a pochůzky – při využití auta se tato služba pojí
se službou „doprava“
- velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
- praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
- praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

80 Kč/hod.
80 Kč/hod.
80 Kč/hod.
80 Kč/hod.
80 Kč/hod.
80 Kč/hod.
80 Kč/hod.
50 Kč/kg
50 Kč/kg

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- doprovázení (k lékaři, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby...)
a doprovázení zpět - při využití auta se tato služba pojí se službou „doprava“
80 Kč/hod.
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY (nenárokovatelné služby, odlišné výpovědní důvody)
- použití vany na DPS s obsluhou a hygienickými potřebami
50 Kč/úkon
- použití vany na DPS (možná hydromasáž) bez obsluhy
a s vlastními hyg. potřebami
80 Kč/hod.
- dohled nad klientem
90 Kč/hod.
- doprava - tato služba se pojí se službou „doprovázení“
nebo „nákupy a pochůzky“
7 Kč/km
- praní záclon
40 Kč/pračka
- pronájem jídlonosiče s termoobalem
20 Kč/měsíc
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Vážení spoluobčané – senioři,
dovoluji si Vás informovat o tom, že
dne 27.5.2011 od 16:00 hodin se na kulturním domě ve Spytihněvi uskuteční setkání
seniorů. Součástí tohoto setkání bude beseda s představiteli obce, představení pečovatelské služby ve Spytihněvi, kulturní program
našich dětí a v neposlední řadě společenský
večer s tancem.

Vítání občánků
V sobotu 16. dubna 2011 proběhly
v obřadní místnosti obecního úřadu malé
slavnosti vítání občánků. Přivítali jsme tyto
nové občánky Tomáše Kulhánka, Annu Minaříkovou, Ondřeje Chluda, Terezu Machovou, Michaelu Bližňákovou, Jakuba Peška,
Stanislava Chavíka, Adélu Krásnou. Všichni nově narození občánci byli slavnostně
zapsáni do Kroniky obce a rodiče obdrželi
drobné dárky. Slavnosti doplnily kulturním
vystoupením děti ze základní školy pod vedením pana učitele Mgr. Petra Mašláně.
Marek Tomaštík
Sbor pro občanské záležitosti

Nejstarší občan
V měsíci lednu tohoto roku oslavil své
91. narozeniny pan Karel Navrátil, z č.p 220,
který je od loňského roku nejstarším občanem Spytihněvi. Ještě jednou panu Navrátilovi k jeho narozeninám přejeme hodně
zdraví, štěstí a pohody v kruhu jeho blízkých.
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O akci budete ještě v dostatečném
předstihu informováni pozvánkou, ale již
nyní Vás všechny srdečně zveme.
						
Marek Tomaštík
Sbor pro občanské záležitosti

Blahopřejeme
Duben 2011
50 let:
Jana Súkupová,

Spytihněv189

55 let
Antonín Čevela,
Georgios Rossel,
Oldřiška Černá,
Antonín Vavřínek,

Spytihněv 303
Spytihněv 558
Spytihněv 252
Spytihněv 269

60 let
Jana Bryšková,
Marie Juříková,
Josef Vaculík,
Karel Navrátil,
Zdislava Bilíčková,
Jaromír Bednařík,

Spytihněv 355
Spytihněv 512
Spytihněv 510
Spytihněv 494
Spytihněv 162
Spytihněv 28

65 let
Anna Šimčáková,

Spytihněv 22

75 let
Jaroslav Maňásek,
Rudolf Snopek,
Marie Rozumková,
Zdeněk Mańásek,

Spytihněv 373
Spytihněv 21
Spytihněv 452
Spytihněv 577

80 let
Ludmila Čevelová,

Spytihněv 44

85 let
Marie Ulmanová,

Spytihněv 577

90 let
Jiřina Valentová,

Spytihněv 171

Květen 2011
50 let
Roman Adámek,
Ivana Šenkeříková,
Lenka Škrabalová,
František Ciran,
55 let
Zdislava Varmužová,
Vladislav Čapák,
Ludmila Klajnová,
Věra Kapitánová,
Ilona Omelková,

Spytihněv 360
Spytihněv 208
Spytihněv 379
Spytihněv 302
Spytihněv 536
Spytihněv 190
Spytihněv 564
Spytihněv 544
Spytihněv 283

