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Střípky z hodů 2012
Nejlepší pozvánkou na hody
letošní je vzpomínka
na ty loňské.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

jsou to již tři měsíce od posledního vydání našeho zpravodaje
a již krátký pohled do nového
zpravodaje napovídá, že letošní
letní měsíce byly na události
bohaté.
Během tohoto období jsme
zahájili nejvýznamnější investiční
akci letošního roku, kterou je projekt stavebních úprav kulturního
domu. Vedle tohoto projektu jsme
ještě využili letních prázdnin
k rekonstrukci sociálních zařízení
v budově mateřské školky. Rozběhla se rovněž rekonstrukce památníku padlým I. světové války.
Velké změny se během prázdnin
odehrály i na místním hřbitově.
Vedle revitalizace zeleně zde byl
zrealizován i projekt osvětlení
hřbitova a voda byla rozvedena
po celém hřbitově tak, aby ji

lidé nemuseli daleko nosit ke svým
hrobům. Mimo těchto aktivit jsme
dokončili stavbu nových přístřešků
autobusových zastávek na severu
obce. Bohužel je nutné konstatovat, že necelý týden po dokončení
této stavby za téměř 150 000 Kč,
byla jedna ze zastávek poškozena
vandaly.

Vedle investiční činnosti se v létě
odehrálo i několik akcí kulturních
a společenských. Za hlavní je možné
jednoznačně označit Oslavu svátku
Spytihněvi, která se uskutečnila
6. července. Další akce, a to koncerty a divadla, probíhaly během prázdnin v amfiteátru Na Rejdě. V druhé
polovině prázdnin jsme se pak
ve spolupráci s místní farností pokusili obnovit tradici poutě pořádané
při příležitosti svátku Panny Marie
Nanebevzaté. Oslava byla rozdělena
do tří dnů a pamatovalo se nejen
na veselí světské, ale i duchovní.

Největší akce tohoto roku nás
však ještě čeká. Vyvrcholením
společenských aktivit v naší obci
jsou pravidelně Slovácké hody.
V tomto roce se budou konat
v něděli 13. října a v pondělí
14. října. Dovolte mi, abych vás
na tuto akci pozval. Přijďte se
podívat na naše stárky a krojovanou chasu, ať už na nedělní mši
svatou, do průvodu, před domy
stárků, na povolování hodů před
radnici nebo přímo na hodové
zábavy. Potkáte se zde nejen se
svými známými, ale svou přítomností rovněž podpoříte naši
mládež, která v naší obci udržuje
folklorní tradice.
Těším se na setkání s vámi nejen při příležitosti letošních hodů,
ale i kdykoliv jindy.
Mgr. Vít Tomaštík,
starosta obce
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Poděkování za povodňovou pomoc

Úpravy hřbitova

Obec Křešice leží u Litoměřic, v Polabské nížině, a v červnu letošního roku byla zasažena silnými povodněmi.
Proto obec Spytihněv darovala obci Křešice dar na likvidaci následků povodně ve výši 25.000 Kč.

Jak jsme již psali v minulých
číslech zpravodaje, probíhá v letošním roce na místním hřbitově revitalizace zeleně. Na tento projekt
jsme získali finanční prostředky ze
Státního fondu životního prostředí.
Rada obce rozhodla, že využije
této revitalizace a v době, kdy se
na hřbitově provádí sadařské práce
a často se na tomto místě vyskytuje
těžká technika, vybuduje jeho osvětlení a rozvod vody tak, aby v dalších
letech již nebylo nutné provádět
žádné větší zásahy a aby hřbitov byl
opět klidnou lokalitou odpočinku
našich zemřelých.
Podle projektu pana projektanta
Dufka byly na hřbitově zrealizovány
kabelové rozvody elektřiny a osazení 17 parkových lamp veřejného
osvětlení. Zároveň byly elektrické
rozvody přichystány na případné
rozšíření hřbitova i na plánovanou
úpravu budovy márnice na smuteční síň (o tomto projektu se dozvíte
více v příštím čísle zpravodaje).

Školka
V měsíci červenci došlo
k rekonstrukci hygienického
zařízení v objektu MŠ. Došlo
zde k výměně rozvodů, vybavení a obložení těchto prostor. Rekonstrukce byla spolufinancována z prostředků
Zlínského kraje, který poskytl
dotaci ve výši 197 000 Kč,
což představovalo téměř
40 % celkových investičních
nákladů. Zbývající finanční
prostředky tzn. 302 000 Kč
uhradila obec Spytihněv.
Bc. Karel Kolman
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jelikož se na místním hřbitově zvýší
bezpečnost návštěvníků a v důsledku rozšíření vodovodních rozvodů se
také usnadní péče o hroby. Zároveň
se tak náš hřbitov dostal na úroveň
hřbitovů ostatních obcí, jelikož
osvětlení hřbitovů je běžným standardem.

Výstavbu osvětlení provedla
společnost Pecha mont s.r.o. ze
Spytihněvi.
Výkopů pro kabelové rozvody
jsme využili pro položení vodovodního vedení a výsledkem je vybudování čtyř nových míst, kde je možné
načerpat vodu tak, aby návštěvníci
hřbitova nemuseli vodu nosit vodu
příliš daleko.
Celý projekt vyšel na téměř
550 000 Kč. Věříme však, že se jedná o dobře investované prostředky,

Oprava pomníku

obětem 1. světové války
Na základě žádosti podané
v roce 2012 byla obci Spytihněv přiznána dotace na opravu
pomníku obětem 1. světové
války. Součástí této opravy je
očištění povrchu od nečistot
a mechů, doplnění chybějících
oválů s fotografiemi padlých vojáků, zvýraznění písma a oprava
poškozených částí soch. Samostatnou součástí opravy památníku je vytvoření nové sochy
selky, která byla před několika
lety z památníku odcizena.
Celou opravu památníku provádí sochař MgA. Patrik Vlček
z Brna, který v současné době
ve svém ateliéru vytváří sochu
selky (na snímku). Oprava památníku by měla být dokončena
v průběhu měsíce listopadu. VT
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Stavební úpravy kulturního domu

fasáda a střecha. Zároveň byla stávající plochá střecha nad prostorem
přísálí, vestibulu a kavárny předělána na střechu pultovou tak, aby se
zamezilo zatékání vody do budovy
kulturního domu, což se při silných
deštích často stávalo.
Výběrového řízení se zúčastnilo
pět stavebních firem, z nichž nejvýhodnější nabídku předložila obchodní společnost STAMOS Uherské Hradiště s.r.o.
Předtím, než započaly samotné
stavební práce, byla z průčelí kulturního domu demontována mozaika převozníka ze 60. let od malíře,
grafika a spytihněvského rodáka
Miroslava Ketmana. Po nutném restaurování bude tato mozaika na své
místo vrácena.

V březnu letošního roku zažádala
obec Spytihněv o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Stavební úpravy Kulturního
domu“. Z celkových nákladů na tento projekt, které byly rozpočtovány
na více než 3 500 000 Kč, poskytl
Operační program Životní prostředí
dotaci ve výši 1 948 648 Kč. Předmětem podpory byla realizace úspor
energie v objektu KD.
V rámci tohoto projektu byla vyměněna všechna okna a dále byly
vyměněny vstupní dveře a zateplena

Rozšíření programové nabídky
V říjnu tohoto roku dochází
ke změnám v programové skladbě
kabelové televize. Prvním krokem
byla modernizace infokanálu obce,
kde došlo k výměně technického
vybavení. Výsledkem by měl být
lepší obraz a konec vypadávání
vysílání.
Další krokem, který však nedokážeme ovlivnit, je změna ve vysílání jednotlivých multiplexů,
což zapříčinilo ukončení vysílání
stanice NOVA HD. Poslední etapa
představuje rozšíření programové

nabídky kabelové televize o další 2
multiplexy.
Dne 2. 10. 2013 došlo k přidání
multiplexu 7. Zde naleznete především stanice ve vysokém rozlišení
(HD), a to ČT1 HD, ČT2 HD, ČT
sport HD, dále pak ČT:D, ČT art,
Retro Music TV a Pohoda–Rebel.
Na žádost některých uživatelů
dojde v průběhu října k rozšíření
o slovenské televizní kanály
vysílané na multiplexu SK1. Jedná
se o programy WAU, TV Dajto, TV
Fooor, Senzi.

