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Úvodní slovo starosty
Vážení přátelé, milí čtenáři,
končící rok byl pro naši obec ve
znamení intenzivní investiční činnosti. Kompletní popis realizovaných projektů je uveden na jiném
místě tohoto zpravodaje. Nutno
konstatovat, že se v letošním roce
dostalo do realizace 11 projektů,
které kromě nároku na finance kladly velké nároky i na samotné zaměstnance obce. Mnohdy jsme se
vzhledem k náročnosti přípravy a realizace projektů a vyřizování dotací
dostávali do časové tísně. Z tohoto
důvodu nevyšla ani dvě plánovaná
čísla Spytihněvského zpravodaje.
Za tuto skutečnost se vám všem samozřemě omlouváme. Ale nebojte
se o nic nepříjdete, toto číslo je obsáhlejší a přináší informace a čtení
za celé období od posledního vydání zpravodaje. A navíc jako omluvu
vám tento zpravodaj přinášíme celý
v barevném provedení. Pro nás,
kteří zpravodaj připravujeme je velmi povzbuzující, že jste si na tento

zpravodaj zvykli a pokud zpravodaj
nevyšel v předpokládaném termínu,
tak že jsme byli ze všech stran bombardováni dotazy na termín vydání
dalšího čísla.
Blíží se konec roku 2015, a proto je namístě poděkovat všem,
kteří jakýmkoliv způsobem podali
pomocnou ruku a zapojili se v končícím roce do činnosti v obci i těm,
kteří neváhají vykonat něco pro své
spoluobčany.
Závěrem mi dovolte, abych vám
všem jménem svým, ale i jménem

všech zastupitelů a zaměstnanců obce popřál klidné a radostné
prožití Vánoc v kruhu vašich nejbližších. Do nového roku vám pak
přeji hodně zdraví, štěstí, osobní
i pracovní pohody a neutuchající
energii při všech vašich aktivitách.
Zároveň bych vás chtěl pozvat na
všechny akce, které se budou ve
Spytihněvi v období Vánoc a přelomu roku konat, zejména pak na tradiční silvestrovskou zabíjačku a na
novoroční ohňostroj. Věřím, že se
s velkou částí z vás na těch akcích
setkám.
Mgr. Vít Tomaštík
starosta

Projekty realizované v roce 2015
V končícím roce bylo v obci Spytihněv realizováno
několik projektů, které bych vám chtěl v tomto přehledu
přiblížit. Jelikož jsou tyto projekty vyvrcholením několikaleté přípravy a shánění finančních prostředků, mohli
jste se o většině z těchto porojektů dočíst již v předchozích číslech našeho zpravodaje. Zároveň jsem přesvědčen, že drtivá většina z vás má s výsledky těchto
projektů již svou zkušenost.
Revitalizace centra obce
Nejviditelnějším dílem končícího roku je bezpochyby revitalizace centra naší obce. Aktivity spojené s realizací úprav centra, která se chystala od roku 2012,
zasáhly více či méně nejen všechny naše občany,
ale i projíždějící přes Spytihněv. Tato akce musela být
v důsledku končícího rozpočtového dotačního období
dokončena nejpozději do konce roku 2015. Dokončením se v tomto případě myslí nejen ukončení stavebních prací, ale i ukončení kolaudačního řízení.
Celá stavba probíhala podle projektu Ing. Rudolfa
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Nečase s architektonickým dohledem Ing. Arch. Ivana
Bergmanna. Koncem měsíce srpna bylo dokončeno
výběrové řízení na zhotovitele tohoto projektu. Vítězem
tendru se stala společnost STRABAG, a.s. Začátkem
září pak byly zahájeny stavební práce, které i díky příznivému počasí pokračovaly bez přerušení až do konce
listopadu, kdy jsme od zhotovitele dokončenou stavbu
převzali. V prosinci pak proběhla kolaudace a administrativní ukončení projektu včetně řešení financování
projektu prostřednictvím dotace z ROP.
Vzhledem k rychlosti stavby a s ohledem na dotační podmínky ROP nebylo možné využít průběžného
financování stavby. Z tohoto důvodu musí obec celou
cenu díla nejprve zafinancovat ze svých prostředků
a následně jí poskytovatel dotace částku odpovídající výši dotace proplatí. Celá cena díla činila téměř
12,5 milionu korun, a proto byla obec nucena vzít si
na financování této akce krátkodobý úvěr, který bude
po odbržení dotace neprodleně bance vrácen. Splacení tohoto úvěru se tedy předpokládá do konce dubna

2016. Skutečná výše dotace z Regionálního operačního programu bude závislá na schopnosti ostatních příjemců čerpat dotace a může dosáhnout až 8.370.000,Kč, přičemž se očekává, že bude o málo nižší.
Nejvýraznější změnou provedenou v centru obce je
zrušení neregulované parkovací plochy před farou, zaslepení komunikace mezi obchodem ENAPO a bytovkami a vybudování asfaltové komunikace za kostelem.
V rámci provedených úprav vzniklo nebo bylo opraveno téměř 480 metrů chodníků a 440 metrů vozovek.
Zároveň došlo k úpravě prostoru u kostela a vybudování nového veřejného osvětlení. Upraveny byly rovněž
i 3 autobusové zastávky. V současné době je dokončeno celé dílo s výjimkou dobudování autobusové zastávky ve směru do Napajedel, dokončení zpevněných
ploch pod stojany na kola a osazení nové úřední desky
a plakátovací plochy. Tyto práce jsou nezpůsobilými
výdaji projektu a neplatí pro ně povinnost dokončení
realizace do 31.12.2015.
Je nutno konstatovat, že provedené úpravy byly významně ovlivněny požadavky dopravního odboru Policie ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR a další správců sítí
a vlastníků nemovitostí, na nichž se projekt realizoval
a nemovitostí sousedních. Výsledkem je sice kompromis, ale kompromis, se kterým snad můžeme být spokojeni, jelikož zvýšil bezpečnostní a estetickou úroveň
centra. I přesto je mi jasné, že koncepční změna, která
byla v centru provedena je nyní části spoluobčanů trnem
v oku, jsem ale přesvědčen, že po určitém čase si všichni na provedené změny zvykneme a pochopíme a oceníme provedené úpravy jako přínos pro celou obec.
Závěrem tohoto bodu bych vám všem chtěl poděkovat za shovívavost, se kterou jste snášeli omezení
spojená s rekonstrukcí centra. Samozřejmě, že by pro
všechny bylo výhodnější, aby rekonstrukce byla prováděna postupně a delší dobu. Tento postup však nebyl
možný protože, jak již bylo uvedeno výše, celá akce
musela být dokončena a dofinancována do konce letošního roku, jinak bychom o dotaci přišli a celá několikaletá příprava by přišla vniveč.
Sportovní hala
Sportovní hala byla vystavěna na pozemcích za budovou školy tak, aby prioritně sloužila našim školákům
při hodinách tělesné výchovy. Součástí této sportovní
haly je i výdejna jídla, kde jsou žákům vydávány obědy
a nemusí tak přecházet každý den na obědy do školky
podél rušné silnice I/55. Avšak sportovní hala je k dispozici i běžné veřejnosti, která má zájem o sportovní
vyžití. Ve sprotovní hale je možné provozovat nejrůznější sporty ať už sálovou kopanou, basketbal, volejbal, florbal, badminton, ping pong, tenis, ale i například
gymnastiku, šplh nebo lezení po lezecké stěně. Halu je

možné středovou roletou rozdělit na dvě poloviny.
Samotná stavba sportovní haly byla zahájena v listopadu roku 2014 a dokončena byla v červnu tohoto
roku. Stavbu provedla podle projektu Ing. Arch. Michala Hladila společnost POZIMOS, a.s.
Celkové náklady na stavbu sportovní haly činily
22.615.165,- Kč. Jelikož se po několik let nedařilo na
stavbu získat žádnou dotaci, rozhodlo zastupitelstvo
obce, vzhledem k výhodných úrokovým sazbám, financovat tuto stavbu z bankovního úvěru a finančních prostředků obecního rozpočtu.
Dětské hřiště u ZŠ
V důsledku stavby sportovní haly došlo k záboru
dětského školního hřiště. Záměrem obce však bylo toto
hřiště, které slouží dětem o přestávkách a o hodinách
tělesné výchovy, nahradit. Proto byl za sportovní halou
srovnán terén tak, aby zde vznikla travnatá plocha, která by sloužila školákům pro hry. Zároveň ale bylo mezi
sportovní halou a sousedním pozemkem vybudováno
dětské hřiště s průlezkami a atraktivní lanovkou. Toto
dětské hřiště realizovala společnost Hřiště.cz, s.r.o.
Cena díla činila 566.860,- Kč, přičemž se na tuto akci
podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
ve výši 396.802,- Kč.

Zateplení hasičské zbrojnice
V letošním roce byly rovněž dokončeny stavební
úpravy hasičské zbrojnice. Tento projekt v sobě skrýval
kromě výměny oken a zateplení pláště budovy a střechy i snížení podlahy jedné z garáží tak, aby zde mohla parkovat nová hasičská cisterna. Stavební práce na
budově hasičské zbrojnice za téměř 1.450.000,- Kč
provedla podle návrhu Ing. Arch. Michala Hladila společnost FASÁDY ZLÍN, s.r.o. Dotace ze Státního fondu
životního prostředí činila 1.143.829,- Kč.
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Smuteční síň
Od loňského roku byla realizována na místním hřbitově přestavba budovy márnice na smuteční síň. Tuto
přestavbu prováděla společnost ZESS, a.s. podle projektu Ing. Arch. Ivana Bergmanna. Vznikla tak smuteční
síň, která umožní konat občanská rozloučení se zemřelými přímo ve Spytihněvi, což by mohlo znamenat větší
účast smutečních hostů, než když se poslední rozloučení se zemřelým koná v krematoriu ve Zlíně nebo ve
smuteční síni v Kvítkovicích či jinde. Zhruba 50 těchto
smutečních hostů bude moct být shromážděno přímo
ve smuteční síni, zbytek na prostranství v okolí, které
je však rovněž ozvučeno, takže obřad bude slyšitelný
i v okolí smuteční síně. Vybavení smuteční síně umožní sezení pro nejbližší rodinu zemřelého, zbylí smuteční hosté budou při obřadu stát, což by při standardní
délce občanského pohřbu (přibližně 15 - 20 minut) nemělo většině hostů činit větší problémy.
Stavební práce na vybudování smuteční síně stály
3.071.784,- Kč a byly plně hrazeny z obecního rozpočtu.
Stavba měla oproti harmonogramu zpoždění, následně vznikly ještě problémy s reklamací vad. V současné době je vyráběn mobiliář a je předpoklad, že od
počátku února 2016 bude smuteční síň k dispozici pro
konání pohřbů.

Revitalizace sídelní zeleně
Na šesti místech obce byla provedena obnova
a úprava zeleně. Vedle kácení nehodnotných dřevin
došlo k výsadbě 128 kusů stromů a 331 kusů keřů.
Projekt podpořený dotacemi Státního fondu životního
prostředí ve výši 1.494.921,- Kč provedl Jan Andrýsek
ze Zlína, přičemž cena díla činila 1.896.150,- Kč. Projektovou dokumentaci zpracoval krajinářský architekt
Ing. Martin König.
Obnova krajinných prvků v obci Spytihněv
– U hřbitova
Neutěšený prostor vedle hřbitova, který byl plný náletové zeleně, byl tímto projektem obnoven na sad. Původní dřeviny byly z 90 % vykáceny a na jejich místě
bylo vysázeno 420 nových stromků, zejména původních
odrůd jabloní, slivoní, třešní, hrušní, ořešáků a oskeruší.
Revitalizace tohoto prostoru byla navržena Ing.
Martinem Königem, samotnou realizaci provedla Ing.
Ladislava Nagyová. Náklady na tento projekt činily
1.204.327,- Kč a dotace ze Státního fondu životního
prostředí 1.119.837,- Kč.
Je smutnou skutečností, že některé nově vysázené stromy se během necelého roku z tohoto místa již
ztratily.
Dovybavení sběrného dvora
Další z projektů podpořených ze Státního fondu životního prostředí zvýšil komfort při sběru odpadů ve
sběrném dvoře. Již dosluhující kontejnery na nejrůznější odpad se podařilo vyměnit za nové. Celkem bylo
v rámci dovybavení sběrného dvora pořízeno 10 velkoobjemových kontejnerů, sklad nebezpečného odpadu,
sklad elektroodpadu, pracoviště správce a další vybavení, které usnadní práci správce sběrného dvora i samotných občanů, kteří sběrný dvůr navštíví. Dodávku
vybavení sběrného dvora provedla společnost ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Náklady na pořízení výše uvedeného vybavení sběrného dvora činily 2.963.290,- Kč. Dotace pak
2.314.305,- Kč.
Vybavení komunitní kompostárny
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Tato aktivita navazuje na v roce 2013 dokončený
projekt zavedení svozu biologického odpadu. Záměrem je vybudovat zázemí, díky kterému bude obec
schopna sama vyrábět ze svezeného biologického
odpadu humus. Proto byl v rámci tohoto projektu pořízen traktor Zetor Proxima 80 s čelním nakladačem
a s rotačním sítem, které bude sloužit k tomu, aby
byl oddělen již hotový humus od ještě nerozložených
pevných částí biologického odpadu. Cena uvedených
strojů a zařízení činila 1.536.700,- Kč a byla částečně
hrazena z dotace Státního fondu životního prostředí ve
výši 1.452.182,- Kč.
Protipovodňová opatření

Tento projekt se skládal ze dvou částí. V rámci první
etapy byl v obci instalován jednotný systém výstrahy
a varování a srážkoměrná stanice. Tento varovný a vyrozumívací systém, jehož nejviditelnějším prvkem jsou
rozhlasové hlásiče, bude sloužit ke zvukovému vyrozumění obyvatelstva a tím ke zkvalitnění protipovodňové ochrany obce. Tuto část projektu realizovala společnost TEWIKO systems, s.r.o. Druhou částí projektu
bylo zpracování digitálního povodňového plánu a jeho
publikace v Povodňovém informačním systému provozovaném Ministerstvem životního prostředí ČR. Tuto
druhou část projektu realizovala společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Před realizací tohoto
projektu neměla obec možnost jak efektivně informovat
občany o blížícím se nebezpečí, jelikož původní rozhlas byl již nefunkční.
Celkové náklady projektu činily 1.248.067,- Kč
a byly částečně hrazeny z dotace poskytnuté Státním
fondem životního prostředí ve výši 1.179.423,- Kč.
Hasičská cisterna TATRA
V letošním roce obec Spytihněv obdržela dotaci od
Zlínského kraje ve výši 300.000,- Kč na nákup hasičské cisterny. Stávající zásahové vozidlo bylo již v nevyhovujícím technickém stavu a bylo nutné provést jeho
výměnu. Začátkem září pak bylo pořízeno vozidlo Tatra
815 CAS za cenu 1.099.000,- Kč. Jedná se o kompletně repasované vozidlo. Nutno konstatovat, že ceny

hasičských vozidel se pohybují hodně vysoko a zakoupené vozido je kompromisem mezi stářím vozidla, jeho
technickým stavem a cenou.
Kromě výše uvedených projektů jsme měli zájem
realizovat v tomto roce i další, zejména první etapu rekonstrukce chodníků a úpravy prostoru spytihněvského
hradiště – místa nejstaršího osídlení naší obce. Tento
projekt se nám bohužel nepodařilo legislativně připravit, a tak se realizovat nebude. Vzhledem k problematickým vlastnickým vztahům v řešeném území a vzhledem ke krátké době, kterou jsme měli poskytovatelem
dotace stanovenu pro předložení podkladů, zejména
územního rozhodnutí a stavebního povolení, jsme museli od pokračování tohoto projektu odstoupit. Realizace druhého zmiňovaného projektu – první etapu opravy
chodníků – byla přesunuta na rok 2016, jelikož v tomto
roce by nebylo možné z hlediska bezpečnostního a logistického provést obě velké stavby (revitalizace centra
a oprava chodníků) v blízkosti silnice I 55.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem zastupitelům a zaměstnancům obce, kteří se podíleli na realizaci výše uvedených projektů. Speciálně mé poděkování patří panu Miroslavu Kučerovi, který se intenzivně
podílel na všech stavebních projektech.
Mgr. Vít Tomaštík, starosta obce
Název projektu
Revitalizace
centra obce
Sportovní hala
Dětské hřiště
u ZŠ
Zateplení
hasičské
zbrojnice
Smuteční síň
Revitalizace
sídelní zeleně
Sad u hřbitova
Vybavení
sběrného dvora
Komunitní
kompostárna
Protipovodňová
opatření
Hasičská cisterna
Tatra
Celkem