60 let
Vlastimila Bětíková,
Helena Valentová,

Spytihněv 499
Spytihněv 479

65 let
Zdeněk Houšť,
Jan Lachman,

Spytihněv 502
Spytihněv 276

70 let
Jaroslava Růžičková,

Spytihněv 308

75 let
František Škrabálek,

Spytihněv 385

80 let
Ludmila Blablová,
Karel Kuňák,

Spytihněv 577
Spytihněv 299

85 let
Květoslava Adamcová,

Spytihněv 68

Červen 2011
50 let
Ludmila Sedlářová,
Radomír Navrátil,
Barbora Vojtěšková,

Spytihněv 311
Spytihněv 43
Spytihněv 435

55 let
Olga Obdržálková,

Spytihněv 506

60 let
Jaroslava Mokrášová,
Jana Juřenová,
Vlastimil Šín,
Ladislav Otradovec,

Spytihněv 484
Spytihněv 481
Spytihněv 68
Spytihněv 65

65 let
Jan Rozehnal,
Pavla Burešová,

Spytihněv 48
Spytihněv 518

75 let
Zděněk Blaha,
Jindřiška Juřenová,

Spytihněv 381
Spytihněv 138

80 let
Helena Houšťová,
Blažena Ondrová,

Spytihněv 118
Spytihněv 577
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Veřejná knihovna obce Spytihněv
Ráda bych čtenářům v tomto krátkém
článku představila místní veřejnou knihovnu
a přiblížila její činnost.
HISTORIE KNIHOVNY:
Knihovna byla založena v roce 1885.
Začínala se 124 svazky zábavné literatury
a s několika hospodářskými a politickými
časopisy. Počet svazků postupně vzrůstal,
stejně jako počet čtenářů a výpůjček. Po vydání knihovnického zákona v roce 1921 se
stala knihovna veřejnou. V roce 1945 měla
517 zábavných knih, 39 poučných, 72 čtenářů a zprostředkovala 1 440 výpůjček. V roce
1960 vzrostl počet svazků na 1 742, čtenářů
na 110 a výpůjček 2 115. Později zájem o
četbu poněkud poklesl.
Knihovna se v roce 1967 stala součástí
Knihovnického střediska Napajedla.Pracovnice Knihovny Boženy Benešové Napajedla
vykonávají odbornou a metodickou pomoc,
poradenství, vedou veškerou evidenci knihovních fondů a dle Zákona o knihovnách a
podmínkách provozování veřejných knihovnických služeb č. 257/2001 Sb. provádí revizi knihovnického fondu na základě Smlouvy
o poskytování regionálních knihovnických
služeb v rámci regionálních funkcí, uzavřené
mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše
ve Zlíně a Klubem kultury Napajedla.
Od roku 2011 je celý knižní fond místní
veřejné knihovny evidován elektronicky.
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KNIHOVNÍ FOND:
- 4 470 knih
- 1 075 svazků naučné literatury
- 2 295 svazků beletrie
- 869 dětská literatura
- 231 dětská naučná literatura
- ČASOPISY: Květy, Praktická žena, Burda,
Můj dům
- Veřejná knihovna obce Spytihněv obdrží 2x
ročně knihy z KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE ve Zlíně.
- Výměnný fond obsahuje knižní novinky,
bestsellery i klasickou literaturu pro všechny
typy čtenářů.
KNIHOVNA POSKYTUJE TYTO SLUŽBY:
-absenční a prezenční půjčování knih a
časopisů
- rezervace knih
- bezplatný přístup na INTERNET
- tématické besedy pro dospělé a děti
- uskutečňuje cestopisné besedy - Indie,
španělská Compostela, Vanuatu atd.
Veřejná knihovna se nachází v budově mateřské školy a její výpůjční doba
je v pondělí od 16.00 do 19.00 hodin.
			

Marie Andrýsková
pracovnice knihovny

Velikonoce v mých vzpomínkách
Tak jako každý významný svátek v roce
měly i Velikonoce svá pravidla a zvyky, které
se vesnice od vesnice lišily. Chtěl bych zde v
krátkosti uvést několik postřehů, které se mi
vybaví při vzpomínce na Velikonoce tak, jak
jsem je prožíval v dětství.
Na Zelený čtvrtek v době, kdy „zvony
odletěly do Říma„ se kluci scházívali na seřadištích, odkud vycházeli klepat - hrkačovat.
Obec byla, a stále ještě je, rozdělená na dvě
části, vlastně dvě party - na Záhomeňáky a
na Písečáky.
Záhomeňáci se scházeli za drahou u
stodoly na místě, kde je nyní dům pana Petra Hlavačky. Písečáci se scházeli u čaje, u
křížku, který je nyní v zahradě rodinného
domu manželů Kašpárkových. Klepalo se
v období od večera zeleného čtvrtku do večera bílé soboty, vždy v době, kdy po zbytek
roku zvoní kostelní zvony.
V době mého dětství se o střed obce
vždy vedly boje mezi skupinami Záhomeňáků a Písečáků. Bojovalo se zejména o čast
Za kostnicí na bývalém hřbitově, od domu
Rozehnalových až po dům Zpěváků. Každá
ze skupin si na tuto část dělala nárok. Kdo
byl rychlejší a silnější vítězil. Když se klepalo
časně ráno, tak nezřídka docházelo i k házení vajíček. Strýček Zlámal (bydlel v místě,