Jelikož se prostředí digitálního
vysílání stále vyvíjí, může docházet
k malým obměnám programové nabídky nebo k přesunům mezi multiplexy, které by si vyžádaly přeladění
Vaší televize či set-top boxu.
-- Bc. Karel Kolman --

2012: Jak jsme na tom s odpady?
Podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu každý obyvatel České republiky vyprodukoval za rok
2012 308 kg komunálního odpadu, z toho 43 kg řádně vytřídil. Jak si na tom stojí naše obec a Zlínský kraj?
375
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Komunální odpad v kg/obyvatele
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(zdroj. ČSÚ)
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300
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Pokud bychom se zaměřili pouze na obec Spytihněv, došli bychom k následujícím datům:
Zároveň s realizací úprav exteriéru se připravují projekty na úpravu
interiéru kulturního domu. Tyto
úpravy plánuje obec provést v příštích letech.
-nb-
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2012
Směsný komunální odpad
Objemný odpad
Hřbitov
stavební suť
Svoz popelnic
Papír
Plasty
sklo
Železo
CELKEM kg
počet obyvatel k 31. 12. 2012
množství odpadu na 1 obyvatele

množství v kg
46 560
59 670
19 280
48 120
215 630
20 170
4 790
12 072
5 300
431 592
1710
252

Komunální odpad v kg/obyvatele
(zdroj. ČSÚ, evidence obce Spytihněv)

308

300
252

Česká republika

Zlínský kraj

Spytihněv

-- Bc. Karel Kolman --
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Usnesení zastupitelstva obce a rady obce
 Usnesení z 17. jednání Zastupi-

-

-

-

-

-

-

telstva obce Spytihněv konaného
dne 10. června 2013:
schválilo výsledek hospodaření
Základní školy a Mateřské školy
Spytihněv, okres Zlín, příspěvkové organizace za rok 2012, který
činil 0 Kč.
schválilo závěrečný účet a zprávu auditora o hospodaření obce
Spytihněv za rok 2012.
schválilo změnu č. 2 rozpočtu
obce v předloženém rozsahu.
V souvislosti s prodejem pozemků schváleným na minulé schůzi
zastupitelstva je nutné upravit rozpočet takto: v příjmech
i ve výdajích +224.460,-.
vzalo na vědomí návrh zadání
územního plánu Spytihněv.
a) Vzalo na vědomí zprávu starosty obce o nejnovějším vývoji
a přípravách stavby rychlostní
silnice R 55, b) deklarovalo připravenost zrušit stavební uzávěru
na stavbu silnice R 55 pokud dojde ze strany ŘSD ČR k akceptování preferovaného technického
řešení stavby R 5506 – křížení
silnice a železnice podjezdovou
variantou a zářezem, v trase
schválené územním plánem.
vzalo na vědomí studii dopravního
řešení silnice I/55 ve Spytihněvi
zpracovanou Ing. R. Nečasem.
schválilo poskytnutí daru povodněmi zasaženým obcím ve výši
25.000 Kč s tím, že konkrétní
obec, jíž bude dar poskytnut,
bude vybrána radou obce.

-

-

 Usnesení z 18. jednání Zastupi-

telstva obce Spytihněv konaného
dne 9. září 2013:
- schválilo změnu č. 4 rozpočtu
obce v předloženém rozsahu.
Na straně příjmů se jedná především o přijetí rozhodnutí
o poskytnutí dotací: ze Zlínského
kraje - podpora poskytovatelů
sociálních služeb dle smlouvy
ze dne 31.  7. 2013 - účelová neinvestiční dotace ve výši

8

-

31 000 Kč, z Operačního programu životního prostředí na zateplení KD ve výši 1, 753 mil.
Kč, o částku 364 tis. navyšujeme
ve stejné výši oblast příjmů i výdajů, jedná se o podané přiznání
k dani z příjmů za obec za rok
2012; na straně výdajů dochází
ke změnám v souvislosti s přijatými dotacemi, nejvýznamější
částka změny rozpočtu je v oblasti investic do zateplení KD = 1,
754 mil. z dotace, 1, 547 mil.
z vlastních zdrojů, další změny
se týkají výdajů na projektové
dokumentace, stavební povolení
a inženýrské činnosti u projektů
na tělocvičnu, na úpravy středu
obce, chodníky podél hlavní cesty a další.
schválilo uzavření dodatku č. 1
smlouvy o poskytnutí finančního
příspěvku za účelem zajištění
dopravní obslužnosti dle zákona
č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, na území Zlínského kraje
veřejnou autobusovou linkovou
dopravou se Zlínským krajem
s tím, že účinnost této smlouvy
bude omezena do 31. 12. 2015
a bude podmíněna schválením
tohoto dodatku všemi obcemi
Zlínského kraje.
rozhodlo, že projekt tělocvičny
bude připravován v rozměrech
vnější stavby 40,60 m x 22,60 m,
tak jak vyplývá ze studie zpracované Ing. Arch. Michalem
Hladilem.
a) schválilo uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene s obchodní společností JMP Net,
s.r.o. jejímž předmětem je zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni (uložení a správa plynárenského zařízení) k pozemku
parc. č. 1267, 1273, 1274,
1316/2 a 1316/17 v k.ú. Spytihněv, b) pověřilo starostu uzavřením této smlouvy
b) schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s obchodní
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společností JMP Net, s.r.o. jejímž
předmětem je zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni
(uložení plynárenského zařízení)
k pozemku parc. č. 1316/2 v k.ú.
Spytihněv, b) pověřilo starostu
uzavřením této smlouvy
 Zápisy a usnesení z jednání Rady

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Obce Spytihněv:
Rada obce Spytihněv v období
8. 7. – 26. 9. 2013:
schválila uzavření smlouvy o dílo
s podnikatelem Břetislavem Přecechtělem na akci „Rekonstrukce hygienického zařízení v MŠ“,
na základě pověření zastupitelstva obce vybrala obec Křešice jako příjemce daru ve výši
25.000 Kč na odstraňování povodňových škod,
schválila mandátní smlouvy
s p. Ivanem Černým na výběrová
řízení „Stavební úpravy Kulturního domu ve Spytihněvi“ a „Snížení prašnosti v obci Spytihněv“,
souhlasila s navýšením příspěvku
FC SS o 53.000 Kč v důsledku
opravy zavlažovacího zařízení
schválila
cenovou
nabídku
na zpracování geodetického
zaměření geodetem na akci
„Revitalizace centra obce“, „Zastávka Spytihněv JIH“ a „Stezka
ke hřbitovu“ v částce 58.000,bez DPH
souhlasila s objednáním zpracování projektové dokumentace
na přestavbu márnice na místním hřbitově na smuteční síň,
schválila provedení opravy ČOV
– aktivace – dle cenové nabídky firmy FORTEX Šumperk
(148.800 Kč bez DPH)
souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo se společností STAMOS
Uh. Hradiště spol. s r. o.na realizaci projektu „Stavební úpravy
KD ve Spytihněvi“.
schválila zpracování projektu
na obnovu krajinných prvků
u hřbitova v obci Spytihněv firmou ateliér König

Usnesení zastupitelstva obce a rady obce
- schválila uzavření smlouvy o dílo,
jejímž předmětem je zpracování
projektové dokumentace na tělocvičnu Ing. Arch. Michalem
Hladilem,
- schválila uzavření smlouvy o dílo
s Ing. Rudolfem Nečasem, jejímž
předmětem je zpracování projektové dokumentace a inženýrská
činnost k akcím: bezbariérové
chodníky podél hlavní silnice,
chodníky k žel.přejezdu a za železnicí, ke hřbitovu, přechody
pro chodce, autobusová zastávka
„jih“,
- schválila uzavření mandátní
smlouvy s Ing. Miroslavem Králem na činnosti spojené s vypracováním a podáním žádostí
o dotace na akce „dostavba kanalizace“ a „bezbariérová úprava
chodníků“,
- schválila uzavření smlouvy se
společností
Geosense
s.r.o.
na pořízení software pro pořizování pasportů,
- souhlasila se zpracováním profilu
na sociální síti Facebook,
- souhlasila s podporou obce při
výběrovém řízení energií pro rok
2014 pro podniky a domácnosti,
- schválila uzavření kupní smlouvy s vítězem výběrového řízení
na projekt „Snížení prašnosti
v obci“, kterým se stala společnost Unikont Group, s.r.o.,
jejímž předmětem bude pořízení

samosběrného zametacího stroje
HAKO Citymaster 1250,
- schválila smlouvu o souhlasu
s realizací stavby na pozemcích
ČR s Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových, jejímž předmětem je rekonstrukce
chodníků v obci,
- schválila zhotovení PD na Revitalizaci veřejné zeleně v obci v oblasti u ČOV, u MŠ, park u kostela,
stará náves, u zastávky ČD, podél
ČD a u TC Rejda
- schválila rozšíření programové nabídky v kabelové televizi

o programy vysílané na multiplexu 1a a slovenského multiplexu 4,
- schválila pořízení vánočních ozdob na sloupech VO a na vánoční
strom,
- schválila uzavření kupní smlouvy s vítězem výběrového řízení
na projekt „Zavedení sběru biologického odpadu“, kterým se
stala společnost Moreau Agri,
spol. s r.o., jejímž předmětem je
pořízení svozového vozidla, kolového nakladače, 6 ks kontejnerů
a drtiče větví.