Cena projektu

Poskytnutá
dotace

12.500.000,- Kč

8.370.000,- Kč

22.615.165,- Kč

0,- Kč

566.860,- Kč

396.802,- Kč

1.450.000,- Kč

1.143.829,- Kč

3.071.784,- Kč

0,- Kč

1.896.150,- Kč

1.494.921,- Kč

1.204.327,- Kč

1.119.837,- Kč

2.963.290,- Kč

2.314.305,- Kč

1.536.700,- Kč

1.452.182,- Kč

1.248.067,- Kč

1.179.423,- Kč

1.099.000,- Kč

300.000,- Kč

50.151.343,- Kč 17.771.299,- Kč

www.spytihnev.cz | 5

Fotopříloha - Revitalizace centra obce
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Fotopříloha - Revitalizace centra obce
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Fotopříloha - Sportovní hala
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA SPYTIHNĚV
OBDRŽELA V ROCE 2015 OD ZLÍNSKÉHO KRAJE
FINANČNÍ PODPORU V CELKOVÉ VÝŠI 80 000,- Kč..
DOTACE BYLA ZÍSKÁNA Z PROGRAMU
ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO ROK 2015.
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Jubilanti

V prosinci oslavil své
94. narozeniny pan
Josef Čevela.
Gratulujeme!
Gra
Gr
me!
e

leden 2016
Tomáštíková Emilie
Hoferek František
Žáčková Božena
Kraváčková Božena
Vavřínková Františka
Urbánková Františka
Mitáček František
Škrabalová Františka
Slavická Věra
Hrdá Vladislava
Valenta Vladislav
Ondrašík Pavel
Skácelová Zdeňka
Kudlík Karel

89
88
85
85
84
83
81
80
75
75
65
65
55
50

únor 2016
Zámečník Karel
Podhorský František
P
Píšťková Jaroslava
Pí
Bětíková Antonie
Bět
Metzlová Věra
M

90
87
87
86
86

Luhová Olga
Tomáštíková Jiřina
Novotný Bohuslav
Píštěk Jiří
Schubert Svatopluk
Rozumek František
Novák Michal

85
70
65
60
60
55
50

březen 2016
Vaďurová Vlasta
Kotásková Josefa
Janečková Josefa
Hoferková Marie
Voženílek Stanislav
Snopková Božena
Bednařík Jiří
Šimčáková Jarmila
Kolaříková Marie
Pajchlová Eliška
Šubík Jozef
Novák Pavel
Maňásek Dušan

94
93
92
85
82
82
75
70
65
60
60
50
50

Vítání občánků
V letošním roce proběhly tři obřady vítání občánků. Tento obřad pravidelně připravuje Sbor pro
občanské záležitosti.
První obřad Vítání dětí naší
obce proběhl 11. 4. 2015, kdy
jsme přivítali tyto občánky:
Julii Galusovou,
Alexe Krásného,
Jindřicha Mrlíka,
Darinu Škrabalovou,
Isabelu Jarmovou,
Dominka Mikulku.

Při obřadu konaném 20. 6. 2015
jsme přivítali tyto nové občánky:
Kryštofa Ptáčníka,
Adama Kulhánka,
Valentýnu Tabarovou,
Viktora Soukupa,
Štěpána Zapletala,
Elišku Sedláčkovou,
Aleše Horsáka,
Sabinu Železníkovou.
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Během třetího obřadu Vítání
občánků 12. prosince 2015
jsme přivítali tyto nové občánky:
Anetu Kučerovou
Filipa Sedláře
Nikolu Lekešovou
Štěpána Machuču
Štěpána Šolara
Teodoru Hanáčkovou.

Alex Krásný

Darina Škrabalová

Dominik Mikulka

Isabella Jarmová

Jindřich Mrlík

Julie Galusová
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Aneta Kučerová

Filip Sedlář

Nikola Lekešová

Štěpán Machuča

Štěpán Šolar

Teodora Hanáčková
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STALO SE
Připomínka osvobození naší obce
Dne 7. května 2015 proběhla v naší obci připomínka
70 let osvobození naší obce od nacistické okupace rumunskou a sovětskou armádou. Druhá světová válka je
dosud největším a nejvíce zničujícím vojenským střetnutím v dějinách lidstva. Během této války přišlo podle
nejčastěji historiky uváděného údaje o život přes 60 mil.
lidí, z tohoto 20 mil. vojáků a 40 mil. civilistů. Mezi těmito
oběťmi byli i spytihněvští občané, jejichž přímí potomci ještě žijí mezi námi. Během pietního aktu byl přečten
úryvek z obecní kroniky, který se věnoval posledním
dnům války v naší obci a samotnému osvobození.
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Vedení obce se rozhodlo při této příležitosti doplnit pomník spytihněvským obětem druhé světové války o pamětní desku vyjadřující vděk spytihněvských občanů
za osvobození obce rumunskou a sovětskou armádou.
Druhá světová válka znamenala utrpení pro mnoho lidí
vojáků i civilistů. Válka zanechala na dlouhá léta následky nejen materiální, ale i v myslích lidí. Proto je nutné si
tuto děsivou kapitolu našich dějin neustále připomínat,
zejména v dnešní době, kdy každý den slyšíme o válkách v naší blízkosti.
-MT-

Květen 1945 - z kroniky obce Spytihněv
Zákopy v obci
Po obou stranách obce byly kopány zákopy pro pěchotu, příkopy
proti tankům, palebná postavení
pro kulomety a připravovány zábrany na silnicích. Na opevněních
pracovaly zákopnické čety, německé vojsko a z občanů 50 mužů
denně z nařízení německého místního velitelství. V obci byli ubytování i zákopníci, nahnaní úřadem
práce na budování zákopů. Jak již
psáno, byli to vesměs mladí hoši,
měli společné stravování v hostinci
u Haasů a bydleli ve škole. Jejich
počet se pohyboval mezi 80 – 120.
Opevňovací práce trvaly přes měsíc a práce byla zcela zbytečná,
poněvadž ani jeden voják za bojů
do připravených zákopů nevkročil.
Maďarské vojsko
Odsun maďarského vojska
u nás ubytovaného počal začátkem
března 1945 směrem na Uherské
Hradiště. V obci bylo asi 200 Maďarů. Kromě maďarských vojáků byly
v obci ubytovány i celé maďarské
rodiny, většinou rodiny důstojníků.
Tyto rodiny se odstěhovaly součas-

ně s odsunem vojska. Maďarské
vojsko bylo u nás ubytováno po
dobu asi jednoho měsíce.
Dodávka elektrického proudu
ustala dne 7.dubna 1945 a novinové zpravodajství až 30. dubna
1945. Po dobu, kdy u nás nebylo
elektrického proudu, byly všechny zprávy rozhlasu ze zahraničí
obstarávány z Napajedel, kde byl
elektrický proud dodáván o několik dní déle. Poslech zahraničního
rozhlasu (Londýn, Moskva) byl
v obci značný, tvořily se poslechové skupiny, k prozrazení poslechu
nedošlo. Poslouchání zahraničního
rozhlasu bylo trestné, v těžkých případech se trestalo i smrtí.
Příchod fronty
Fronta se přibližovala přes
Uherské Hradiště a Babice a postupovala směrem severním. Obec
sama spadala do akcí rumunské
armády, za řekou Moravou směrem k Topolné postupovala armáda
ruská. Dne 1. května ráno vyhodili
Němci jez, aby znemožnili přechod
přes řeku. Téhož dne od 14 do
17 hodiny zahájilo ruské dělostře-

lectvo od Topolné a rumunské od
Babic palbu na střed vesnice. Po
této přípravné dělostřelecké palbě
opustili němečtí vojáci obec. Rumunská pěchota prošla obcí dne
2. května ráno a v půl páté hodině
směrem na Napajedla. Po levém
břehu Moravy, kde útočila ruská armáda, bylo slyšeti po celé odpoledne dne 1.května a celou noc až do
tří hodin ráno palbu z lehkých kulometů. Podle tehdejších zpráv se
fronta zastavila před Tlumačovem.
Dělostřeleckým ostřelováním byl
poškozen kostel, škola a 14 obytných domů. Lidé byli většinou
schováni ve sklepích. Následkem
zranění střepinou granátu zemřel
Pavel Otruba. Celkem byli nalezení 4 mrtví Němci; osvobozovací
vojska měla dva mrtvé. Tito dva
rumunští vojáci jsou pochováni na
místním hřbitově. Vrchní četnický
strážmistr Josef Hruška byl dne
7. května 1945 v noci zastřelen jedním ze čtyř příslušníků Rudé armády, když chránil soukromý majetek
v Halenkovském dvoře.
Zdroj: Státní okresní archiv Zlín

Pouť na Svatý Hostýn
Již tradičně putuje naše farnost v měsíci květnu na Svatý Hostýn. V pondělí
25. května nás poutní bazilika Nanebevzetí Panny Marie přivítala zahalená
do mlhy. Po mši svaté se mnozí, i přes
nepříznivé počasí, vydali s Otcem Bohumilem k jednotlivým zastavením obnovené staré křížové cesty s pašijovými
obrazy. Někteří z poutníků si procházeli
komplex tohoto mariánského poutního
místa, působivou křížovou cestu Dušana
Jurkoviče, hřbitůvek jezuitských mnichů,
větrnou elektrárnu a kamennou rozhlednu a využili možností občerstvení v poutních domech. Závěr pouti patřil májové
pobožnosti, po které náš autobus zamířil
zpět do Spytihněvi.
M.Kol.
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Rekordní počet návštěvníků na štěrkovně Spytihněv
CEMEX zpřístupnil rekultivované těžební plochy veřejnosti
u příležitosti Dne Země
PRAHA, 17. KVĚTNA 2015
– Společnost CEMEX Sand k. s.
v sobotu 16. května uspořádala
oslavu Dne Země v oblasti rekultivované části štěrkovny Spytihněv.
Spolu s Klubem kultury, Domem
dětí a mládeže Matýsek, Skautem
Napajedla, Psí školkou Napajedla
a občanským sdružením Občané
Napajedel zajistili bohatý program
pro cca 400 až 500 návštěvníků.
Přes 200 dětí si odneslo medaili a tričko za úspěšné zvládnutí
májové olympiády, kde se zábavnou formou učily poznávat přírodu
a trénovaly fyzičku. Malí návštěvníci poznávali různé druhy místních
ryb a brouků a dozvěděli se něco
o životě bobrů. Kdokoliv měl šanci zasadit si strom, výtvarně tvořit
nebo tančit na hudbu zlínské folk-rockové kapely Pass.
Mezinárodní Den Země je sice
v dubnu, ale napajedelští pořádají
jeho oslavu kvůli slunečnému počasí a bujnější vegetaci až v polovině května. Slunečné počasí přilákalo kromě místních obyvatel také
sportovní nadšence, kteří přijeli po
cyklostezce podél Baťova kanálu. Zatímco klukům se nejvíc líbilo
u kádě s rybami, pádlování na loďce a ukázka psí agility, děvčata byla

nadšena z tance, zpěvu a tvoření.
Ekologicky vzdělávací charakter
akce byl doplněn kulturním a sportovním programem. Po třetí hodině
se prostor před pódiem zaplnil fanoušky hokeje a upřeně sledovali
zápas ČR a Kanady na plazmové
televizi. Největší fanoušci si nechali
českou vlajku namalovat přes celý
obličej.
Díky kvalitní vodě a dnu s jemným pískem se na štěrkovně daří
okounkům, úhořům, kaprům, línům, sumcům a jeseteru. Na klidových ostrůvcích a poloostrovních plochách hnízdí ptáci a rostou
pískomilné rostliny. „Na štěrkovně
postupně probíhá rekultivace. Nedaleko je zázemí, kde bude klidová
zóna a naučná stezka. Pozemky,
kde nyní těžíme, během pár let
převedeme na město Napajedla.
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Odhadem za čtyři roky plánuje
vedení města zprovoznit v areálu
rekreační zónu s možností koupání pro pěší a cyklisty. Tomu bude
předcházet úprava břehů, výsadba
keřů a obnova charakteru původní
krajiny,“ říká Stanislav Fojtů, výrobní manažer CEMEX Sand k. s.
Společným cílem je dosáhnout
ekologicky udržitelného rozvoje
a zachovat biologickou rozmanitost
na místech, kde CEMEX působí.
Spolupráci na akci plánuje rozšířit pro další ročníky i starosta
Spytihněvi Vít Tomaštík: „Jsem rád,
že má akce tak hojnou účast. Je
dobře, že CEMEX rozvíjí myšlenku zpřístupnění těžebního areálu
místním občanům a stará se o zajímavý program. Pokud to bude
v našich silách, tak se rádi zapojíme do dalších příprav.“

Akce Chasy
Stavění a kácení máje
Jako již tradičně, tak i letos
v obci chasa stavěla máj. Po domluvě s klukama jsme 29. dubna
vyjeli do Halenkovic pro májku. Po
obtížné cestě byla májka úspěšně
dopravena na místo činu. Následující den se mohlo vesele stavět.
Kluci kopali jámu, abychom měli
máj kam zasadit, mezitím děvčata zdobila kruh a špici máje. Ruku
k dílu přiložila i mládež z mladé
chasy. Jakmile bylo vše připraveno,
mohlo se začít. Stavění bylo náročné, ale výsledek byl nepřehlédnutelný. „Hurá, májka stojí“. Pod májí
jsme si udělali táborák, opekli si
špekáčky, zazpívali si, a tak se to
během měsíce několikrát opakovalo. Ani jsme se nenadáli a byl tu konec měsíce, konec příjemně strávených večerů pod máji. 31. května
byla máj v ranních hodinách opět
pokácena k zemi.
Jiří Šibor - Spytinovská chasa

Beseda u cimbálu
6.6.2015 v obci proběhl 2. ročník besedy u cimbálu, který byl
pořádán Spytinovskou chasou.
K tanci a poslechu hrála cimbálová muzika Banda. Připraveno bylo
občerstvení, kde si bylo možné zakoupit něco na zub či k pití. Opět
jsme připravili vystoupení, která se
dle ohlasů vyvedla a my si to úžasně užili i s mladou chasou. Věřím,
že pokud bude i příští rok cimbál,
dojdete se za námi všichni podívat, poslechnout si krásnou hudbu,
zatančit si nebo se jen pobavit do
příjemné atmosféry. Budeme se na
Vás těšit.
Jiří Šibor - Spytinovská chasa

Edukační loď Jan Amos
Dne 29. května 2015 se v přístavišti Na Rejdě Baťova kanálu ve Spytihněvi uskutečnilo slavnostní spuštění nové edukační lodě na vodu Baťova kanálu.
Loď nesoucí název Jan Amos po slavném učiteli
národů, je celokajutová o délce 11 m poháněná benzínovým motorem. Pojme celkem 12 osob. Je výsledkem spolupráce Povodí Moravy, s.p. a Stredoeurópské
vysoké školy v Skalici n.o. a byla realizována z Fondu
mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 20072013 v rámci 17. výzvy Regionu Bílé Karpaty. Tento

mikroprojekt bylo možné uskutečnit díky finančnímu
příspěvku ve výši 28 269 EUR poskytnutého z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Slavnost se uskutečnila pod patronátem obce
Spytihněv a Povodí Moravy, s.p. za účasti mnoha významných hostů. Pozvání přijali náměstci Ministra
zemědělství Ing. Aleš Kendík a Ing. Zdeněk Adamec,
ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Ing.
Svatava Maradová, radní Jihomoravského kraje Ing.
Antonín Tesařík a Ing. Jaroslav Parolek, poslanec Ladislav Okleštěk, ředitel ABK Vojtěch Bártek a další před-
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stavitelé státní správy a samosprávy. Ze
Slovenska se zúčastnila řada vzácných
hostů v čele s prorektorem vysoké školy
ze Skalice doc. RNDr. Jozefem Minďašem, PhD. a zástupcem vedení Slobodného kráľovského mesta Skalica Ing. Ľudovítem Bráneckým.
Generální ředitel státního podniku Povodí Moravy, s.p. RNDr. Jan Hodovský ve
své uvítací řeči vyzdvihl jedinečnost a inovativnost lodi jako výukového prostoru
umístěného v přirozeném prostředí a příležitost využití
synergického provázání aktivit a odborného potenciálu akademické instituce se správcem toku. Projekt je
zacílen na vzdělávací instituce, studenty nejenom ze
Stredoeurópské vysoké školy v Skalici, ale výhledově
i z dalších univerzit. Tento okruh uživatelů se plánuje
rozšířit o dětskou univerzitu v období prázdnin a rovněž univerzitu 3. věku. Kromě cílových skupin bude loď
využita jako místní setkávání pro správce povodí, obce

a sdružení na obou stranách hranice.
Prostor pro využití plavidla bude vyhrazen
i pro neziskové organizace zaměřené na
environmentální problematiku.
K velkému úspěchu celé slavnosti výrazně pomohla obec Spytihněv, zvláště
pak starosta obce Mgr. Vít Tomaštík.
Slavnostní kolorit spuštění nové lodi
na vodu završilo tradiční požehnání místním duchovním správcem P. Mgr. Bohumilem Kundlem.
Trvalým kotvištěm Jana Amosa bude přístav ve Veselí nad Moravou. Plavidlo zhotovila firma Hamboot
s.r.o. Spytihněv.
Ing. Pavel Tollner, Povodí Moravy, s.p.

