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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás opět pozdravit při příležitosti vydání dalšího čísla našeho zpravodaje.
Není to ani tak dávno, kdy
jsme se potkali při novoročním
přípitku a ohňostroji v podvečer 1. ledna 2014 a již stojíme
na prahu Velikonoc. Loňské
Velikonoce byly poněkud nezvyklé. Jen málo z nás před tím
zažilo sněhovou nadílku na Velikonoční pondělí. V tomto směru
se dá předpokládat, že letošní
Velikonoce již budou standardní,
takové na jaké jsme zvyklí.
Co se týče dění v obci, tak
začátek roku byl charakterizován přípravou dalších projektů
a podáváním žádostí o dotace
na tyto projekty. V lednu jsme
podávali žádost o dotaci na
rekonstrukci chodníků a úpravu dětského hřiště u mateřské
školy, v březnu žádost o dotaci
na vyhotovení nového územího plánu a v tomto měsíci pak
projekt na dovybavení sběrného dvora, projekt na realizaci protipovodňových opatření
a záměr na zateplení budovy
požární zbrojnice. Vedle toho
probíhají další práce na projektech, na které jsme již dotaci
získali, ale kde je nutné doložit
ještě další poskytovatelem dotace požadované dokumenty.
Tak je to například u projektu
revitalizace centra obce, kde
v současné době probíhá
územní řízení. Přehled všech
projektů, které v současné
době obec připravuje můžete
najít na dalších stránkách tohoto zpravodaje.
Součástí projektu dovybavení sběrného dvora je pak

i pořízení systému, který umožní zvýhodnit občany, kteří třídí
odpad. V praxi by to tedy od
příštího roku mohlo znamenat,
že například za každý vytříděný pytel plastového odpadu se
domácnosti, která odpad vytřídila sníží poplatek za odpad.
Věřím, že tento systém ještě
podpoří ochotu našich obyvatel
třídit odpad.
Z dalších důležitých věcí,
kterými žije naše obec, nemůžu nezmínit příprava nového
územního plánu. V uplynulém
období bylo zastupitelstvem
obce schváleno zadání územního plánu. Je smutnou skutečností, že již v současné době
se příprava tohoto územního
plánu vyhrocuje v důsledku
rozdílných názorů na využití některých území, zejména
pak uzemí v blízkosti vodních ploch. Tyto problémy se
pak přenášejí i na stránky regionálního tisku. Chtěl bych
v této souvislosti říct, že územní plán je nejdůležitějším rozvojovým dokumentem obce,
proto je mu věnována zvýšená
pozornost, a proto pochopitelně může budit emoce. O územním plánu rozhoduje zastupitelstvo obce, čili není to starosta,
který by “bránil někomu ve využívání jeho pozemku”. K tomu,
aby bylo možné změnit využití
ploch, je nutné, aby toto nové
využití bylo v souladu s nadřazenými územními dokumentacemi (ČR, Zlínský kraj), dále
s touto změnou musí souhlasit všechny dotčené orgány
a změna využití území nesmí
být vyloučena například tím,
že se jedná o záplavové území. Zároveň pak musí pro tuto
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změnu hlasovat alespoň 8 zastupitelů. V současné době
platný územní plán schválila
obec Spytihněv již v roce 1994
a v tomto územním plánu stanovila, že okolí vodních ploch
má sloužit jako travnatá plocha. Pokud tedy tuto plochu
někteří lidé využívají jako plochu rekreace a stavějí si v této
lokalitě chaty a jiné příbytky, je
zřejmé, že tím obcházejí nebo
v některých případech přímo
porušují zákon. Při hlasování
o zadání nového Územního
plánu pak zastupitelstvo hlasy
všech přítomných zastupitelů vyjádřilo zájem na tom, aby
využití území v okolí vodních
ploch zůstalo stejné jako doposud, tedy aby i do těchto míst
měli přístup všichni občané,
kteří sem jdou na procházku,
na ryby nebo se vykoupat, aby
toto území mělo přírodní ráz.
Tato skutečnost nebrání majitelům užívat své pozemky, jen
jsou omezeni tím, že zde není
možné vystavět chaty, domky
nebo oplocení. Přestože je uvedená skutečnost prezentována
tak, že obec Spytihněv nyní
něco někomu zakazuje, skutečnost je jiná. Obec rozhodla
tak jako před dvaceti lety, jen
intenzivněji požaduje, aby její
rozhodnutí bylo dodržováno.
I přes výše uvedené věřím, že
se podaří najít společnou řeč
a že nový území plán bude další léta dobře sloužit obci i jejím
občanům.
Závěrem mi dovolte, abych
Vám popřál radostné prožití
Velikonoc v duchu našich lidových tradic, chlapcům bohatou
pomlázku a všem spokojenost
a pohodu během celého letošního jara.
Mgr. Vít Tomaštík, starosta

Rozpočet obce na rok 2014 může poprvé v historii
počítat s přebytkem z hospodaření předchozích
let, a to ve výši 8 mil. Kč
Rozpočet obce Spytihněv na rok 2014 byl sestaven v průběhu ledna - března 2013 na základě
výsledků hospodaření v roce 2013, schválených
změn pro rok 2014 a plánovaných či předpokládaných akcí v letošním roce. Rozpočet na rok
2014 tvoří příjmy ve výši 25,409 mil Kč a výdaje
(včetně splátky úvěru 200 tis.) jsou 29,559 mil Kč.
Schodek ve výši 4,150 mil bude kryt ze zůstatku
na běžném bankovním účtu. Od počátku roku zajišťovalo chod obce rozpočtové provizorium, které
bylo schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva dne 5. 12. 2013. Letošní rozpočet může pro
financování využít i zůstatek z předchozích let.
V důsledku efektivního hospodaření v letech 2011
- 2013 se podařilo uspořit částku téměř 8 mil. Kč,
kterou bude možné využít pro finacování projektů
realizovaných v letošním roce. Nutno konstatovat,
že obec Spytihněv má k dispozici přebytek hospodaření z předchozích let poprvé a navíc v takové
výši. Rozpočet na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem obce dne 31. 3. 2014. Rozpočet je podrobně rozpracován dle jednotlivých odvětví.
Příjmy
Daňové příjmy: 16.758 tis. (loni: rozpočet po
změnách 16.654 tis, skutečnost 16.649 tis)
Výše daňových příjmů vychází z rozpočtového určení daní, z predikce Ministerstva financí ČR pro
rok 2014, ze zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů
a výpočtu pomocí procentních podílů stanovených
vyhláškou MF. Do této skupiny patří také místní
poplatky, které jsou vybírány v souladu s Obecně
závaznou vyhláškou obce, jedná se o poplatky ze
psů a za užívání veřejného prostranství. Dále sem
přičítáme odvody z loterií a výherních hracích přístrojů na území naší obce. Tyto částky přijímáme
ze speciálního účtu Ministerstva financí.
Nedaňové příjmy: 3.154 tis. (loni: rozpočet po
změnách 3.696 tis, skutečnost 3,679 tis.)
Výše nedaňových příjmů je do rozpočtu stanovena na základě uzavřených smluv, skutečností
známých při sestavování rozpočtu, případně podle
zkušenosti z minulých let.
Nejvýznamnější část nedaňových příjmů naší
obce tvoří příjmy za svoz odpadů, provozování ka-

belové televize, odvádění a čištění odpadních vod.
Do této oblasti patří také příjmy z pronájmu bytů
a nebytových prostor, příjmy z pronájmu pozemků,
za hrobová místa a příjmy z úhrad dobývacího prostoru. Dále jde o příjmy z vlastní činnosti, tj. příjmy
z veřejných služeb poskytovaných občanům - kopírování, prodej zboží, za pečovatelské služby. Významná je také částka z finančních operací - jedná
se o úroky z běžných účtů a o příjmy z podílů na
zisku a dividend.
Přijaté transfery (dotace): 5.496 tis. (loni: skutečnost 2.250 tis.)
Do rozpočtu se zapojují pouze dotace, které byly
obci již přiděleny, schváleny příslušnými poskytovateli. Dotace ze státního rozpočtu na výkon státní
správy činí v tomto roce 302.500 Kč. V lednu jsme
obdrželi ze státního rozpočtu dotaci na volby do
Parlamentu ČR ve výši 24.600 Kč; dále obdržíme
příspěvek 30 tisíc Kč na pečovatelskou službu.
V letošním roce obdržíme dotace přiznané v loňském roce na akci „Snížení prašnosti v obci“
v maximální výši 1,588 mil. na akci „Zavedení sběru biologických odpadů“ v maximální výši
1,8 mil. a na akci „Zateplení Kulturního domu“ ve výši
1,75 mil. Kč.
V případě přidělení dalších dotací bude rozpočet
obce navýšen rozpočtovým opatřením.
Výdaje
Provozní výdaje: 9.849 tis.
Jde zejména o spotřebu energií, nákup služeb, pojištění, spotřební materiál, drobný majetek, PHM,
mzdové náklady zaměstnanců – u těchto výdajů
vycházíme ze skutečnosti roku 2013. Jde např.
o provoz v Kulturním domě, sportovním areálu,
ČOV, hasičské zbrojnici, DPS, technických služeb
obce, veřejného osvětlení, údržba místních komunikací, dopravní obslužnost, provoz kabelové televize, sběrného dvora, svoz odpadů, knihovna,
turistické centrum na Rejdě, správa obce.
Příspěvek na školství: 1.340 tis.
Jedná se o poskytnutí financí příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Spytihněv na provoz běžného roku
a dorovnání na výjimku z počtu žáků ve výši 110 tis
měsíčně a jednorázový příspěvek 20.000,- Kč na
plavání pro žáky MŠ.
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Kulturní činnost: 100 tis.
Drobné materiálové náklady na gratulace našim
nejstarším občanům. Dále se jedná o náklady, které vzniknou v souvislosti s konáním zájezdu pro
seniory, kulturních zábav, setkání s občany, příp.
vydání propagačních materiálů, dary k narození
dítěte apod. V letošním roce poskytneme příspěvek folklorním pěveckým sborům.
Příspěvky zájmovým a neziskovým organizacím: 722,5 tis.
Český svaz včelařů: 4.000,Český zahrádkářský svaz: 20.000,Myslivecké sdružení: 15.000,Záchranná stanice volně žijících živočichů Buchlovice: 1.000,- Kč
FC Slovácká Sparta: 270.000,- Kč celkem, (v tom
100 tis na podporu činnosti mládeže a „B“ oddílu, 50 tis na činnost oddílu „A“ a 10.000,-/měs. na
mzdu správce sportovního areálu)
TJ Slovácká Slavia Uh. Hradiště: 10.000,- Kč na
ME a MS ve sportovním šermu Růženě Poznerové.
Farnost: 150.000,- Kč
Příspěvek Zlínskému Kraji na provoz veřejné silniční dopravy: 145.000,- Kč
Transfer městu Napajedla na přestupková řízení:
15.000,- Kč
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu, Region
Slovácko, SMO: 32.500,- Kč
Příspěvek na sociální péči (Charita sv. Anežky Otrokovice, Centrum pro zdrav.postižené, Čs.červený kříž): 30.000,Na doporučení Krajského úřadu vytváříme i v letošním roce rezervu na řešení krizových situací ve
výši 30.000,- Kč
Kapitálové výdaje, investice, opravy: 17,347 mil.
V prvé řadě se jedná o úhrady za stroje a zařízení
pořízené koncem roku 2013 v rámci dotací, které
obdržíme v průběhu roku 2014:
- Čistící stroj (vlastní zdroje 180 tis; z poskytnuté
dotace 1.588tis.).
- Zavedení svozu biolog. odpadů (vlastní zdroje
125 tis, z dotace 1,803 mil.).
Dále se jedná o úhradu vedlejších výdajů při zateplení KD (320 tis).
Z dalších akcí, u kterých předpokládáme, že budou zahájeny či dokončeny v průběhu roku 2014;
realizace některých je však podmíněna získáním
dotace, u těchto uvádíme pouze vlastní podíl obce:
- Bezbariérové chodníky: vlastní podíl 1,3 mil.
- Chodník na hřbitov: 500 tis. Kč
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Cesta za kostelem: 1.000.000,- Kč
Cesta u Ančincového: 250.000,- Kč
Vybudování zastávky „JIH“: 500.000,Revitalizace centra obce: vlastní podíl 2,5 mil.
Oprava kanalizace v centru obce při realizaci
Revitalizace centra: 1.000.000,- Kč
Výměna oken a zateplení ZŠ: vlastní podíl
1.500.000,- Kč
Úprava kotelny v ZŠ: 500.000,- Kč
Vybudování Ekoškolky u MŠ: vlastní podíl
200.000,- Kč
Místní památky – přesun kříže na Starých Kálavicích, oprava kříže při výjezdu z obce směr
Babice: 80.000,Opravy a údržba veřejného osvětlení: 50 tis.
Vybudování veřejného osvětlení Duchonce, Kálavice, Stará cesta, Písek: 303.000,- Kč
Opravy a údržba sportovního areálu: 60 tis. Kč
Přestavba márnice na místním hřbitově:
2.000.000,- Kč
Výkup pozemků na místním hřbitově: 50.000,Kč
Revitalizace zeleně u hřbitova: 200.000 Kč
Revitalizace zeleně v obci: vlastní podíl
200.000,- Kč
Sekací stroj: 120.000,- Kč
Dovybavení požárního vozu: 80.000,- Kč
Opravy a udržování silnic: 300.000,- Kč
Projektová dokumentace na 2.etapu bezbariérových chodníků v obci, úprava interiéru KD,
tělocvična, PD na zateplení HZ, úprava obřadní
síně a OÚ: 338 tis. Kč.