Volby do Poslanecké sněmovny PČR
• Ve dnech 25. a 26. 10. 2013 se budou konat volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
• Na území obce Spytihněv bude 1 volební okrsek. Volební místnost bude, jako i v předchozích letech, umístěna v obřadní síni Obecního úřadu.
• Volit bude možné v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00
do 14:00.
• Zájemci o hlasování doma se nahlásí volební komisi v průběhu konání voleb či v předstihu v kanceláři Obecního úřadu, popř. telefonicky
na tel.: 571 117 121.
• Hlasovací lístky obdrží voliči do svých schránek nejpozději do 24.
10. 2013.
-- Bc. Karel Kolman --

Lidé mohou podávat připomínky k návrhu územního plánu
Ovlivnit svými podněty přípravu
nového Územního plánu Spytihněv
nyní mohou občané obce. Na základě uplatněných podnětů bude
návrh zadání územního plánu upraven a jeho znění bude předloženo
zastupitelstvu obce ke schválení.
Územní plán je jedním z nejdůležitějších dokumentů, které určují
koncepci rozvoje daného území.
V souladu s koncepcí vymezuje

zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro
veřejně prospěšné stavby, veřejně
prospěšná opatření i územní rezervy
a stanovuje podmínky jejich využití.
Prvním krokem v procesu pořizování územního plánu je vypracování
návrhu zadání územního plánu.
Ten je vlastně souhrnem veškerých
podkladů a požadavků, se kterými
bude později pracovat autorizovaný

projektant při vypracování další fáze
pořizování územního plánu.
Návrh zadání je v současné době
vystaven k připomínkování občanům obce, dotčeným orgánům,
sousedním obcím a krajskému
úřadu. Je k dispozici v kanceláři
obecního úřadu, na vývěsní ploše
ve vstupní chodbě budovy radnice a na internetu na stránkách
www.spytihnev.cz.
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Děkovná mše
Dne 1. září se v našem kostele
konala tradiční děkovná mše svatá
za úrodu - dožínky. Mše je výjimečná svými přímluvami, při kterých
se přináší nejen chléb a víno, ale
také hrozny, květiny, věnec z obilí, ovoce a další plody našich polí
a zahrad. Velká zásluha patří všem,
kteří se podíleli na krásné výzdobě

kostela, přípravě slavnosti a těm,
kteří své děti oblékli do slováckých
krojů. Spousta dětí si také nechala

Spytihněv online
Od prvního srpna letošního roku
má naše obec nové internetové
stránky (www.spytihnev.cz). Naší
snahou bylo vytvořit stránky přehlednější a aktuálnější a častěji

obnovovat fotogalerii. Také jsou
pro občany přidány potřebné formuláře ke stažení. Zajímavá je zde
virtuální prohlídka, kde si můžete
„projet“ Spytihněv od začátku až
do konce. Je možné zde uveřejňovat různé ankety, tak neváhejte
a hlasujte.

Pro mladší generaci jsou vytvořeny i Facebookové stránky (https://
www.facebook.com/obecspytihnev),
kde budou především informace o nadcházejících akcích obce
a fotografie.
-nb

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek
Ve dnech 7. a 8. září se v Uherském Hradišti uskutečnil XI.
ročník Slováckých slavností vína
a otevřených památek. Více než
100 různorodých akcí do města
přilákalo 75 000 návštěvníků.
Do jedinečné přehlídky krojů,
folkloru a tradic se zapojilo 65
měst a obcí, degustovala se vína
více než 100 malých i větších
vinařství, řemeslné výrobky a pochutiny nabídlo přes 300 stánkařů a v různých zákoutích města
v jediný okamžik hrálo 30 cimbálových muzik. Obec Spytihněv
reprezentovali krojovaní v rámci
mikroregionu Staroměstska.

10
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požehnat aktovky před pondělním
začátkem nového školního roku.
-nb-

Všichni se dobře bavili, jedli, pili,
hodovali, zpívali, tančili a užívali si
tu pravou, jedinečnou a neopakovatelnou atmosféru.
„K lidskému štěstí a k úsměvné
pohodě patří prostřený stůl, víno
a přátelé.“ Homér
-nb-
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Spytihněvská pouť
V letošním roce byla pro občany
naší obce přichystána netradiční
pouť s bohatým programem. Pouťový víkend začínal již v pátek 16.
srpna na Rejdě, kde hrála rocková
skupina Astmatic. K tanci a poslechu po zbytek večera hrál DJ Vašek
Vymětalík, matador zlínské klubové
hudby. Účast byla hojná a nálada
výborná, proto se akce konala až
do pozdních nočních hodin.

poradili si a přinesli velkoformátové
plátno. Zároveň nám na živo představili Matúška a Majdlenku, hlavní
představitele zfilmované balady,
a tak jsme se dozvěděli příhody
z natáčení i jejich pocity. Pak už
jsme mohli dvacet minut sledovat
zpívaný příběh, u kterého kde kdo
mohl uronit slzu. Vznikl profesionální a hlavně lidově pojatý a dojemný
klip, na kterém mimo jiné oceňuji
společnou práci místních lidí.
Po promítnutí klipu přenesla cimbálová muzika nástroje z lodi blíže
k nám – mimo dosah reflektorů,
a tím i komárů – a společně s Vlastou Grycovou a ženským sborem ze
Strání nenechali nikoho ve smutku.
S otevřeným srdcem i náručím,
upřímným úsměvem a nespoutaným přístupem paní Grycové se příchozí lidé přidali ke zpěvu a kdo se
zadíval na podupávající nohy diváků, nenašel klid. Slávy si užili také
naši Chlapčiska, kteří se tu cestou
z kněžpolských dožínek zastavili
a stále oděni do krojů si zazpívali
společně s Vlastou Grycovou. Pak
už přišlo na tradiční štamprlu a která „lidová“ nás napadla, ta se hrála.
A zpívalo se až do vyschnutí hrdla.

herci, zpěváci, hudba, režie…).
Jak nám Vlasta Grycová povykládala, balada je smutná a dlouhá
píseň (má až 20 slok) se špatným

Chodíval Matúšek
Další den, v sobotu 17. srpna,
byl přichystán mimořádný program,
představení Chodíval Matúšek.
Z lodi Morava na Baťově kanálu nás
uvítala cimbálová muzika Aničky
Přikrylové, která doprovodila zpívané balady v podání charismatické
Vlasty Grycové. Lidové balady pochází ze Strání, odkud přijel zazpívat i ženský sbor Netáta, oblečený
do tradičního kroje. Co je na tom
všem tak zajímavé?
Všichni účinkující se bez nároku
na honorář podíleli na projektu zfilmování takové jedné balady s názvem Chodíval Matúšek (ať už jako

Poutní mše svatá
koncem. Ve Spytihněvi ale všechno dopadlo dobře. Dva moderátoři
(a zároveň tvůrci projektu) počítali
s tím, že nám zfilmovanou baladu
promítnou na plachtu jachty přistavené na Baťově kanálu. Přestože kulisy tvořila „jen“ loď Morava,

12
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Nedělní ráno jsme si pospali,
jelikož poutní mše svatá byla až
na třetí hodinu odpolední. Po mši
bylo na faře zajištěno setkání farníků a občanů s občerstvením.
Největší atrakcí pro děti pak byl
po celé odpoledne skákací hrad.
Sešla se spousta lidí a bylo to
příjemným završením povedeného víkendu. Poděkování farnosti
v této souvislosti patří všem, kteří
se podíleli na organizaci nedělního
odpoledne, zejména pak sponzorům, konkrétně Kavárně u přívozu
za zajištění občerstvení a Marku
Tomaštíkovi za zajištění skákacího
hradu pro děti.
-hk, nb-

DIVADLO NA VODĚ a beze slov...

"Takové sucho! Enom kdyby
chtělo zapršet", slyšela jsem nedávno všude kolem. Je neděle 4. 8.
a já na devátou večerní pospíchám
k přístavišti Na Rejdě, kam přijelo
brněnské divadlo Facka. Vždycky
se těším, co nového vymyslí s takovými kulisami v zádech.
Když vidím záblesky na obloze, říkám si, že pro dnešek mohli
zahrádkáři s přivoláváním deště
počkat. Nebe to ale zrovna dnes
vzalo vážně, a kdo zrovna nepřišel na Ruskou ruletu, asi si řekl:
bohudík.