kde se dnes nachází dům Jáňových) a strýček Řezníček (dnes dům Krásných) nás pak
rozháněli a k tomu nezřídka použili i bič. Dá
se říct, že během Velikonoc jsme s Písečáky byli nepřátelé, ale po Velikonocích jsme
se zase rychle skamarádili a na velikonoční boje se pak již jen vzpomínalo, většinou
s úsměvem.
Vybavuji si, že nejvíce jsme se při klepání těšili na to, když nám někdo při jízdě
dal nějaké dobroty. Tyto dobroty vždy vhodili mezi nás a my se pak snažili uchytit si
z těchto dobrot co nejvíce a často vznikala
„valná hromada“. Ještě dnes si vybavuji, že
u obchodu paní Novotné a u Ančinců nám
často dávali nejrůznější bonbony.
Na Velikonoční pondělí se pak utvářely
party kluků a chodilo se po šlahačce. V pozdějších dobách, kdy jsme už byli dospělí
mládenci, jsme nejdříve šli v neděli večer na
pomlázkovou zábavu. Tato zábava končila
většinou až v pondělí ve dvě hodiny ráno.
Proto jsme šli ze zábavy přímo po šlahačce.
Tato obchůzka se často natáhla a tak v pondělí odpoledne se naše parta usadila v některém domě a nastalo poléčování. Zpravidla jsme končili za drahou u Šinarů nebo
pod kapličkou u Tomaštíků.
Často jsme během pondělní obchůzky
dělali i nejrůznější legrácky, například takové,
že jsme z jednoho domu do druhého přenášeli nejrůznější věci, jako například žehličky,
vařiče a jiné. Po Velikonocích pak panímámy
tyto věci sháněly, kde se vůbec nacházejí a
když je objevily, tak si je pak vyměňovaly. S
odstupem času si uvědomuji, že se vlastně
nikdo na nás nikdy ani nezlobil a to i když
některé věci nebyly delší dobu k nalezení.
V takovém případě jsme však vždy ochotně
poradili, u koho se jaká věc vůbec nachází.
A po Velikonocích zase šlo všechno
jako před tím.				
Vratislav Hladký st.
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Tříkrálová sbírka
V sobotu 8. ledna 2011 proběhla ve
Spytihněvi již tradiční Tříkrálová sbírka,
kterou pořádá Charita ČR. V naší obci organizačně tuto akci zajišťovala Charita sv.
Anežky Otrokovice spolu s dobrovolníky ze
Spytihněvi.
Hlavním posláním Tříkrálové sbírky je
upozornit na lidi kolem nás, kteří potřebují pomoci. Chce nám přinést zkušenost, že
upřímné otevřené srdce a štědrá ruka přinášejí radost a uspokojení i dárcům. Tříkrálová
sbírka spojuje mnoho dobrovolníků, umožňuje lidem dobré vůle zapojit se do pomoci potřebným a umožňuje vést společnost
k větší solidaritě.
Celé akci předcházela důkladná příprava, během níž byly sestaveny skupinky koledníků doplněné o asistenta, kterým
mohla být pouze osoba starší osmnácti let.
Předtím než mohli koledníci zahájit svoji obchůzku obce, musely být pokladničky podle
regulí sbírky zapečetěny na Obecním úřadě.
Ve Spytihněvi se do koledování zapojilo 9 skupinek dobrovolníků, kteří měli obec
rozdělenou tak, aby navštívili během jednoho dne všechny obyvatele. Po skončení
koledování byly pokladničky opět za účasti
starosty rozpečetěny a vybrané finanční prostředky sečteny. Je dobře, že občané Spytihněvi byli i v tomto roce štědří a koledníkům
vložili do pokladniček celkem 45.008,- Kč.
Tyto peníze spolu s penězi, které vybrali kolednící v ostaních obcích a městech,
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kde působí Charita sv. Anežky Otrokovice,
budou použity především na tyto priority:
1. podpora přímé sociální výpomoci
potřebným jednotlivcům a rodinám v existenční tísni,
2. pomoc jednotlivcům a rodinám,
které se dostanou do nouzové situace díky
nepředvídatelným přírodním katastrofám
v regionu olomoucké arcidiecéze případně
i mimo něj,
3. podpora charitních projektů, které
se v průběhu roku 2011 v důsledku špatné finanční situace dostanou do existenční
nouze a u nichž by hrozilo ukončení jejich
činnosti,
4. podpora projektů pomáhajícím seniorům,
5. podpora projektů pomáhajícím lidem
s postižením.
Více informací o Tříkrálové sbírce
i o projektech Charity sv. Anežky Otrokovice naleznete na stránkách www.otrokovice.
caritas.cz/.
Závěrem se sluší poděkovat, a to především všem dárcům, kteří byli štědří a velkorysí při obdarování. Neméně velké poděkování patří i všem dobrovolníkům, kteří se
na Tříkrálové sbírce jakkoliv podíleli, ať už
koledováním nebo samotným organizováním příprav a průběhu sbírky.
Charita sv. Anežky Otrokovice

Jaro ve škole
Tak už tady máme jaro, sluníčko se
usmívá na první nesmělé trsy trávy, dokonce i první květy lze zahlédnout na mezích.
Však jsme se ho už nemohli dočkat. Každým
dnem jsme ho cítili ve vzduchu a těšili se na
jeho příchod.
Samozřejmě i ve škole probíhají akce,
které kopírují období roku, a směřují vždy k
významným svátkům roku. Na počátku března to byl tradiční Fašanek ve škole. Celý den
se žáci učili v maskách, seznamovali se s
tradicí tohoto výročního obyčeje. Pedagogický sbor nezůstal pozadu, místo paní učitelky
učila Čarodějnice, Rybářka, Doktorka, Květinářka a postava známá ze všech pohádek
Hloupý Honza.
Již po páté jsme si připomněli Hanse
Christiana Andersena a jeho pohádkářské
dílo. V pátek 1. dubna děti spaly ve škole
a celý večer byl věnován četbě pohádek,
hrám. Každý si vyzkoušel svou odvahu při
cestě setmělou školou. Letos se nám podařilo zajistit herce z Městského divadla Zlín,
kteří dětem četli pohádky z celého světa.
Pro děti to byla možnost poznat kultivovaný
projev lidí živících se svým hlasem. V rámci Noci s Andersenem jsme taky zasadili na
školní zahradě nový strom. Ginkgo biloba se
za čas jistě stane pevnou součástí zahrady a
pozve následující generace žáků a kantorů k
odpočinku do svého stínu. V kořenech stromu je uložena schránka obsahující lístečky s
přáními do budoucna.
Škola nejsou pouze žáci a učitelé, ale
i rodiče. S potěšením sleduji činnost SRPŠ
při naší škole. Po čase se opět uskutečnila
taneční zábava, která se setkala s velkým
zájmem. Děti z kroužků Orientálních tanců
a tanců historických dostaly příležitost zahájit tento večer svým tancem. Byl to velký
úspěch a pro děti obrovská motivace do další práce. Na květen připravuje SRPŠ odpoledne ke Svátku matek a žáci naší školy se
opět zapojí do přípravy programu.
Svátky jara se kvapem blíží. Velikonoce slavíme rovněž již tradičním způsobem.
V pondělí 18. dubna proběhne velikonoční
tvoření. Účast přislíbila floristka paní Šolaro-