Financování: 3,95 mil Kč
Financování je část rozpočtu, která doplňuje příjmy
a výdaje, vyjadřuje ostatní finanční vazby a vztahy.
Jsou to pohyby na bankovních účtech obce a další zdroje financování rozdílu mezi příjmy a výdaji. Ve výdajové části se jedná o dosplácení úvěru
(200 tis. Kč) na výpadek příjmů v dřívějších letech,
v příjmové části jde o zapojení zůstatku běžného
účtu ve výši 4,15 mil. Kč.
Závěr
Rozpočet obsahuje základní vztahy a vazby, které
byly známé v době jeho sestavování, a bylo možné je kvantifikovat. Záležitosti, které budou známy
nebo upřesněny až v průběhu roku, se do rozpočtu budou promítat formou rozpočtových opatření.
Také v případě schválení podaných žádostí o dotace bude docházet k úpravám rozpočtu, případně
k dalšímu zapojení přebytku hospodaření z minulých let.
Eva Polášková, mistostarostka

Za co jsme utráceli v roce 2013
Tak jako v loňském jarním čísle, přinášíme pro Vás
i letos přehled výdajů na investiční i neinvestiční
akce realizované v minulém roce.
Stavební úpravy kulturního domu
V rámci tohoto projektu byl zateplen obvodový plášť
a střecha budovy KD, vyměněny okna a dveře, vytvořena a zateplena nová střecha nad vestibulem,
kavárnou a přísálím. Projekt byl spolufinancován
z prostředků Státního fondu životního prostředí.
Zpracování energetického auditu
Zadávací řízení
Přípravné práce
Technický a BOZP dozor
Stavební práce
Náklady celkem

14 000,- Kč
20 000,- Kč
75 702,05 Kč
61 260,- Kč
2 872 151,84 Kč
3 043 113, 89 Kč

Oprava sociálního zařízení ve školce
Dle zprávy Okresní hygienické zprávy, bylo sociální
zařízení v budově MŠ v nevyhovujícím stavu. Proto
bylo nutné provést kompletní výměnu rozvodů a zařizovacích předmětů. Tato akce byla spolufinancována z rozpočtu obce Spytihněv a z dotace Zlínského
kraje.
Projektová dokumentace
Stavební práce a materiál
Náklady celkem

16 335,- Kč
402 681,- Kč
419 016,- Kč

Osvětlení hřbitova a rozvod vody
Předmětem projektu bylo vybudování osvětlení hřbitova a současné rozvedení vodovodu do všech částí
hřbitova. Vystavěno bylo 17 sloupů veřejného osvětlení a vybudovány byly i 4 vyústění vody v horní části
hřbitova, aby lidé nemuseli s vodou chodit ke svým
hrobům příliš daleko. Bohužel vzhledem k administrativním problémům nebylo doposud možné vybudovat přívodní kabel, jeho realizaci plánuje společnost
E.on distribuce, a. s. provést v letošním roce.
Stožáry osvětlení
Rozvod vodovodu
Materiál + elektro a výkopové práce
Náklady celkem

92 565,- Kč
52 230,- Kč
448 121,18 Kč
592 916, 18 Kč

Rekonstrukce Pomníku padlým 1. světové války
Na zcela havarijní stav pomníku, v němž pomník
byl více než 10 let, byla obec upozorňována i ze
strany správních orgánů, přičemž obci hrozila pokuta, pokud by k opravě nepřistoupila. Současně

bylo rozhodnuto o přemístění pomníku do centra
obce, kde se původně nacházel. Velké část oprav
byla hrazena z dotací Ministerstva obrany.
Přípravné práce pro přesun
Přesun pomníku
Rekonstrukce pomníku
Náklady celkem

5 378,- Kč
45 980,- Kč
329 604,- Kč
380 962,- Kč

Dovybavení místní knihovny
Vybavení místní knihovny je již letité a nevyhovuje
současným estetickým ani funkčním potřebám. Proto
bylo přistoupeno k dovybavení knihovny novými mobilními regály a novým pracovištěm knihovnice. Zároveň byl pořízen nový počítač vybavený specielním
knihovnickým softwarem, který umožňuje nejen evidovat knihy a výpůjčky, ale zároveň dovoluje provádět
rezervaci knih přes internet. Na tento projekt získala
obec dotaci z Ministerstva kultury ve výši 14 000,- Kč.
Nábytek (stůl, židle, regály)
PC + monitor
Čtečka kódů knih
Náklady celkem

26 000,- Kč
12 798,- Kč
2 199,- Kč
40 997,- Kč

Náklady na sportovní činnost
Náklady na sportovní činnost spočívají zejména
ve finanční podpoře fotbalového oddílu FC Slovácká Sparta Spytihněv a správě sportovního
areálu (917 804,- Kč). Oproti roku 2012 došlo ke
v průběhu roku 2013 ke zrušení pracovního místa
správce sportovního areálu. V důsledku této skutečnosti byl navýšen příspěvek klubu o příspěvek
na zaměstnance FC Slovácká Sparta, který by měl
údržbu sportovního areálu vykonávat. Z dalších
aktivit obec poskytla podporu naší občance - nadějné šermířce - Růženě Poznerové na účast na
Mistrovství světa a dále obec investovala do projektové přípravy stavby nové tělocvičny.
Příspěvek FC Slovácká Sparta
Voda, plyn, elektřina, telefon
Opravy a udržování
Platy zaměstnancům
Roční splátka úvěru na stavbu
sportovního areálu
Úroky z úvěru na sportovní areál
Pojištění
Nákup ostatních služeb
Tělocvična – projektová příprava
Růžena Poznerová – příspěvek
Náklady celkem

323 000,- Kč
107 300,- Kč
30 609,- Kč
22 925,- Kč
400 000,- Kč
23 535,- Kč
3 000,- Kč
7 435,- Kč
205 700,- Kč
5 000,- Kč
1 128 504,- Kč
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Svátek slaví Spytihněv
První ročník oslavy obecního svátku proběhl v sobotu 6. 7. 2013. V programu vystoupily místní soubory i další pozvaní účinkující. Součástí oslav bylo
i připravené pohoštění oslavence – obce Spytihněv – pro návštěvníky.
Hudební produkce
Materiál
Občerstvení
Náklady celkem

18 500,- Kč
4 489,- Kč
7 195,- Kč
30 184,- Kč

Spytihněvská pouť
V srpnu proběhla pouť, kterou jsme si připomenuli
několika akcemi, které probíhaly v průběhu celého
víkendu. V areálu Turistického centra Na rejdě proběhla v pátek taneční zábava a v sobotu folklorní
vystoupení Vlasty Grycové a souboru Smedoma.
V neděli pak proběhla církevní oslava poutní mší
svatou a pohoštěním na farní zahradě, které však
obecní rozpočet nezasáhlo, jelikož bylo financováno sponzory farnosti a farníky.
Hudební produkce + ozvučení
Plakáty
Představení “Chodíval Matůšek”
Náklady celkem

14 050,- Kč
585,- Kč
11 000,- Kč
25 635,- Kč

Slovácké hody
Každoroční největší slavnost naší obce se opět
konala ve dnech 13. a 14. října 2013. Kromě tradičních výdajů byla v loňském roce rekonstruována hodová práva.
Příspěvek pro stárky
Víno a občerstvení pro chasu
Dechová hudba Topolanka
Cimbálová muzika Harafica
Občerstvení pro muzikanty
Pozvánky + plakáty + materiál
Občerstvení pro hosty
Fotografické práce
Materiál na opravu hodových práv
Náklady celkem

30 000,- Kč
9 731,- Kč
37 800,- Kč
10 000,- Kč
8 667,- Kč
5 240,- Kč
1 235,- Kč
5 250,- Kč
9 959,- Kč
117 882,- Kč

Novoroční ohňostroj
1. 1. 2014 uspořádala obec pro své občany ohňostroj a slavnostní přípitek. Náklady byly zaúčtovány již v roce 2013.
Ohňostroj
Víno + kelímky
Náklady celkem

10 000,- Kč
1 980,- Kč
11 980,- Kč
Vít Tomaštík

Připravované projekty obce Spytihněv
V tomto čísle Vám přinášíme
přehled projektů, které v současné době obec Spytihněv připravuje.
Bezbariérové úpravy chodníků
Cílem tohoto projektu je rekonstrukce stávajících chodníků
a jejich bezbariérová úprava. Záměrem je v následujících dvou
letech rekonstruovat chodníky
v celé obci podél silnice I/55.
V letošním roce byla podána
žádost o dotaci na rekonstrukci chodníků od domu manželů
Juřenových po Boží muka, dále
od Nové ulice ke Staré hospodě, od sochy Sv. Jana k severní
části obce. Dále je plánována
i rekonstrukce chodníku podél
silnice III. třídy od sochy Sv.
Jana ke školce. V příštím roce

se pak plánuje podání žádosti
o dotaci na rekonstrukce chodníků od domu paní Hoffmanové
po Novou ulici a dále úsek od
Božích muk po dům manželů
Skříčkových.
Rekonstrukce bude spočívat
v rozebrání původní poškozené dlažby, drobných výškových
a směrových úpravách a v položení nové dlažby včetně všech
prvků dle vyhlášky o technických
požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb.
Náklady na první etapu rekonstrukce chodníků by měly být
téměř 6 milionů, přičemž dotace
ze Státního fondu dopravní infrastruktury by měla činit 85 %.
Bez dotace nebude možné rekonstrukci provést v celém plánovaném rozsahu.
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Komplexní revitalizace centra
obce
Výsledkem tohoto projektu by
měla být nová podoba centra obce, především zmírnění
negativních dopadů vyvolaných hustým silničním provozem. Řešené území je možno
ve vztahu k silnici I/55 rozdělit
na severní a jižní část. Jedná
se o vlastní centrum obce kolem kostela, obecního úřadu,
kulturního domu, fary a Staré
hospody. Revitalizace centra
zahrnuje především stavby inženýrského charakteru, jako
jsou komunikace a zpevněné
plochy, veřejné osvětlení, vegetační úpravy zelených ploch
a další objekty drobné architektury.
Hlavním cílem projektu je kom-

plexní revitalizace veřejného
prostranství přirozeného centra obce a zvýšení bezpečnosti
pohybu chodců a automobilové
dopravy. Tento hlavní cíl projektu bude naplněn realizací následujících dílčích cílů:
- v severní části centra, t.j.
v prostoru kolem kostela
a obecního úřadu, převažují vzhledem k dosavadnímu stavu převážně úpravy
vegetační, úpravy parkovacích ploch a objekty mobiliáře (lavečky, zastávkové
přístřešky, odpadkové koše
atd.)
- v jižní části, kde se nachází
nevyhovující napojení místních komunikací na st. silnici
(velká zpevněná plocha, využívaná pro parkování kamionů a os.aut) pak především
rekonstrukce části místních
komunikací nově napojených
na stávající komunikační síť
a nové řešení ozeleněných
ploch
- jako jeden z hlavních aspektů řešení je z hlediska bezpečnosti odclonění pohybu

chodců od hlavní komunikace I/55 odsunem chodníků od hlavní cesty a vybudování nových přechodů
pro chodce v místech, které
jsou i v současné době hojně využívány pro přecházení. Přechody budou doplněny o středové bezpečnostní
ostrůvky
- dojde k vybudování nových
parkovacích míst,
- na hlavní silnici budou vyznačeny odbočovací pruhy pro
směr na Halenkovice a do
části Písek.
Cílem projektu je vybudování
bezpečné, koncepčně esteticky
řešené a funkční centrální části
obce.
Náklady na tento projekt jsou
vyčísleny téměř na 8 mil. Kč, přičemž již přiznaná dotace z Regionálního operačního programu
činí 6 mil. Kč.
Novostavba sportovní haly
Poptávka po vybudování sportovní haly ve Spytihněvi je již
několik let poměrně intenzivní.
V současné době probíhají po-