Hned v pondělí zaplníme hlediště u Baťova kanálu znovu. Ze
tmy vyplouvá loď se smrtkou, držící
zapálenou louč. Hlediště ztichne
a mě ovane tajemno. Z lodi do vody
vyskakuje jeden muž (tak přece
i letos) společně se svými věcmi
v nepromokavém vaku. A jestli si
myslíte, že se teď díváme, jak plave
ke břehu, tak jste tam určitě nebyli.
Neplave nikam. Totiž zmizel. Pět
vteřin, 10, 20... 40. Začne mně
běhat mráz po zádech – ale ne
ze strachu – po včerejším mírném
ochlazení by se mi teď do vody
nechtělo. Z myšlenek mě vyruší
mokrá hlava deroucí se z vody ven
a za ní druhá, stejně rozčepýřená.

Dřív než pochopím, jak z jednoho
skákajícího z lodi vznikli dva, začne
netradiční divadlo.
K tomu, aby se dotkli našich
srdcí, stačila dvěma promáčeným
chlápkům jejich mimika a gesta.
Nevěřili byste, jak může padesátiminutové divadlo beze slov o ztrátě
a znovunalézání smyslu života zaujmout. Ohromná byla také hra rukou. Když herec prostrčil pravačku
kabátem visícím na věšáku a začal
s ní "hrát" nezávisle na druhé ruce,
sotva kdo mohl sebe přesvědčit,
že před ním nestojí dvě postavy.
Hudba doplnila umění mimů, s nimiž jsme společně tajili dech před
výstřelem z revolveru a napájeli se
alkoholem na kuráž. Facka předvedla alternativní show, kterou si
budeme pamatovat už díky tomu,
že si ve hře naléli a vypili štamprlu bez jakékoli pomoci rukou.
Však jsem to doma také zkoušela,
a řeknu vám, nemohla bych hrát
takové divadlo, za tu dřinu mi ta
štamprla nestojí.
P.S. pro zvědavce, kteří to chtějí
vyzkoušet: Postavte láhev slivovice (uzavřené korkovým špuntem)
na zem, před ni umístěte malou
prázdnou štamprlu. Teď si dejte
ruce za záda (a po celou dobu je
tam nechte) a zkuste si nalét. Věřím, že láhve se nějak zmocníte,
dokonce ji otevřete, ale té rozbryndané slivovice bude škoda. Až
budete ležet na břiše se štamprlou
v záklonu (chachá, chci vás vidět),
vzpomeňte si, jak snadné je hrát
divadlo J
-hk-
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Svátek slavil(a) Spytihněv!
Letos 6. července oslavila naše
obec poprvé svůj svátek. Do roku
1951 měl Spytihněv svůj svátek
v tento den dokonce zaznamenán
v kalendáři.
Oslava jmenin naší obce začínala
o půl čtvrté před Kulturním domem. Program byl bohatý na celé
odpoledne. Na pódiu se se svým
programem vystřídali folklorní soubory Chlapčiska a Babčice, zazpívat
přišly Žabky (schólička), které následovali jejich starší kamarádi ze
Schóly. Velký úspěch sklidil dětský
kroužek břišních tanců a žákovská

14

mistryně republiky Růžena Poznerová nám ukázala školu sportovního
šermu.
Večer už na pódiu zazářila hvězdná ABBA rock show a do nočních
hodin hrála k tanci a poslechu
Cimbálová muzika Burčáci. Celým
programem provázel moderátor Rádia Čas Vlasťa Macík. Pro děti byly
připraveny nejrůznější hry a aktivity, pro dospělé pak soutěž o ceny.
Jako pohoštění pro hosty přichystal
oslavenec – obec Spytihněv - grilované selátko.
-nb-
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Zájezd důchodců - 24. září 2013
Stejně jako každý rok, tak i letos, připravil Sbor pro občanské
záležitosti pro naše seniory zájezd.
Cílem naší cesty byla v letošním
roce Haná. Naší první zastávkou
byla malá vesnička Rymice, kde se
nachází skanzen východní Hané.
Paní průvodkyně nás provedla
typickými domky s doškovou krytinou, prohlédli jsme si interiéry
domků, starou kovárnu, dvoupatrovou Tvrz a také větrný mlýn. Poté
jsme se přesunuli do Chropyně,
kde jsme navštívili zámek s krásnými historickými sály: Rytířský
sál se sbírkou historických zbraní
a Ječmínkův sál.
Po dobrém obědě v restauraci
Bezměrovský dvůr a krátkém odpočinku jsme se vydali na cestu
do Kroměříže, která je zapsaná

Výročí našich spoluobčanů:
Jméno

 Říjen 2013
Gabrhelík Vladimír
Zapletal Jiří
Rozehnalová Jaroslava
Dundálková Marie
Cápalka Jan
Škrabálek Stanislav
Škrabalová Anna
Chaloupková Ludmila

na listině UNESCO. Měli jsme
možnost prohlédnout si historické
centrum města a vedle něj stojící
Arcibiskupský zámek. Za zhlédnutí
stálo také zrcadlové bludiště, které
někteří navštívili. Po výborném zákusku a kávě jsme se vydali na zpáteční cestu.
Věříme, milí senioři, že jste společně s námi prožili příjemný den
a těšíme se na Vaše návrhy míst,
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 Listopad 2013
Hoferek Jaromír
Marčíková Eliška
Marholt František
Stalzer Zdeněk
Němečková Marie
Kowalczyk Jan
Stefanyi Ladislav
Taňská Helena
Čevela Antonín
Bartošek Květoslav
Čabla Josef
Zámečníková Jarmila

55
55
60
60
60
60
70
70
70
75
86
87

 prosinec 2013
Rosselová Ivana
Janošková Hana
Stefanyiová Zdeňka
Achillesová Jindřiška
Vojtěšková Josefa
Kraváčková Marie
Schubert Miroslav
Čápová Ljubomíra
Čevela Josef

65
65
70
75
80
85
87
87
92

Blahopřejeme 

Zlatá svatba Čevelovi
která byste chtěli navštívit v příštím
roce!
SPOZ

16

Věk

Zlatá svatba znamená padesát
let života v dobrém i zlém. Padesát krát tři sta šedesát pět společných dní manželství se vším, co
k němu patří. Antonín a Ludmila
Čevelovi náležitě oslavili dne 14.
září svoji zlatou svatbu. Oslavy započaly na OÚ v Obřadní síni, kde
si manželé zavzpomínali na prožitá
léta v přítomnosti svých tří dětí,

vnoučat, blízké rodiny a přátel. Poté
proběhlo posezení na KD. K tanci
hrála slovenská dechová hudba
Drietomanka, jejíž přítomnost byla
pro manžele překvapením. Do dalších společných let přejeme hodně
radosti a zdraví.
-nb-
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Opět začala škola
Je měsíc říjen a školní rok už
zase pádí svým tempem. Prázdniny se staly vzpomínkou. Všichni
se mnou budete jistě souhlasit, že
letos byly velmi povedené. Opravdu
letní počasí lákalo k vodě a každý si
užil koupání a slunění.

nutné připomínat, že veškeré vybavení odpovídá hygienickým normám
a provozu mateřské školy. Rovněž
barevné provedení sociálních zařízení více zapadá do prostředí mateřské školy. Věřím, že nejen dětem,
ale i rodičům se líbí. Je na místě
zdůraznit úlohu zřizovatele, tedy
obce, bez kterého by se rekonstrukce uskutečnit nemohla.
V novém školním roce jsme
do školky přijali dvacet dva nových dětí. S potěšením musím

klademe další kamínky do mozaiky
zvané vzdělání. Po loňském školním roce máme opět pět tříd. Přivítali jsme třináct prvňáčků. Přeji
jim hodně píle a úspěchů, které se
musí díky píli dostavit.
Škola samozřejmě není pouze
vzdělávání, ale i výchova. V letošním školním roce budeme opět
spolupracovat s občanským sdružením Madio, které nám pomáhá
navozovat správně fungující vztahy
mezi spolužáky, vztahy založené
na principech slušnosti. Připravuje
řadu kulturních akcí společných
s mateřskou školou, řadu výletů
a exkurzí, které by pomohly dětem
poznat okolní svět. Do toho světa se
snažíme i děti zapojit. Probíhá sbírka na podporu nemocného dítěte.
Sběrem víček od PET lahví přispějeme na léčebný pobyt postižené
dívenky z Brna.
Zdá se všechno idylické, ale i my
se musíme potýkat s problémy.
Velmi mne trápí malá angažovanost
rodičů v SRPŠ, přes několikeré výzvy se zatím nenašel nikdo. A tak
v SRPŠ pracují maminky, které již
nemají děti u nás ve škole.
Školní rok bychom rádi prožili
v symbióze učitelů, rodičů, ale
hlavně žáků. Vzdělávání je proces
spolupráce těchto stran, jeden bez
druhého nedokáže nic.

konstatovat, že jsme mohli většině
zájemců vyjít vstříc, zejména ze
Spytihněvi. Děti jsou rozděleny opět
do dvou tříd Berušky a Sluníčka.
Starají se o ně staronové paní učitelky. Změnou v řadách pedagogických
pracovníků mateřské školy je odchod
vedoucí učitelky a přijetí nové učitelky. Stala se jí paní Hana Lohynská,
které u nás působila už v loňském
roce. I v tomto školním roce pracuje
v mateřské škole asistentka pedagoga. Je jí bývalá ředitelka paní Ivana
Muchová. Snažíme se poskytnout
všem šanci na vzdělávání a zapojení
do života. To je hlavním úkolem asistentky pedagoga.