Slavnost „Božího Těla“ v obrazech
V neděli 7.6.2015 procházel kolem našeho kostela průvod u příležitosti
slavnosti Těla a Krve Páně. Čtyři venkovní oltáře byly bohatě vyzdobené
barevnými květinami a děvčátka v krojích a slušivých šatkách rozhazovala
okvětní lístky ze svých košíčků.
-hk-
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Den Dětí
Stejně jako vloni poprvé i letos
měly děti příležitost oslavit svůj
svátek Den dětí. Obec Spytihněv
pro organizaci a zajištění programu
využila jeden z nově zrekonstruovaných obecních objektů - areál
Turistického centra na Rejdě u Baťova kanálu. V sobotu 30. května si
děti pod slunečnou oblohou užily
tradiční soutěže, malování na obličej a skákací hrad. Zpestření zajistilo místní myslivecké sdružení
s příležitostí střelby ze vzduchovky
a vzácnými trofejemi. Nemohl samozřejmě chybět ani spytihněvský
sbor dobrovolných hasičů s tradiční ukázkou záchrany tonoucího
na řece Moravě, možností lanování a předvedením nové hasičské
techniky. V amfiteátru děti zvídavě
nahlížely pod ruce kouzelníkovi při
jeho tajuplném představení. Toho
nejlepšího nakonec v podobě hrané pohádky divadelního spolku Pi-

erot se ale bohužel děti nedočkaly,
protože letošní ročník předčasně
ukončila jedna z rychlých a tentokrát velmi intenzivních letních
bouřek. Po odehraných úvodních
minutách byla pohádka přerušena
silným přívalovým deštěm a větrnou smrští. Představení bylo sice
následně dohráno v budově muzea TC Rejda, ale bohužel již jen
pro úzký okruh diváků, kteří vytrvali
vzdor větru a dešti. Nevadí, budeme se těšit na příští rok.
-mk-

Hurá na prázdniny!
Pondělní odpoledne 29. června patřilo akci HURÁ
NA PRÁZDNINY !, která se za společné organizace
obce Spytihněv a Mateřské školy Spytihněv uskutečnila na zahradě školky a při níž bylo slavnostně otevřeno
nově vybudované hřiště v přírodním stylu. V hojném
počtu se dostavily děti předškolního i školního věku
v doprovodu rodičů a prarodičů, aby si užily zábavní
odpoledne a především vyzkoušely nové herní prvky.
Děti absolvovaly poznávací trasu s celkem sedmi stanovišti – lávka, pavoučí síť, pirátská loď, chůze po laně,
dej gól a první pomoc; za urputného snažení splněním
všech výzev a získání razítek do kartičky na ně v cíli
čekala sladká odměna s diplomem. Po zdatných výkonech, posilněni opečenými špekáčky a výtečnými koláči od kuchařek z kuchyně MŠ se na závěr vrhli malí
účastníci s obrovským nadšením do oblíbené pěny

místních hasičů, kterou nejodvážnější otužilci spláchli
adrenalinovým zážitkem v podobě řádně vychlazených
kapek nového prvku mlhoviště. Do pohody dotvářel
celé odpoledne svým hudebním programem písničkář
Ziggy Horváth. Nezbývá než popřát našim dětem na
novém hřišti i mimo něj spoustu veselých a slunečných
zážitků tak, jako tomu bylo při tomto odpoledni.
-mkHřiště bylo vybudováno v rámci projektu „Úpravy dětského hřiště a zahrady MŠ v přírodním stylu“ spolufinancovaného Evropskou unií z Operačního programu
Životního prostředí a rozpočtu obce Spytihněv.
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Veřejné rybářské závody RS Napajedla - Spytihněv
Ve dnech 6.6. - 7.6. 2015 se
na revírech Bezedné a U jezu ve
Spytihněvi uskutečnily veřejné rybářské závody konané RS Napajedla-Spytihněv.
Už od pátečního odpoledne
mohli závodníci při přípravě lovných míst využívat služeb nově zrekonstruovaného zázemí bufetu na
Nové líhni a doplňovat tak nezbytně
nutné tekutiny.
V den „D“ už od samotného rána
přibývalo závodníků čím dál více
a jejich počet se blížil k rekordní
třístovce. Není divu. Nově vysazená obsádka závodních ryb a hezké
počasí byly předpokladem pěkně
stráveného víkendu. Jak jinak, než
u vody s přáteli.
Přesně o dvanácté hodině v poledne odstartovala siréna začátek závodu a mohl být započat boj
o hodnotné ceny. Ne každý se specializoval vysloveně na lov kaprovitých ryb, a tak mnozí závodníci využili povolené výjimky závodu v lovu
ryb i těch dravých.
Nedělní probouzení u vody
zpříjemnil hudbou písničkář Ziggy
Horváth, který bavil i přihlížející diváky až do vyhlašování výsledků. Celkem se pořadatelům podařilo sečíst
45ks ryb z odevzdaných závodních
povolenek. Do vybraných závodních
druhů ryb patřil kapr, amur, sumec,
štika, candát, úhoř a okoun. V nej-

hojnějším počtu ulovených ryb vévodil Kapr obecný s 15 ks a ve vybraných délkách (92, 88, 83, 80 a 78
cm) patřil mezi nejvíce lovené druhy.
Hodně rybářů se také snažilo o ulovení Úhoře říčního, jehož počet se
zastavil na 11 ks evidovaných ryb.
U dravých ryb vévodil v celkovém
počtu 9 ks Candát obecný a dva
lovci se přihlásili o umístění do kategorie Štiky obecné s mírami 94 cm
a 90cm. Jako každý rok v tomto období se rybářům nepodařilo umístit
v kategorii Sumce velkého.
Úspěšní závodníci byli odměněni krásnými cenami a na pořadatelích byl úkol zvolit „Nejhodnotnější
rybu závodu“. Tou se stal 92 cm
kapr a její lovec, Šimek M., tak získal poukaz pobytu na přehradě Orlík pro dvě osoby. Ulovení kapři nad
65cm po vyhodnocení byli vráceni
zpět do revírů. Veškeré dění závo-

du ukončila bohatá tombola a její
šťastní výherci. Rybářský spolek tak
děkuje všem zúčastněným, sponzorům za krásné sponzorské dary
a v neposlední řadě všem, kteří se
jakkoliv podíleli na organizaci a průběhu závodů.
Bc. Pavel Kašný, člen výboru
RS Napajedla - Spytihněv
Výsledky závodů:
Kapr obecný:
1. Šimek M. – 92 cm
2. Franěk Š. – 88 cm
3. Blahut – 83 cm
4. Klučka V. – 80 cm
Amur bílý:
1. Škrabalová S. – 73 cm
2. Toköly V. – 72 cm
3. Hyrdracz M. – 68 cm
Úhoř říční:
1. Sedláčková J. – 90 cm
2. Šobáň R. – 78 cm
3. Jakšík J. – 77 cm
Candát obecný:
1. Lorenc P. – 70 cm
2. Podušková V. – 54 cm
3. Hamada I. – 54 cm
Štika obecná:
1. Gajdoš L. – 94 cm
2. Šerý B. – 90 cm
Okoun říční:
1. Klain L. – 32 cm
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Děkovná mše
V neděli 30. srpna se uskutečnilo v kostele ve
Spytihněvi poděkování za úrodu. V chrámu slavnostně
vyzdobeném dekoracemi z výpěstků ze zahrad spytihněvských farníků proběhla mše svatá, při níž byly neseny nejen běžné obětní dary, ale i například chléb, obilí,
květiny, zelenina a ovoce, a to jako výraz díků za letošní
úrodu.

Slavnosti vína v Uherském Hradišti
V Uherském Hradišti se 12.
září 2015 konaly tradiční slavnosti vína. Krojovaného průvodu
se opět zúčastnili i zástupci naší
obce. V odpoledních hodinách pak
na nádvoří Staré radnice vystoupily spytihněvské soubory Babčice
a Chlapčiska.
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Svátek slaví Spytihněv
Již tradičně jsme 6. července oslavili jmeniny naší
obce. Oslavy začaly příjezdem knížete Spytihněva na
svůj hrad. Zde jej přivítal starosta obce Vít Tomaštík.
Kníže byl potěšen, že se akce zúčastnilo opět hodně
Spytihněvanů. Následoval program, ve kterém vystoupily pěvecké soubory Babčice a Chlačiska, dále Spytihněvská chasa, Schóla, břišní tanečnice. Obecenstvo
velmi zaujalo vystoupení spytihněvského rodáka Filipa
Kapitána a jeho taneční partnerky Tiny Šáchové, kteří
ve své kategorii získávají stále významnější ocenění
za své taneční umění. Vrcholem akce bylo vystoupení
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valašského siláka a držitele různých světových rekordů Železného Zekona. Celý pořad provázela kapela
Pozdní sběr. Večer se pak konala Spytihněvská hitparáda. Nato následovala ohňová a světelná show skupiny Ardor Viridis. Po celou dobu oslav se čepovalo opět
pivo Spytihněv a probíhala díky sponzorskému daru
pivovaru Konrád i ochutnávka piv pivovaru. Bylo zajištěno i další občerstvení. Akci moderoval Vlasťa Macík
z Rádia Kiss Publicum. I vzhledem k nádhernému počasí se lidé dobře bavili.
-MT-
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Zájezd důchodců
Sbor pro občanské záležitosti dne 29. září zorganizoval tradiční zájezd důchodců. Letos jsme navštívili město Kopřivnici a tamní Technické muzeum Tatra
se svými věhlasnými exponáty automobilů firmy Tatra.
Při cestě z Kopřivnice do Nového Jičína jsme navštívili
i městys Hodslavice, místo narození českého budite-
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le Františka Palackého. Oběd byl v klidné restauraci
v Bludově. Po obědě jsme navštívili renesanční město
Nový Jičín známé svou výrobou klobouků v továrně Tonak. Zde měli účastníci zájezdu volný program. Zájezd
důchodců ve vydařil i díky hezkému počasí.
MT

Obřad vsypu
Sbor pro občanské záležitosti připravil 17. 10. 2015
na vsypové loučce na místním hřbitově obřad vsypu
zpopelněných ostatků našich zemřelých občanů do
země. Vsypová loučka je prostor s pěstěným trávníkem a esteticky vytvořeným a udržovaným okolím.
O umístění každého zesnulého se vede přesná evidence. Podstata ukládání zpopelněných ostatků vsypem spočívá v tom, že se vyhloubí jamka o průměru
asi 20 cm, hloubce asi 50-60 cm a do této jamky se
při obřadu vsype popel zesnulého. Vsyp provádí obřadník. Rozloučili jsme se s našimi občany: Marií Tomaštíkovou + 18. 2. 1999, Františkem Tomaštíkem +
10. 1. 2000, Vladimírem Dvořákem + 29. 8. 2011, Marií
Černou + 27.2.2015.

Lampionový průvod
V podvečer dne 16.11 2015
se odehrál druhý ročník Lampionového průvodu pro děti, který
měl velký úspěch. Po setmění
rozzářily ulice naší obce lampiony
a úsměvy našich dětí, pochodně
pak nasměřovaly průvod k nočnímu dobrodružství na zahradu
MŠ. Malí účastníci a jejich rodiče

završili program tancem, hrami
a občerstvením na sále kulturního
domu. Věříme, že se lampioňák
stane tradicí a těšíme se na další
ročníky.
Organizátory této akce jsou rodiče dětí ze školky a školy, akce
se uskutečnila za podpory Obce
Spytihněv finančním příspěvkem

na náklady spojené s akcí.
Tímto zveme k další spolupráci
rodiče dětí, kteří mají zájem o rozkvět více akcí pro Spytihněv a nechtějí se ,,nudit“ doma. Chystáme
i jiné podobné - například karneval, který se uskuteční 2. 4. 2016.
Ozvěte se na číslo 605 079 361.
Veronika Krásná

Vánoční koncert dechové hudby Šohajka
V neděli 13.12.2015 se v místním kulturním domě uskutečnil
tradiční vánoční koncert. Tentokrát pozvání přijala dechová hudba Šohajka z Dolních Bojanovic
se svým kapelníkem Vojtěchem
Ducháčkem. Během bezmála
dvouhodinového koncertu předvedli hudebníci z Šohajky řadu
adventních i vánočních písní, přičemž nechyběly ani instrumentální skladby.
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Rozsvícení vánočního stromu
O první neděli adventní, dne 29.11.2015, se konalo rozsvícení vánočního stromu. V programu vystoupil pěvecký soubor Babčice, školní děti a k přítomným promluvil starosta Vít Tomaštík. Celý program doprovázela dechová
hudba Topolanka. Přítomní měli možnost občerstvit se svařeným vínem a punčem, který připravili členové místního zahrádkářského svazu.

Předvánoční
setkání na faře
14. prosince se uskutečnilo na faře posezení farníků, při kterém Otec Bohumil Kundl poděkoval přítomným za práce a služby pro spytihněvskou farnost,
ať už jde o zdobení kostela květinami, praní prádla
pro mešní obřady, úklid kostela, varhanní doprovod,
zpěv při bohoslužbách, za službu kostelníka. Nesmíme opomenout také práce s údržbou kolem kostela
a fary, stejně tak organizování činností souvisejících
s duchovním rozvojem společenství.
Předvánoční setkání proběhlo v přátelském povídání při výtečném jídle a zahřívajícím svařáku, čaji,
kávě a upečenými sladkostmi. Pohlazením pro duši
byl zase poslech několika barokních skladeb, které
zahrál Otec Bohumil na trubku. Do svých domovů od-
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cházeli všichni s dárkem, pocity pospolitosti a radosti.
Velké poděkování za pozvání a vytvoření příjemné
atmosféry očekávání Vánoc.
M. Kol.

KNIHOVNA
Knihovnické akce
Poslední tři besedy v knihovně
byly různorodé. Pan Pavel Kavřík
nám dal do souvislostí geopatogenní zóny, nově přicházející techniku
a jejich vliv na naše zdraví. Čtenáře
„Žítkovských bohyní“ potěšila přednáška pana Jiřího Jilíka, který nám
vyprávěl o životě na Kopanicích
a žítkovském čarování. Poodkryl
nám taje zaříkávání a na zajímavém

videu jsme mohli vidět poslední bohyni. Z kraje nedaleko od nás jsme
se přenesli do indických metropolí
a Kašmíru, kterým jsme se toulali
společně s Pavlínou Váchovou. Zavítali jsme do slavných památek Indie, poznali spalovací gháty u řeky
Gangy, a také se projeli na dvouhrbém velbloudovi.
-hk-

Senioři komunikují 2015 – počítačový kurz pro seniory
V letošním roce se nám podařilo uspět v projektu Senioři
komunikují 2015, jehož cílem je podpora vzdělávání seniorů
v oblasti ovládání a užívání osobních počítačů. V naší obci tak
proběhl počítačový kurz, do něhož se přihlásilo 13 seniorů. Kurz
byl financován z Nadačního fondu Livie a Václava Klausových,
který uspořádal již několik stovek takových kurzů po celé České
republice.
-hk-

Jak se nám daří na VU3V
Kouzelná geometrie
Od února do dubna tohoto roku
jsme si ke studiu na Virtuální Univerzitě třetího věku vybrali „Kouzelnou
geometrii“. Ze začátku jsme zavzpomínali na školní léta, ale kružítko ani
vzorečky naše setkání nevyplňovaly. Zajímavé bylo samotné uvědomění si, jak jsme geometrií obklopeni. Začali jsme citlivěji vnímat rozety
na chrámech, klenby, vzory tvořící
tapety či vlysy, ale také listy na stromech a rostlinách… Společně s virtuálními lektory jsme se vypravili
mimo jiné za památkami do Říma
a toulali se dávnými i moderními architektonickými styly.
Hořkosladká Břeclav
U toulek jsme zůstali a v květnu vyrazili do Břeclavi na slavnostní předávání Pamětních listů za
zdárně ukončený semestr. V rámci
odpoledního programu jsme si pro-

hlédli břeclavskou synagogu, Lichtenštejnský dům, zámeckou věž
a místní pivovar, kde byla součástí
prohlídky i ochutnávka. Abychom
tento den nezakončili hořce, zavítali
jsme ještě do dobré cukrárny.

me do Doloplaz pro další Pamětní
listy za ukončený čtvrtý semestr.