slední projektové přípravy, tak
aby sportovní hala mohla být
vybudována na školní zahradě.
Školní zahradu považujeme za
ideální pro tuto stavbu nejen
s ohledem na skutečnost, že
tak velká stavba bude ukryta za
stávající zástavbou, ale hlavně
z důvodu blízkosti školy, aby
sportovní halu mohli žáci využívat co nejvíce. Z tohoto důvodu je v budově sportovní haly
plánována i výdejna obědů, aby
žáci nemuseli na obědy přecházet kolem rušné hlavní cesty až
do školky.
Samotná sportovní hala je plánována jako multifunkční. Měla
by být tedy vhodná pro tenis,
košíkovou, volejbal, malou kopanou, florbal, badbinton, stolní
tenis i gymnastiku. Halu bude
možné rozdělit navíjecí látkovou
stěnou na dva stejné prostory.
Součástí stavby by měla být i lezecká stěna, posilovna a ochoz
pro diváky.
Předpokládané náklady na stavbu sportovní haly jsou 20 mil.
Kč, dotace na tuto stavbu by
měla činit 6 mil. Kč.
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Smuteční síň
V současné době probíhají necírkevní pohřby v krematoriu ve
Zlíně, v obřadních síních v okolí
Spytihněvi (Otrokovice, Babice,
Staré Město) nebo v naprosto
nevyhovujícím protoru ve vestibulu kulturního domu. Cílem
tohoto projektu je přebudovat
nevyužívanou a zdevastovanou
budovu márnice na místním
hřbitově na smuteční síň, kde
by mohla probíhat důstojná necírkevní rozloučení se zemřelými. Po obřadu pak bude možné
zemřelého uložit do hrobu nebo
přepravit ke kremaci.
Stávající márnice bude stavebně

upravena a zahrnuta do nového
řešení na principu „dům v domě“.
Portál stávající márnice bude
zachován a zakomponován do
vstupní části obřadní síně v návaznosti na novou prosklenou
stěnu. Nové konstrukce, které
stávající márnici budou obalovat,
jsou navrženy jako dřevěné lepené nosníky. Kapacita smuteční
síně bude asi 50 lidí. Nově budou
upraveny i WC. Náklady na tento
projekt činí 3 mil. Kč.
Revitalizace sídelní zeleně
V rámci podpory Státního fondu životního prostředí České republiky
jsou podporovány investice do re-
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vitalizace zeleně. Z tohoto důvodu
připravila i obec Spytihněv projekt,
jehož předmětem je úprava šesti
lokalit v obci. Důraz je v tomto projektu kladen na použití dlouhověkých domácích druhů stromů s preferencí druhové skladby posilující
diverzitu sídelních biotopů a vztah
obyvatel (zejména dětí a mládeže)
k přírodě. Náklady na tento projekt činí 1 800 000,- Kč, dotace ze
SFŽP by měla činit 90 %.
Upravovány budou následující
lokality:
1. Park rekreačních sportů
Sad u čistírny odpadních vod
bude přeměněn na park rekre-

ačních sportů. Stávající již poškozené dřeviny byly vykáceny a budou nahrazeny novou
výsadbou, tak aby zde vznikl
veřejný klidový prostor přírodně blízkého typu. Stávající hřiště pro beach volejbal a tenisová treninková plocha budou
výhledově doplněny hřištěm
s umělým povrchem. Ve zbylé
části řešené plochy pak budou
vybudovány chodníky s mlatovým povrchem, doplněny
o lavečky, altán s ohništěm
a výhledově i dřevěné vyhlídkové molo nad hladinu slepého
ramene. Všechny tyto prvky budou umožňovat klidné posezení
a výhled. Upravený park bude
rovněž možné využívat ke společenským a rekreačním hrám
jako jsou DiscGolf, Frisbee, Petanque atd.
2. Stará náves
Na staré návsi bude vysázena

lípa s jednoduchým posezením,
okolní plochy budou osázeny
okrasnými jabloněmi. V předzahrádkách rodinných domů bude
obnovena alej z hrušní.

s podrostem atraktivních kvetoucích keřů, lemujících objekt
zastávky. Okolí bude osázeno ovocnými stromy - ořešáky
a švestkami.

3. Okolí mateřské školky
Podél silnice na Halenkovice bude vysázeno stromořadí
a izolační skupina keřů podél
plotu mateřské školy. V prostoru před budovou mateřské školy
budou dosazeny keře tak, aby
z nich bylo možné stříháním vytvořit dětské bludiště.

5. Okolí kostela
Řešení tohoto prostoru navazuje na projekt revitalizace centra obce. V tomto území bude
odstraněno několik vzrostlých
stromů, ale především velké
plochy jehličnatých keřů, většinou přerostlých. Podél západní hranice plochy bude odstraněna řada sloupovitých tůjí
a nahrazena stromořadím z lip
s menší korunou. Podél hlavní
komunikace budou odstraněny
živé ploty a vysázeno stromořadí z okrasných jabloní. Vnitřní
plocha bude vyčištěna a upravena, budou zde sázeny borovice a paulovnie, prostor budou
dekorovat skupiny kvetoucích
keřů.

4. Vlaková zastávka
Betonový přístřešek vystavěný
nedávno Správou železniční
dopravní cesty s.o. na zastávce ve Spytihěvi působí značně
neesteticky.
V rámci úpravy tohoto prostoru
dojde k odstranění starých zanedbaných dřevin. Plocha bude
nově osázena vzrostlými jírovci
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6. Izolační zeleň podél železniční trati (Stará cesta)
Stejně jako vlaková zastávka
působí protihluková stěna podél
železniční trati neestetickým
dojmem. Cílem tohoto projektu
je tedy provedení nové výsadby podél protihlukové stěny,
která bude respektovat výšku
stěny i požadavek na dlouhodobou udržitelnost a minimalizaci údržby. Podél stěny jsou
sázeny především ovocné stromy (švestky), ale také okrasné
jabloně a v severní části území
jedna lípa. Keřové skupiny jsou
poměrně pestré a budou vytvářet listnatý, opadavý, volně
rostoucí živý plot s atraktivním
kvetením.
Sad u hřbitova
Bývalý ovocný sad podél komunikace na Makovou je v současnosti z větší části zcela zanedbaný a zarostený náletovými
a
nepůvodními
dřevinami.
V udržovaných částech sadu
budou postupně nahrazeny
ovocné stromy. Větší část sadu
je neudržovaná, kde je hlavní
porost tvořen náletovými dřevinami. V lokalitě budou odstraněny stávající nehodnotné porosty, provedeno kácení stromů
a odstranění náletu. Uvolněná
plocha bude chemicky odplevelena. Návazně zde bude vysázeno celkem 420 ovocných
dřevin, tradičních odrůd pěstovaných v naší oblasti. Jedná se
zejména o jabloně (Jadernička
moravská, Malinové, Panenské), hrušně (Solanka, Praskule), třešně (Karešova, Kaštánka), slivoně (Durancie, Gabrovská, Čačanská lepotica), slívy
(Opál, Malvazinka), ořešáky
(Mars) a jeřáb oskeruše.
Náklady na tento projekt činí
1 220 000,- Kč, obci byla na
tento projekt přiznána dotace
ve výši 90 % nákladů.

Úpravy dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu
Cílem projektu je přetvořit stávající dětské hřiště u MŠ, které
nevyhovuje současným požadavkům jak z hlediska funkčního, pedagogického a bezpečnostního, tak estetického, na
hřiště a zahradu v přírodním
stylu. Součástí projektu budou
herní prvky jako je lanová prolézačka, skupinová houpačka,
multifunkční prolézačka, pergola. Vybudováno bude i mlhoviště pro osvěžení dětí v horkých
dnech a zrekonstruovány budou zpevněné plochy.
Náklady na tento projekt činí téměř 2 mil. Kč, obec Spytihněv
podala žádost o dotaci na tento projekt, s tím, že dotace by
měla opět činit 90 % nákladů.
Zateplení budovy základní
školy a hasičské zbrojnice
Záměrem je provést opatření
směřujících k úsporám energií
při provozu budovy základní
školy a budovy hasičské zbrojnice. V obou objektech bude
provedeno zateplení obvodového pláště budovy a stropní
a střešní konstrukce. Zároveň
budou vyměněna stávající,
z energetického hlediska nevyhovující, okna a dveře.
Budova základní školy pak
bude uvedena do původního
stavu a opět opatřena římsami,
šambránami a nutami, čímž se
vytvoří plastický členitý vzhled
fasády.
U budovy hasičské zbrojnice
je plánováno snížení podlahy
v jedné z garáží tak, aby zde
mohla bez problémů parkovat
hasičská cisterna.
Na oba projekty byla podána
žádost o dotaci, přičemž výše
dotace dosahuje 85 % uznatelných výdajů.
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Školní kotelna
S ohledem na skutečnost, že
stávající zdroje tepla vytápějící
budovu základní školy jsou již
více jak 20 let staré a vzhledem
k plánované stavbě sportovní
haly a s tím související demolicí kotelny, dojde k rekonstrukci
vytápění v základní škole. Nové
dva nástěnné kondenzační kotle budou umístěny přímo v podkroví ZŠ, kde bude vybudována
malá technická místnost. Zařízení kotelny bude doplněno
předepsaným zabezpečovacím
a regulačním zařízením. Pořízením nových, podstatně účinějších, kotlů dojde k výrazným
úsporám plynu.
Předpokládané náklady tohoto
projektu činí 500 000,- Kč.
Protipovodňová opatření
Po zrušení obecního rozhlasu obec Spytihněv nemá prostředky jakými by své občany
upozornila na hrozící nebezpečí. V rámci projektu protipovodňových opatření by mohlo
dojít na území celé naší obce
k vybudování 37 bezdrátových
hlásičů. Dále bude vybudována
srážkoměrná stanice a na řece
Moravě bude umístěn hladinoměr. Systém pak bude propojen
a při nebezpečí bude automaticky spuštěno přednastavené
hlášení upozorňující občany.
Náklady na tento projekt činí
1 400 000,- Kč, dotace ze SFŽP
by měla činit 90 % nákladů.
Chodník ke hřbitovu
V rámci zvyšování bezpečnosti
občanů připravuje obec Spytihněv výstavbu chodníku ke hřbitovu. Chodník bude vybudovaný na pozemku obce Spytihněv
a bude široký 1,5 metru.
Vít Tomaštík

Výsledky voleb do Senátu
Ve dnech 10. - 11. 1. 2014
a 17. – 18. 1. 2014 se konaly Doplňovací volby do Senátu
Parlamentu ČR.

Za volební okrsek Spytihněv byly výsledky následující:

O křeslo senátora za volební obvod č. 80 Zlín se v 1. kole utkalo
9 kandidátů. Ve volebním okrsku
obce Spytihněv bylo odevzdáno
301 platných hlasů, což představuje volební účast 21,47 %.
Jelikož z 1. kola nevyvstal vítěz,
došlo ve dnech 17. a 18. ledna
ke kolu druhému. Zde se odehrál boj již mezi dvěma kandidáty, a to Bc. Patrikem Kunčarem
a Liborem Lukášem. Vítězem tohoto klání a senátorem za obvod
Zlín se stal Patrik Kunčar, který
získal přes 63 % všech hlasů.

Zdroj:http://volby.cz/
Bc. Karel Kolman

Bioodpad
V letošním roce došlo k realizaci
projektu, jehož cílem je zavedení odděleného sběru biologicky
rozložitelných odpadů na území
obce. V rámci toho bylo nakoupeno technické vybavení, které bude sloužit ke svozu, sběru
a zpracování tohoto odpadu.
Jedná se o nákladní automobil
FIAT Ducato, štěpkovač, kolový
nakladač a kontejnery. Projekt je
z 90 % financován dotací od
Státního fondu životního prostředí. Celkové náklady činily
1 998 000,- Kč
Jak systém funguje?
Na území obce budou v pravidelných intervalech na 6 místech umísťovány kontejnery, do
kterých mohou občané ukládat
svůj bioodpad. Mimo to bude
možné tento odpad uložit na
kompostárnu u sběrného dvora,
která bude otevřena vždy v úterý a čtvrtek od 14:00 do 16:00

a v sobotu od 9:00 do 14:00.
Lokality pro umístění byly vybrány tak, aby co nejvíce odpovídaly osídlení a potřebám dané oblasti. Pro tento účel byla vybrána
tato místa:
• U hasičské zbrojnice
• Dvůr Základní školy
• Písek – u garáží
• Stará cesta – u lípy
• Kálavice – výjezd na Babice
• Staré Kálavice – dětské hřiště
Zde budou kontejnery umístěny
každou sobotu od 8:00 do 16:00
hod. Historický první svoz se
uskuteční v sobotu 3. 5. 2014.
Mezi bioodpad patří:
listí, tráva, plevel, zbytky ovoce,
zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny,
dřevní štěpka z větví stromů
a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří:
zbytky jídel (tzv. gastroodpad),
jedlé oleje, kosti, maso, kůže,
uhynulá zvířata, exkrementy
masožravých zvířat, znečištěné
piliny a všechny další biologicky
nerozložitelné odpady
Více informací a lokality je možné si prohlédnout na stránkách
obce www.spytihnev.cz.
Své náměty, připomínky nebo
reakce můžete zasílat na:
ou@spytihnev.cz,
kolman.karel@spytihnev.cz
nebo je odevzdat do schránky
obce Spytihněv.
Bc. Karel Kolman
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Elektronický katalog nabízí pomoc s hledáním
sociální služby
Od března 2014 byl Zlínským krajem oficiálně spuštěn Elektronický katalog sociálních služeb ve Zlínském kraji, který je dostupný na adrese www.socialnisluzbyzk.cz
Co je katalog?
Ucelený a aktuální přehled poskytovatelů a jimi poskytovaných sociálních služeb, které vám pomohou
reagovat a řešit konkrétní životní situaci či potřebu
(zdravotní znevýhodnění, problémy ve stáří, v rodině, ztrátu bydlení, služby pro děti a mládež, osoby
se závislostmi...).
Pro koho?
Katalog je určen široké veřejnosti, zejména potencionálním uživatelům sociálních služeb, rodinným

příslušníkům, osobám blízkým, ale také může být
přínosem pro odborné pracovníky na obcích, kraji
či pro poskytovatele sociálních služeb.
Odkaz na elektronický katalog najdete také na internetových stránkách Obce Spytihněv (www.spytihnev.cz) → Menu → Služby obce → Pečovatelská
služba.
Nemáte přístup k internetu nebo potřebujete poradit
s vyhledáním sociální služby? Rádi vám pomůžeme na Domě s pečovatelskou službou ve Spytihněvi (osobně u Hany Kolaříkové nebo na tel. 723 015
631, 577 118 333).
hk
www.socialnisluzbyzk.cz