Mateřská školka

Když se vrátily 12. srpna děti
do mateřské školy, čekalo je překvapení v podobě zrekonstruovaných
sociálních zařízení. Díky poctivé
práci stavební firmy byly dokončeny v rekordním čase a skvělé
kvalitě. Děti mají k dispozici nová
umyvadla, nové záchodové mísy
a především sprchové kouty. Není

Základní škola
Rovněž v základní škole došlo
ke změně v učitelském sboru.
Od druhého září u nás působí nová
paní učitelka Mgr. Olga Chudíčková, absolventka Masarykovy university Brno. Jejím studijním oborem
bylo učitelství anglického jazyka
pro základní školy.
Od nové kolegyně si slibuji především ještě vyšší úroveň výuky
cizího jazyka, nové metody hravé
a motivující.
Po prvním měsíci nového školního roku, po opakování učiva z roku
minulého, se již našim žákům dostává dalších poznatků. Postupně

18
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Mgr. Petr Mašláň – ředitel školy

Dětská školička ......... !
Milé maminky na mateřské
dovolené, obec Spytihněv pro
vás připravila školičku pro děti
předškolkového věku. Potřeba
setkávat se se svými vrstevníky
nebo lidmi se stejnými zájmy je
pro člověka nezbytná. Proto jsme
se rozhodli pro dětskou školičku,

kde se spolu během pravidelných
týdenních dvouhodinovek budou
setkávat nejen malé děti, ale také
maminky.
Zaměříme se na různé činnosti
pro děti - říkánky, pohybové hry, zpívání, kreslení a další aktivity, které
budou nejen rozvíjet schopnosti

dětí, ale zároveň je naučí žít v kolektivu. Zároveň je tato školička
i příležitostí pro setkání rodičů.
Začínáme 22. listopadu a školička se bude konat vždy jednou
týdně v úterý v 9:00 v kreslírně
v podkroví budovy základní školy.
Rádi v tento čas uvítáme všechny
maminky, které by měly o školičku zájem.
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Byliny, bylinky, léčivky a bylinkáři…

Právě končí sezóna těm, kteří
tyto rostliny pěstují, sbírají, zpracovávají a užívají. Je to množina
lidí podobná včelařům, vinařům,
ovocnářům, myslivcům nebo rybářům. Všichni dohromady mají rádi
přírodu, pohyb na čerstvém vzduchu a zdravý životní styl. Bylinkáři
existují i v naší obci, vědí o sobě,
pomáhají si, předávají si zkušenosti – pouze nejsou organizovaní.
Přesně vím o některých, na co se
zaměřují, co sbírají a co konkrétně
pro sebe potřebují. Na konci každé
sezóny se bilancuje a připravené
byliny se vzájemně vyměňují a darují přátelům a blízkým.
Existují zájemci, kteří potřebují
např. tinkturu z hlohu na úpravu
krevního tlaku, nebo diviznový sirup
proti nachlazení. Na každém kousku
půdy najdete nějakou léčivku. Pro
pravidelné sběratele je prospěšné
mít alespoň v hlavě mapku výskytu
jednotlivých bylin a časový rozvrh
jejich dozrávání. Pamatovat si, že
na podběl je možné jít již v březnu
a dubnu do vlhčích míst a naopak
na řepík (řepíček) je třeba si počkat
až na pozdní léto na slunných stráních. Hlavní nápor na sběr je samozřejmě v létě. Všechno kolem léčivek
je zajímavé, ale hlavně prospěšné.
To, co nasbíráme a usušíme, v zimě
využijeme pro zdraví. Než se do toho
pustíme, je třeba si o léčivkách něco
přečíst, pohovořit si se zkušenějšími
a možná i poradit se podle potřeby
i s lékařem. Některé byliny nejsou
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prospěšné a některé jsou dokonce
jedovaté a nebezpečné (rulík zlomocný, konvalinka, ocún, oměj,
květ zlatého deště). Jiné jsou zase
i vícestranně využitelné, např. černý
bez (kozičky) je možné využít na čaj
proti nachlazení, na sirup, na víno
a likér a na marmeládu. Mezi oblíbené patří i kopřiva, třezalka, řepík
lékařský, přeslička, máta – všechny
jsou doporučované i známou bylinkářkou Marií Treben. Léčivky nejsou
všemocné, je třeba je chápat jako
podpůrný, preventivní a alternativní
prvek v léčebném procesu (doléčování, rehabilitace, správný pitný
režim, prevence).
Z osobní zkušenosti mohu doporučit několik praktických rad:
• sbírat je jen na čistých místech,
bez postřiků, dále od komunikací
• sbírat je zralé, správně usušit
a uložit
• čaje nepít jednostranně z jedné
byliny a dlouhou dobu – čaje střídat (např. čaj pouze z podbělu
příliš zatěžuje funkci jater)
• rozpoznat nepoužitelné a jedovaté, sbírat jen ty, které bezpečně
známe (např. černý bez se může
snadno zaměnit s chedbím, které
je jedovaté).
Bylinky neslouží jen na čaj,
možno je použít na výrobu vonícího
polštáře pro dobré spaní, k vypuzení hmyzu ze šatníků, při přípravě
pokrmů a marmelád. Bylinkaření
má svou bohatou tradici, využívá
se v lékařském průmyslu, léčivky se
vykupují, školy pořádají pravidelný
sběr bylin, kosmetika se bez nich
neobejde atd. Svět bylin ovlivnil
i umělecký svět. Např. Walda v písni o Kristýnce zpívá, že její vlasy
voní po šafránu a holandský malíř
Vincent van Gogh namaloval velké
plátno plné modrých levandulí...

| Spytihněvský zpravodaj | Podzim 2013

A nakonec jeden modelový příklad ze života:
Představme si, že je škaredý,
sychravý, větrný a mlhavý podzimní
večer. Ani psa nepouštíme na dvůr.
Máme rýmu, nic nás nebaví. Místo
chemické tablety uvaříme teplý,
voňavý čaj třeba z lipového květu,
černého bezu a meduňky, k tomu
trochu strouhaného zázvoru, malou
lžičku medu, možná i malého frťánka slivovice a je to vyřešeno…
Proto nakonec připomínám –
nešlapejte na zahrádce a na louce
po malých, jemných, skromných
sedmikráskách (chudobkách), jsou
výborné proti nachlazení, na odkašlávání, a také na hojení kožních vyrážek a odřenin. Všude kolem nás je
plno léčivek, jen je potřeba je znát
a dobře se kolem sebe dívat…
Nemoc správně rozpoznat a léčit
může jen lékař. Byliny nelze přeceňovat, ale jako doplněk léčení
a předcházení nemocem jsou prospěšné a užitečné.
P.S.
• léčivá rostlina ve svém surovém
přírodním stavu i bez chemického zpracování může pomáhat,
pokud se užívá s mírou a se
znalostí
• byliny v domácí lékárničce ukládáme na vzdušném, suchém
a temném místě, bez prachu,
páry, hmyzu a hlodavců. Používáme na to skleněné a porcelánové
nádoby s uzávěrem, popř. plátěné sáčky
• po dlouhé a nepříjemné zimě,
na posílení a očištění organismu je osvědčeným prostředkem
čaj z mladého čerstvého listu
z černého bezu a mladých kopřiv
(březen – duben). Za půl roku si
to můžeme vyzkoušet.
Antonín Večeřa

Dobré myšlenky
Jedna stará moudrost říká, že
čím je srdce člověka plné, tím ústa
přetékají. Lidská mysl se v některých schopnostech podobá počítači, a to především v ukládání
a ve vybavování informací. Jestliže
uložíme do paměti počítače zprávu, ať už veselou nebo tragickou,
pak stačí jen zmáčknout na patřičnou klávesu a na monitoru se
nám ukáže tajemství, které bylo
do té doby ukryto v složité počítačové aparatuře. Podobně může
i každý člověk ukládat všechny
dobré i špatné myšlenky do své
paměti, do svého vědomí. Ovšem

tím, co uložíme do svého nitra,
jsme zároveň „naprogramováni“.
Veškeré informace, vjemy, zážitky
tam čekají, jsou ve stavu jakéhosi
načasování a v patřičnou chvíli se
stanou ovlivňující složkou naších
činů. Tedy obsah mého vědomí
a podvědomí čeká na chvíli, kdy
odněkud přijde třeba nečekaný
dotyk na klávesu uvnitř našeho
lidského „já“. A potom se na našem mluvení a jednání, na našich
postojích a reakcích, na onom
lidském „monitoru“ ukáže veškeré
tajemství myšlenek, které naše
nitro zahalovalo.