vá a pod jejím vedením budou děti vytvářet
dekorace na sváteční stůl. Firma Hutěčka
zase nabídne dětem práci se dřevem, budou
si moci vyřezat různé velikonoční motivy.
Páni kluci si budou moci vyzkoušet uplést
svůj první tatar nebo se zdokonalit v jeho
pletení. Vše toto vypukne úderem osmé hodiny v prostorách školní družiny. Proběhne
rovněž tzv. Barevný týden, každý den v jiné
barvě dle pojmenování dnů.
V uplynulém období jsme rovněž zmodernizovali počítačovou učebnu, rozvedli
internet do všech tříd a především jsme pořídili Interaktivní tabuli. Jedná se o učební
prostředek napomáhající nejen rozvíjení myšlení žáků, ale i rozvoji praktických činností
pro život. Zkrátka si myslím, že se nám hodně věcí podařilo. Zde bych měl vzpomenout
spolupráci s Obecním úřadem, za podpory
pana starosty a celého zastupitelstva proběhla částečná obnova zařízení školní kuchyně.
Bez ochoty pomoci ze strany obce,
jako zřizovatele školy, by toto možné nebylo.
Závěrem několik akcí, které nás čekají. S dětmi pojedeme na školu v přírodě.
Letos to bude Horský hotel Jelenovská nad
Valašskými Klobouky. V sobotu 21. května
proběhne další ročník Běhu naděje, kterého se zúčastňuje stále více zájemců nejen
z řad našich žáků a jejich rodičů, ale i obyvatel obce. Připravujeme oslavy Dne dětí.
Zde máme v jednání překvapení pro děti,
tak snad abychom to nezakřikli, víc neprozradím. Na červen plánujeme Ekoexkurzi do
Kovosteelu v Uherském Hradišti. Žáci se budou zúčastňovat i všech soutěží, které pořádají školy v okolí.
Úplně na závěr mi dovolte, za sebe
a všechny učitele a zaměstnance Základní
školy a Mateřské školy ve Spytihněvi, popřát
vám všem krásné Velikonoce a příjemné jejich prožití.
Mgr. Petr Mašláň
zátupce statutárního orgánu
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…. Na Nový rok, o slepičí krok, na Tři
krále o krok dále a máme tady další
rok, jsme o rok starší a moudřejší….
Tři krále jsme přivítali v mateřské škole
spolu s p. farářem v místním kostele a pak
obešli obec.
Měsíc únor nám přinesl mimo zápis
do Základní školy ( bylo zapsáno 20 dětí)
i pravé karnevalové maskové veselí a přišel
i kouzelník.
Březen- za kamna s knihou vlezem…,
toto si říkaly děti a přinesly v rámci akce „Celé
Česko čte dětem“ své oblíbené knihy, ze
kterých jsme si po celý měsíc četli pohádky
a příběhy. Celá tato akce vyvrcholila návštěvou 2. třídy v okresní knihovně B.B. Buchlovana v Uherském Hradišti a besedou všech
dětí s p. Andrýskovou v místní knihovně
ve Spytihněvi. Navázali jsme na předchozí
ročníky Noci s Andersenem, rodiče spolu
s dětmi prožili pohádkový večer s divadlem
Tetiny z Brna a odnesli si „ Pohádku pod peřinku“ domů. Doufáme spolu s „knihovnicemi“, že i dále budou naše děti doma usínat
každý večer s pohádkou pod peřinkou.
Duben, ještě tam budem…… ale které
roční období je obdobím přílivu čerstvých sil
a počátkem nového života? Je to samozřejmě jaro. S jarem přichází všechno to pěkné,
milé a příjemné, na co v mrazivých dnech
všichni čekáme – hřejivé sluneční paprsky,
probouzející se příroda, barevný svět kolem
nás a s tím i příjemnější nálada a radost ze
života. První tráva, první květy, procházky
v přírodě vonící svěžím vzduchem …. A tradiční oslavou jara jsou právě „Velikonoce“,
kterým věnujeme v naší mateřské škole hodně času, a tím u dětí rozšiřujeme a prohlubujeme povědomí o velikonočních tradicích
a zvyklostech. Celé toto předvelikonoční
období věnujeme právě poznávání těchto
zvyků a tradic, symbolů a jejich významu,
pečeme a ochutnáváme velikonoční pečivo,
seznamujeme se s pranostikami, ale i velikonočními zvyky v jiných zemích. V bohaté
nabídce činností nechybí různé dramatické
a pohybové hry, vyprávění, básničky, říkadla
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a písničky. Děti také velmi rády stále něco
vytváří a právě toto období nám nabízí mnoho zajímavých námětů a inspirací.
Mimo tyto každodenní činnosti rády připravujeme pro naše děti a jejich rodiče již
tradičně oblíbené společné akce. Mezi nejoblíbenější patří „Velikonoční dílničky“, které
se letos uskuteční v pondělí 18. 4. 2011 od
15,00hodin. Tyto tvořivé dílničky probíhají
v obou třídách, kde paní učitelky připraví velikonoční náměty pro společné tvoření rodičů se svými dětmi a výsledkem společného
tvoření jsou pěkné výrobky – rozličné kraslice, různé velikonoční zápichy nebo závěsy,
slepičky, zajíčci nebo kuřátka a jiné velikonoční dekorace, které si děti s hrdostí odnášejí domů, aby si velikonočně vyzdobily své
domovy.
Letos se také opět vracíme k neméně úspěšné akci, a to k „Putování za Velikonočním kuřátkem“, kterou připravujeme
na sobotu 16. 4. 2011. Sraz účastníků bude
v 13,00 hodin u MŠ a odtud se v malých skupinkách vypravíme po vyznačené cestě k cíli
– „Velikonočnímu kuřátku“ a sladké odměně. Cestou budou čekat děti a jejich rodiče
různé velikonoční úkoly. Ta povede předjarní přírodou a věříme, že sluníčko nás na
naší cestě bude provázet také, a tím naše
putování ještě více zpříjemní. Jako všechno
příjemné, tak i měsíc duben, na který letošní
Velikonoce připadly, rychle uteče a poslední týden – pašijový před Velikonocemi je tu.
Začíná modrým pondělím a žlutým úterkem,
kdy se podle tradic gruntovalo, pokračuje
škaredou středou, kdy se nesměl nikdo na
nikoho mračit, zeleným čtvrtkem, kdy se
připravovalo jídlo ze zelené zeleniny a bylin, velkým pátkem – ukřižování Krista, bílou
sobotou, kdy se světil oheň před kostelem,
velikonoční nedělí, kdy vrcholí velikonoční
svátky a končí půst. A je tu Velikonoční pondělí s velikonoční pomlázkou, na které jsme
se tak moc těšili.