Webové stránky knihovny a online katalog
V knihovně se modernizovalo PC
zařízení, což vede k zkvalitnění a
rozšíření nabízených služeb. Díky
modernímu IT se naše knihovnice
paní Andrýsková zapojila do knihovního systému, v rámci kterého
byla evidence knih převedena z
doposud listinné nově do elektronické podoby, což vede k vyšší

přehlednosti o titulech.
Do knihovny byl zakoupen PC a
monitor, čtečka kódů knih, stůl,
židle a regály na knihy. V rámci
modernizace byly vytvořeny nové
webové stránky www.spytihnev.
knihovna.cz. Najdete zde to nejdůležitější - nový online katalog,
do kterého můžete nahlédnout,

Facebook
Spytihněvské facebookové stránky se pomalu, ale jistě rozjíždí. Mají již přes sedm desítek připojených fanoušků z naší
obce i mimo ni. Cílem je informovat o dění v obci i mladší věkové kategorie, pro něž je Facebook nejpřístupnější variantou.
Své náměty a připomínky můžete posílat přímo do zpráv
stránky Spytihněv, nebo na e-mail spytihnevskyzpravodaj@spytihnev.cz.
BN
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najít knihy podle názvu nebo autora a poté rezervovat. Na stránkách jsou také informace o službách, akcí a spousta zajímavých
odkazů týkajících se čtení a literatury. Celkové náklady činily 40
997,- Kč, z čehož bylo 14 000,- Kč
dotováno Ministerstvem kultury.
BN

Koše na psí exkrementy
V době placení poplatků za popelnice a psy si spousta lidí stěžovala na hojně se vyskytující
psí exkrementy. Povinnost odstraňovat psí exkrementy ukládá
fyzické osobě, která má psa na
veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem, přímo zákon
(§ 415 občanského zákoníku),
který říká že každý je povinen si
počínat tak, aby nedocházelo ke
škodám na zdraví, na majetku,
na přírodě a životním prostředí.
Znečištění veřejného prostranství
psími exkrementy a zanedbání
povinnosti jejich úklidu je považováno za přestupek (dle § 47 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích,

v platném znění) a držiteli psa
může být uložena pokuta až do
výše 1000 Kč.
Proto se obec rozhodla zakoupit
šest košů na psí exkrementy, které budou koncem dubna rozmístěny především u dětských hřišť
a na nejfrekventovanějších pejskařských stezkách. V ostatních
částech obce může držitel psa
odložit psí exkrementy v sáčku do
kteréhokoliv odpadkového koše,
neboť tento odpad není zařazen
do kategorie nebezpečných odpadů.
Úklid psích exkrementů se tak
musí stát nedílnou a samozřejmou součástí každé procházky

Evidence obyvatel
2009

2010

2011

2012

2013

Narození

17

18

14

10

15

Přistěhování

25

41

23

34

41

Úmrtí

15

22

11

19

14

Odstěhování

42

31

28

30

28

1722

1722

1728

1721

1719

celkový počet obyvatel k 31. 12.
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Jak se studuje na univerzitě třetího
věku ve Spytihněvi
V lednu tohoto roku jsme ve Spytihněvi otevřeli virtuální univerzitu třetího věku (VU3V). Vrhli jsme se rovnou na povinný pilotní kurz Astronomie, který připravil
garant projektu Provozně ekonomická fakulta České
zemědělské univerzity v Praze. To víte, že většinu
z nás ovládly obavy. Bude nás to bavit? Nebude to
moc těžké? S dvouměsíčním odstupem a po úspěšném zvládnutí testů jsme se shodli na tom, že nás
přes prvotní nejistotu toto téma zaujalo a bylo zábavné se dozvídat zajímavosti o slunečních hodinách
či středověkých astronomech. Někteří by dokonce
v tomto tématu ještě rádi pokračovali.
Hned v únoru jsme si už sami zvolili kurz Čínské byliny v naší zahrádce, na který se mnozí těšili. Pronikáme do tajů čínské medicíny a poznáváme základní
byliny, které tato 3000 let stará medicína používá.
A nejen to. Zkoušíme spoustu věcí prakticky. Ochutnali jsme zemitý čaj Pu-Erh i jasmínový čaj přímo
z Číny, ženšenový likér, tinkturu z ginkgo biloby, čaj
i kávu s rostlinou brahmi, která podporuje mozkové
funkce, pochutnali si na sušeném rakytníku a kustovnici čínské, zaseli cibuli zimní, udělali si testy na jin/
jang konstituci, vyzkoušeli staré cvičení šaolinských
mnichů I-tin-ting či léčebnou metodu moxování. Pod
vlivem toho, co jsme se už o čínských bylinách dozvěděli, se momentálně rozhodujeme, kterou rostlinu
si objednáme a přidáme do svých zahrádek.

Jak to funguje
VU3V probíhá v obecní knihovně, kde jsou jednotlivé
přednášky odborníků přenášeny na promítací plátno.
Každý zvolený kurz má 6 přednášek, scházíme se
tedy 1x za 14 dní v období únor-duben (letní semestr)
a říjen-prosinec (zimní semestr). Po každé přednášce společně vyplníme znalostní test, z čehož se stal
oblíbený a už očekávaný rituál, u kterého se bavíme.
Po každé hodině si vyplní každý posluchač také test
sám za sebe. Kdo nemá internet doma, nebo kdo se
cítí příjemněji, když má možnost konzultovat odpovědi s ostatními, absolvuje testy při společném setkání.
Úspěšně zvládnutý závěrečný test z celého kurzu je
už poslední věcí, která vám zajistí předání Pamětního listu. Po absolvování 6 kurzů (3 roky) je studium
ukončeno slavnostní promocí v Praze a získáním
Osvědčení o absolvování univerzity třetího věku.
Co nás čeká v nejbližší době
* ukončování semestru o čínských bylinách
* závěrečný seminář ve Vyškově, kde proběhne předání Pamětních listů, které je spojeno s dalším kulturním/poznávacím programem. Kdo upřednostní zaslání Pamětního listu poštou, najde ho po ukončení
semestru ve své schránce.
* budeme vybírat téma dalšího kurzu, který začne
v říjnu 2014
Co se mi na tom líbí
Vytvořili jsme příjemnou skupinku 9 studentů-seniorů, kteří mají zájem dozvědět
se něco nového nebo se potkat s lidmi podobného zájmu. Musím vám říct, jsou dobří! A sdílíme také hezké zážitky, třeba když
si jedna účastnice darovala další semestr
k 70tinám, nebo jinou paní překvapila kytice
od manžela za ukončení prvního semestru.
Když k tomu připočtu ty naše ochutnávky
(ať už alkoholové nebo mlsné), nedivte se,
že se nám teda studuje!:-)

Návštěva manažerky a administrátorek projektu
VU3V z Prahy
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Tímto zveme nové zájemce o VU3V do dalšího semestru. Více informací získáte na
www.e-senior.cz nebo u Hany Kolaříkové
(723 015 631, kolarikova.hana@spytihnev.cz).
Budeme vás informovat o tématu následného kurzu i přesném termínu zahájení (říjen)
a těšíme se na nové účastníky.
hk

Spytihněvští občané
v první světové válce
V letošním roce si připomínáme
významné výročí vzniku První
světové války, která zasáhla téměř celou Evropu, Asii, Afriku
a světové oceány. Tato, někdy
přehlížená, válka zasáhla nebývalým způsobem do poklidného
života našich předků. Byla to válka totální, extrémně zničující, kterou dosud lidstvo nezažilo. Miliony
mrtvých vojáků i civilistů, zničená
města a obce a velké epidemie
byly výsledkem tohoto konfliktu.
Ve válce se účastnili i vojáci, kteří pocházeli ze Spytihněvi. Naši
občané žili v na jaře roku 1914
poměrně poklidným životem vesnice, jejíž život byl formován zejména zemědělskými pracemi.
Počátkem léta byl poklidný život
našich předků narušen zprávami
o sarajevském atentátu. Lidé sice
debatovali o válce, ale nikdo netušil, jak rozsáhlý by mohl tento
konflikt být. Navíc byl ve společnosti rozšířen názor, že případný
konflikt skončí do vánoc. Bohužel
to byl tragický omyl.
Již od počátku války byli z naší
obce verbováni mladí muži do
rakousko-uherské armády. Dle
obecní kroniky bylo naverbováno
z naší obce celkem 169 mužů.

Jejich jména dosud
neznáme. Z tohoto množství padlo 31 mužů a 37
bylo vážně zraněno. Na pomníku padlých, který je nyní opět
na významném místě v centru
obce, je však uvedeno více jmen.
Jsou tam i padlí muži z Babic
a Kudlovic, kteří tehdy patřili pod
spytihněvskou farnost.
Ze spytihněvských vojáků odvedených do rakousko-uherské armády mnozí vstoupili do vznikajících československých legií, které
bojovaly za vznik Československa. Z nejrůznějších historických
pramenů bylo asi 28 československých legionářů, jejichž jména
níže uvádíme.
Obec Spytihněv by si ráda připomenula vznik první světové války
vzpomínkovými pořady, výstavou. Proto vás žádáme, pokud
máte ve svých archivech nějaké
informace, fotografie, dopisy vztahující se k účasti našich předků v první světové válce, abyste
pomohli vytvářet obecní archív
a stali jste účastni vzpomínkových
oslav na tuto významnou událost
světových dějin. Neboť tato událost zanechala v naší obci velkou
a hlubokou stopu.

Spytihněvští občané v československých legiích
ANČINEC Ludvík 8.10.1884
BARTOŠÍK Alfons 14.5.1896
ČERNÝ Josef 7.3.1893
ČEVELA Hynek 13.5.1893
ČEVELA Jan 23.8.1881
GALDA Josef 19. 9. 1886
HLAVÁČ Vincenc 6. 3. 1882
HOFEREK Alois 12.3.1887
HORÁČEK František 29.9.1878
HUBÁČEK Antonín 8. 6. 1895
nebo 9. 6. 1894
JANEČEK Josef 31.10.1896
MACH František 29. 12. 1896
ROZUMEK František 3.1.1899
ROZUMEK Vincenc 3.1.1891
STIOVA (STIOWA) Albert 27. 2.
1892
STODOLÁK Antonín 13.6.1881
ŠIMČÁK Jan 16. 6. 1889
ŠOUSTAL Antonín 3.5.1898
TOMAŠTÍK František 10.4.1888
TOMAŠTÍK Ludvík 20.12.1884
VALENTA Ignác 8.12.1897
VARMUŽA Alexandr 24.8.1892
VARMUŽA Jan 22.11.1876
VARMUŽA Vincenc 16. 1. 1881
VAVŘÍNEK František 5. 10. 1889
VOZÁR Vincenc 6.6.1892
ZÁMEČNÍK Antonín 27.12.1896
ZÁMEČNÍK Josef 1892
Marek Tomaštík
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Spytihněv vysílala s ČRo Brno
V pondělí 17. března 2014 Český
rozhlas Brno vysílal s naší obcí.
V 6:10 jsme mohli slyšet pověst
z historie Spytihněvi. V 9:40 nám
paní Jarmila Ulmanová řekla recept na Manželstvo, které si můžete doma zkusit podle receptu.
Po 12. hodině se Marcela Zbožínková pochlubila kulturním děním
a životem v naší obci a na závěr
po 17. hodině povyprávěl pan starosta o turistickému ruchu a atraktivnosti obce a dal všem zahrát
pěknou písničku.