Etika jako východisko
z krize společnosti
Po podzimních přednáškách na
toto téma často zůstalo ticho. Jejich obsah v nás dozníval a přemítali jsme nad filozofickými otázkami
i nad „etickou“ realitou. Při závěrečných testech to však nabralo na dynamice, a tak si v lednu 2016 jede-

Máme nový web
o spytihněvské VU3V
Na našich nových webových
stránkách vu3v-spytihnev.webnode.
cz najdete všechno o našem studování i výletování - minulém, současném i budoucím, slovem i obrazem.
Třeba Vás nalákají se k nám připojit.
-hk-

V období únor – duben 2016 budeme studovat téma:
ŽIVOT A DÍLO MICHELANGELA BUONARROTI
KDY: 1x za 14 dní - vždy v úterý v 16 hodin (začínáme 9.2.2016)
KDE: knihovna Spytihněv
Semestr obsahuje 6 virtuálních přednášek, cena celkem 300 Kč.
Info: www.e-senior.cz a u Hany Kolaříkové: 723 015 631
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Slovácké hody s právem
Jako již tradičně se druhou říjnovou neděli konaly
v naší obci hody. Podstárkování se letos ujal Lukáš
Plichta. Mladšími stárky byli Jiří Šibor a Klára Dalajková a funkci starších stárků se zhostili Marek Zbožínek
a Monika Číhalová. Letošní podstárek to neměl jednoduché, jelikož procifroval celou obec od Babic skoro až
do Napajedel.
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Počasí nám letos moc nepřálo, ale zahřáli jsme se
dobrým jídlem, pitím a tancem, ke kterému nám hrála
DH Topolanka a CM Harafica. Letošní hody se i přes
zimu moc vydařily a už teď se těšíme na krojový ples,
který se bude konat 23. ledna.
Jiří Šibor
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Školní novinky
„Škola pro život“
Základní škola a Mateřská škola Spytihněv, okres Zlín,
příspěvková organizace

Jako rybičky
Tak jako roky předchozí, tak i letos jsme v době od
února do června jezdili s dětmi naší MŠ na předplavecký výcvik do Plavecké školy v Aqua parku v Uh. Hradišti. Z celkového počtu 55 dětí se kurzu účastnilo 42 dětí
z obou tříd. Děti se na plavání vždy velmi těšily a také
se toho hodně naučily. Strach z vody už nemá nikdo,
ty nejšikovnější již skáčí do hluboké vody, potopí se

Netradiční výlet
6. 5. 2015 jsme se s dětmi vypravili na netradiční výlet za poznáním. Protože máme v naší MŠ děti chytré
a zvídavé, které velmi rády objevují nové věci a dělají
nejrůznější pokusy, vybrali jsme pro ně akci IQ Parku
Liberec, která se konala v Kovosteelu St. Město. Jednalo se o interaktivní výstavu pod názvem „Hry a klamy“. Strávili jsme zde celé dopoledne a stále jsme měli
co objevovat, tak se nám tam líbilo!! Některým dětem
ani to nestačilo a návštěvu si ještě jednou zopakovali
se svými rodiči.
-TJ-

Slavím, slavíš, slavíme...
Jarní a letní období je tradičně
v naší MŠ bohaté na nejrůznější
akce a výlety pro děti a jejich rodiče. Jako jednu z mnoha bychom
chtěli vyzvednout oslavu „DNE MATEK“, kterou jsme letos uspořádali na půdě naší MŠ v jednotlivých
třídách pro naše maminky a ba-
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pro puk, který vyloví, splývají bez pomůcek na břiše
či na zádech. Také 5 našich dětí se zúčastnilo plavecké soutěže „Kapřík“. I když nezískaly kov nejcennější,
odnesly si medaile „perníkové“. Současně děkujeme
Obci Spytihněv za finanční zajištění dopravy v částce
20 000,-Kč. / viz foto/
-TJ-

bičky. Předvedli jsme maminkám
nejenom krásná a milá vystoupení,
ale potěšili je i malým dárečkem –
srdíčkem nebo kytičkou. Maminky
na oplátku připravily malé pohoštění pro všechny – děkujeme!! /viz
foto/
-TJ -

Loučení...
S naší MŠ se v letošním školním roce 2014/15 loučí 16 předškoláků, kteří po prázdninách započali
svou cestu za vzděláním a poznáváním nástupem do 1. třídy ZŠ.
Slavností rozloučení se uskutečnilo
ve třídě „Sluníček“ 25. června 2015
v 15,00hod. MŠ jim na tuto cestě
popřálo hodně úspěchů, dobrých
kamarádů a co nejvíce tvořivých
a chápajících pedagogů.
/ viz foto/
-TJJsou to tyto děti:
Bílý Jiří
Burešová Markéta
Čevela Richard
Janíková Bohumila
Kostečka Lukáš
Krásná Adéla

Není tomu tak dávno, kdy jsme
v mateřské škole vítali na začátku
školního roku nové děti. Mnohé
z nich se těžko loučily s maminkou,
zvykaly si na nové prostředí, paní
učitelky, kamarády a celkový režim
dne v mateřské škole. Jiní se zase
lehce začlenili do kolektivu třídy,
absolutně bez potíží se přizpůsobili režimu mateřské školy. Ani se mi
nechce věřit, že už se pro změnu
budeme s některými „školáky “ loučit.
Všem ,,školákům“ přeji, aby
pro ně přechod z mateřské školy
do školy základní byl co nejpříjem-

Kvapil Petr
Marková Justýna
Myrzanyč Kristýna
Myrzanyč Martin
Németh Tomáš

nější, aby si bez potíží zvykli na
režim základní školy a vše co k ní
patří. Vám rodičům přeji sílu, klid
a trpělivost, kterou jistě v těch začátcích budete potřebovat.
Děkuji všem rodičům za celoroční spolupráci, podporu při různých akcích MŠ, ale i ochotě účastnit se společně s námi různých
akcí, při kterých byla nutná Vaše
podpora, ale i účast (např. soutěž
malých kapříků v plavecké škole
v UH,vítání občánků, připravovaná
akce MŠ a OÚ Spytihněv „Hurá na
prázdniny“).

Sobotková Elen
Stanislav Tobiáš
Stroužková Natálie
Tománková Laura
Valentová Hannele

Za spolupráci děkuji všem institucím, se kterými také po celý
rok spolupracujeme (DPS, SDH,
OÚ, ZŠ, prodejna COOP, Vinárna
p. Kostečkové, aj.
Poděkování patří také všem
sponzorům, kteří MŠ podpořili při
zakoupení televizorů pro děti do
obou tříd, díky kterým budeme
moci dětem nabídnout výukové
programy, apod. (realizace zakoupení proběhne v době prázdnin).
VŠEM PATŘÍ VELKÉ DÍK !!!!
Za celý kolektiv MŠ
Růžena Štulířová
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Co jsme prožili ve školce
,,Pojďte děti dokola, učitelka zavolá. Chytneme se
za ručičky, ať jsme kluci či holčičky. Velké kolo uděláme,
protože se rádi máme, hezký den si přivítáme…..“. Zahájili jsme nový školní rok, kde jsme se mohli společně
přivítat jak s dětmi, které již mateřskou školu navštěvovaly, tak s dětmi novými. Aby se děti v mateřské škole
cítily dobře, zařazujeme si pravidelné rituály, vítací básničky, učíme se nové písničky, ale také jsme si vymysleli
a určili společná pravidla, která nás provázejí po celý
den. Činnosti, které si pro děti připravujeme, se snažíme
vždy nějak zpestřit a obohatit. Dětem se velmi líbily hry
s přírodninami, které jsme si nasbírali při výletě do zámeckého parku v Buchlovicích. Přírodniny jsme si třídili
podle tvaru, ale také jsme je využívali k matematickým
představám, hmatovým a pohybovým hrám, pracovně
– výtvarným činnostem. Do práce s přírodním materiálem jsme zapojili také rodiče, jejichž úlohou byla společná domácí výroba ,,Podzimáčka “. S podzimem jsme
se rozloučili společnou akcí s rodiči na školní zahradě,
výstava ,,Podzimáčků“ spojená s opékáním špekáčků. ,,
Podzimáčci“, kteří nepodlehli vlivům počasí, nás na naší
zahradě vítají každý den při pobytu venku.
Stejně tak jako každý rok, se i my v mateřské škole
připravujeme na hody. V průběhu dopoledních činností si děti napekly ve spolupráci s paní kuchařkami MŠ

hodové cukrovíčko z mrkvového těsta či velký táč z kynutého těsta ozdobený tvarohem a ovocem. V závěru
týdne si děti v krojích zatancovaly mazurku, a ochutnaly
napečené dobroty.
Netradičním způsobem jsme si přivítali adventní
období, kdy nás v MŠ navštívily lektorky z ekostřediska
Líska Vsetín. V průběhu programu, který si pro děti připravily nás navštívil svatý Ondřej, svatá Barbora, Anděl
– doprovod svatého Mikuláše, svatá Lucie a děti se tak
seznámily se zvyky a tradicemi, s nimi spojenými. Při
malých dílničkách si vyrobily lucerničku a kapříka ozdobeného těstovinkami.
I letos se některým dětem zatajil dech při návštěvě Mikuláše, Anděla i Čerta. Děti však měly pro Čerta
a Anděla připravenou básničku, Mikulášovi zazpívaly
písničku, a tak jsme naštěstí v mateřské škole zůstaly
ve stejném počtu.
Předvánoční atmosféru si zpříjemníme společnou
akcí s rodiči na ,,Vánočním zpívání“ před mateřskou
školou, na kterou se všichni při ochutnávce vánočního
punče a voňavého cukrovíčka těšíme 16.12.
A jsou tady Vánoce. Přejeme Vám příjemné prožití nejkrásnějších svátků v roce, do nového roku zdraví,
štěstí a lásku.
Kolektiv MŠ.

PŘÁNÍ
,,O Vánocích myslíme na ty, na kterých
nám opravdu záleží.
Jsou jako bílé sněhové vločky, snášející
se na naši rozehřátou
dlaň. I kdyby se nám
nepovedlo všechny
tyto vločky pochytat
a pošeptat jim tiché
vánoční přání na dlani, stále můžeme svá
přání pošeptat do
zimního vánku a ten
je roznese do všech
koutů k našim blízkým“.
Přála bych Vám,
aby jste tyto krásné vánoční dny
prožili v kruhu své rodiny, blízkých
a svá vánoční přání jim pošeptali
přímo do ouška.

Děkuji Vám rodičům, sponzorům, partnerům za celoroční spolupráci, sponzorské dary i výpomoc
při organizaci na akcích pro děti MŠ.
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VÁM VŠEM PATŘÍ
VELKÉ DÍK.
Za kolektiv MŠ přeje
Růžena Štulířová

Končící páťáci
Ve školním roce 2014/15 opustilo základní školu ve Spytihněvi
celkem 13 žáků pátého ročníku
a v září nastoupí do šestého ročníku
1.ZŠ v Napajedlích pravděpodobně
všichni. Zůstanou jim krásné vzpomínky a můžou se těšit na nová
dobrodružství. Něco málo z toho,
co prožili popsali v krátkých příspěvcích.
Mgr. Simona Válková, třídní
učitelka
Vzpomínky ve škole
ve Spytihněvi
Škola - Jaká byla,
psáno od 2 páťaček
1.třída: Nastoupili jsme na školu
ve Spytihněvi seznam s paní učitelkou Evou Pisarovskou.
2.třída: Už jsme ve druhé třídě
umíme číst, psát, počítat. Paní učitelka Eva Pisarovská nás mnoho
naučila.
3.třída: Byla mnohem těší sice
jsme něco věděli ale nebylo toho
moc.
4.třída: Byla mnohem těžší, měli
jsme pana ředitele Petra Mašláně
a v polovině čtvrté třídy k nám nastoupila nová žákyně a ta se jmenuje Eliška Kolářová.
5.třída: Je těší než jsme si mysleli a máme paní učitelku výbornou
Simonu Válkovou a ještě k nám přišel
nový žák jmenuje se Matyáš Horváth.

Druhý týden v červnu jsme jeli na školu v přírodě, kde jsme byli od 8.6.2015
až do 12.6.2015, bylo to tam super.
Píšeme to dne 19.6.2015 a je už pomalu konec školního roku a nastupujeme na 2.stupeň do Napajedel.
Moc se nám tu líbilo a bude se
nám stýskat po všech učitelích a dětech.
S láskou Kristýna a Eliška
Vzpomínky na školu
ve Spytihněvi
Byla to docela sranda. V první,
druhé a třetí třídě nás učila paní učitelka Eva Pisarovská. Byla to snad
ta nejlepší učitelka co jsme kdy měli.
Moc děkujeme.:-D
Ve čtvrté třídě nás učil pan ředitel/učitel Petr Mašláň. Byla s ním
obrovská sranda. Vždycky nám povídal historky, zabralo to skoro celou
hodinu. To je dobře.:-P Taky moc
děkujeme.

A v páté třídě nás učila paní učitelka Simona Válková. Bylo to 2 v 1.
Byla s ní sranda a zároveň nás taky
učila. Nechápu jak s námi měla tak
velkou trpělivost, protože na nás šla
puberta. B-) Samozřejmě nesmíme
zapomenout ani na paní učitelku
Pavlu Duchovou (velká medvědice, takovou měla přezdívku na
ŠVP). Dále tu byla paní učitelka
Olga Chudíčková (učila nás AJ ve
4.třídě a byla hodně hodná.) Pak tu
byla paní učitelka Silva Kaplanová
(učila nás AJ v 5 třídě.) Náš největší zážitek byla ŠVP v 5.třídě - byli
jsme v ZOO Lešná, pak jsme byli na
ranči. Bylo to prostě skvělé. Bude
se nám stýskat:-(Už se těšíme do
Napajedel.
S pozdravem David a Štěpa.
Vzpomínky páťáků
na školu ve Spytihněvi
Celých pět let na nás byli učitelé
hodní.
Od první do třetí třídy nás měla
paní učitelka Eva Pisarovská.
Ve čtvrté třídě nás měl pan učitel
Petr Mašláň a v páté třídě nás má
paní učitelka Simona Válková.
Jezdili jsme na různé výlety
a hodně nás potěšilo, že na týden
přijeli stážisti z různých zemí.
Byli jsme dvakrát na škole v přírodě ve druhé a v páté třídě. Na horní Bečvě a na Všemině.
Bude se nám stýskat po této
škole, všech učitelích a hodně jsme
se toho naučili.:-)
Barbora a Rozálie
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Projekt EDISON
V prvním červnovém týdnu
hostila ZŠ Spytihněv návštěvu
čtyř zahraničních studentů vyslaných k nám díky projektu EDISON.
Tento projekt umožňuje žákům
seznámit se se zvyklostmi, tradicemi a kulturou jiných zemí, často
i velmi vzdálených. Projekt zároveň
slouží k podpoře výuky anglického
jazyka, protože dorozumívacím jazykem mezi zahraničními studenty
a našimi žáky je právě angličtina.
Zahraniční stážisté jsou zodpovědní mladí lidé, nejčastěji studenti
vysokých škol, kteří se v rámci pokusí představit sociální, ekonomickou a kulturní situaci své země. Žáci
tím mají možnost srovnání zmíněných cizích zemí s ČR a zamyslet
se případně také na tím, co by se do
budoucna mohlo změnit k lepšímu.
Federico z Itálie, Tara z Indonésie, Claudia z Číny i Carrie z Kanady/Hongkongu (během celého
svého života žijící střídavě v obou
zmíněných zemích) si pro naše
žáky připravili prezentace o své

zemi. Dověděli jsme se tak například, že v Itálii se chodí do školy
i v sobotu, že v Číně a Hongkongu
mají velký význam oslavy čínského
nového roku, že Indonésie se skládá ze spousty ostrovů a ostrůvků
na rozhraní dvou oceánů – Tichého
a Indického. Studenti také ochotně
odpovídali na četné dotazy našich
žáků. Děti zajímalo, jaké mají jejich noví známí oblíbené jídlo, jaká
barva se jim líbí či jaké chovají domácí zvíře, ale také podrobnější
informace o tom, jak žijí: Tara studuje chemické inženýrství a chce
v budoucnu pomáhat firmě v podobném oboru, ve které pracuje její
tatínek, budoucí lékařka Carrie preferuje jako místo pro život Kanadu,
kvůli krásné přírodě – Hongkong
se jí zdá příliš hektický. Claudia si
při studiu materiálového inženýrství příležitostně přivydělává jako
modelka a Federico dělí svůj všední den mezi studium mezinárodních vztahů, pomoc svému tátovi
v rodinné firmě na výrobu obuvi
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a fotbalové tréninky. O víkendech
pak vyráží na zápasy a celý den
s sebou obvykle mívá svou malou
dceru.
Stážisté se našim žákům také
snažili něco předat po praktické
stránce – Tara všem ukázala tradiční tanec své země, který se pak
snažili napodobit, Federico a Claudia je učili pár slovíček ze svého
rodného jazyka, s Claudií také vyráběli vějíř s vlastnoručními kresbami připomínajícími Čínu. S porozuměním pomáhaly dětem po celou
dobu čtyři překladatelky z řad učitelek ZŠ Spytihněv i bývalých žákyň
školy.
Po čtyřech společně strávených
dnech by děti nejradši chtěly, aby
stážisté zůstali ve škole natrvalo.
Ale to samozřejmě nešlo – mladí
lidé se museli vrátit domů, ke svým
rodinám, do školy. Na rozloučenou
dostali od dětí i od vedení školy
dárky, které jim budou připomínat
týden strávený v naší škole.
Mgr. Sylva Kaplanová