Ovšem na rozdíl od počítače,
který jen otrocky a pasivně přijímá
všechno, co je do něj vkládáno, svobodný člověk si může ze všeho, co
k němu přichází vybírat, co do svého
nitra vpustí a čemu naopak zamezí v přístupu. Může do své mysli
ukládat myšlenky dobré a vytvořit
z nich pak pozitivní program pro svůj
život, nebo také může přijímat všemi smysly myšlenky zbytečné, zlé
a destruktivní a ze všeho tohoto „netříděného odpadu“ vytvořit pro svůj
život časovanou bombu. A pak je
jen otázkou času, kdy nějaký vnější
impuls stiskne patřičnou klávesu...
Budeme-li se snažit věnovat
pozornost pozitivním, kreativním
a obohacujícím myšlenkám, potom
při každém dotyku s druhou osobou
bude svět kolem nás ozářen krásou
vycházející z našeho „lidského monitoru“. Jinými slovy o tom mluví Kristus, když ve svých blahoslavenstvích
vybízí k čistotě srdce, k pozitivnímu
budování našeho vnitřního světa.
p. Bohumil Kundl

HLEDÁM...
Jmenuji se Magdalena Lapčíková, rozená Burýšková, pocházím ze Spytihněvi. V rodinném archivu se uchovala tato fotografie
vojáků z 1. světové války. Fotka
byla pořízena v kasárnách Sankt
Pölten. Můj dědeček Vincenc
Zlámal sedí v první řadě vpravo.
Ráda bych zdokumentovala jména a osudy ostatních. Pomůžete
mi je identifikovat?
Některý z dalších vojáků bude
zřejmě Josef Rožek – podle textu
na pohlednici.
Pokud poznáte své předky,
kontaktujte mě prosím na mailu
lapcik@gmail.com nebo na telefonu 604 100 555. Za každý údaj
budu velmi ráda.
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MOJE VZPOMÍNÁNÍ
JAK SA DĚLÁVALY TRNKY
Pomalu sa blíží čas podzimu a to
nastávalo pro lidi, co obdělávali pole
nebo humna, moc různých prací. Já
sem sa rozhodla na jednu, tak jak
sem ju poznala za svého dětství asi
před šedesáti roky, zavzpomínat.
Je to sklizeň trnek, které v té době
byly jedním z hlavních zdravých
produktů mnoha rodin. My děcka,
jak jsme uviděly, že strýčci jedú
s kravkama zapřihnutýma do vozu,
na kterém byly větší a menší šprušlové dřevěné žebře, malé a větší
průtěné košíky a dřevěné bedénky,
hneď nám bylo jasné, že bude brzo
lizačka z trnek. A co všecko sa
moselo napřed udělat než sa trnky
mohly vařit?
Na podzim, jak uzrály, otrhat,
doma na mlatevni nebo v komoře
na slámu rozložit a nechat aspoň
týdeň uležat. Potom, kdo měl ruky
v rodině a sůsedky, jich vylůpaly
od kostek. Aby to stálo za to vařit,
lůpalo sa jich moc, aj 200 kilo. Také
my děcka mosely pomáhat, přitom
sme hlavně natahovaly uši, aby nám
nic neutéklo, co si tetičky vykládajů.
Já si pamatuju, že na našem
konci sa vařívaly trnky u Hřibů č.p.
214 (dnešní zahrádkářská chalupa).
Malá chalůpka, dvě úzké okénka,
vedle nich dveři do síně a dřevěné
vysoké vráta na mlatevňu (průjezd)
přes kterů sa projedlo na dvůr,
a kama tetičky na dřevěném tragači
nebo dřevěném vozíčku v nádobách
přivážaly nalůpané trnky a polénka
na topení pod kotlem. Před chalůpků
u blátivého chodníka růstla obrovská
už stará košatá hruška, za kterů sme
sa skovávaly, když sa hrálo na skovku (schovávanů). Chalůpka byla zalíčená vápnem na bílo s podrovnávků
(soklem) modré barvy.
Uvnitř bylo zvláštní zařízení
na vaření trnek a měl ho jen někdo
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v dědině. Ve dvoře místnost – stůl
a pár legátek (židlí) a dřevěná lavka,
vystavěná kotlina z cihel, pod kterů
sa topívalo jen polénkama. V kotlině
měděný kotel s kotulů a dřevěná
skřidla na přikrytí. Do kotla tetičky
nasypaly vylůpané trnky a už sa moselo kotulů nepřetržitě otáčat z leva
do prava, jinak by sa trnky připálily.
V místnosti posedávaly 3 až 4 tetičky, aby sa v míšání mohly vystřídat.
Po několika hodinách míšání sa trnky rozvařily na lizačku – takovů řidší
červenů hmotu a její vůňa nás děcka
přilákala na dvůr a tetičky nebo naše
stařenky nám tuto voňavů dobrůtku
dávaly na taléřky a my užičkama mlsaly a zakusovaly chlebem. Z lizačky
zaséj po několika hodinách ručního
míšání kotulů sa uvařily krásné černé a husté trnky (povidla). Tetičky
zahasily oheň pod kotlem a veliků
vařechů ze dřeva vybíraly uvařené
trnky do přichystaných kameninových látek s dvůma uchama nebo
hrnců s jedním uchem a aby sa
do nich neprášilo, nebo nedaj Bože,
jak stařenka říkávala, něco vlézlo,
zavázaly jich bílýma plachetkama
z plátna a převázaly provázkem. Tak
zaopatřené trnky uskladnily na horní
komoru a byly po celý rok nebo aj víc
roků hospodyňkám po ruce. Pamatuju si, že trnky bývaly už tak tuhé,
že sa mosely z hrnců vykrajovat
nožem a stařenka jich z trochů vody
v kastrolku na šporheltě (kamnách)
rozvařovala, aby jich mohla znovu
použit. Nic sa nesmělo vyhodit, byl
to Boží dar. Každý rok sa všecky
děcka těšívaly, kdy lizačka zavoní
a půjdú mlsat.
A co jsme s trnkama doma mívali:
Trnkovů máčku, tvrdů šišku, kůsek
uzeného masa - taštičky z erteplového
těsta naplněné trnkama - magarůny
(kulaté malé šišky) s trnkama a obojí
posypané mletým makem s cukrem a omaštěné máslem - patenty
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z erteplového těsta pečené nasucho
na plotně šporhelta (kamen) nalíčené trnkama a posypané nemletým
makem - metyju uvařenú z erteplí
a múky, rozetřenú na taléřku, pomazanú trnkama, posypanú osoleným
sýrem (tvarohem) a omaštěnú sádlem
- kynuté kvasnicové buchty políčené
trnkama a zasypané posýpátkem,
a nejen to, mastily sa na chleba
k snídani nebo na svačinu.
Trnky sa enom nevařily, ale také
sušily, tak jak jabka a hrušky na krájanky. Potom vařily místo kompotu
a studené jedly nebo uvařené pomlely a dávaly na buchty. Stařenka
jich sušívala na obyčejném plechu
v trůbě od šporhelta. Kdo měl ovoce moc, sušil u strýca Antonína
Snopka, č.p. 21, který v humně
za chalupů směrem k dráze měl
postavenů svoju sušárnu ovoca, jezdilo sa do ní přes hluboků kříkopu
po dřevěném mostku z cesty kůsek
pod závorama u zastávky ČSD (dnes
je tam mateřská škola).
No a trnky aj durancije sa dávaly
do dřevěných beček na kvas a pálila sa slivovica. Pamatuju pálenicu
na dolině v Halenkovicích a na velice už starého strýčka páleničářa
Švejčaru. Nikdy neuměl dobře
naplánovat pořadí a stávalo sa, že
v pálenici sa čekávalo aj 3 dni, než
na taťku přišla řada. Trnky na kvas
mosely byt bez stopek, halůzek, lístků, žádná nahnilá, ne tak plesnivá,
aby byla dobrá slivovica. Někdo ju
používal jako lék, stařenka říkávala,
že je lepší jak penicilín, jiní zaséj
připíjali s ňů na oslavách, svaťbách,
křtinách, ale také pohřbech, aby
zapili oči nebožtíka, jak sa říkalo…
Když si slivovičků připíjali, povstali,
zvihli štamprlku, ťukli si a řeklo sa:
„Tož vejdi do mě a neuškoď“ a lupli
ju najednů do sebe. Mohla sa pit jak
v létě, tak v zimě – v létě zchladila,
v zimě zahříla. Také říkávali: „Tak
ať nám slůží“. Tak ať nám všeckým
slůží enom ke zdraví.
J. Ulmanová

MOJE VZPOMÍNÁNÍ
VINOBRANÍ
To, že další práca patřící k podzimu je sběr hroznů, to víte. To,
že v polách u nás za dávných dob
a ještě naších staříčků byly vysaděné vinohrady na Vrchoch, na Dolinách, na Vinohrádkách, v Duchoncoch, možná jste někde si přečetli.
Já ještě pamatuju v Duchoncoch už
rozpadlé a rozbořené vinné sklepy
– Snopků z č.p. 21, Snopků z č.p.
12 (říkalo sa jím Snopečci), Ciranů
z č.p. 7 a Vlachovských. Jako školáci jsme do nich lozívali a hrávali
sa v nich.
Jeden zachovalý a udržovaný je
v Duchoncách pod domkem č.p.
368, patřil Kadlečíkom (č.p. 15),
druhý sklep s nadsklepením a seníkem patřil Konečným (č.p. 193).
Chcu ale vzpomenút na vinohrad
Snopečků (č.p. 12) na Bezděkově.