Manželstvo
Suroviny: 500 g fazolí, 500g velikých krup, 2 cibule, sádlo, špek,
pepř, sůl
Postup: Fazole dáme přes noc do vody a druhý den v této vodě fazole uvaříme do měkka.
Kroupy řádně propereme a uvaříme do měkka - tentokrát ve slané
vodě. Na sádle osmažíme nakrájené cibule do zlatova. Uvařené
fazole a kroupy dáme do sádlem vymazaného brutvánku (zapékací
mísy) a smícháme s cibulí a špekem. Osolíme a opepříme.
V kastrolku ohřejeme oškvarky a naložíme nahoru. K tomu dáme kysané oharky. Můžeme to taky vylepšit a dát si k manželstvu domácí
klobásky a vařené uzené žebro.
BN

Vánoční vystoupení folklorních souborů
Již tradičně se v adventním čase
koná vánoční vystoupení místních
i hostujících souborů a nejinak
tomu bylo i v loňském roce. V neděli 22. prosince 2013 náš kulturní dům „praskal ve švech“, byl
plný účinkujících i diváků. Svými
písničkami, koledami, tanečky a
scénkami přišli návštěvníky potěšit
hosté z Kostelan nad Moravou –
mužský pěvecký sbor Lajbl a divadelní spolek , místní pěvecké soubory Babčice a Chlapčiska a děti
z Rosenky. Mladá chasa zazpívala
a také zatančila, děti ze Základní
školy Spytihněv zazpívaly několik
písniček z pohádky o Budulínkovi.
Na závěr si všichni účinkující společně s diváky zazpívali několik ko-

led a s krásnou vánoční atmosférou se všichni rozcházeli do svých

domovů.
Marcela Zbožínková

Velikonoční pořad bohoslužeb
v kostele ve Spytihněvi
17.4.2014
18.4.2014
19.4.2014
20.4.2014
21.4.2014

Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Neděle velikonoční
Pondělí velikonoční
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17:30 hod.
17:30 hod.
20:00 hod.
8:30 hod.
8:30 hod.

Školní novinky
„Škola pro život“
Základní škola a Mateřská škola Spytihněv, okres Zlín,
příspěvková organizace

Druhé číslo - jarní
Vážení čtenáři.
Jaro již dává o sobě vědět, sluníčko se na nás
usmívá, tráva se zelená, a když projdeme kolem
rozkvetlého stromu, uslyšíme tisíce včel při práci.

V tomto čísle bychom vás rádi seznámili s částí
činností v naší škole, rozhodně to není výčet úplný, kvůli místu vybíráme jen ty nejzajímavější.
Autory článků jsou nejen učitelé, ale i děti.

ZOH Ve výuce
Letos v únoru určitě sledovala většina národa zimní olympijské hry. I naše třída se zajímala
o veškeré dění her. Paní učitelka nám nejprve ukázala, na jakých internetových stránkách si
můžeme nejrůznější informace
o olympijských hrách, našich
sportovcích a jejich umístění
nebo o tom, kdo získal v jednotlivých disciplínách medaili.
Paní učitelka si pro nás také
vymyslela dobrovolné úkoly.
Platilo pravidlo, že kdo si zjistí
a spolužákům přečte aktualitku
o olympijských hrách, například,
že Šárka Pančochová získala ve
skocích na U-RAMPĚ 6. místo,
dostane puntík. A za
tři zajímavosti jedničku. Já jsem dostala
dvě jedničky.
Také jsme se za odměnu dívali na některé
sportovní přenosy, kde
zrovna závodili naši
sportovci.
A ještě jsme olympijské hry využili ve
výtvarné výchově, kde
jsme sportovce malovali, a zároveň se učili zvětšovat předlohu
pomocí mřížky.
Moc bych chtěla

paní učitelce Duchové poděkovat za tyto činnosti, protože mám
olympijské hry ráda. Nejen ty zimní, ale i letní.
Napsala Natálie Húsková, 5. r.
Dne 7. února 2014 byly zahájeny ZOH. Zúčastnili se i čeští sportovci. Byla to významná
událost, kterou jsme doma i ve
škole sledovali každý den.
Ve výtvarné výchově jsme
malovali našeho nebo zahraničního sportovce podle vlastního výběru. Já jsem si vybral
Martinu Sáblíkovou, která v
rychlobruslení získala stříbrnou
medaili na 3 000 metrů a zlatou

v závodě na 5 000 metrů. Někteří moji spolužáci si také vybrali
české sportovce, třeba Ondřeje
Moravce, Gabrielu Soukalovou
nebo Evu Samkovou.
V Informatice nás paní učitelka naučila, kde si můžeme zjišťovat podrobné informace o našich sportovcích a časech jejich
startu v různých závodech. Také
jsme vypracovávali na počítačích portfolio některých sportovců. Pro tuto práci jsem si zase
vybral oblíbenou Martinu Sáblíkovou. Paní učitelka naše práce
vytiskla a umístila na nástěnku.
Napsal Jan Kraváček, 5.r

Autorka: Leona Miklasová

Zajisté si všichni
vzpomínáme na olympijské hry v Sochi.
Snad každý z nás je
sledoval doma. I ve
škole jsme dění každého dne rozebírali.
Sbírali jsme informace
o sportovcích, výsledcích závodů, počtu
medailí jednotlivých
států. Naše reprezentanty jsme i malovali.
Moc mi to nešlo, ale
i tak to bylo super.
Napsala Monika Bělohlávková, 5. r
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Život v družině
Ve znamení pečení a vaření
byl celý březen ve školní družině.
Školní budovou voněly muffiny, slané tyčinky a vrcholem byl jablečný
štrůdl. Všichni se ochotně zapojili,
míchali, vážili, strouhali a jinak se
podíleli na zdaru celé akce.
Každý má doma nějaké zvířátko, některá jsou chtěná některé
nechtěná. Těm chtěným se říká
mazlíčci. Děti měly možnost přinést
do družiny své mazlíčky. Paní vychovatelka rezolutně zakázala psy
a kočky, a tak se zde objevily želvy,
morčata, králíci ba i pavouci.

Nejenom zábavou je živ lid školní. Několik vážných slov o výuce
anglického jazyka a jazyka českého.
Angličtina
V 1. a 2. ročníku se s angličtinou teprve seznamujeme, ale i tak již zvládáme spoustu věcí. Víme, jak angličtina melodicky zní, a proto s nadšením dokážeme zpívat
jednoduché anglické písničky. Ovládáme pozdravy, dovedeme říci, odkud jsme a jak se jmenujeme, poznáme
barvy, čísla až do deseti, v angličtině dokonce počítáme!
Rozumíme také základním pokynům učitele, postupně
se věnujeme jednotlivým tématům z obrázkové knihy
Happy House a společně se učíme s Polly, Jackem, kočičkou Otto a dalšími. Hodiny nám také zpestřuje pan
Steve a vrána Maggie, kteří s námi mluví prostřednictvím interaktivní tabule a provází nás zábavnými videi.
Ve 3. ročníku již pracujeme s knihou Happy Street,
avšak Polly a Jack s námi zůstávají nadále a učí nás
další témata a fráze! Tentokrát kromě barev, čísel do
dvaceti a školních potřeb zvládáme i anglickou abecedu
a mnoho dalšího. V učebnici nás vždy baví Colinovy komiksy, které si ve třídě také někdy dramatizujeme nebo
kamarád Greg, který nám píše dopisy, a my mu ode-

18 | Spytihněvský zpravodaj | Jaro 2014

pisujeme. Dokážeme dokonce říci, která jídla máme
rádi, která ne, jaké hračky a věci máme doma, zvládneme přečíst i cenu v obchodě, nakupovat a objednat
si v restauraci! Kromě spousty slovíček začínáme začleňovat první gramatiku a dokážeme popsat obrázek.
4. a 5. ročník se přesouvá z modré učebnice na
zelenou a zde již vidíme velké pokroky. Naše slovní
zásoba se neustále zvyšuje, dokážeme hovořit o několika tématech – nově také o dopravě, o lidech a městě, známe většinu druhů oblečení a tak můžeme říci,
co máme dnes na sobě, vyjmenovat části těla, gramatika zahrnuje také modální sloveso – umět/moci,
v 5. třídě hovoříme v přítomném čase o zvířatech,
dnech v týdnu, činnostech ve volném čase, povolání, počasí a postupně se skrz témata seznamujeme
s britskou kulturou a kulturou dalších, anglicky mluvících zemí.
Všechno probrané učivo i domácí úkoly můžete nadále sledovat na denně aktualizované webové stránce
ajchudickova.webgarden.cz

Okénko poezie
Máma a pýr
Aneta Mikulková
Na zahradě u Lišků vyrostl pýr.
Máma ho chce vykopat, ale pýr říká:
„Dost, bude mír.“
Tak ho máma vyryla,
Při tom rýč si zlomila.
Proč pýr u nás přebývá?
Ryju, kopu, pleju jak divá.
Ale pýr se mi směje,
Ach jo, co se to u nás děje?
Táta volá na mámu:
„Nesýčkuj hned po ránu!
Copak je to za pohromu,
Když pýr nechce ze záhonu?
Vymýtit pýr, co s ním zmůžeš?
Ani povyk nepomůže.“
A tak máma po ránu,
Místo rytí, pije kávu v altánu.

Kobyliny skopičiny
Štěpánka Janíková
Byla jedna kobyla
Co se na hmyz zlobila.
Měla lysku na hlavě,
Obývala dvě stáje.
Nezbylo než hmyzu všemu
Letět někam blízko břehu,
Kde se pásl dobytek.
Ten měl na hmyz také vztek.

Hrajeme si s vyjmenovanými slovy –
žáci 3. ročníku
Hádanky pro všechny. Zkusíte přijít na klíč k rozšifrování vět? Všechny se
týkají vyjmenovaných slov:
1.
L8 S9 M9 B4 v Z4.
2.
V2 B12 V6 S4 P12.
3.
V7 L1 S10 P1 P5.
Kdo neví, malá nápověda – písmeno označuje, která z řad vyjmenovaných
slov a číslo zase pořadí daného slova. Takže výsledek po drobném upravení
tvaru slov, je:
1.
Lysý sysel zamykal byt v Ruzyni.
2.
Vysoký býk žvýkal syrový pýr.
3.
Vydra slyší syčet pyšného slepýše.
Kdo rád luští a chce si zopakovat vyjmenované slova, tak tady máte s dílny
žáků ze 3. Ročníku další:
B3 B2 v M14 a M2 V2 B6.
V7 P8 přes V2 M7.
V2 B11 V6 S4 L12.

Soutěžíme a porovnáváme své schopnosti
s okolními školami i v celostátním měřítku.
Recitační soutěž
Recitace pomáhá zdokonalit
mluvený projev. I proto jsme přijali
pozvání do recitační soutěže, kterou pořádala ZŠ Pohořelice. Letos
to byl již 16. ročník.
Žáci si připravili básně nebo
prózu a přednesli je nejprve v třídním kole svým spolužákům a třídním učitelům. Z každé třídy (mimo
1.ročník) byli vybráni 3 – 4 zástupci.

Ti se pak předvedli ve školním kole.
V první kategorii (2. a 3.ročník) vyhrála Kateřina Hlavačková, 2. místo získala Štěpánka Janíková, třetí
byla Aneta Mikulková (všechny ze
3. třídy). Ve druhé kategorii (4. a
5. ročník) zvítězila Natálie Húsková
(5.třída), druhý byl Štěpán Kotlaba
(4.třída) a třetí místo patřilo Anežce
Janíkové (5.třída). Z každé kategorie pak jeli první dva žáci reprezentovat naši školu do Pohořelic.
Ve středu 19. března přivítala
paní ředitelka ZŠ Pohořelice Mgr.
Martina Kudláčková všechny recitátory a představila soutěžící školy:
ZŠ Halenkovice, ZŠ Tečovice, 1.
a 2. ZŠ Napajedla, ZŠ Žlutava, ZŠ
Pohořelice a ZŠ Spytihněv. Všichni
žáci měli připravené krásné básně
a texty, rozhodování poroty (učitelé
z jmenovaných škol) bylo velmi těžké. I když byli žáci z naší školy moc
šikovní a odvážní, na první místa
bohužel nedosáhli. Nevadí! Získali
nové zkušenosti, dostali sladkou odměnu, poznali nové kamarády. Děkujeme za reprezentaci naší školy!
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MATEMATICKÝ KLOKAN 2014
V pátek 21. března 2014 se žáci
naší školy zúčastnili soutěže „Matematický klokan“. Kategorie CVRČEK byla určena pro žáky 2. a 3.
ročníku a kategorie KLOKÁNEK
pro žáky 4. a 5. ročníku ZŠ.
Původem australská soutěž se
postupně rozšířila do Evropy a do
celého světa. Soutěžní úlohy jsou
zástupci účastnických států pečlivě a společně vybrány, takže se ve
všech zemích zadávají tytéž příklady, a to v jediný den.
Je třeba poděkovat a poblaho-

přát všem, kteří se soutěže zúčastnili a snažili se dosáhnout co nejlepších výsledků. Myslet a logicky
uvažovat se do života hodí.
Simona Válková
Kategorie CVRČEK
2.třída
1. Matěj Sedláček
2. Milan Zeman
3. Vavřínková Marie

48b
45b
43b

3.třída
1. Kateřina Hlavačková

64b

2.
3.