Jak se třeťáci těší na Vánoce
Naše rodina se strašně těší na Vánoce. Je to období krásné atmosféry a klidu. Štědrý den je pro naši rodinu tím nejkrásnějším dnem v roce.
Štěpán
Já se těším na dárky a na pohádky. A že budeme
spolu celá rodina. Doufám, že napadne sníh, chtěl
bych se s kamarády koulovat a stavět sněhuláka.
Daniel
Já už se těším na štědrovečerní večeři a na to, že
se všichni sejdeme u jednoho stolu. A taky na dárky
pod stromečkem, na pohádky a na koledy, které budeme zpívat u stromečku.
Monika

My půjdeme o svátcích do lesa dát všem zvířátkům jídlo. Těším se, až si na adventním věnci zapálíme čtvrtou svíčku. Po večeři na Štědrý večer
budeme zapalovat prskavky. Až zacinká zvoneček,
půjdeme se podívat, jestli už chodil Ježíšek a rozbalíme si dárky.
Tom
Na Vánoce míváme kapra. Před Vánocemi ho chodím skoro každou půl hodinu kontrolovat. Nejvíc mě
baví zdobit stromeček. Péct mě až tak moc nebaví.
Po večeři si rozbalíme dárky a pak jdeme k babičce
a dědovi. Na Štědrý večer půjdu do kostela. Jestli napadne sníh, postavíme s klukama bobovou dráhu.
Jakub

MOJE VZPOMÍNÁNÍ
CESTA DO ŠKOLY - dokončení
Po chodníčku od Jána sme pokračovali kolem radnice, kde úřadovali ti, co védli obec. Hlavníma
dveřama sa vešlo do chodby v přízemí a z téj na počtu, velikého sálu
úřadovny obce (teď obřadní síň),
kancelářa JZD, četnické stanice
(okrsku VB), učebny náboženství,
kde si nás vodila katechetka ze školy. V prvním patře dva obecní byty.
V jednom bývala paní Hruškova
Aloisie se synem, vdova po četníkovi, co ho za okupace kdosi zastřelíl prý omylem v Halenkovském
dvoře při obchůzce. V druhém pán
poštmístr Bartík s rodinů. Před radniců za nízkým drátěným plotkem
u vysokého smrku pomníček našim
občanom, co zahynuli v koncetrákoch za 2. světovéj války.
A šli dál kolem dřevěného šprlatového plota, za ním veliká ovocná
fárská zahrada, uprostřed sklep.
Bokem ní k cestě směr nádraží
fárské mlaty (nyní KD a okolí). Sůsedila ze starým hřbitovem, stařenka říkala kerchovem, a cestů za
kosniců (za KD). Hneď vedle plota
zahrady zédka z tihel, kameňa,
ukončená stříšků, tá oddělovala ze

všeckých stran starý hřbitov a kostel
od cesty, chodníka a Rozehnalovéj
(č.p. 48) zahrádky, co sůsedila také
ze hřbitovem (nyní část parčíku)
a márniců, kosniců, proto cesta za
kosniců, po keréj sme také často
chodívali. V zédce úzká dřevěná
bránka (vchod pro pěší), hřbitovní
pumpa. Uprostřed zédky okrasná,
průhledná, železná brána - hlavní
a jediný vchod na cestu, po keréj
chodili lidé, průvody svatebčanů,
smuteční průvody s nebožtíkem do
kostela k obřadom. Iný příchod v téj
době nebýl, všady kolem dokola zédka.
Po pravéj straně brány u zédky
na prostranství stál pomník padlých
v 1. světovéj válce, za nízků železnů ozdobnů ohrádků s bránečků
a vysoká lipa. Kolem něho pořádek,
květiny, svíčky, udržovaný rodinama
padlých vojáků. Plac před zédků do
doby než sa změníl – napřímíl směr
hlavní cesty – byl veliký, uprostřed
toho všeckého vévodíl a býl vidět
náš kostel s vysoků věžů, slunečníma hodinama, nejvyšší stavba
dědiny, s velikým křížem u zadních
dveří (vchodu). (O kostele, starém

hřbitově a škole zas indy). Tak sme
to znali my, dávní školáci.
Ke kostelu, hřbitovu, fárské zahradě, sklepu, mlatom patřila naproti vysoká budova fára č.p. 1. Za nás
už tam bývál velebný pán Valentin
Zavadil, nemocná paní kuchařka –
hospodyň a paní učitelka Boženka,
kerá učila také u nás ve škole. Ostatní místnosti slůžily jako kancelář,
úřadovna k uložení a psaní fárních
matrik, křestní, oddavkovéj, úmrtní
a pro účely kostela. Pobíhali sme
před farů a čekávali na velebného
a společně odcházali na vyučování náboženství do školy. Na střeše
fáry byla zabudovaná hasičská siréna, u vchodu vypinač na spuštění. Kolem fáry oplocená zahrada
a ovocné stromy, dvůr, hospodářské
stavéní, chlévy, krmíky, šopky, k nim
příjezd vrátama od hlavní silnice. Na
placi před hospodářským stavéním
(nyní prodejna potravin) veliká lipa,
obecní váha, vážil sa na ní dobytek,
voze naložené slámů, senem, erteplama, řepů. Z rampy sa nakládal
dobytek na auta nebo vlečku traktóra. U váhy stála místnost s okénkem a dveřama. Já pamatuju, že
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vážil pan Varmuža Rudolf z č.p.
182, prodávál tam aj cigarety, sirky,
tabák, cigaretové papírky. Potom
váha už enom slůžila jako dílnička
a sběrna, kde švec Tomáš Jakvid
z č.p. 335 spravovál botky, aktovky,
tašky. Náročnější opravy a opravy
silónek (pančochy) odesílál do podniku v Napajedlích. Pamatuju ho
malého drobného člověka v ševcovskéj zástěře, v hubě s veržinků, kerá
voňala už nadaleko.
Na prostranství před fárů stála
řada vývěsních prosklených nástěnek – skříněk různých spolků
a místního kina. Z levéj strany fáry,
při cestě do dědiny (vedle obchodu
s potravinama) chodívali sme kolem velikéj zemědělskéj usedlosti,
č.p. 2, keréj jedinéj v dědině sa říkalo „Grunt“. Dlůhé obytné stavéní
s výminkem pro staříčky, hospodářské budovy, stáje pro koně, chlévy
pro krávy, krmíky pro prasata, drůběž, sklep, hnojiště, pobíhál tam
psík Alík, možná Puňťa, nebo Brok.
Nevím. Veliké humno, tahlo sa až
ke stodole, do keréj sa svážala úroda z polí přímo vjezdem od hlavní
cesty (nyní plac před činžákem
č.p. 442,519). Humno aj dvůr mělo
nezvyklé ohrazení z tihel kotovic,
kameňa, ukončené stříšků ze skřidlice, dosť vysoké. Dyž sme chtěly,
zvědavé děcka, přes ňu nahlédnůt,
co sa v humně nebo na dvoře děje,
mosely sa jeden druhého vysadit.
U hlavní cesty býl zas vysoký plot
ze širokých desek. Zpomínám na
obrovský kaštan u vrát, pod kerým
sme si sbírali kaštany a nekdy klučiska (písečáci) ich aj kameňama
rážali. Sbírali také ořechy výlupky,
co padaly před zédku na chodník
a cestu. Strýček František a tetička
Mařena Vojtěškovi, zvaní „Gruntovští“, měli koně, krávy a ostatní havěť, všelijaké potřebné zemědělské
stroje a nářadí. V dědině bylo víc
sedláků z větší výměrů půdy (hektary) a usedlosti, ale „Grunt“ enom
jeden. Proč, to nevím, ani nás to
děcka nezajímalo. Humno, obytné

a hospodářské stavéní a stodola
byly vykůpené na stavbu činžáků
(naproti OÚ), zbytek teď volný plac
(vedle č.p. 3), vše zbořené. Tetička
Vojtěškovi na stáří bývali v jednom
z bytů v činžáku.
Z pravéj strany fáry naproti hospody vyčnívala vyšší budova z ozdobnů fasádů kolem oken a vchodu,
největší obchod v tů dobu v dědině
„Konzum“ - výkladní skříň aj vchodové dveři opatřené plechovů stahovací roletů. Prodávalo sa tam smíšené
zboží, bylo naskládané ve vysokých
dřevěných regáloch, u nich stály
veliké pytle můky, cukru, strůhanky,
čočky, fazule. Prodavač to nabírál
lopatků do papírových kabelek – věčina zboží nebyla balená, prodávalo
sa na váhu, kolik kdo si mohl kůpit.
Vybrané zboží skládál na pult, potom
začál psat ceny na bloček a z hlavy
počítál. Za mě pán František Marholt
a jeho žena Ivanka z č.p. 3. Chodilo
tam moc zákazníků, stávala fronta (řada) až po dveři. Tým samým
vchodem co do obchodu sa šlo také
po srázných schodoch do prvního
patra, kde měla úřadovnu „Kampelička“, peněžní pobočka napajedelské Spořitelny.
Hneď konča hospody sme míňali obchůdek – bez okna, enom dveři
z ulice a po 4 schodkoch sa zešlo
do místnůstky bílo zalíčené, čisté.
V ní malý pultík, na něm naskládané
krabičky sýrů, balíčky smraďutých
tvarůžků pod skleněným poklopem,
vajíčka, jogurty ve skleničkách, veliký bochník sýra (tvarohu), z kerého paní Gusta Vavřinková z č.p. 70
nebo tetina Božena Zámečníkova
z č.p. 67 ukrajovala na přání kupujícího kolik chtě´l. Vedle pultíku stálo štokrle, na něm vylévaný škopek
plný mléka, z kerého odměrkama
z hliníku na delším držadle nalévali
mléko do přinesených konviček. Pamatuju odměrku ¼, ½, 1 litr, a také
to, že mléko bývalo dobré, zdravé,
mohlo sa nalét do kameninového hrnca, látky, nechat nekolik dní
v teple až sa zkyštilo na kyšku, sta-
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řenka z vrchu posbírala smetanu,
bylo í tam na dva prsty vysoko a zaklechtala s ňů máčku. Kyška byla
hustá, že sa mohla krájat nožem,
potom sa rozškvrdlala dřevěným
švrlákem, v hrnečku osolila, bývala
k večeři s dobrým chlebem nebo
omaštěnýma erteplama uvařenýma s kmínem. Také sa kyška mohla pomály v kastrólku na šporheltě
zhřívat, až sa oddělil sýr (tvaroh) od
sirovátky, tak sa přecedíl a v pláténku vymačkál (vytůžíl) a stařenka z něho dělávala „sýr na staro“,
chuť měl jak tvarůžky, eště lepší.
Dala ho do kameninového hrnka,
osolila, okmínovala, přidala trochu
mletéj papriky a v teple uzrávál. Až
byl mazlavý, jedli sme ho natřený na
chlebě a zapíjali mlékem. Nebo sýr
enom osolila, rozmíšala s trochů kyšky a ze smetanů, nakrájala cibulku
nebo zelené cíbí a z misky užičků
jedli s chlebem. Z dnešního mléka
to už udělat nejde.
S prodejničků sůsedila chalupa
č.p. 70 vdovy paní Gusty Vavřinkové (Rudečtí), kolem zahrádka oplocená vysoků neprůhlednů zděnů
zédků. Vedle ní kůsek průjezdovéj
cesty k Dědákom č.p. 94 a ke stodole, v ní mlatička, drobní zemědělci tam mlátívali svoju úrodu obilé.
Jejich humno sůsedilo s Matějovým č.p. 95 a byly ohrazené plotem
z desek až k chodníku u silnice.
Obě obytné chalupy postavené
končá humen s vchodem z uličky
na Zábraní (tak jak č.p. 96 Snopkovi a další), chalupy č.p. 70, 94, 95
byly vykůpené, zbořené, dnes tam
stojí Nákupní středisko a kolem veřejné prostranství. V dalším humně
u stodoly Šústalkovéj nám učarovál
nádherný krásný rovný dub, pěknějšího tehdá ani dnes v dědině néni
– neroste snáď ani v lesi. Z jeho
košatéj koruny padaly duběnky (na
malém stonku halůzky misečka
a v ní sedě´l vejcovitý malý žalud),
předháňali sme sa, kdo si ich nejvíc
nasbírá. Dodnes je okrasů našéj
dědiny. Dyť prý má přes 140 roků,

stačí si ho všímnůt a zadívat sa naň.
A kde? U stodoly Boženky a Františka Snopkových č.p. 96, zaslůží si
pořáď obdiv.
A hneď vedle vrátama s bránků
sa vešlo přes dvorek do stolářskéj
dílny vybavenéj potřebnýma strojama, v keréj provozovál svoju živnosť
mistr stolář Ignác (Hynek) Mitáček
č.p. 97. Vyučilo sa u něho nekolik
učňů a také jeho syni. Zhotovovali
tam na zakázku nábytek, kastlové
okna, vráta, vchodové dveři a různé
výrobky, a také truhly (rakve) pro ty,
jak by stařenka připomněla, „co nás
opustili a odešli na věčnosť“. Pamatuju, jak ze dvora dělníci vyjížďali
s vozíkem platoňákem na vysokých
gumových kolách, rozvážali hotové
věci až do domů.
A konečně na dolním pořádí sme
potkali poslední prodejnu naproti
školy – řeznictví Jaroslava a Johany Kotáskových č.p. 132. Občas
sme si k ním zaběhli kůpit dvě, tři
krůželky salámu, eště nebyl strojek
na krájání. Skoro celá dědina k ním
chodila na maso. Ani sme nedýchali, dyž ve vrátoch sa s řezníkem objevíl tak veliký pes, skoro jak malé

tele, naštěstí velice poslušný. Ale
také nezapomenu, jak sme málem
natahovali moldánky, jak šla tetička
a nésla v plachtě travnici uvázané
na zádoch, nebo strýc na tragači
v bedničce vézl pěkné bílé, nekdy
aj strakaté, kozlátko k řezníkovi na
zabití. My za něma pobíhali, litovali
a pohlazovali kozlátko, co nezavřelo
hubu a pořáď pomečávalo. Neměli
to v oblibě, odháňali nás: „šrubujte,
sřubujte si po svém“ (běžte pryč).
Na horní straně pořádí za Rozehnalovů zahrádků č.p. 48 sme chodívali kolem moc vystrčené chalupy
z řady až ke chodníku svobodnéj
samotářky tetiny Babušky Burešovéj č.p. 51 (teď nově postavená
vzadu). Neměla nás v oblibě, chodila ošumělo oblečená a s lidima sa
nestýkala.
Po celém pořádí, až ke škole,
byly před chalupama předzahrádky oplocené vyšším plotkem a eště
v řadě růstly stromy hrušky. Změna
nastala po úpravě cesty.
Za Babušků měli chalupu strýček Bohuš a tetička Terezie Šustalovi č.p. 11, k ním sme přes otevřené vráta nahlédali a zaujalo nás, jak

Jsem velmi ráda, když si při občasné návštěvě příbuzných ve Spytihněvi přečtu místní časopis - Zpravodaj -, anebo ho najdu na internetu.
Zprávy o spoluobčanech a životě v rodné vesnici
u mě vyvolávají vzpomínky. A třebaže už mnoho let
mám domov jinde, dění ve Spytihněvii mě nepřestává
zajímat, a těm mnoha novým věcem velmi fandím.
Poslední čtení, konkretně popis ulice Záhumení,
mě doslova nadchl. Díky řádkům paní J. Ulmanové jsem si vybavila mnoho zážitků, prožitých nejen

na zvláštním stroju krůtili obřísla ze
slámy, mlátili tam na maléj mlatičce
obilé, na fukaře čistili vymlácené
obilé od plev a také na šroťáku šrotovali obilé na poklud, a to tak, že
zrno sa nasypalo do nádobky, pod
ňů sa otáčaly dva proti sobě kulaté
kameně a ty pomocí pohonu elektriky drtily obilé na šrot.
Než sme konečně přišli ke škole,
to už byla poslední chalupa přímo
u chodníka (dnes nově postavená
vzadu) a v ní bývala na nás nedobrá tetka svobodná Anča Čevelka
č.p. 179. Nadávala nám, čekávala
za vrátama na mlatévni a hlédala,
abysme si nezvihli pod velikánsků
hrušků spadnuté hrušky ze země
na chodníku.
Hurá, a to už konečně sme
u školy. Jak sa říkalo – školu sme
neměli u huby (blízko), byla trochu
od ruky (daleko). Tak proto tolik zpomínek.
Istě ste si všimli, že moje zpomínání néni psané spisovnů češtinů
a slohově. Tak sa u nás mluvívalo,
chtěla sem sa trochu pokusit to zachovat.
J. Ulmanová

s ostatními dětmi ze Staré silnice a Záhumení, ale
právě s těmi všemi dospělými, o nichž píše.
Oceňuji, že použila výrazy tehdejší doby v krásném nářečí.
Myslím si, že tento článek potěšil nejen pamětníky, ale zaujal i mnoho mladých. Paní Ulmanové patří
velké poděkování. Těším se, že brzy chytí nový dech
a zdraví jí dovolí popis dalších ulic z dřívější doby.
Obec je nejen dlouhá, ale i krásná.
Ing. Marie Rybnikářová, Brno

Odvedenci ročníku 1940 – letošní pětasedmdesátníci
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MOJE VZPOMÍNÁNÍ
Stařenčino koledování
Budeme prožívat vánoční dobu a já zpomenu na
dávné vánoční koledy, co sů po stařence Barborce.
Veselme sa, radujme sa, narodil sa Ježíšek.
V jesličkách leží, pastýři tam běží jemu zpívati.
Aj my malé děti, chceme tam běžeti, jemu zpívati.
Ježíšku maličký, měj rád nás dětičky.
Srce aj dušičku, dáme Tobě, Ježíšku.
Zaťukál mně andělíček na srdéčko, zaťukál,
abych vám všem přeradostnů zprávu dál.
Přišél anděl z nebe výše, v nebi je teď zpěv a ples,
že Ježíšek narodil sa pro nás dnes.
Uvítejme Jezulátko plesáním a písněmi.
Sláva Bohu na výsostech, pokoj lidem na zemi.
Hore, hore, pastuškové, do Betléma poďme,
pomalůčku, polehůčku, Ježíška nezbuďme.