A přidáváme jednu z pranostik
– v dnešní době možná mnohé napoví:
„NA VELIKONOCE JASNO – BUDE
LACINÉ MÁSLO“
Celý kolektiv mateřské školy společně
s dětmi přeje všem příjemné prožití velikonočních svátků!
Jitka Řehořková
vedoucí MŠ

Etiketa
Člověk je tvor společenský, neustále
se pohybuje mezi druhými lidmi, a proto potřebuje znát a ctít pravidla, která se v průběhu času ustálila ze společného soužití lidí.
Jedno ze základních pravidel společenské
etiky zní: Ve společnosti si nejsme všichni
rovni. Existují lidé společensky významnější
a společensky méně významní. A stále se
považuje za ušlechtilé vytvářet komfort společensky významnějším osobám.
Vždy jsem si velmi vážil a obdivoval
lidské vlastnosti, jako je ohleduplnost, vlídnost, zdvořilost a přirozená noblesa, vzájemný respekt, neponížená, samozřejmá
vstřícnost, „rytířskost“ v běžných maličkostech, jemnost v chování… Přiznám se, že ve
svých vzpomínkách z dětství dodnes obdivuji muže, kteří na projev úcty a zdvořilosti
líbali dámám ruce.
Galantnost, úcta ke stáří a vůbec ke
všem představitelům autority i k jiným vzácným společenským hodnotám jako by vymizela z našeho prostředí. Konkrétně na
stáří pohlíží naše doba jako na nedostatek,
handicap, který je třeba kosmeticky či jinak
zastírat. Ztratil se smysl pro skutečnost, že
stáří má svou hodnotu, která v tradičních
společnostech byla samozřejmostí a která je
stále v mnoha zemích našeho světa hluboce zakořeněná. Stáří bylo dříve oceňováno

pro moudrost nasbíranou léty. V minulosti
byli starci váženi jako jakási živoucí knihovna národa, jako ztělesněná zkušenost, jako
ti, kteří mají mladé generaci co předat. Když
děti nectí své rodiče, prarodiče, učitele...
ubližují nejvíc samy sobě. Tvrdá náročnost,
s níž se někdy bezostyšně domáhají různých
výhod a předností, jim bere vnitřní klid a činí
je nespokojenými.
Naši předkové vštěpovali svým dětem
od útlého mládí mimo jiné i toto pravidlo: Cti
svého otce i svou matku, abys dlouho živ byl
a dobře ti bylo na zemi. Svůj pozemský osud
si vytváříme vlastně sami – buď nevděkem
a neposlušností anebo láskyplnou oddaností. Možná si ani nedokážeme představit, kolik
problémů a nepříjemností je v našem životě
jen proto, že nemáme patřičnou lásku a úctu
ke svým nejbližším a potažmo k autoritě vůbec. A přitom někde v hloubi srdce jasně vnímáme, co pro nás druzí lidé znamenají a jak
mnoho nám na nich záleží.
Upřímně přeji Vám i sobě, abychom
zatoužili po způsobu života, ve kterém by
krása a vznešenost vztahů mezi lidmi hrály znovu takovou významnou roli jako v dobách, kdy opravdoví rytíři líbali dámám ruce.
							
		
o. Bohumil Kundl
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Obec Spytihněv převzala patronát
nad divadelním představením
Ve dnech 9. – 15. dubna 2011 probíhal
v Napajedlích 54. Divadelní festival ochotnických souborů Napajedla 2011. Naše
obec držela patronát nad divadelním představením Divadelního souboru Masarykova
gymnázia Vsetín. Tento soubor vystoupil
v rámci přehlídky s divadelním představením
Převýborná historie o benátském kupci aneb
Kabaret věkem zaprášený, leč navýsost aktuální. Představitelé obce předali režiséro-

Fašank
Dne 5.3.2011 proběhl v naší obci tradiční fašankový průvod.
Děkujeme všem, kteří si našli čas
a podpořili nás nejen svou účastí v průvodu,
ale i tím, že na nás čekali ve svých domovech s připravenými domácími pochutinami.
Ochutnali jsme nejen borné domácí
cukroví, ale taky dobrú slováckú slivovicu.
Zvláštní poděkování za účast patří neznámému vojínovi, který propůjčil svůj bodák
k napichování dobrého domácího uzeného.
medvěd
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vi a vedoucímu souboru panu Miroslavovi
Urubkovi malé pozornosti a popřáli mu i jeho
svěřencům mnoho úspěchů v další činnosti. Divadelní představení se mladým hercům
podařilo, o čemž svědčí i vysoké ohodnocení
poroty i kladné hodnocení diváků.
Marek Tomaštík
Sbor pro občanské záležitosti