A kde to bylo? Měli sme vedle něho
pole, na které sme ze stařenků
a mamků často chodívaly po polní
cestě vedle kříža u č.p. 278 za dráhů. Po pravéj straně cesty tékl malý
potůček, u něho čistá udržovaná
studánka a mohutné vysoké Dědákovy (z č.p. 84) topoly. Po levé
straně začínaly úzké dlůhé pola,
táhnůcí sa do kopca Bezděkov. No
a tam byl ten vinohrad, uprostřed
dřevěná bůda, v ní potřebné pracovní nářadí, dřevěný stůl s lavků,
pryčna s kabátama, na kterej strýček spávali, když hlédali vinohrad
před zlodějama.
Hrozny sa sbíraly začátkem října
– říkávali „ v září né – to ještě víno
vaří (uzrává)“, a to strýček s pomocníkama přijeli s koníkem zapřihnutým za vozem, na něm dřevěné
bečice, košíky nebo kýble a začali
sbírat.

My děvčice jsme si nikdy nedovolily do vinohradu jít utrhnůt střapec hrozna, né tak broskvju, které
nebyly veliké, ale pro nás lákavé
- menší zelené s červeným líčkem
a dobré nahořklé chuti. Strýček to
věděli a nikdy, když dělali vinobraní
(sbírali úrodu) na nás nezapomněli
a dali nám plný košíček. Stařenka
říkávala: „Snáď jste nezapomněly
strýčkovi poděkovat, to by byla haňba (ostuda).“ „Nezapomněly.“
V pozdější době, co já pamatuju,
byly ještě malé vinohrádky v Bořoch
(nad č.p. 273), Čápů z č.p. 306,
Budíků z č.p. 276, na Nádněmčí
u včelína Valentů z č.p. 319 (dnes
dům 197) a v Duchonci Čevelů
z č.p. 316.
Říkávalo sa:
„Nepij gořalku, z téj sa blbne,
ani pivo, z toho sa spí,
popíjaj vínečko, z toho sa zpívá.“
Tak mějte pořád zpěvavů náladu.
J. Ulmanová

KROUPY

Také Spytihněvi se v letošním
létě nevyhnuly velké kroupy,
a přestože jde většinou o krátkou
„akci“, zanechává po sobě dlouhodobé následky.
Co jsem slyšela z povídání našich občanů, někdo jen bezmocně
přihlížel z okna, jak opadává úroda a řinčí sklo, druzí nastavili svá
záda krupobití a dekami zakrývali,
co šlo. Některé domy a zahrady
vyvázly bez větších škod, jiní se
však přiznali, že jim padaly i slzy.
Ve vinohradech opadávaly nejen
jednotlivá zrnka, ale celé střapce
hroznů, nezralé trnky na zemi,
jablka, broskve, rajčata – vše se
muselo rychle zužitkovat, a co zůstalo na stromech, bylo potlučené a zahnívalo. O zemědělských

plodinách nemluvě. Nejen úroda
dostala na frak - rozbité skleníky,
zahradní světla, poničený zahradní nábytek, přístřešky, fasády,
vrata, hezky vysázené květináče
a truhlíky…
Místní lidé se pustili do kalkulování a oprav. Někdo začal šetřit slivovicí, jiní do beček přidávali mirabelky.

Utlučená zem se kypřila a ve špajzkách přibyly zavařeniny.
Někdo možná nad tím vším
mávl rukou a řekl si: „však si to
koupím v obchodě“, většinu z nás
ale, myslím, postihla lítost – už
jen kvůli té práci, které je kolem
všeho zapotřebí.
-hk-
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Zpráva o činnosti FC Slovácká Sparta Spytihněv

Český zahrádkářský svaz Spytihněv
Vážení čtenáři zpravodaje, tentokrát bych chtěla článek z naší
rubriky věnovat jednomu vzácnému
moku, který je charakteristický i pro
naši oblast.
Nastalo období sběru jednoho
z nejcen˝nějších výpěstků - a to vinné révy, kde při následném zpracování vzniká lahodný nápoj - víno. Vedle vody je to nejdokonalejší nápoj,
na který má příroda vlastní patent.
Jeho léčivá a nutriční hodnota
byla známá už před tisíciletími. Naši
předkové se mírnou konzumací vína
chránili před střevními onemocněními, užívali ho při nachlazení, na tišení bolesti, také jako dezinfekční
prostředek na vnější rány. Vědecké
studie prokázaly, že víno obsahuje
vitamíny B komplex a C, také řadu
minerálních látek potřebných pro
lidský život. Ještě než vznikne čistý blahodárný nápoj, předchází mu
období meziproduktu - burčáku,
nazývaného též „mléko starců“. Je
to částečně zkvašený mošt s obsahem alkoholu 1–7 % Běžně je nabízen burčák z vína bílého, vzácně
se můžeme setkat také s burčákem
červeným, ovšem jeho trvanlivost je
dokonce jen několik hodin.
Český vinařský zákon stanovuje,
že se pod názvem burčák smí prodávat výhradně produkt vyrobený
z letošních tuzemských hroznů
révy vinné, a že k jeho prodeji smí
docházet pouze v období od 1. srpna do 30. listopadu příslušného
kalendářního roku. Tradičně je
nabízen burčák především z raně
dozrávajících aromatičtějších odrůd, jako například Irsai Oliver,
Muškát Moravský a Veltlínské rané
červené, v polovině září se přidávají
ještě odrůdy jako Müller Thurgau
a Veltlínské zelené. Z červených odrůd je to především Portugal modrý.
Tomuto moku jsou i zasvěcené různé kulturní akce jako je: vinobraní,
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burčákfest, dny burčáků, ochutnávky nebo burčákové pochody, které
se konají v oblastech, kde se víno
pěstuje. Určitě stojí za zmínku slavnosti ve Znojmě, Valticích či Ústí
nad Labem.
Dle stadia prokvašení rozlišujeme
následující typy, přičemž nejoblíbenějšími typy jsou sladký až ve varu:
1. sladký: Převažuje cukr nad alkoholem, burčák je ve stadiu zrodu,
chuť moštová.
2. ve varu: Maximální vrchol aktivity kvasinek, poměr cukru a alkoholu 50 % na 50 %.
3. po zlomení: Zde již převažuje
alkoholická chuť nad sladkostí, vystupují kyseliny.
4. mydliňák: Chuť velmi různorodá, obsahuje kvasné látky, ostřejší
kyseliny, cukr zaniká, vystupuje
alkohol.
5. mladé víno: Rovněž je potřeba
dát si pozor na prodej burčáku u silnice - nesnáší totiž světlo a teplo,
které ničí jeho chuť i blahodárné
účinky.
Burčák má blahodárný vliv
na lidský organismus. Je zdrojem
mnoha důležitých látek pozitivně
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ovlivňujících fyzickou i psychickou
pohodu. Tvrdí to vinaři i lékaři.
Podle nich jeden mililitr burčáku
obsahuje mnohem více probiotik
než jogurt. Lidová moudrost praví,
že pro uchování zdraví musí člověk
vypít tolik burčáku za sezónu, kolik
krve koluje v jeho žilách, a protože
na těch“ babských radách“ něco je,
tak co to letos nezkusit? J
Doporučená denní dávka burčáku je u mužů asi půl litru, u žen
o něco méně.
Věřím, že mírnou konzumací
tohoto moku každý z Vás docílí posílení svého zdraví a dobré nálady!
Jako nejbližší možná příležitost
jsou např. hodové slavnosti v obci,
kde se určitě mladý kolektiv krojovaných nenechá zahanbit a poskytne výbornou kvalitu tohoto moku.
Přeji hezký zážitek a příjemné prožití podzimního období.
Miroslava Psotková