Dyž tam přijdem, před ním kleknem,
tak všeci spolu řeknem:
„Vítej, vítej, Králi, ó děťátko milý.
Stařenka nás ve vánoční svátky, až do svých 95
roků, navštěvovala – chodívala na koledu. My sa těšívali, že ju uhlédnem, pohostíme a obdarujeme. Byla
nám vděčná, říkávala: „Bůh vám zaplať a daj vám
eště dlůhá léta.“ Dobře si pamatuju, jak koledy zpívávala a také nám přitlůkala (napomínala): „Buďte
hodni, laskavi, dobrosrdečni. Chovajte se ke každému tak, jak k bližnímu svému. Nikdy nevíte, koho kdy
a kde budete potřebovat.“
A na Nový rok pravívala: „Vinšuju vám šťastný
a požehnaný Nový rok a všeckého hojnosť a po smrti
šup do nebe a věčnů radosť.“
A já vám všeckým přeju to samé.
J. Ulmanová

MOJE VZPOMÍNÁNÍ
Výročí účasti spytihněvských cvičenců na spartakiádách
V roce 1960 se konala v Praze 2. celostátní spartakiáda, na které cvičili i spytihněvští svazarmovci.
Díky Marii Bičanové (Rybnikářové), která se skladbu učila ve Svazarmu v Uherském Hradišti, skladbu
naučila cvičit i nás. Cvičili jsme v sokolovně u Pospíšilů. Někdy nás přišel zkontrolovat instruktor pan Vladimír Pavka. Naše vystoupení jsme převedli i na hřišti
ve Spytihěvi, v Kněžpoli, v Jalubí, v Nadachlebicích
a v Kunovicích.
V červnu jsme na spartakiádu do Prahy vyjeli vlakem. Ubytování jsme měli ve škole v Libni. V Praze
začaly prázdniny dříve. Nejdříve jsme v ranních hodinách procvičovali na stadionu na Vypichu. A potom
hurá na Strahov.
Bylo nás 16, tři kluci a třináct dívek, oblečeni do
modrých triček a trenek v tomto složení: Marie Bičanová (Rybníkářová), Jana Bičanová, Věra Janošková (Kaňovská), Hana Jelínková (Šprňová), Jarmila
Kraváčková (Kašpárková), Marie Mikešová (Škrabalová), Anna Močičková (Hapalová), Františka Řezníčková (Ridlová), Jaroslava Škrabalová (Hastíková),
Jaromíra Štěpaníková (Lupačová), Anna Vavřínková
(Škrabalová), Jana Zámečníková (Varmužová), Anna
Zlámalová (Jáňová), Miroslav Kučera, Karel Varmuža
a Jiří Zapletal.
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Spytihněvské ženy, které se zúčastnily cvičení na
První spartakiádě konané v Praze v roce 1955
(Ciranová Jožina, Janišková Štěpánka, Tomaštíková
Mirka, Marholtová Zdeňka, Varmužová Liba, Bartošíková Věra). Kromě žen cvičili v Praze i spytihněvští
muži, a to František Hošek, Antonín Šimčák, Jaroslav Mikulka a Vratislav Hladký.

Po zaznění znělky jsme se rozběhli na značky
a následovala naše skladba. Celkem jsme ji cvičili
dvakrát. Celostátní spartakiáda je pro mě nezapomenutelným zážitkem a vzpomínkou na celý život.
Kromě nás, kteří jsme vystupovali ve skladbě
Svazarmu, cvičili v Praze ještě i spytihněvští muži ve
skladbě mužů.
Anna Jáňová

účastníci cvičení v roce 1960 zleva horní řada Františka Řezníčková (Ridlová), Anna Močičková (Hapalová), Věra Janošková (Kaňovská), Jaroslava Škrabalová (Hastíková), Anna Vavřínková (Škrabalová),
Miroslav Kučera, Marie Mikešová (Škrabalová), dolní
řada Marie Bičanová (Rybníkářová), Jana Bičanová,
Jana Zámečníková (Varmužová), Jaromíra Štěpaníková (Lupačová), Anna Zlámalová (Jáňová) a Jarmila
Kraváčková (Kašpárková).

Účastnice spartakiády v roce 1960 – ve skladbě Rozsévačka se představily i Marie Vavřínková (Šefránková), Milada Vojtěšková (Skříčková), Jožina Ciranová
(Doležalová), Liba Varmužová (Churavá), Marie Polášková (Bartošková), Anna Ciranová (Voženílková)
a Antonie Bičanová (Kotyzová) na fotce chybí.

Pot, slzy, natáčky a víno
Pracovní rok vinařů – amatérů
je pestrý. Přináší zajímavé zážitky
a zkušenosti, někdy radost, jindy
zase zklamání. Především je tam
ale hodně práce a starostí…
Letošní pracovní rok vinařů
a ovocnářů začal s velkými rozpaky a obavami, protože minulé dva
roky byly problémové. Nepříznivé
počasí a s tím špatná úroda. První
postřik „do dřeva“ byl proveden, jarní řez a vyvázání také, byly odkopčeny přihrnuté kmínky a nastupuje
delší letní období preventivních postřiků „do listu“. Průběžně se bude
réva vylamovat a zakracovat, přihnojovat a bojovat s plevelem. Než
se tak propracujeme k podzimnímu
vinobraní, bude to stát hodně ná-

mahy, starostí a potu.
Rok 2013 přinesl silná krupobití, rok 2014 špatné počasí, málo
podzimního slunce a hodně dešťů,
což způsobilo zahnívání a plísně
na hroznech. Takto byla postižena
celá vinařská Evropa, včetně Itálie,
Rakouska a Francie. I tyto vinařské velmoci musely přivézt hrozny
z Afriky a Austrálie. Většina našich
vinařů byla nespokojena, kvantita
i kvalita hroznů byla špatná. Viděl
jsem staršího upracovaného dědu
sedět před sklípkem, klonil hlavu
dolů a nebylo mu vůbec do řeči.
Většina úrody mu pohnila a zplesnivěla. Když občas pozvedl své oči,
viděl jsem, že byly vlhké. A nebylo
to od deště, byly to slzy smutku. Ve-

dle něho seděl jeho malý vnouček,
ten ho v jednom okamžiku chytil za
upracované ruce a pronesl: „Dědo,
zapomeň na to, příští rok bude lepší a já ti pomůžu!“ Tak alespoň kapka optimismu na konec.
Kromě pravidelného ošetřování
keřů, musí se počítat i s nečekanými překážkami. V dubnu a v květnu jsou to nebezpečné přízemní
mrazíky, v létě plísně a krupobití. K
tomu se přidávají vosy, sršni a jiný
hmyz a nakonec nenasytní a nebojácní špačci. Právě špačci, to je
kapitola sama pro sebe – objeví
se zcela nečekaně, udělají si své
„vinobraní“ a rychle s velkým křikem zmizí. Nebojí se hluku, střelby, strašáků, PET lahví, poradí si
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i s ochrannou sítí. O těchto „černých potvorách“ mi vyprávěl jiný
vinař a pobavilo mě to: „…zaháněl
jsem špačky, protože se chystali
na dozrávající IRSAY, ale marně.
V tom vyšla na zahradu sousedka,
několikrát zatleskala a zamávala,
špačci se shlukli do hejna a odletěli
na jih. Sousedka odcházela houpavým pomalým krokem a já jsem si
všiml její hlavy, jak září mezi zelení.
Byla omašlená velkými, barevnými,
umělohmotnými natáčkami. Hned
mě napadlo – na špačky natáčky!“
S lišáckým úsměvem ukončil své
vyprávění a dodal, že se to bude
muset ještě ověřit.
Tak a konečně máme ve džbánku nové, mladé víno, které prošlo
přes burčák a řezák, dokvasilo, vyčistilo se a dozrálo. Každý vinař si
přeje víno kvalitní a chutné, správně řečeno pěkné. Znamená to, aby
bylo harmonické, vyvážené a svěží
(kyselinky, alkohol, chuťový odrůdový charakter, extrakt). K tomu
správnou barvu a příjemnou vůni.
Právě v dnešní době význam poctivého domácího vína roste. Po
nekvalitních potravinách a mase
z Polska a Německa, po otráveném
tvrdém alkoholu u nás, objevují se
stále častěji případy tzv. „pančovaného“ vína. Je to víno nastavované
vodou, doslazované, dochucované
a přibarvované uměle – chemicky.
Je to zakázané, ale hlavně nezdravé. Ani sebelákavější etiketa na lahvi, podbízivá chuť, přehnaná vůně
a perfektní čistota nejsou zárukou,
že kupujeme kvalitu. Tyto znaky
jsou spíše podezřelé. Vybírejme

takové víno, které zanechává při
koštování svěží, příjemnou a delší
dobu přetrvávající chuť, připomínající čerstvý mošt a rozkousnuté
bobule. Nekupujme ho například na
stáncích u silnice, u benzinových
pump, ne na sportovních akcích.
Zde je důležitá důvěra k vinaři, obchodníkovi, nebo číšníkovi. Ověřit
si jejich serióznost sice nějakou
dobu trvá, ale vyplatí se to. Víno je
přece i malým preventivním lékem
a doplňkem zdravé výživy – samozřejmě v rozumné míře. Shodují se
na tom odborníci i lékaři.
Přáli jsme si dobrou úrodu, a to
se vyplnilo. Hrozny byly vyzrálé,
šťavnaté, zdravé a dostatečně cukernaté. Kvalita i kvantita velmi
dobrá. Odborníci tvrdí, že to byla
jedna z nejlepších sezón za posledních 30 let. Po mnoha letech,
konečně spokojenost!
Pamatujme si, že víno se nepije, víno se koštuje, a že víno není
dobré, ale pěkné. Připomeňme si

slova starořeckého učence Plutarchose: „Víno je mezi nápoji nejušlechtilejší, mezi léky nejchutnější,
mezi pokrmy nejpříjemnější.“
Své místo má víno a vinná réva
i v Bibli. V části Starého zákona,
v kapitole Píseň písní (starodávné
svatební verše) jich hned několik
nalezneme. Uvádím dvě ukázky:
„Po zemi se objevují květy“,
„Časně z rána půjdeme do vinic,
nadešel čas prořezávat révu.“ „pohledíme zda pučí vinná réva, zda
její květ se rozvil...“
Tak na zdraví!
A važme si zdravého a poctivého domácího vína.
P.S. Byly to jen pocity a připomínky vinaře-amatéra. Odborné
rady a zásady ponechávám skutečným odborníkům. Omlouvám se
všem slečnám, paním i babičkám
s natáčkami, šlo zde opravdu o ty
nenasytné špačky.
A.V.

Pohádka vánoční doby
Vánoce jsou svátky rodin. Víc než kdy jindy cítíme,
že členové rodiny mají být spolu. Chudák, kdo tráví
Štědrý večer sám. K rodině patří děti. O Vánocích se
všechno točí kolem nich a dospělí se tomu rádi podřídí. Nepřejí si nic víc, než vidět zářící dětské tváře při
radostném skotačení kolem stromečku a dychtivém
rozbalování dárků. Všichni to cítíme: děti vlastní klíč ke
kouzlu Štědrého večera. Spočívá v jejich nevinnosti,
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upřímnosti, v jejich bezelstných očích, jejich víře v dobro a lásku. Kdo by si nepřál vstoupit s dětmi o Vánocích
do jejich pohádkového světa? Kdo by nechtěl alespoň
o Vánocích věřit, že dobro vždy zvítězí nad zlem?
Proto patří k Vánocům i pohádky. Kdo by se na ně
rád nepodíval, byť je zná už nazpaměť? Okouzlující na
pohádkách není jen to, že dobro nakonec zvítězí, ale
že celá příroda ožije se všemi druhy pohádkových by-

tostí a všechno je člověku milé a blízké. Tento pohádkový svět ovšem stojí a padá s láskou, kterou každé
dítě potřebuje cítit, aby se mu zázračný svět otevřel
a ono mohlo vstoupit.
Jako pohádka zní i vánoční příběh z bible, kde lidé
rozumí andělům, které Bůh vysílá s poselstvím, a kde
hvězdy ukazují poutníkům cestu k důležitému místu.
I zde se všechno točí kolem dítěte, o němž Kniha knih
svědčí, že přichází od Boha pro naši záchranu.
Myslím, že Štědrý večer nestojí na luxusních dárcích a Vánoce by se obešly i bez kapra s bramborovým salátem. Ale neobejdou se bez lidí, kteří spolu

sdílí radost z Božího vlídného oslovení a kteří k sobě
navzájem promlouvají vlídnými slovy, obdarovávají se
laskavostí, něhou a tichou blízkostí.
Nechme se oslovit vyprávěním, které znovu přes staletí chce promlouvat k srdci člověka. Nechme se jako
děti uchvátit pohledem na narozené dítě v jeslích. Ano,
pokud znovuobjevíme duchovní dětství, svět kolem nás
získá lidskou tvář a hlavně si budeme lépe rozumět mezi
sebou navzájem. Zjistíme, že ten nejcennější dárek Vánoc se nedá nikde koupit, a přesto je všude k mání. Všude tam, kde člověk dává druhým sám sebe.
Bohumil Kundl

HASIČI
Hasičská pouť na svatém Hostýně
Jako každý rok, tak i letos jsme se zúčastnili za
krásného slunečného počasí XXII. Mezinárodní hasičské poutě na Svatém Hostýně. Setkali se zde hasiči
z celé České republiky se svými zahraničními kolegy
ze Slovenska, Chorvatska, Polska a Německa. Po nástupu se průvod přesunul před baziliku Nanebevzetí
Panny Marie, kde po uvítání arcibiskupa a hostů pozdravil přítomné starosta „Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“.
113 historických praporů ze 119 registrovaných
Sborů dobrovolných hasičů přivedlo účastníky poutě do
baziliky a jejího nejbližšího okolí. Mši svatou celebroval
arcibiskup olomoucký mons. Jan Graubner. V průběhu
mše svaté byly žehnány nové hasičské prapory.
Velká účast hasičů i ostatních návštěvníků potvrzuje vysokou úroveň a velkou tradici této nadnárodní
hasičské poutě při příležitosti svátku patrona hasičů,
svatého Floriána.

Kromě oblíbeného lanového traverzu a stříkání vodou
byla na konci celé akce utvořena mohutná vrstva pěny
pro pobavení všech příchozích dětí. A to jsme netušily,
že se na tuto zahradu opět ještě 2x podíváme, ale už
v rámci zásahu na likvidaci bodavého hmyzu.
Výše zmíněnou pěnu si rovněž týden na to vychutnaly děti na dětském táboře v obci Žlutava. Spolek zvaný
„Pathfinder-Sovy“ tak vyzkoušel chuť a hustotu pěny.