Černé skládky
Černé skládky jsou přetrvávajícím problémem v oblasti komunální ochrany životního prostředí každého města a obce. Černé
skládky představují riziko pro životní prostředí a v některých případech i pro lidské
zdraví. Navíc výrazným způsobem esteticky
znehodnocují životní prostředí a snižují kvalitu života nás všech. Přestože za nelegální
uložení odpadu hrozí pokuta až 50 000 Kč,
hříšníky tato hrozba zřejmě vůbec neodrazuje. Přispívá k tomu mnohdy i nevšímavost
lidí. Černé skládky se objevují nejčastěji podél silnic, cest, železniční tratě - všude tam,
kam je možné pohodlně zajet autem a opět
rychle odjet aniž by byl člověk někým zpozorován. V naší obci jsou černými skládkami nejvíce postiženy lokality za železničním
mostem a podél cesty od hřbitova směrem
na Makovou (zde jsou hned dvě velké černé skládky). Na černých skládkách najdeme
velmi často odpad z domácností jako je starý
nábytek, elektrospotřebiče, oděvy apod.
Přitom by stačilo zajet do sběrného
dvora a zde zdarma uložit odpad a odjet
s čistým svědomím, že odpad bude uložen

bezpečně tak, aby nehyzdil a neškodil přírodě ani lidem. Takto však odpadkáři neuvažují.
Je nutno mít na paměti, že likvidace
takové černé skládky pak stojí obec nemalé
finanční prostředky, které by mohly být využity k jiným potřebnějším účelům.
Zaznamenáte-li ve svém okolí černou
skládku, obraťte se na obecní úřad nebo na
inspektorát České inspekce životního prostředí. Můžete-li, pořiďte důkazní materiály
(video, foto; zaznamenejte den, hodinu, druh
odpadu, SPZ apod.). Nebuďme lhostejní,
ať nemusíme potkávat degradovaná místa,
jako jsou tato:
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Hasiči připraveni vždy pomoci
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
ve Spytihněvi je připravena ve dne i v noci
pomáhat Svým spoluobčanům.
V loňském roce takto pomáhala u
22 mimořádných událostí, kde převážnou
část zásahů ovlivnily především povodně.
Za tuto záslužnou činnost hasiči obdrželi
z rukou Hejtmana Zlínského kraje MVDr.
Stanislava Mišáka „Pamětní list“ a z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky „Poděkování“ za
záchranné a likvidační práce při povodních
v měsíci květnu a červnu roku 2010. Jako
další ocenění lze považovat „Certifikát o
rekordu v nejdelší dálkové dopravě vody a
to 63,46km. Tento český rekord (neoficiální
světový) stanovilo 288 sborů dobrovolných
hasičů z celé české republiky spolu z naší
hasičskou jednotkou, tedy celkem 2592
hasičů. Rekord byl uznán po 7 hodinách
nepřetržité dodávky vody hadicemi a převýšení tratě 541 metrů agenturou Dobrý
den Pelhřimov.
Pro zlepšení akceschopnosti hasičů byl minulým zastupitelstvem schválen
nákup starší cisternové automobilové stříkačky. V historii obce je to výrazný mezník. Naše obec poprvé disponuje cisternou
s dostatečnou zásobou vody a tím i zvýšením možností provedení zásahů naší jednotky. Mimo zásahové činnosti, se hasiči
věnují i sebezdokonalování. Mají za sebou
nespočet kurzů, ale i speciální kurzy jako
např. nositelé dýchací techniky, kurz na
obsluhu motorové a rozbrušovací pily. Do
jejich přípravy patří také fyzická zdatnost,
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kterou zahrnuje především požární sport.
V tomto specifickém sportu patří mezi nejlepší. Jako mnohonásobní vítězové okrskového kola v požárním sportu absolvují
další postupová kola. Na okresním klání
taktéž patří mezi favority na vítězství. Účast
v krajském kole, tedy postup mezi nejlepší
týmy ze Zlínského kraje, je vždy jejich cílem. O to víc je těší kvalitní umístění, kdy
vítězství opravňuje k účasti na Mistrovství
České republiky. Nejlepší výsledek a to třetí místo sice neznamenal již zmíněné mistrovství, ale i tak jde o velmi kvalitní reprezentaci obce Spytihněv.
V letošním roce už hasiči likvidovali
dva požáry a odčerpávali dvojí zaplavené
prostory. Dále jsme uspořádali sběr železného šrotu, jehož výtěžek bude použit na
nákup nových slavnostních uniforem za již
dosloužilé uniformy z devadesátých let.
Z plánovaných tradičních akcí se spytiněvští hasiči již těší na každoroční návštěvu dětí z Mateřské školky a Hasičskou pouť
na Svatém Hostýně.
Jak už plyne z názvu, Sbor dobrovolných hasičů sdružuje dobrovolníky, kteří
jsou odhodláni pomáhat svým bližním. Rádi
mezi sebou přivítáme další muže i ženy,
kteří by se k pomoci bližním chtěli přidat.
Více informací o činnosti sboru dobrovolných hasičů ve Spytihněvi a k této super
partě naleznete na www.sdhspytihnev.estranky.cz.
Bětík Antonín ml.
velitel jednotky

Zpráva o činnosti oddílů FC Slovácká
Sparta Spytihněv
Nejmladší hráči oddílu kopané přípravky a žáci zahájili zimní přípravu v polovině
měsíce ledna. Tréninky probíhaly vždy v sobotu odpoledne v tenisové hale v RS Skleníky a v úterý v prostorách KD ve Spytihněvi. Dostatek tréninkových pomůcek v hale
umožnil trenérům i na malém prostoru připravit pro hráče pestré a zajímavé tréninky,
které byly vždy ukončeny fotbálkem s pěnovým míčem. Na KD probíhají tréninky formou
malých fotbalových turnajů.
Od poloviny března trénujeme na přírodní trávě na hřišti.
Mužstvo mladších přípravek se zúčastní pravidelného Velikonočního turnaje v Tupesích.
Příprava mužstva dorostu ztroskotala
na velmi velmi velkém počtu hráčů s okolních vesnic a omezené možnosti dopravy
k tréninkům. Hráči trénovali individuálně
v mateřských oddílech a domácí hráči využívali tréninků s mužstvem žáků. Nyní již trénujeme na hřišti ve Spytihněvi a tréninků se
zúčastňuje 10 – 12 hráčů.
„B“ mužstvo mužů letos nehrálo zimní
fotbalový turnaj a také v zimních měsících
netrénovalo. Přípravu na přírodní trávě zahájili pátečními tréninky od poloviny března.
„A“ mužstvo mužů začalo zimní přípravu v první dekádě ledna. Tréninky mužstvo
absolvovalo v hale v Březolupech, v tělocvičně v Bílovicích, na umělé trávě v Napajedlích a v domácích podmínkách na hřišti ve
Spytihněvi. Tréninkové dávky byly rozděleny
do čtyř tréninků týdně. Mužstvo absolvovalo soustředění v Roštíně. Přípravné zápasy
mužstvo sehrálo na umělé trávě v Otrokovicích a v Kunovicích, generálku na přírodní
trávě v Babicích. Pracovní povinnosti a zranění hráčů neumožnily trenérovi ani v jednom přípravném utkání vyzkoušet optimální
sestavu. Na hostování přišli do mužstva hráči Kovář,Sokol z FC Tescoma Zlín, Horsák
z Babic, Kovařík z Kyjova.