V jarních měsících roku 2013 se
všechna mužstva zapojila do jarní
části mistrovských soutěží.
Největší změny nastaly u mužstva přípravek, kdy se do přípravy
zapojilo velké množství nových
hráčů. Na úterních a pátečních trénincích byla účast až 25 dětí skoro
pravidlem. Na takové množství dětí
bylo třeba doplnit realizační tým
o nového trenéra, kterým se stal
Martin Bureš. Přípravky ukončily
sezónu v červnu a obě mužstva se
umístila v dolní polovině tabulky
OPPS a OPPM řízených OFS Uh.
Hradiště. Tuto soutěž hrajeme
z důvodu výhodnějších hracích dnů
oproti soutěžím OFS Zlín.

zlepšovat. Nejlepším střelcem žáků
byl Jaromír Lipenský. Stále hledáme zájemce o trenéra či asistenta
trenéra u mužstva žáků.
Dorostenci ukončili fotbalový ročník 2012–2013 na 7. místě v tabulce. Nejlepším střelcem dorostu
byl Jakub Tománek, který zatížil
konta soupeřů 5 brankami. Omlazené mužstvo a významná obměna
kádru v novém fotbalovém ročníku
znamenala pro trenéry složitou přípravu mužstva, aby mohli navázat
na úspěšné výsledky z minulých let.
Školní povinnosti a hráči z okolních
vesnic v mužstvu dorostu jsou vždy
velkým problémem v tréninkové
i zápasové docházce. Zatím se nám

Mužstvo žáků skončilo v konečné tabulce fotbalového ročníku
2012–2013 na 11. místě. Na trénincích v pondělí a ve čtvrtek nebyla účast hráčů optimální a vše
se také projevilo na konečném
umístění v tabulce. Také fotbalové
myšlení hráčů je třeba neustále
prohlubovat. Je třeba hráčům stále
připomínat, že fotbal je kolektivní
hra založená na výkonech jednotlivých hráčů. Mnozí z nich si myslí,
že už všechno umí a znají a není co

daří mužstvo vhodně doplňovat
a držet tak mužstvo ve fotbalových
soutěžích OFS Zlín. Realizační tým
dorostenců byl do podzimní části
rozšířen o dalšího trenéra, kterým je
Lukáš Bodlák.
„B“ mužstvo se opět snažilo
o postup ze základní třídy. Ani díky
závěrečným úspěšným výsledkům
se nepodařilo splnit vysněný cíl.
V rozhodujícím utkání na domácím
hřišti jsme nedokázali porazit pozdější postupující mužstvo Žlutav.

Přesto mužstvo skončilo na velmi
pěkném 3. místě. Nejlepším střelcem mužstva a také nejlepším střelcem skupiny se stal Bohdan Janošek
se 24 vstřelenými brankami, Jakub
Polášek vsítil 15 branek.
„A“ mužstvo se v sezóně potýkalo s velkým nedostatkem hráčů, došlo také k velké obměně hráčského
kádru. Díky zraněním a pracovním
povinnostem jelo mužstvo k jednomu utkání na hřiště soupeře pouze
ve 12 hráčích, když mělo jediného
náhradníka a tím byl náhradní brankař. Mužstvo ukončilo své dvouleté
působení v divizi a sestoupilo z posledního místa do krajského přeboru. Před začátkem nové sezóny
došlo u mužstva k výměně trenéra
a odvolaného Josefa Pospíšila nahradil Martin Onda.
Během uplynulého období, kdy
jsme zajišťovali průběh mistrovských soutěží, proběhly ve sportovním areálu i mimo něj následující
akce. Brankáři Petr Růžička a Kamil Trčka absolvovali krátké soustředění v Brankařské škole Petra
Kouby v Bystřici nad Pernštejnem.
V rámci oslav Dětského dne proběhl
na hřišti turnaj starších i mladších
přípravek, který i přes nepřízeň
počasí získal u diváků i hráčů obrovskou podporu. Patronem tohoto
turnaje byla firma Metalwashers
Spytihněv.
O prázdninách proběhlo krátké
soustředění hráčů žáků a přípravek.
Opět jsme postavili stanové městečko a tři dny a dvě noci strávilo více
jak 30 dětí mimo domov v kolektivu
svých kamarádů a spoluhráčů.
Poslední podzimní akcí pro hráče žáků, přípravek, jejich rodiče
a rodinné příslušníky byla projížďka
lodí Morava do Napajedel, které se
zúčastnilo celkem 58 osob.
Vilém Matěja, prezident FC
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Vítání

občánků

Podzimní soutěž pro všímavé holky a kluky

Julii Bočkovou, Annu Janíkovou,
Olivera
Kašpárka,
Kamilu
Mrlíkovou, Martina Růžičku, Isabelu
Silnou, Veroniku Večeřovou, Lucii
Vyoralovou, Violu Vysloužilovou,
Sáru Zapletalovou.

vyhraj dovádění v aquaparku!

Ahojte holky a kluci,

V sobotu 5. října 2013 přivítali
členové Sboru pro občanské záležitosti těchto 10 nových spytihněvských občánků:

už se vám také stalo, že každý
den chodíte kolem nějakého místa,
a když ho pak uvidíte na obrázku, teprve zjistíte, že jste si něčeho vůbec
nevšimli? Já tak na fotkách najdu
spoustu detailů...
Před námi je barevný podzim, kdy
stojí za to vyrazit do přírody. Připravili
jsme pro vás soutěž, ve které si můžete otestovat, jak znáte různé kouty
naší obce.
Ani pro všímavé dobrodruhy nebudou některé úkoly jednoduché, ale
máte obrovskou výhodu – Spytihněv
není tak velká obec. Tak vyrazte
za objevováním!

Bočková Julie

-hk-

P.S.: Všechny obrázky byly vyfoceny
v obci Spytihněv. Když budeš popisovat, kde jsi něco objevil(a), využij čísla
domů stojících poblíž. Soutěžit mohou
spytihněvské holky a kluci do 15 let.
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UŽ TO MÁM
Janíková Anna

Kašpárek Oliver

Mrlíková Kamila

Už máš v nohách kilometry a kouří se ti z hlavy? Tak to určitě znáš
odpovědi k 9 obrázkům! Napiš je, připiš své jméno, adresu a věk, a vhoď
do pondělka 2. 12. 2013 do krabičky označené „SOUTĚŽ“ v Knihovně
Spytihněv.

DOVÁDĚNÍ V AQUAPARKU
Růžička Martin

Silná Isabela

Večeřová Veronika

Na vylosovaného soutěživce, který správně vypátral aspoň 8 úkolů, čeká
předplacená karta do Aquaparku v Uherském Hradišti v hodnotě 750 Kč
(odpovídá vstupence rodiče + 2 děti, 2. zóna, 180 min., lze využít i jiných
kombinací dle vlastního výběru). Můžeš zakončit své putování dováděním
na tobogánech!
Slosování proběhne v Knihovně Spytihněv v pondělí 2. 12. 2013 a vítěze si tentokrát najdeme zase my. Ale ne, že nám cestu k tvému domu
zašifruješ. Co kdybychom se ztratili? J

Vyoralová Lucie
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Vysloužilová Viola
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Zapletalová Sára

Správné odpovědi, výherce, ale i děti, které se do pátrání zapojily, zveřejníme v příštím čísle Spytihněvského zpravodaje.
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Otázky k fotografiím na
zadní straně Zpravodaje:
Obrázek 1:
Z fotky jsme kousek vyřezali
(prázdné políčko). Co tam ve skutečnosti je? Namaluj nebo popiš.
Obrázek 2:
Fotku jsme graficky zamotali
do spirály, ale doufáme, že hlavu
vám to příliš nezamotá. Co to je
a kde se to nachází?
Obrázek 3:
Najdi sošku ve výklenku, napiš, kde jsi ji objevil(a) a pokud
víš, připiš, koho soška zobrazuje.
Obrázek 4:
To
všichni
znáte,
kde
ve Spytihněvi hnízdí čápi, ale
víte, kdy k nám letos přiletěli?
(stejné datum jako minulý rok –
pokud nevíš přesně, stačí měsíc).
Obrázek 5:
Jaký letopočet je napsaný
na spodním dílu, který se už
na fotku nevešel?
Obrázek 6:
Najdi studnu, sejdi po schůdcích dolů a jdi rovno po cestičce,
nikde neodbočuj. Před co přijdeš?
Obrázek 7:
Sedni na kolo a jeď se podívat, co to ten fotograf vyvedl.
A nezapomeň nám napsat, co jsi
vypátral.
Obrázek 8:
Kde máme ve Spytihněvi tyto
sluneční hodiny?
Obrázek 9:
Vidíš ten osamocený strom?
Vypadá to, že stojí sám, ale vůbec
to tak není. Navíc má krásný výhled. Kdo nebo co je tam s ním?
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Fotografie k soutěži
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