Andrea Moudrá
Aneta Mikulková

Kategorie KLOKÁNEK
4.třída
1. Tereza Jourová
2. Valerie Maňásková
3. Marie Gieslová
5.třída
1. Anežka Janíková
2. Natálie Húsková
3. Martin Horák

58b
51b

91b
84b
82b

100b
84b
82b

V rámci oslav Dne učitelů jsme byli s dětmi na výletě. Nejdříve se vyřádily v zábavním centru Smajlíkov v Uherském Hradišti. V bezpečném a příjemném prostředí si užily pohybu a legrace.

pohybovali se tak rychle, že je nešlo vyfotografovat

celkový pohled na zařízení

Kamarádi pijí zásadně z jednoho kelímku.

unaven, ale spokojen ...
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Ze Smajlíkova jsme se přesunuli na Modrou u Velehradu a navštívili expozici Živá voda.
Pro každého je jistě zážitkem
pozorovat vodní živočichy v jejich
přirozeném prostředí. Nad hlava-

mi nám rozvážně proplouvali kapři,
přes sklo si nás prohlíželi jeseteři
a jiné sladkovodní ryby.
Expozice seznamuje s rybami,
které se vyskytují zejména v řece
Moravě.

ryby nad hlavou ( kapři )

Přálo nám štěstí a viděli jsme
rovněž štiku a královnu vod Vyzu
velkou – největší sladkovodní rybu
na světě. Ta zdejší měří téměř dva
metry a váží přes padesát kilogramů.

Vyza velká ( jeseterovitá ryba )

I VE ŠKOLCE TO ŽIJE
BŘEZEN PATŘÍ KNIZE …
Březen patří v naší MŠ již tradičně knihám a pohádkám. Po celý měsíc děti poznávají, že knihy jim přináší
zábavu i potěšení. Učí se s knihami zacházet a různými
zábavnými činnostmi se snažíme u dětí již v předškolním věku vytvářet kladný vztah ke knize a četbě. To vše
v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“. Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, dobří a šťastní
lidé. Jak toho dosáhnout? Čtěme dětem!
ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ, KAŽDÝ DEN !!!.
Proto v MŠ dětem pravidelně předčítáme, prohlížíme knihy, hrajeme si a kreslíme pohádky. Každý měsíc
nás navštíví divadlo. Letos však bylo něco jinak. Na
úterý 18. března jsme pro všechny děti MŠ připravili překvapení. Vypravili jsme se do Kroměříže. Cílem
naší cesty bylo Muzeum Kroměřížska, kde jsme navštívili výstavu „Říše loutek“ spojenou s interaktivním programem. Děti si mohly z blízka prohlédnout různé druhy loutek i celé známé pohádkové scény. Odvážné děti
nám s nadšením zahrály v kostýmech divadlo „O Červené Karkulce“, které se všem moc líbilo. Na závěr si
každý vyrobil vlastního maňáska, kterého si odnesl na
památku domů. Počasí nám přálo, a tak se nám výlet
do „Říše loutek“, kterým jsme projekt obohatili, vydařil.
I když březen skončil, naše každodenní setkávání s knihou však nekončí. Připojte se i vy doma, čtěte
svým dětem aspoň 20 minut denně po celý rok, protože „Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat
cestu“. A zde se nám taky daří stavět cihličky při spolupráci s paní Marií Andrýskovou, která je vždy ochotna
umožnit nám v průběhu dopoledních činností nahlédnout do místní knihovny, kde na děti čeká pohádkový

program. Děti se mohou seznámit s prostředím knihovny a pohádkovými knihami. Za spolupráci a laskavost
paní Andrýskové děkujeme.
A JE TU ZASE PLAVÁNÍ …
Na čtvrtek 27.února se těšila většina dětí naší Mateřské školy. Tento den jim začala první hodina předplaveckého kurzu v Uherském Hradišti. Letos jezdí do
plavání děti z obou tříd.
Šestnáct ,,Berušek“ a dvaadvacet „Sluníček“ odjíždí
každý čtvrtek se svými p. učitelkami a paní školnicí plavat. Cesta pohodlným autobusem dětem rychle ubíhá
při sledování pohádky a okolní krajiny.
Chvíli po příjezdu nám děti hlásí, že cítí vůni vody
z bazénu a už se nemohou dočkat vodních radovánek.
Naši malý plaváčci jsou opravdu šikovní. Brzy zvládli
přípravy nutné před vstupem do vody. Snad jen pod
úvodní sprchu se zpočátku některým nechtělo.
Všechny děti jsou rozděleny do čtyř družstev, podle
svých plaveckých dovedností. Paní instruktorky v plavání s nimi pracují velmi citlivě a ohleduplně. Tváře
dětí září radostí z pohybu ve vodě. V závěru hodiny
vždy přichází oblíbené volné plavání a nakonec jsou
děti píšťalkou svolávány z vody ven, ale většině se
stále nechce. Při zpáteční cestě je na některých znát
únava, ale to nevadí, vždyť v Mateřské škole je čeká
dobrý oběd, pohádky a měkká postýlka. Všem malým
plavčíkům se dobře odpočívá. Plavání zdar!
Víc už se nám do tohoto čísla snad ani nevejde.
Dovolte mi popřát Vám všem příjemné prožití velikonočních svátků. A někdy ve škole nashledanou.
Mgr. Petr Mašláň
ředitel školy
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Vánoční vystoupení Folklorního studia Buchlovice
S Vánocemi je spojována řada
tradic. Ve Spytihněvi je možné
mezi tyto tradice počítat i vánoční vystoupení Folklorního studia
Buchlovice. Vystoupení, které se

v kostele Nanebevzetí Panny Marie uskutečnilo 25. prosince 2013,
bylo již dvacáté první. I přes to,
že nás členové FS Buchlovice
přicházejí potěšit svým uměním

každoročně, je pěkné, že zájem
o jejich vystoupení neklesá a jejich vánočnímu pásmu koled opět
tleskal zaplněný spytihněvský
kostel.
BN

Silvestrovská zabíjačka
Na Silvestra v úterý 31.12.2013 se konala pro naši
obec již tradiční zabíjačka. Přestože bylo sychravo
a chvilkami pršelo, zájem o zabíjačku přebil touhu
zůstat doma v teple a na parkovišti před KD jsme se
opět sešli v hojném počtu. Mimo zabíjačku, o kterou
se nám letos postaral pan Bronislav Polášek, jsme

zleva: hasičské auto, samosběrný čistící stroj,
štěpkovač, kolový nakladač
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se mohli občerstvit několika variantami svařeného
vína nebo medovinou.
Obec zde představila nově zakoupené stroje - hasičské auto, samosběrný čistící stroj, štěpkovač a kolový nakladač, které byly pořízeny z dotačních titulů
během roku 2013.
BN

Ohňostroj a novoroční přípitek
Na Nový rok, ve středu 1.ledna
2014 jsme se sešli k ohňostroji
a slavnostnímu novoročnímu přípitku. Mile nás překvapila hojná
účast, obzvláště proto, že se tato
akce konala historicky poprvé.
Nejprve nás přivítal pan starosta

proslovem s přáním šťastného
a úspěšného roku 2014. Poté již
následoval několikaminutový ohňostroj a přípitek. Atmosféra celé
akce byla velice příjemná a snad
se dočkáme jejího konání i příští
rok.
BN

Tříkrálová sbírka
V sobotu 11.1.2014 proběhla ve Spytihněvi již tradiční Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita ČR.
V naší obci organizačně tuto akci zajišťovala Charita sv. Anežky Otrokovice spolu s dobrovolníky ze
Spytihněvi.
Hlavním posláním Tříkrálové sbírky je upozornit na
lidi kolem nás, kteří potřebují pomoci. Chce nám přinést zkušenost, že upřímné otevřené srdce a štědrá
ruka přinášejí radost a uspokojení i dárcům. Tříkrálová sbírka spojuje mnoho dobrovolníků, umožňuje
lidem dobré vůle zapojit se do pomoci potřebným
a umožňuje vézt společnost k větší solidaritě.
Celé akci předcházela důkladná příprava, během
níž byly sestaveny skupinky koledníků doplněné
o asistenta, kterým mohla být pouze osoba starší
osmnácti let. Předtím než mohli koledníci zahájit
svoji obchůzku obce, musely být pokladničky podle
regulí sbírky zapečetěny na Obecním úřadě.
Ve Spytihněvi se do koledování zapojilo několik skupinek dobrovolníků, kteří měli obec rozdělenou tak,
aby navštívili během jednoho dne všechny obyvatele. Po skončení koledování byly pokladničky opět
za účasti starosty rozpečetěny a vybrané finanční
prostředky sečteny. Je dobře, že občané byli v tomto roce štědří a koledníkům vložili do pokladniček
celkem 50 065,- Kč.

Všem koledníkům, vedoucím skupinek, místním
asistentům patří velké poděkování, neboť nezištně
věnovali svůj čas ve prospěch pomoci druhým. Úsilí vynaložené koledníky je neocenitelné a velmi si
jejich pomoci vážíme. Velice děkujeme také všem
dárcům, kteří vlídně přijali koledníky a prostřednictvím Charity tak přispěli na společnou pomoc mnoha potřebným.
Charita sv. Anežky Otrokovice

www.spytihnev.cz | 23

Krojový ples
V sobotu 8.2.2014 pořádala obec Spytihněv a spytihněvská hodová chasa v kulturním domě tradiční krojový ples. K tanci hrála dechová hudba Boršičanka
Antonína Koníčka. Po celý večer vládla příjemná
atmosféra, která vydržela až do ranních hodin. Návštěva byla na spytihněvské poměry na tomto plese
obzvláště vysoká a potěšitelná byla i vysoká účast
krojovaných. Pořadatelé děkují všem, kteří ochotně
pomohli a darovali dary do tomboly.
BN
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Fašank
Rok se s rokem sešel a byla tu opět tradice, na kterou by se nemělo zapomínat. Dne 1. března 2014
se před kulturním domem sešlo několik maškar,
které oživily tuto tradici fašanku. Účastníky byly nejen děti z Rosenky, ale také zástupci Spytinovské
chasy, Babčic a Chlapčisek. Účastnit se ale mohl
každý, kdo měl zájem prožít tuto tradici s námi.
Po úvodním posílení jsme se vydali na Starou cestu,
následně jsme pokračovali kolem hlavní cesty přes
Písek až na Kálavice, kde jsme navštívili i dům pana
starosty. Nálada byla veselá hlavně díky zpěvu, vínku i bohaté vstřícnosti lidí.
K této tradici neodmyslitelně patří domácí koblihy,
kterými byl průvod častokrát pohoštěn. Nechyběla
ani šavle, která byla zdobena prorostlou slaninkou.
Všichni si myslíme, že fašank se velmi vydařil a plni
zážitků doufáme, že účast bude příští rok minimálně taková, jako letos. Budeme se těšit.
SPYTINOVSKÁ CHASA
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FOTOREPORTÁŽ Z BESED V KNIHOVNĚ
V letošním roce zatím směřovaly cesty našich promítajících do Asie.
Díky pestrým fotografiím a silným zážitkům Pavly
Novákové a Tondy Hrabici jsme letos téměř na
vlastní kůži zakusili exotiku Thajska a tropického
Bornea. Kdo by se rád nepovozil na slonovi nebo si
nechtěl naživo zastřílet z foukačky?

26 | S
Spytihněvský
tih ě ký zpravodaj
d j | JJaro 2014

Stejně obohacující na poznatky i praktické využití
byla naše první zdravotnická beseda na téma Imunita a homeopatie paní PharmDr. Marcely Martinkovičové, která nám představila zajímavé byliny,
houby a přípravky, a elegantně „vybruslila“ i z takových otázek, jako třeba jaký má názor na „každoranní“ pití slivovice:-)
hk

Jubilanti
Jubilanti duben
Povolný Jaroslav
Tatárková Ilona
Šimčák Josef
Janečková Blažena
Bělohlavová Věra
Kolařík Jaroslav
Šprňová Hana
Adámek František
Horáková Anastázie
Stuchlíková Františka

60
60
60
65
65
70
70
75
85
87

Jubilanti květen
Matěja Vilém
Ulman Jaroslav
Zpěvák František

50
50
50

Bartoš Roman
Plichtová Ludmila
Hradil Josef
Dohnal Milan
Štěpaníková Eva
Šamánek Miroslav
Čagánková Jindřiška
Schüssler Jaromír
Kedrušová Dana
Zámečníková Františka
Gajdošíková Marie
Rozsypálková Eliška
Polepil Josef
Hladký Vratislav
Dobrůšková Marie
Adamcová Květoslava

50
50
55
55
60
60
60
60
60
60
65
70
70
75
85
88

Jubilanti červen
Zpěváková Milena
Kavka Petr
Březina René
Slouka Pavel
Grycová Jindřiška
Konečný Miroslav
Gorcová Marie
Ciranová Bohumila
Snopková Ludmila
Dyňková Jarmila
Šoustal Bohumil
Janík Josef
Marčíková Drahomíra
Chrástek Antonín
Úradníková Alojzia