Hráči Hájek, Horsák A., Sokol , Krejčí
a Chaloupka byly vybráni do širší nominace
mužstva na turnaj Regions cup.
V únoru proběhla v restauraci Na hřišti
Valná hromada FC , kde byla zhodnocena
sportovní a ekonomická činnost klubu za
uplynulý rok.
V letošním roce náš oddíl čekají dvě
velmi významné události. V letních měsících oslavy 85. výročí kopané ve Spytihněvi
a mezinárodní turnaj amatérských fotbalistů
Regions cup.
Jelikož se vítězem celorepublikového
turnaje amatérských fotbalistů stal výběr
KFS Zlín, byl tento KFS vybrán jako pořadatel 6. kvalifikační skupiny Regions cup.
O tom , že jedním ze čtyř stadionů, kde se
budou hrát kvalifikační utkání bude i naše
hřiště, rozhodla komise ČMFS po prohlídce
sportovního areálu. Po provedení několika
technických úprav bude náš sportovní areál splňovat všechny požadavky mezinárodní
fotbalové asociace UEFA k pořádání mezinárodního utkání a v pondělí 25.4.2011 se
na našem hřišti uskuteční mezinárodní utkání Česká republika x Bosna a Hercegovina.
Věřím, že pořadatelství tohoto utkání zvládneme a obec Spytihněv a celý sportovní
areál posuneme výš v žebříčku sportovních
a společenských akcí regionu.
Touto formou si Vás, příznivce sportu,
dovoluji srdečně pozvat na obě zmiňované
akce a na ostatní fotbalová utkání všech našich mužstev v jarní části fotbalové sezóny.
Vilém Matěja
prezident FC
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Rozlosování soutěží JARO 2011
Den

Datum Mužstvo

Kolo

Čas

Utkání

SO

19. 3.

muži „A“

29.kolo

15.00

Spytihněv - Provodov

SO

26. 3.

muži „A“

30.kolo

15.00

Slušovice - Spytihněv

SO

2. 4.

muži „A“

19.kolo

15.30

Morkovice - Spytihněv

NE

3. 4.

muži „B“

15.kolo

15.30

Spytihněv - Mladcová „B“

SO

9. 4.

muži „A“

20.kolo

15.30

Spytihněv - Val. Klobouky

NE

10. 4.

muži „B“

16.kolo

15.30

Racková - Spytihněv

NE

17. 4.

žáci

11.kolo

10.00

Ludkovice - Spytihněv

NE

17. 4.

dorost

11.kolo

13.30

Příluky - Spytihněv

NE

17. 4.

muži „B“

17.kolo

16.00

v o l n o

NE

17. 4.

muži „A“

21.kolo

16.00

Hluk - Spytihněv

ST

20. 4.

muži „A“

22.kolo

16.30

Spytihněv - Chropyně

SO

23. 4.

dorost

12.kolo

14.00

Štípa - Spytihněv

NE

24. 4.

žáci

12.kolo

13.30

Pohořelice-Spytihněv

NE

24. 4.

muži „B“

18.kolo

16.00

Provodov „B“- Spytihněv

hlášenka

25.4. Regions cup 16.00
SO

30. 4.

přípravka

11.kolo

14.00

Vlčnov - Spytihněv

SO

30. 4.

muži „A“

23.kolo

16.30

Vigantice - Spytihněv

NE

1. 5.

žáci

13.kolo

14.30

Doubravy - Spytihněv

NE

1. 5.

dorost

13.kolo

10.00

Březnice „B“ - Spytihněv

NE

1. 5.

muži „B“

19.kolo

16.30

Spytihněv - Hř. Újezd

SO

7. 5.

přípravka

12.kolo

13.30

Spytihněv - O.N.Ves

SO

7. 5.

dorost

14.kolo

14.00

Kostelec - Spytihněv

SO

7. 5.

muži „A“

24.kolo

16.30

Spytihněv - Dol. Němčí

NE

8. 5.

žáci

14.kolo

14.00

Provodov - Spytihněv

NE

8. 5.

muži „B“

20.kolo

16.30

Žlutava - Spytihněv
11.5. semifinale Poháru
hejtmana
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Bus 14.00

Rozlosování soutěží JARO 2011
SO

14. 5.

přípravka

13.kolo

o9.30

Dol. Němčí - Spytihněv

SO

14. 5.

muži „A“

25.kolo

16.30

O.N.Ves - Spytihněv

NE

15. 5.

žáci

15.kolo

10.00

Spytihněv - Jaroslavice

NE

15. 5.

dorost

15.kolo

14.00

Spytihněv - Lukov

NE

15. 5.

muži „B“

21.kolo

16.30

Spytihněv - Vel. Ořechov

SO

21. 5.

přípravka

14.kolo

13.30

Spytihněv - Uh. Ostroh

SO

21. 5.

muži „A“

26.kolo

16.30

Spytihněv - Luhačovice

NE

22. 5.