Hasiči pro děti

Hasičský sportovní den

Každoroční návštěva dětí z Mateřské školky Spytihněv a malá exkurze do zákoutí problematiky hasičského řemesla. Tak lze nazvat jednou větou dlouhotrvající
spolupráci s MŠ Spytihněv. Tentokráte jsme zavítali
přímo do Mateřské školky s dvěma kusy hasičských
speciálů. A to cisternovou automobilovou stříkačkou
a dopravním automobilem. Byla jim předvedena jak
technika ,tak i veškeré technické prostředky s názornou ukázkou použití u zásahu. Na závěr si mohly děti
samy vyzkoušet tyto prostředky, které hasiči používají.
„Třešničkou na dortu“ bylo pro ně stříkání vodou na kužely a překonání lanového traverzu.
Ani ne měsíc po této exkurzi jsme opět zavítali do
areálu MŠ při příležitosti znovuotevření zrekonstruované zahrady na akci s názvem „Hurá na prázdniny“.

Sportovní den na hasičské zbrojnici, tak zněl název
další akce určené především pro děti z hasičského
kroužku a zároveň posezení pro členy zásahové jednotky a jejich rodinné příslušníky jako poděkování za
činnost a vstřícnost. Tento den byl zahájen v ranních
hodinách výcvikem jednotky v dýchací technice na stanici profesionálů ve Zlíně. Náročný výcvik, který simuloval podmínky požáru v bytovém domě se záchranou
dvou osob, znamenal pro většinu členů možnost si zjistit své fyzické a psychické schopnosti při tak specifickém úkolu pohybu v neznámém prostředí. Po přesunu
zpět na naši zbrojnici již následoval samotný sportovní
den. V průběhu dne plnili mladí hasiči připravené úkoly
a hry. Po celý den bylo připraveno občerstvení a sladkosti pro děti. V horkém letním dnu jsme se osvěžovali
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melounem, ale hlavně vodou v napuštěné hasičské
kádi. Na závěr byla vytvořena pro děti velmi oblíbená
pěna, která byla pro přítomné částečně satisfakcí za
dětský den na Rejdě.
Nutno podoktnout, že bez přispění občanů při sběru
železného šrotu, kdy byl výtěžek určen především pro
činnost mladých hasičů na nákup soutěžního materiálu, a účasti na soutěžích, by se činnost tohoto kroužku
nemohla v plném rozsahu rozvíjet. Tímto jménem Sboru dobrovolných hasičů děkuji za podporu a účast při
sběru starého železa.

Nejtvrdší hasič přežije (TFA)
Jak už z názvu plyne, jedná se o soutěž velmi náročnou, kdy hasič v plné výstroji s dýchacím přístrojem
na zádech absolvuje předepsané silové úkony dle požadavků a prostředí pořadatele. Lze tedy konstatovat,
že tato specifická disciplína se liší svým provedením
a náročností soutěž od soutěže.
Naši hasiči se rozhodli absolvovat celkem 3 soutěže
v blízkém okolí a to ve Žlutavě, Kostelanech a Napajedlích. V nezvyklém prostředí hřiště Dubník u vysílače se konal 2. ročník soutěže TFA Žlutava. Na startu
naše hasiče reprezentovalo 7 členů zásahové jednotky.
V konkurenci 40 závodníků jsme se neztratili a za zmínku stojí především první dvě místa v kategorii mužů.
Jako další se konal Železný hasič v Kostelanech na
místním fotbalovém hřišti. Naše jednotka zastoupená
3 členy opět bodovala. A to 1. místem v kategorii muži
do 40 let a 2. místem nad 40 let.
Poslední závod TFA Napajedla se konal na náměstí pod kostelem. V silné konkurenci 60 startujících se
5 našich závodníků popralo o nejlepší umístění ukončené závěrečným výběhem kostelních schodů. Opět
jsme měli zastoupení na stupni vítězů a to 2. místo.
Tento závod i přes svoji premiéru lze považovat za letošní nejnáročnější.

Okrskové kolo v požárním sportu
V letošním roce se členové soutěžního družstva
zúčastnili Okrskového kola v požárním sportu, které
se konalo v obci Oldřichovice. Po vylosování startovního pořadí jsme na všechny disciplíny nastupovali
jako 6 v pořadí. V běhu na 4x100 metrů s překážkami
jsme nasadily jen jednu štafetu, a to se podepsalo na
výsledku. Přes spoustu chyb v provedení štafety nebyla naše pozice vůbec dobrá. Poté měl následovat běh
jednotlivců na 100 m s překážkami. Ale počasí se rapidně zhoršilo a tato disciplína byla z bezpečnostních
důvodů zrušena. Za vydatného deště následoval požární útok. I zde jsme se nevyvarovali chyb a celkově
po součtu časů obsadili 3. místo v celkovém pořadí.
Nutno podotknout několik skutečností, a to, že se nám
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nedostavil na soutěž zkušený závodník a my jsme byli
nuceni některé posty v útoku přeobsadit. Dále jsme
měli v družstvu 3 mladé závodníky, pro které tohle byla
premiéra a to i bez tréninku s vodou. Prostě poprvé šli
„naostro s vodou“. Takže nakonec je náš výsledek přes
všechny aspekty uspokojivý.

Oslavy okolních sborů
K příležitosti oslav založení Sboru dobrovolných hasičů (SDH) v okolních obcích jsme měli příležitost prezentovat naši zásahovou jednotku tak i SDH Spytihněv.
Celkem na nás čekala oslava 3 SDH a to Halenkovice,
Karlovice a Komárov.
V Halenkovicích tomu bylo 120 let co potvrzují první zmínky o založení SDH. Náš sbor zde měl své zástupce spolu s ukázkou velitelského automobilu. V ten
samý den nás čekaly rovněž oslavy 110 let založení
SDH Karlovice. Na těchto oslavách byl kromě výstavy
naší cisterny předveden zásah na simulovanou dopravní nehodu osobního automobilu se zraněnou osobou.
Naše jednotka provedla vyproštění této osoby pomocí
hydraulického vyprošťovacího nářadí a první předlékařskou pomoc. Na závěr oslav na žádost pořadatele
a především pro radost dětí byla z cisterny utvořena již
několikrát zmiňovaná pěna z tekutého mýdla (tento rok
poslední).
Třetí oslavy a to 130 let založení SDH Komárov probíhaly po celý den s bohatým programem. Naši hasiči
zde předvedli stacionární ukázku dopravního automobilu a velitelského automobilu s motorovým člunem.
Taktéž bylo k vidění technické vybavení pro záchranu
a práce na vodních tocích ve výbavě jednotky, na které
se specializuje.

Strom na domě a požár chaty
Spadlý vzrostlý strom na střeše domu. Tak zněla vyrozumívací zpráva v brzkých ranních hodinách.
Jednotka vyjela na místo zásahu jedním speciálem.
Po příjezdu zjištěn spadlý strom na střeše domu, který byl zavěšen v drátech přívodního vedení elektrické
energie do domu. Na místě již byla přítomna jednotka
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje stanice Otrokovice. Po dohodě s velitelem zásahu, zajistil
velitel družstva naší jednotky z místní firmy vysokozdvižnou plošinu. Poté byl strom postupně odvětvován
z koše plošiny pomocí motorové pily. Po úklidu větví
a našpalkovaných kusů stromu byl na místo povolán
hasičský automobilový jeřáb ze stanice Otrokovice. Vyvrácený kmen byl zajištěn lanem jeřábu a kontrolovaně
pokácen. Při odjezdu vysokozdvižné plošiny bylo ještě
nutno pomocí jeřábu a poté ještě navijáku plošinu vyprostit z travnatého a svažitého povrchu, kde zapadla.

Podobný scénář nás čekal taktéž u zásahu v Napajedlích po noční větrné smršti provázené bouřkou, kde
popadané stromy uvěznily osobní automobily rybářů.
Tento zásah byl velmi nebezpečný z důvodu probíhající bouřky a hlášeného zranění 4 hasičů zasažených
bleskem v jiné části okresu.
Hodinu po půlnoci, 3 dny po první zmíněné události
byl naší jednotce opět vyhlášen poplach, a to tentokráte se jednalo o požár chaty v místní části Německá.
Naši hasiči vyjeli na událost se dvěma speciály. Po
příjezdu na místo zásahu byl zjištěn požár podhledu
střechy na chatě a u stěny uskladněného dřeva. Členové jednotky Spytihněv ve spolupráci s profesionálními
hasiči stanice Otrokovice v dýchací technice rozebírali
hromadu hořícího dřeva a strhávali hořící podhled. Na
hašení bylo nasazeno z důvodu nedostupnosti pro cisterny plovoucí čerpadlo a útočné vedení s vodou. Místo
bylo průběžně kontrolováno termokamerou. Následně
se na místo dostavily Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Babice a Napajedla.

Série požáru v obci i okolí
Na požáry trav v době sucha vyjíždíme celkem často, ale tento rok se něčím lišil. Jednalo se totiž o požár
trávy, křovin a stromů při železniční trati od Hustěnovic až po Moravský Písek, tedy skoro 20 km. Na tomto rozsáhlém požáru zasahovalo celkem 19 jednotek
požární ochrany a byl vyhlášen III. stupeň požárního
poplachu, to je druhý nejvyšší.
O rychle zvládnutém požáru lze hovořit v případě
zahoření izolace ve sklepě v rodinném domě v blízkosti
hasičské zbrojnice. Naše jednotka pronikla do silně zakouřených prostor v dýchací technice a svým zásahem
tak zamezila rozsáhlým škodám.
Ve večerních hodinách byla naše jednotka vyslána k požáru lesa v blízkosti Bunče. V komplikovaném
a členitém terénu byl tento zásah nejen náročný pro řidiče 12 zasahujících požárních vozidel, ale především
hasiče v první linii, kdy mnohdy na místo hoření nebylo
možné dopravit vodu, a tak ke slovu přišly jednoduché
hasicí prostředky, tedy lopaty a tlumice. Zásah se protáhl až do brzkých ranních hodin následujícího dne. Na
místě byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu a zasahovaly zde jednotky ze 3 okresů.

Jako poslední zásah v tomto roce lze zatím považovat požár Domu s pečovatelskou službou (DPS)
v Napajedlích. Přes 40 osob uvnitř objektu, některé
se sníženou pohyblivostí nevěstilo nic dobrého. Naštěstí se většině obyvatel DPS podařilo rychle opustil
budovu a následně přemístit do evakuačního stanoviště. Na hasiče čekala tedy záchrana zbylých 10 osob,
některých uvězněných na balkonech vlivem odříznutí
únikové cesty požárem. Naše jednotka v počtu 6 hasičů v dýchací technice byla prioritně nasazena k záchraně osob v patře nad místem požáru a v patře pásma hoření. Celkem se naší jednotce podařilo zachránit
3 osoby a to i za cenu násilných vstupů do bytů vyražením dveří. Poté jsme byli určeni k nasazení přetlakové
ventilace a odvětrání zakouřených prostor. Dále jsme
provedli vystřídání na hasebním proudu, kdy docházelo k dalším znovu-rozhořením ohniska. Tato zahoření
byla kontrolovaně hašena a měřena termokamerou.
Později nám byl za tento zásah doručen děkovný dopis za záchranu osob a provedený zásah od starostky
města Napajedla.

Nebezpečná látka na řece
Další specifický zásah nás čekal v podobě likvidace
nebezpečné látky na řece Moravě v blízkosti silničního
mostu v Napajedlích. Tento zásah byl již řešen v předchozích dvou dnech, a došlo tedy ke střídání zasahujících požárních jednotek. Naše jednotka nasadila svůj
gumový nafukovací člun k sběru sorbetu znečištěného
uniklou neznámou nebezpečnou látkou u instalovaných norných stěn. Práce v odstranění neznámé látky
z hladiny probíhaly po další dva dny a poté byla norná
stěna odstraněna i za pomocí našich členů. Silně znečištěné prostředky a gumový člun musely projít později
důkladnou očistou.
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První majetek ve vlastnictví sboru
Z důvodu časté vytíženosti dopravního automobilu
dětmi z hasičského kroužku na soutěžích, kdy nebyla zaručena 100% akceschopnost zásahové jednotky
v případě události technického charakteru či záchraně osob na vodě, pro které je toto vozidlo určeno, přistoupil Sbor dobrovolných hasičů k otázce pořízení si
vlastního vozidla. Naskytla se výhodná nabídka odkoupení velitelského automobilu Volkswagen Passat
2.0 TDi od Hasičského záchranného sboru podniku
Continental Barum. Po vyřízení náležitých formalit byl
vůz odkoupen z vlastních finančních zdrojů. Aby bylo
možné toto vozidlo provozovat i v případě mimořádné
události a sloužilo ku prospěchu občanů, uzavřel Sbor
dobrovolných hasičů smlouvu o provozování vozidla
s obcí Spytihněv, respektive provozováním organizační složkou obce, a to zásahovou jednotkou. Po drobných úpravách dle platné legislativy bylo zařazeno do
výjezdu a poprvé bylo představeno široké veřejnosti na
Dětském dnu na Rejdě.

Závěrem bych rád poděkoval jménem SDH Spytihněv a také JSDHO Spytihněv obci Spytihněv v čele se
starostou obce za výbornou spolupráci a podporu při
naší činnosti. Dále děkujeme Zlínskému kraji za poskytnuté finanční prostředky a všem občanům za jakýkoliv přínos či spolupráci ve jménu hasičské komunity.
Všem přejeme klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2016 hodně osobních úspěchů.
Antonín Bětík ml., DiS.
Velitel jednotky a velitel SDH

Činnost mladých hasičů

Nová hasičská cisterna
Po přiznané dotaci na obnovu hasičské techniky, respektive nákup hasičské cisterny z rozpočtu Zlínského
kraje se spoluúčastí obce, zahájili členové jednotky vytipování předložených nabídek požárních automobilů
splňujících danou specifikaci. Vzhledem k vysoké ceně
nových požárních speciálů bylo rozhodnuto o nákupu
starší cisterny a její následné rekonstrukce. Průběh rekonstrukce vybraného vozu byl několikrát provedený
jak na kontrolním dnu osobně, tak zaslanou fotodokumentací.
Vybrané vozidlo má označení CAS 32/9000-S3R.
CAS – cisternová automobilová stříkačka, 32 – výkonový parametr čerpadla (32tis. litrů vody za minutu),
9000 – objem vodní nádrže v litrech, S – těžké vozidlo
nad 16tis. kg, 3 – terénní podvozek, R – redukovaná
výbava. Vozidlo je značky Tatra 815 a nahradilo starou cisternu, která byla odprodána do 260 km vzdálené obce Nemyčeves (okr. Jičín). Nová cisterna má již
za sebou dvě mimořádné události, a to zmíněný požár
lesa a požár DPS.
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Po sérii pohárových uzlovacích soutěží čekala mladé hasiče poslední uzlovací soutěž. A to okresní uzlovací soutěž v Březůvkách, která se konala 29. března 2015. Zúčastnili se tři nejlepší mladí žáci a to Mrlík
Adam, Jourová Tereza a Zelinková Eliška. A čtyři nejlepší starší žáci Mitáčková Barbora, Vojtěšek Michal,
Bětík Michael a Kotásek David. Na rozdíl od pohárových uzlovacích soutěží v soutěžích družstev se nedělá štafeta, ale sčítají se časy nejlepších u mladších dva
časy a u starších tři časy. Družstvo starších žáků se
umístilo na 10. místě a družstvo mladších se umístilo
na 7. místě. V jednotlivcích starších žáků se umístili
Vojtěšek Michal na 28. místě, Bětík Michael na 37. místě, Mitáčková Barbora na 41. místě a Kotásek David
na 45. místě. V jednotlivcích mladších žáků se umístili
Mrlík Adam na 16. místě, Zelinková Eliška na 21. místě
a Jourová Tereza na 23. místě.

Exkurze na stanici profesionálních hasičů
Dne 2. května 2015 se zúčastnili mladí hasiči exkurze na požární stanici profesionálních hasičů Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje stanice Otrokovice. Po příchodu ke stanici nás přivítal Antonín Bětík,
velitel výjezdové jednotky ve Spytihněvi, který je zároveň příslušníkem profesionální jednotky hasičů v Otrokovicích, kde je na pozici strojníka a zástupce velitele
družstva. Po krátkém seznámení s pravidly chování se
na požární stanici následovala prohlídka. Náš průvodce nám první ukázal pokoje, které slouží hasičům k odpočinku při 24 hodinových směnách. Poté nás zavedl
do posilovny, která slouží hasičům k udržování kondice. Dále nám ukázal místnost, která slouží ke školením
a zasedáním. Po prohlédnutí této místnosti nás zavedl
do garáže, kde nám ukázal a popsal hasičské výjezdové automobily, do kterých jsme se mohli podívat a vidět
i jejich vybavení a také nám předvedl hasičský oděv
a přilby s vysílačkami, které jsme si vyzkoušeli.