50
50
50
55
55
60
60
65
70
75
85
86
86
87
91

MOJE VZPOMÍNÁNÍ
Jízda králů ve Spytinově
V našéj pěknéj slováckéj dědince sa Svatodušní
svátky neobešly bez „Jízdy králů“! Pravda, nebyla
to tak slavná a vyhlášená jízda jaké teď ve Vlčnově
nebo Kunovicách, ale byla. Patří díky všeckým, co
sa o to kdysi přičinili.
Svobodní chlapci si moseli zehnat (zajistit)
koně u sedláků v dědině nebo také v Babicách,
Huštěnovicách či až v Traplicách. Jakýsi čas sa
s něma seznamovat a zvykat si na sebe. Požádat
děvčice, aby nadělaly růžičky, fáborky a třásně. Ty
sa u nekeréj v chalupě scházaly po večeroch a z
barevného krepového papíru ich nespočet (moc)
nadělaly, aby sa mohly navázat na síťové deky
a něma zkrášlit koně. Družina chlapců v nažehlených košulách a nohavicách na ozdobených koňoch vyjela, aby doprovázala krála (chlapca školáka) oblečeného v dívčím kroju s růžičků v puse,
aby mlčál a nevyzradil, že je král. Ochraňovali ho
dvá pobočníci - rozumní, ženatí chlapi, nastrójení
také v ženském kroju, všeci na koňoch. Projížďali
dědinů a různýma vyvolávačkama žádali přihlížející o peněžní dar pro krála a na tento pěkný zvyk
a ti ím do sotůrků přispívali. Družinu doprovázal
ozdobený vůz žebřiňák s konima kočírovaný hospodářem, strýcem Ladinem Valentů z č.p. 84. Ti,
co neměli odvahu na koni jet, seděli na žebřiňáku
a zpívali naše líbivé pěsničky. Až družina objela celů
dědinu, vydala sa jeden rok do části Napajedel a po
cestě hore cihelňů do Halenkovic, další rok zaséj

do Babic, Traplic, Kudlovic. Před večerem sa vracali
do našéj dědiny. Odmašlili koně a vrátili hospodářom do maštalí a šli k muzice do Žůrkovéj hospody,
č.p. 103 (nynější restaurace Stará hospoda).
Z vyvolávaček pamatuju třeba tyto:
„Táto tetička sa na mě škaredě dívajů, oni nám
na krála nic nedajů. Na krála, hyjá.“
„Táto panenka sa na mě směje a v mojém srdéčku sa cosi děje. Hyjá, hyjá, na krála.“
„Máme krála chudobného, ale zato poctivého.
Dajte na krála, hyjá.“
„Před tímto domečkem roste zelená travička, protože mám jejich vraného koníčka. Hyjá, hyjá, hyjá.“
Při jízdách, na keré já zpomínám, byly eště po
obůch stranách tehdy úzkéj cesty na Záhomení
hluboké otevřené kříkopy, u nich dvojáky – dřevěné slůpy elektrické a telefónní, před chalupama
blátivé chodníky, travnaté plochy a vysazené už
veliké staré hrušky, skoré a pozdní. Důkazem toho
je eště jedna hruška zimňačka u Šolarového (č.p.
135). U Svatého Jána sa tyčila mohutná košatá
lipa. U cesty stála stodola Hráčkova (č. 27), Dohnalova (č. 26) a Vojtěškova (č. 2).
Kdo jízdu králů organizoval, kdo všecko a kdy
za ty roky byl králem, pobočníkama, účastníkama družiny, já už přesně nevím. Myslím si, že to
néni podstatné. Pravdů je, že aj v našéj maléj dědince sa tento zvyk konál, jak by stařenka řekla
„Pánbu zaplať za to“. Mně utkvělo v paměti už
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enom toto: Král Pepa Kedrušů z č.p. 129 a jeho
pobočníci Franta Snopků z č.p. 96 a Jara Dyňků
z č.p. 45, všeci žijů. Král Vladik Valentů z č.p. 477
(žije), pobočník strýc Josef Sup z č.p. 406 a Jenda Rozehnal z č.p. 48 (žije). Král Vlaďa Zmrzlík z
č.p. 354, pobočník strýc Staňa Janošek z č.p. 100
a pán Zdeněk Bětík z č.p. 390 (žije). Účastníky
družiny eště pamatuju Laďu Čudu z č.p. 291, Laďu
Škrabala z č.p. 437 (žije), Tondu Hoška z č.p. 124,
Frantu Kotyzu z č.p. 233, pana Rudu Kraváčka
z č.p. 307, Josefa Zlámala z č.p. 206 (žije), pana
Laďu Sobotku z č.p. 415 (žije), Jindru Zapletala
z č.p. 450, Josefa Ulmana z č.p. 430 (žije) a také
mojého spolužáka Zdeňka Janečku z č.p. 295
(žije) – fotky mám z některých jízd.
Škoda, že tento pěkný zvyk u nás zanikl. Zaséj nevím proč. Možná, že nebylo vhodných koňů,
nebo mladí neměli zájem. Naposled sa jízda uskutečnila asi v roce 1960 (?)
Zakončím toto zpomínání tymato perličkama:
Hospodský Žůrek prý byli velice štědrým přispěvatelem, a tak vyvolávač Laďa Čuda vjížďal
na koni až do hospody k šenku úzkýma dveřama,
kde vyvolával „V téjto hospodě je můj koníček až

u šenku, protože strýc Žůrků majů nacpanů plnů
peněženku. Hyjá na krála, hyjá.“ Nebo: „Jeď, koníčku, jeď k Žůrkom až k šenku, tam dostanem
na krála moc do sotůrku. Dajte na krála, hyjá.“Potom sa v hospodě vytočíl a vyjél ven. Žádný iný sa
k tomu neodvážíl.
Jeden z krojovaných chlapců družiny jél vrátit
hospodářovi koňa. Strýc Tonyn Tomáštík z č.p. 18
už stáli před chalupů, vyhlédali a pokuřovali cigárku. Otevřeli vráta, on vjél na koni přes mlatevňu
na dvůr, chystál sa z koňa zeskočit. V tom strýc
nechca zavadíl (drcl) do plechového hampra (kýbla), kůň sa rozběhl k maštali a on obůma rukama
a čelem, na kerém měl naštěstí huňatů baranicu,
sa odrazíl od dřevěných futer. Rázem (hneď) byl
na zemi a kůň v maštali. Strýc k tomu řekli: „Šuhaju, poděkuj Pámbíčkovi, že sa ti nic nestalo, měls
při sobě né jednoho anděla strážného, ale všeckých dvanást. Šuhaj si oprášil nohavice, popravil
na hlavě baranicu, narovnál na ní pokrčeý kosárek
a kytičku a šél k muzice.
Toto všecko, a daleko víc, opravdu bylo. Tom
šohajovi je už dnes 82 roků a je to můj muž.
J. Ulmanová

zleva: p. Ruda Kraváček, p. Laďa Sobotka a
p. Josef Ulman při jízdě králů ve Spytinově

zleva: p. Zdeněk Bětík, král Vlaďa Zmrzlík, p.
Staňa Janošek

zleva: p. Franta Snopků, král Pepa Kedruš,
p. Jara Dyňků

družina – v popředí zleva p. Zdeněk Janeček
a p. Vašek Pavelka
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Boží Tělo
Tentokrát moje zpomínání
bude patřit na blížící sa církevní
svátek „Svátek Božího těla“, jak za
mojého děctví a mládí (a né enom
mojého) sme ho slavívali.
Stařenka připomínala: „Už sa
blíží Boží hod svatodušní. Andulo
(moja mamka), majů děvčice nachystané šatky (šatečky) a všecko, co k ním patří?“ Pozděj to byl
slovácký kroj.
Na tento zasvěcený svátek
začátkem června sa věřící zešli
v nedělu ráno v kostele. Děcka
a mládež v naších krásných slováckých krojoch, děvčice ve vlasoch bílé věnečky z umělých květinek, v bílých pančocháčoch, místo
černého šorca, barevných fjertůšků a mašlí všecko světlé barvy. Ty,
co kroj neměly, byly za družičky
ve světlunkých, převážně bílých,
krátkých nebo dlůhých šatečkách
s košíčkama v ruce, plných natrhaného kvítí (hlavně pivoněk, keré
v tu dobu kvétly). Také chlapci vyšňoření (nastrojení) v kroju, ostatní pěkně oblečení. Po krátkém
obřadě v kostele sa na věži rozezněly zvony, vyšél průvod, tehdá
po ušlapanéj prašnéj cestě do Dědiny k oltáříčkom. Začínal křížkem
s Kristem, ozdobeným věncem z
kvítí, děcka, mládež, muzikanti,

Boží tělo, 1956

zpěváčky, družičky, krojovaní, ministranti, kostelník. Šest výrostků
(kluků) v krojoch néslo baldachým
(nebesa), pod kerým pán farář Zavadil nésl montranci a v ní uložené
„Tělo Páně – svatů hostiju“, hasiči
v jejích pěkných svátečních stejnokrojoch, ostatní věřící za zpěvu
kostelních pěsniček k tomuto svátku. Jedna z nich:
„Ježíši, Králi nebe i země, Tobě
se klaní andělů chór,
velebnost Tvoji v hymnech
a písních,
opěvá svatých a světic sbor.
Nám zahaluješ tvář ve svátosti,
víra však zří ji oslavenou
a svému Králi ve svatostánku
vzdáváme úctu na kolenou.“
Píseň pokračuje dalšíma šesti
slokama.
Šlo sa k oltáříčkom, keré byly
upravené ve dveřách a síňách
(chodba) chalup – stolek, bílá
plachetka, svatý obrázek, svícny,
květiny. Tam velebný pán položil monstranci a po krátkém obřadu sa pokračovalo k dalšímu
oltáříčku. Co já pamatuju, byly
u Vojtěšků (č.p. 2, chalupa už néni,
plac vedle domu č.p. 3), u Ciranů
(č.p. 7), u Hrňáků (č.p. 10)
a u Čevelů (č.p. 149, dnes Ciranů).
Cesta k ním byla lemovaná listna-

týma halůzkama bílé bříze, děcka
a mládež ju pohazovali z košíčků
kvítím. Po zastavení u posledního
oltáříčku zaséj celý průvod za zpěvu a muziky sa vrátíl do kostela,
velebný pán uložil monstranci do
svatostánku na oltáři, udělil svaté
požehnání a rozešli sme sa dóm.
V tu dobu na tento svátek Božího
těla chodilo moc děcek a mladých
za družičky a v krojoch. Já mám
na památku eště podobénku (fotku) z roku 1956, kde v průvodě
ideme moje spolužačky Miladka
teď Skříčkova a Mařenka teď Bartoškova a já v tych naších krásných slováckých krojoch. Určitě
sů aj další podobénky u účastníků,
ale o tych já nevím. Tak jak nevím,
kdy průvod do Dědiny byl zrušený a slavnost sa konala enom
v kostele. A dyž už zpomínám spolužačky, tak ve třetí třídě nás bylo
u „Prvního svatého přijímání“ 26
dětí. Devět nás bylo v kroju, ostatní v pěkných strojných šatečkách
a kluci v oblekoch a košulkách (podle fotky). Bylo to v roce 1949.
Teď poslední tři roky sa „Boží
tělo“ zaséj začalo slavit venku, ale
už enom u jednoho oltáříčku u kostela a potom zaséj u domu Vavřinků (č.p. 269) naproti kostela. Tolik
družiček a krojovaných už néni.
J. Ulmanová

První svaté přijímání, 1949
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PŘILETĚL ČÁP!
Ráno 27.3.2014 zvedám
zvonící telefon a slyším: „Přiletěl čáp!“. Zdroj této letošní
noviny je naprosto důvěryhodný, vždyť vidí čápům přímo do „bývání“ :-)
Setkala jsem se s řadou
spytihněvských lidí, kteří sledují
čápy přilétající hnízdit do Spytihněvi na komín nákupního střediska. Jejich povídání byla tak
srdečná, že mě k tomuto zájmu
strhli také. K našim údajům připisujeme další:
2012 – přílet čápa 4.4., čapí
pár vyvedl 2 mláďata
2013 – přílet čápa opět 4.4.,
letos je ještě sníh, na hnízdě je
čapí pár, ale mláďata nevyvedli
2014 – přílet čápa 27.3., několik dní se čáp-samec toulá
a na hnízdo nevrací, ale 6.4. přilétá čapí samice a na hnízdě už
jsou v páru

hnízd po celé České republice.
Naše „spytihněvské hnízdo“ už
je tam také!
Každý, kdo se na stránkách
jednoduše zaregistruje, může
vkládat informace o pozorování
„našich“ čápů na hnízdě i mimo
jej. S takovým přispěním veřejnosti má Česká ornitologická
společnost šanci získat přehled
o počtu čápů a stavech hnízd
v České republice a účinně čá-

pům pomoci, pokud to bude potřeba.
Hrajte si s čápy nebo foťte
Internetové stránky http://
cap.birdlife.cz jsou výborné také
pro děti. Najdou na nich čapí
hry, kvíz o čápech nebo pracovní listy. Děti i dospělí se mohou
zapojit do soutěže o nejlepší fotografii čápů.
hk

To, že hnízdo čápů není ledajaká věc a že se lidé o tyto „dlouhonožce“ zajímají, dosvědčují
také internetové stránky http://
cap.birdlife.cz, na kterých můžete mimo jiné najít mapu čapích