žáci

16.kolo

10.00

Spytihněv - Ludkovice

NE

22. 5.

dorost

16.kolo

14.00

Spytihněv - Příluky

NE

22. 5.

muži „B“

22.kolo

16.30

Jaroslavice „B“ - Spytihněv

SO

28. 5.

přípravka

8.kolo

14.00

Hluk - Spytihněv

SO

28. 5.

muži „A“

27.kolo

16.30

Spytihněv - Vsetín

NE

29. 5.

žáci

17.kolo

10.00

Spytihněv - Pohořelice

NE

29. 5.

dorost

17.kolo

14.00

Spytihněv - Štípa

NE

29. 5.

muži „B“

23.kolo

16.30

Lhota u Mal. - Spytihněv
1.6.finále Poháru
hejtmana

SO

4. 6.

přípravka

9.kolo

13.30

Nivnice - Spytihněv

SO

4. 6.

muži „A“

28.kolo

16.30

Kateřinice - Spytihněv

NE

5. 6.

žáci

18.kolo

10.00

Spytihněv - Doubravy

NE

5. 6.

dorost

18.kolo

14.00

Spytihněv - Březnice „B“

NE

5. 6.

muži „B“

24.kolo

16.30

Spytihněv - Vizovice

SO

11. 6.

přípravka

10.kolo

13.30

Spytihněv - Újezdec

NE

12. 6.

žáci

19.kolo

10.00

Spytihněv - Provodov

NE

12. 6.

dorost

19.kolo

14.00

Spytihněv - Kostelec

NE

12. 6.

muži „B“

25.kolo

16.30

Kudlov - Spytihněv

NE

12. 6.

muži“A“

17.kolo

16.30

1.Valašský FC - Spytihněv

SO

18. 6.

muži „A“

18.kolo

16.30

Spytihněv - Vel. Karlovice

SO

18. 6.

dorost

20.kolo

13.30

Lukov - Spytihněv

NE

19. 6.

žáci

20.kolo

14.00

Jaroslavice - Spytihněv

NE

19. 6.

muži „B“

26.kolo

16.30

Spytihněv - Doubravy

Bus 14.30

Bus 14.15

Fryšták
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MASÁŽE BETTY
...vycházíme z předpokladu, že kosti jsou pouhý stavební materiál a „politiku“ dělají svaly
Regenerační /klasická = zklidňuje, stimuluje tělesné systémy a funkce ostatních orgánů.
Manuální lymfodrenáž = obnovuje a zvyšuje tok lymfy, která způsobuje otoky(lymfodémy),odplavení škodlivin, které zvětšují objem tukových buněk (např.celulitida)
Reflexní masáž plosky nohou a nártů(nebo dlaň, ruce) = každá část těla je zobrazena na chodidle
nebo rukou a pokud orgán není energeticky v pořádku, masáží se povzbudí.
Reflexní terapie = bolesti zad,krční páteř, odstranění bloků, metoda na uvolnění a zlepšení činnosti jednotlivých orgánů
Baňkování = uvolnění svalů, detoxikace krve,zlepšení krevního oběhu
Terapie reiki = přírodní léčba, jemné přikládání rukou na tělo

Dům s Pečovatelskou službou

Středa 9-18hod / Věra Stupňánková / 739 023 870

Akce plánované ve Sytihněvi
25.4.2011 Česká republika – Bosna a Hercegovina,
Mezistátní utkání Regions cup, Hřiště Spytihněv, začátek 16:00
15.5.2011 Oslava svátku matek – KD Spytihněv
27.5.2011 Setkání s důchodci
4.6.2011 Oslava dne dětí

Bohoslužby o velikonocích
21.4.2011
22.4.2011
23.4.2011
21.4.2011
22.4.2011

Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota		
Velikonoční neděle
Velikonoční pondělí

17:30 hod.
17:30 hod.
21:00 hod.
8:30 hod.
8:30 hod.

Milujete latinskoamerické rytmy?
Máte rádi pohyb a zábavu?

Lekce Zumby s Kačkou jsou tu pro Vás

Lekce jsou určeny lidem všech věkových i váhových kategorií , i pro úplné pohybové začátečníky.
Zumba je zábava! Při hodině propotíte veškeré oblečení, spálíte až 500 kalorií a přitom budete zářit úsměvem od ucha
k uchu. Při hodině si totiž ani neuvědomíte, že cvičíte, nemusíte přemýšlet nad žádnými složitými kroky a budete se cítit
jako na party. Zumba je úžasná pro mysl, tělo i duši. Po cvičení se nebudete moci dočkat další lekce!
ZUMBA je fitness program v rytmu především latinsko-americké hudby, který kombinuje prvky aerobiku a tance. Základ
tvoří latino tance, zvláště pak salsa, cumbia, merengue, reggaeton, samba, bachata, quebradita, chacha, bogaloo, hip
hop, ale tančí se i africké tance, orientální prvky aj. Začátek hodiny (warm-up) může připomínat aerobik, používají se
jednoduché kroky na zahřátí těla a na konci přichází protahování (cool-down) v pomalejším rytmu.
Nemusíte se ale bát, že byste během lekce nestíhali! Aby se vám v Zumbě dařilo, nemusíte umět tancovat. Na hodinách
se začíná nejprve s velmi jednoduchými sestavami, které se postupně doplňují o nové prvky, a zvládnout je tak může
opravdu každý. Na lekci Zumby nepotřebujete mít žádné taneční či fitness zkušenosti, je navržena pro každého bez rozdílu věku, váhy či kondice.

Každé úterý 18.30 - 19.30 hod. / v kulturním domě ve Spytihněvi
Cena 50,-Kč/h. Permanentka: 10 lekcí - 400,- Kč /
První lekce se bude konat 26.4.2011. Informace na tel. 777 082 878.