První seznámení s požárními disciplínami
Přišly první teplé jarní dny a pro mladé hasiče to
znamenalo, že přijdou první zkušenosti s disciplínami,
jako jsou požární útoky a různé štafetové běhy. Dne
8. května 2015 se družstvo mladších žáků zúčastnilo
první pohárové soutěže v požárním útoku Memoriálu
Karla Pavlíka na Žlutavách. Mladší žáci si zde poprvé
vyzkoušeli požární útok před diváky a ostatními soutěžícími naostro. Vyhráli zasloužené první místo a zaslouží si velkou pochvalu za skvělý výkon 30,41 vteřin.
16. května 2015 se mladí hasiči zúčastnili okresního
kola hry Plamen v Otrokovicích, tentokrát i se staršími žáky. Soutěžilo se v těchto disciplínách – štafetový
běh na 400 metrů s překážkami CTIF, štafeta 4 x 60 m
s překážkami, štafeta požárních dvojic a požární útok.

Všechny tyto disciplíny se běžely na dva pokusy. Mladší žáci se ve štafetovém běhu na 400 m s překážkami
CTIF umístili na 12. místě, ve štafetě 4 x 60 m s překážkami na 10. místě, ve štafetě požárních dvojic na
14. místě a v požárním útoku na 10. místě. V celkovém
pořadí se probojovali na 13. místo. Starší žáci se ve
štafetovém běhu na 400 m s překážkami umístili na
12. místě, ve štafetě 4 x 60 m s překážkami na 14. místě, ve štafetě požárních dvojic na 15. místě a v požárním útoku na 15. místě. Celkové umístění 13. místo.
23. května 2015 se mladší a starší žáci zúčastnili okrskového kola mladých hasičů v požárním sportu
v Oldřichovicích, kde se plnila jedna disciplína a to požární útok. Při nástupu si mladší a starší žáci vylosovali
startovní číslo. Naši mladší žáci si vylosovali 7. startovní číslo a starší žáci 1. startovní číslo. Mladší žáci
si odnesli 5. místo s časem 31,48 vteřin a starší žáci
2. místo s časem 35,92 vteřin.
14 dní před koncem letních prázdnin opět začínáme trénovat a připravovat se tak na další soutěž v požárním útoku v měsíci září. Všem mladým hasičům
děkujeme za snahu, výkony a reprezentaci naší obce.
Tereza Jurajdová, Marek Vojtěšek
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Zpráva o činnosti FC Slovácká Sparta Spytihněv
1. pololetí roku 2015
Sportovní příprava oddílů začala již v polovině února. Mužstvo
přípravek nastoupilo do přípravy
s novým realizačním týmem, který tvořili trenéři L.Šolar, M.Bureš
a vedoucí mužstva P.Sedláček.
Během přípravy byl realizační
tým doplněn o M. Tabaru. Hráči
přípravek využívali k tréninkům
v zimních měsících tělocvičnu
v Napajedlích. Na jednu tréninkovou jednotku jsme využili možnosti nabídky KFS Zlín a pozvali
jsme tým létacích trenérů, kteří
s hráči absolvovali ukázkovou
tréninkovou jednotku. V jarních
měsících mužstvo využívalo tréninkové prostory ve sportovním
areálu. Přípravky odehrály velmi
náročnou soutěž s velkým množstvím utkání. Starší přípravky
ukončily soutěž na 12. místě se
ziskem 12 bodů, výsledky mladších přípravek se do soutěže nezapočítávají. V neděli 21. června
se přípravky zúčastnily fotbalového turnaje E-on Cup na hřišti
v Břestku. Každý účastník turnaje
obdržel fotbalový míč a sladkou
odměnu. V sobotu 27. června absolvují přípravky tradiční turnaj ve
Spytihněvi.
Žáci zahájili jarní část sezóny
pod vedením trenérské dvojice
J.Kraváček a L. Zich . V zimních
měsících hráči trénovali společně
s přípravkami v tělocvičně v Napajedlích, posléze ve sportovním
areálu ve Spytihněvi. Žáci ukončili soutěž na 6 místě se ziskem
3 bodů, skóre 23:153. V soutěži
1 x vyhráli a 19 x odešli ze hřiště poraženi. Nejlepším střelcem
mužstva se stal J. Kraváček s 11ti vstřelenými brankami. M.Joura
jako druhý nejlepší střelec zatížil
konto soupeřů 3-mi brankami.
Dorostenci zahájili přípravu
trénováním v hale RS Skleníky

ve Spytihněvi a na hřišti FC pod
vedením trojice trenérů O.Šubík,
L.Bodlák a I.Kudlík. Smutnou událostí pro celý klub a hlavně pro tým
dorostu bylo nečekané úmrtí trenéra I.Kudlíka. I přes tuto skutečnost se mužstvo dorostu semklo
a pokračovalo ve výborných výsledcích. Mužstvo dorostu se stalo
vítězem skupiny „A“ OP dorostu
v souteži řízené OFS Zlín, kde
získalo 52 bodů, skóre 101:17.
Dorostenci 17 x vyhráli, 1 x remizovali a 2 x prohráli. Nejlepším
střelcem dorostu a také celého
okresního přeboru se stal D. Flajzar s 38-mi vstřelenými brankami. Dalšími úspěšnými střelci byli
J.Lipenský 20 branek, D.Miklas
15 branek a M.Harásek 8 branek.
O postup do krajské soutěže dorostu se naši dorostenci střetli
s vítězem skupiny „B“ mužstvem
Bylnice. V prvním utkání v Bylnici
mužstvo prohrálo 2 – 1. I přesto ,
že v odvetném utkání na domácím
hřišti za velké podpory diváků zvítězili dorostenci 4 – 3 do krajské
soutěže nepostoupili. Za vzornou
reprezentaci a zviditelnění oddílu
patří hráčům i realizačnímu týmu
velké poděkování.
Trenér mužstva mužů V. Matěja začal přípravu na jarní část
sezóny účastí mužstva na turnaji Fatra Cup v Napajedlích,
kde mužstvo odehrálo 6 utkání
a skončilo na 2.místě. Mužstvo
mužů doplněné o hráče dorostu
absolvovalo 3 denní soustředění
v Brumově. Tréninky probíhaly
především ve sportovním areálu. Jelikož se úterních tréninků
účastnilo málo hráčů, od poloviny sezóny se tréninky soustředily
jen na páteční odpoledne. Mužstvo ukončilo soutěž na 7. místě
se ziskem 42 bodů, skóre 70:48.
Mužstvo 13 x vyhrálo, 3 x remizovalo a 10 x prohrálo. Nejlepšími
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střelci mužstva se stali J.Polášek
13 branek, D. Leone 10 branek,
V. Hořinka 11 branek a B. Janošek 11 branek.
Výbor FC ve spolupráci s hráči
a trenéry mužstev provedl úpravu výkopu na umístění sloupu
pro osvětlení tréninkového hřiště.
Sloup byl zabetonován v jarních
měsících a byly provedeny terénní úpravy. Nyní připravujeme
osazení světel, abychom mohli podzimní tréninky po změně
času absolvovat v plné hodnotě.
V lednu jsme již tradičně zajišťovali bufet na Krojovém plese.
V měsíci březnu proběhla v restauraci na hřišti Valná hromada
FC. V měsíci březnu absolvovali
zástupci oddílu schůzku s vedením radnice o dalším způsobu
financování sportu ve Spytihněvi. Připravujeme administrativní
záležitosti ke spuštění programu
FAČR Fotbalová (r)evoluce, kdy
by se měly veškeré úkony spojené s registrací, hostováním, přestupy hráčů a vším , co je spojeno
s průběhem mistrovských soutěží
provádět elektronicky. Podařilo se
nám také nahradit dlouholetého
hlasatele p. Hladkého, který ze
zdravotních důvodů ukončil svoji činnost. Novou hlasatelkou při
mistrovských utkáních se stala
Z. Dostálková, která se své funkce ujala velmi zodpovědně a patří jí poděkování. V měsíci květnu
uspořádala FC Slovácká Sparta
Spytihněv Běh naděje, kterého
se zúčastnilo 74 registrovaných
a na konto výzkumu rakoviny bylo
odesláno více jak 3.000,- Kč.
Do nové sezóny opět vyzýváme zájemce, kteří by chtěli rozšířit realizační týmy u jednotlivých
mužstev a nové fotbalové talenty,
aby přišli mezi nás a pomohli nám
zajistit zdárný průběh dalšího fotbalového ročníku.

2. pololetí 2015
Všechna mužstva zahájila
přípravu na novou sezónu 20152016 už o prázdninách. Tréninky
probíhaly ve sportovním areálu ve
Spytihněvi.
Na konci června se přípravky zúčastnily tradičního turnaje
ve Spytihněvi. V srpnu to bylo
soustředění pod stany na hřišti
FC. Poslední prázdninová sobota patřila turnaji v Halenkovicích.
Jelikož se letošní fotbalový ročník podařilo rozdělit přípravky na
dvě skupiny, ubylo nám mistrovských utkání i dlouhého cestování. Výsledky mladších a starších
přípravek se na základě sdělení
FAČR do soutěží nezapočítávají.
I přesto máme u mladších žáků
velmi silný fotbalový ročník, který si v soutěži vede velmi dobře.
U starší přípravky nám hráči začali s fotbalem později a jejich výkonnost se postupně zlepšuje.
Mužstvo žáků se v letošním
roce dostalo konečně do pozice, na kterou jsme čekali hodně
let. Silný ročník 2001 nyní vévodí v mužstvu žáků a vše se také
projevuje na výsledcích i umístění
v tabulce po podzimní části. Třem
hráčům z mužstva jsme umožnili
střídavý start ve Viktorii Otrokovice. Jsou to Jan Kraváček, Tomáš Pollák a Matěj Joura. Žáci se
zúčastnili tradičního fotbalového
soustředění na hřišti FC. Po podzimní části soutěže jsou žáci na
2.místě v tabulce se skóre 49 : 16
a se ziskem 20 bodů. Nejlepším
střelcem okresní soutěže a samotného mužstva žáků je Jan
Kraváček s 23 vstřelenými brankami. Druhým nejlepším střelcem
je L.Zich, který vstřelil 3 branky.
U mužstva dorostenců jsme
již s předstihem řešili jejich účast
v letošním fotbalovém ročníku.
Hrozilo totiž, že vzhledem k nedostatku hráčů mužstvo do soutěže
nepřihlásíme. No a protože stejný
problém řešil fotbalový oddíl z Ba-

bic, sešli jsme se na jednání a domluvili jsme si podmínky k účasti
mužstva dorostu pod hlavičkou
FC Spytihněv ve fotbalovém ročníku 2015-2016. Dorostenci trénovali v úterý na hřišti ve Spytihněvi, ve čtvrtek na hřišti v Babicích
a domácí mistrovská utkání hráli
na hřišti v Babicích. Po podzimní
části jsou dorostenci na 5.místě se
skóre 30 : 21 a se ziskem 20 bodů.
Nejlepšími střelci jsou A.Trávníček
10 branek, M.Rozsypálek 5 branek a M. Zelený 4 branky.
Mužstvo mužů absolvovalo
před zahájením soutěží dvě přátelská utkání. Kádr mužstva se
připravoval na tréninky v prostorách sportovního areálu. Zranění
hráčů však pohodu v kádru velmi
narušilo a také směnování hráčů
a změny zaměstnání nejsou přínosem pro mužstvo. Ze dvou tréninků týdně jsme trénovali pouze
jednou a to je i na takovou soutěž
jakou mužstvo mužů hraje málo.
Vše se projevuje ve výsledcích
v mistrovských utkáních. Díky
velké marodce v mužstvu jsme
museli na utkání povolávat hráče dorostu K. Trčku, F.Přikryla,
M.Rozsypálka, M. Zámečníka
a D. Kašpárka. Ti z nich, kteří zasáhli do hry v mistrovských
utkáních se své příležitosti zhostili velmi dobře a byli pro mužstvo
platnými hráči. Po podzimní části soutěže skončilo mužstvo na
10.místě se skóre 31 : 40 a se
ziskem 11 bodů. Nejlepšími střelci mužstva jsou P. Fišer 7 branek, M.Fišer 4 branky, V. Hořinka
3 branky.
Mimo zajišťování průběhu mistrovských soutěží proběhl na hřišti FC v červnu Turnaj přípravek,
v srpnu turnaj žáků U12 a U13 za
účasti ligových mužstev FC Baník
Ostrava, SC Znojmo, Vysočina
Jihlava,FC Krnov, HS Kroměříž
a SCM Hodonín. V podzimních
měsících využívali hrací plochu
k přípravě na ligová utkání hráči

FC FASTAV Zlín. Koncem června
jsme na hrací ploše provedli vertikutaci a dosetí trávníku. Pracovníci firmy Gardencenter Vyškov
provedli kontrolu a výškové pozdvižení postřikovačů. Hřiště bylo
také pravidelně hnojeno, kropeno
a stříháno. Provedli jsme nátěr
branek a opravu uchycení sítí. Na
tréninkovém hřišti jsme ukotvili
sloupky na síť od rybníčků. V buňce na tréninkovém hřišti byla provedena oprava výplně oken a nainstalovány venkovní okenice.
Bylo dokončeno osvětlení na
tréninkovém hřišti a prodloužila
se tak možnost trénování na travnaté ploše tréninkového hřiště pro
všechna mužstva. Byla provedena oprava plastového plotu vedle venkovního WC, opravili jsme
stoly v bufetu. Mužstvům žáků
a přípravek byly zakoupeny nové
sady dresů. Byla provedena oprava pračky a sušičky. Díky extrémním letním teplotám bylo nutné
opravit traktor na sečení hřiště.
Na závěr zprávy o činnosti bych chtěl poděkovat členům
výboru FC , členům realizačních týmů jednotlivých mužstev
a všem ostatním za spolupráci
při zajišťování mistrovských soutěží a dalších záležitostí spojených s provozem FC v roce 2015
. Fotbalovým fandům a příznivcům sportu přeju do nového roku
2016 hodně štěstí, zdraví, pohody
a příjemných fotbalových zážitků.
Vilém Matěja, prezident FC
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Pořad vánočních bohoslužeb:
24. 12. Štědrý den – ve 22 hod. „půlnoční“ mše svatá
25. 12 Slavnost Narození Páně – mše sv. v 8.45 hod.
26. 12. Svátek sv. Štěpána – mše sv. v 8.45 hod.
27. 12. Svátek sv. Rodiny – mše sv. v 8.45 hod.
31. 12. Mše sv. v 17.30 hod. na poděkování za uplynulý rok
1. 1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie – mše sv. v 8.45 hod.

Pozvánky
• Betlémské světlo
Betlémské světlo bude jako každý rok roznášeno do rodinných domů od 21.12. 2015 do 24.12.2015.

• Od salaša k jesličkám
Folklorní studio Buchlovice ve spolupráci s obcí Spytihněv pořádají dne 25.12.2015 v 17:00 hodin
ve farním kostele ve Spytihněvi vánoční pořad s názvem “Od salaša k jesličkám”. Účinkovat budou
sólisté a sbory Folklorního studia Buchlovice, cimbálová muzika Rubáš a další.

• Silvestrovská zabíjačka
Obec Spytihněv zve všechny své občany i přespolní na tradiční silvestrovskou zabíjačku, která
se uskuteční v pondělí 31.12.2015 od 10:00 hodin před kulturním domem. Příjďte si pochutnat na
nejrůznějších vepřových dobrotách a na závěr roku se setkat se spoluobčany a známými.

• Novoroční ohňostroj s přípitkem
Dne 1.1.2016 proběhne před kulturním domem novoroční ohňostroj s přípitkem. Začátek v 17:00
hodin. Skleničky si přineste s sebou.

• Tříkrálová sbírka
Charita Sv. Anežky Otrokovice oznamuje, že dne 9.1.2016 proběhne v naší obci koledování v rámci
tradiční Tříkrálové sbírky.

• Krojový ples
Obec Spytiněv a Spytinovská chasa pořádají dne 23.1.2016 od 19:30 hodin tradiční krojový ples.

• Fašank
Dne 6.2.2016 se uskuteční fašanková obchůzka obce a večer v sále kulturního domu Fašanková
zábava s Pochováváním basy.

SPYTIHNĚVSKÝ ZPRAVODAJ: Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává obec Spytihněv,
Spytihněv 359, 763 64 Spytihněv, IČO: 00284491, tel.: 571 117 121, 724 179 329,
e-mail: spytihnevskyzpravodaj@spytihnev.cz. Vychází jednou za tři měsíce v nákladu 660 ks. Nevyžádané
příspěvky a fotografie se nevracejí. Vydavatel má právo příspěvky krátit, případně neuveřejnit. Povoleno MK ČR.
Grafi
úprava
48
4
8 | Sp
Spytihněvský
pyt
y ihněvskýý zpr
zpravodaj
p av
pr
avod
odaj
od
ajjcká
|Z
Zima
ima
im
a 20
2015
0a15sazba: Tiskárna Brázda, www.tiskarnabrazda.cz.