CO VÍTE O ČÁPU BÍLÉM?
Čáp bílý je rozpětím křídel okolo 2 m největším
z našich brodivých ptáků. Vyskytuje se a hnízdí
ostrůvkovitě po celé Evropě kromě britských ostrovů a severní Skandinávie. Dále hnízdí i v severozápadní Africe a ve střední Asii. Zimoviště má
v subsaharské Africe, kde vznikla i malá hnízdní
populace zřejmě z jedinců, kteří se rozhodli nevrátit do Evropy. Vyhýbá se souvislým lesům, vysokým horám a extrémně suchým oblastem.
V Evropě je populace čápa bílého ve většině
zemí na vzestupu, u nás je považována za stabilní. Naši tažní čápi se objevují na hnízdech okolo
poloviny března, první přilétá zpravidla samec.
Hnízda dnes najdeme na střechách budov, nefunkčních komínech, sloupech elektrického vedení, hnízdních podložkách, leckde i na vodojemu,

30 | Spytihněvský zpravodaj | Jaro 2014

posedu či stohu slámy. Zpravidla platí, že čáp
dává přednost vyvýšeným místům, tak aby mohl
při odletu z hnízda seskočit a roztažením křídel
se snadno dostal do vzduchu. Na hnízdě se oba
partneři zdraví hlasitým klapáním zobáku s typickým záklonem hlavy.
Čápi si bývají věrní, ale jako téměř všude i u zde
mohou během jarních námluv propukat dramatické manželské konflikty, které někdy končí krvavým
zraněním a výměnou partnera. Poprvé hnízdí čápi
kolem 5. roku věku a zaznamenána byla hnízdění
i 20 let starých ptáků. Vlastní hnízdění začíná koncem dubna. Na 2-5 vejcích sedí čápi v průměru
33 dní a mláďata jsou krmena další dva měsíce.
V péči i krmení se oba partneři střídají. Koncem
července většina čápů svá hnízdiště opouští, shro-

mažďují se na loukách a koncem srpna se vydávají na dlouhou cestu do Afriky. Zatímco na přelomu
března a dubna se k nám čápi vracejí dosti nenápadně jednotlivě, za odletu v srpnu tvoří někdy velká hejna o stovkách jedinců. V posledních letech
jsou čím dál častěji zaznamenány případy čápů
zimujících na jihu či jihovýchodě Evropy (zejména
ve Španělsku a Izraeli) a ojediněle se někteří čápi
na zimoviště nevydávají vůbec a zůstávají zimovat u nás. Tito jedinci se však bez pomoci člověka zpravidla neobejdou. Potravou čápa bílého je
především hmyz, žáby, myši a drobní plazi. Občas
i ryby nebo mláďata jiných ptáků. Potravu loví za
chůze, čímž se liší od volavky popelavé, která na
svou kořist zpravidla nehnutě číhá. Na rozdíl od
volavek mají také čápi při letu natažený krk. Čáp
potřebuje v dosahu svého hnízdiště dostatek ploch

ke sběru potravy - pole, louky, pastviny a mokřady.
Při překonávání velkých vzdáleností se čápi pohybují především pomocí plachtění za využití stoupavých termálních proudů nad pevninou. Stejným
způsobem táhnou např. pelikáni a někteří dravci.
Nad mořem tyto vzdušné proudy chybí, proto se
jim ptáci vyhýbají a pokračují nad pevninou, i když
to často značně prodlužuje jejich tahovou trasu.
Moře překonávají nad úžinami.
Evropští čápi bílí migrují dvěma hlavními tahovými cestami. První „západní“ vede přes Gibraltar
do západní Afriky, kde čápi zůstávají a zřejmě již
nepokračují na východ, a nemísí se tedy s ptáky
táhnoucími „východní“ tahovou cestou přes Turecko do zimovišť ve východní a jihovýchodní Africe.
Naši hnízdící čápi využívají v různé míře obě trasy.
Informace převzaty z http://cap.birdlife.cz

Originální recept na busłowe łapy
Busłowe łapy bychom do
češtiny přeložili jednoduše jako
čapí nohy. Pekly se, a v poslední
době opět pečou, na severovýchodě Polska jediný den v roce,
25. března, na den Zvěstování
Panně Marii. Jejich účelem je
přilákat čápa a s ním i návrat
jara, radosti a nového života.
Příští rok můžeme vyzkoušet,
jestli to bude fungovat i u nás.
asi 1 kg pšeničné mouky
50 g čerstvých kvasnic
asi 1 sklenice mléka
6 lžiček krystalového cukru
3 vajíčka
asi 3/4 sklenice rostlinného
oleje
1/2 lžičky soli
několik lžiček marmelády, povidel nebo tvarohu na náplň (nemusí být vůbec)
1 rozšlehané vejce na potírání před pečením
případně poleva z práškového cukru, citrónové šťávy a višňového sirupu

zbytek cukru a uděláme důlek,
do kterého vlijeme již mírně zpěněné mléko s kvasnicemi. Lehce
zamícháme trochu mouky, aby
vzniklo velice řídké těsto. Zbytek mouky necháme ležet okolo,
zakryjeme utěrkou a necháme
alespoň hodinu v klidu. Potom
přidáme vajíčka a olej a vypracujeme dost tuhé těsto. To opět
necháme přikryté alespoň hodinu kynout.
Z vykynutého těsta vyvalujeme kulaté placky, které rozřízneme na 6 dílů. To je základ
lap, stačí jen na vnější straně
naříznout, aby vznikly prsty. Dě-

láme-li lapy plněné, rozválíme
těsto tenčí a vždy dva kousky
lepíme na sebe s náplní uvnitř.
Připravené lapy necháme čtvrt
hodiny odpočinout, pak je dáme
na plech vyložený pečicím papírem, potřeme rozšlehaným bílkem nebo vajíčkem a pečeme
v troubě předehřáté na 180°C
asi čtvrt hodiny, dokud pěkně
nezčervenají.
Dobrou chuť a nezapomeňte,
že správně by se měly lapy péct
jen na den Zvěstování Panně
Marii!
Recept převzat z http://cap.
birdlife.cz

Mléko mírně ohřejeme, přidáme kvasnice a polovinu cukru
a důkladně rozmícháme. Do
mísy vysypeme mouku, sůl a
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Čas pro ticho
Belgický básník a nositel Nobelovy ceny Maurice
Maeterlinck napsal: „Duše se váží v tichosti, stejně jako
se v čisté vodě vážívá zlato a stříbro, a slova, která vyslovíme, mají význam jen díky tichu, jež je omývá.“ Naše
doba ztratila smysl pro ticho. Všudypřítomný hluk v nás
vymazává touhu stanout sám sobě tváří v tvář. Bere
člověku to, co má nejvzácnějšího – jeho vlastní prostor
hloubky a pravdy. Dokázat si v běžném životě užívat
chvíle ticha je neocenitelné. Pokud si během čtyřiadvaceti hodin dokážeme udělat tichý čas na sebe, budeme
mít i čas na druhé. Budeme pozornější ke svým blízkým,
přátelům či spolupracovníkům, nepřehlédneme, že je
druhý unavený, smutný...
Jak chceme děti vychovávat v míru a radosti, když vyrůstají v rámusu, v chaosu médií? Jsou tomuto nešvaru
vystaveny téměř všude. Rodina může bydlet v nejtišším
a nejidyličtějším domě, přesto bude obklopena nejrůz-

nějšími zdroji zvuku. Televize, hifi soupravy, videohry, internet, MP3 jsou neoddělitelnou součástí našeho života.
A nejhorší je, že si člověk na ten jed hluku zvykne. Televize
bývá zapnutá, i když se na ni v domácnosti nikdo nedívá.
Když řeknu dětem, že odjíždím na dovolenou do ticha a samoty, diví se a nedovedou si představit, jak to
můžu vydržet a co z toho vůbec mám. Zvládnout ticho,
zvyknout si na něj, to se člověk musí naučit. Na začátku
se ticha bojíme, protože se v nás ozvou hlasy vzpomínek
a různých představ, které nemusí být zrovna příjemné
a které vnější zvuk přehlušuje. Ovšem ticho, pokud
v něm vytrváme, si postupně člověka ochočí. Stane se
pak velkou hodnotou a nepostradatelnou součástí života. Čím víc se budeme do sebe ticho ukládat, tím víc nás
bude obohacovat. Uchováme si bohatství tichých chvil,
staneme se bojovníky pro ticho.
p. Bohumil Kundl

VLAJKA PRO TIBET – SYMBOL NELHOSTEJNOSTI
10. března se objevila na různých místech po celém světě
exoticky vyhlížející tibetská vlajka.
Tento rok jsme si připomněli 55. výročí povstání Tibeťanů proti čínské
okupaci jejich země, při kterém přišlo o život přes 80 tisíc tibetských
obyvatel, a která trvá dodnes. Právě 10. března mezinárodní kampaň
Vlajka pro Tibet poukazuje na porušování a potlačování lidských práv
v této zemi.
Vlajka se sluncem nad zasněženou horou zavlála nejen na stožárech mnoha obcí, měst či škol,
ale svou podporu tibetskému lidu a
jeho nenásilnému boji za svá práva
a národní identitu kreativně vyjádřili
třeba i uživatelé sociální sítě Facebook, kteří si v tento den zahalili svůj
profil do tibetské
vlajky.
Přestože se na
začátku
března
objevily na mnoha
čelech zastupitelů
měst a obcí vrásky
při rozhodování,

zda se vlajka (ne)objeví na veřejném místě a jaké z toho budou důsledky, mnoho lidí se vyjádřilo, že
cítí potřebu se zapojit, už proto, že
nezapomínají na historii naší země.
Vlajku pro Tibet chápou jako vyjádření nesouhlasu s porušováním
lidských práv na celém světě a jako
podporu nenásilného boje proti
nesvobodě, boje za lidskost a mír.
Z tohoto důvodu jsem ráda, že tibetská vlajka visela i ve Spytihněvi.
Kdo se zajímá o Tibet či jiné
kultury, jistě mu neutekl program, který se konal 7. února
v Klášterní kapli v Napajedlích.
Atmosféru večera vytvořil tibetský umělec Tenzin Tsedup,
absolvent Tibetského institutu

Tibetská vlajka
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múzických umění v Dharamsale.
Do tohoto indického města uprchl v
roce 1959 Jeho Svatost Dalajláma
a založil tu zmiňovaný institut, aby
uchránil tibetskou kulturu. Usměvavý Tenzin předvedl ukázky z tibetské opery, tradiční folklorní tance
a ohromil vlastní tvorbou, kterou
můžete okusit na http://tsedupmusic.wix.com/tsedupmusic a nechat
tak na sebe dýchnout kousek Tibetu.
hk

Tenzin Tsedup a jeho přítelkyně/překladatelka Veronika Bílá, foto: Kristina
Frascaová

Hasiči
Hasiči zasahovali
v okolních obcích
Posledním zásahem našich
hasičů v loňském roce byl požár u
rodinného domu v obci Halenkovice dne 19. prosince těsně před
půlnocí. Při příjezdu naší cisterny
na místo události již zasahovala
jednotka profesionálních hasičů
se dvěma hasičskými speciály.
Postupně se dostavily jednotky
z obcí Halenkovice, Babice a Napajedla.
Jednalo se o požár osobního
automobilu a dřevěných palet, který ohrožoval rodinný dům. Požár
hasiči dostali pod kontrolu dvěma
proudy vody a následně jej zlikvidovali.
Další akce proběhla v obci Oldřichovice. Jednotka vyjela se dvěma vozidly na základě žádosti
Policie ČR k pátrání po pohřešovaném muži. Po příjezdu na místo srazu u požární zbrojnice byla
přítomna místní jednotka hasičů
z Oldřichovic, Kriminální Policie
a Policie ČR - obvodní oddělení
Napajedla.
Postupně přijížděly jednotky hasičů ze Lhoty u Malenovic,
Napajedel, Malenovic, Březnice,
Tečovic, Pohořelic, hasiči města
Zlína - Prštného a profesionálové
z centrální stanice Zlín, včetně velícího důstojníka směny.

Více než 40 profesionálních
a dobrovolných hasičů provádělo
propátrávání lesního terénu v okolí obce. Po provedené poradě byly
vytvořeny rojnice a sektorově se
prohledávalo okolí obce ve směru
na Kvítkovice a zpět. Místo pátrání monitoroval vrtulník s termovizí
a prohledávali psovodi Městské
Policie z Ostravy. Jednotky se
pak přesunuly a pátraly v rojnicích
v hlubokých lesních porostech ve
směru na Malenovice a Salaš.
Na základě rozhodnutí Policie ČR bylo pátrání ukončeno
v pozdních odpoledních hodinách.
Jednotky se v tu chvíli nacházely
u obce Karlovice, kde se přeskupovaly. Následoval pěší odchod
směr Oldřichovice s poděkováním
a vyhodnocením celého zásahu.
Hledaná osoba byla nalezena druhý den pomocí hlášení občanů
o jejím pohybu.
Perný začátek roku
S příchodem Nového roku byla
na žádost starosty obce Spytihněv
provedena požární
asistence u novoročního ohňostroje
spojená s organizací této akce
u Kulturního domu.
Jako další činnost

pro obec bylo čištění zanesených
kanalizačních vpustí v centru obce
kolem hlavní komunikace I/55.
Bylo spotřebováno 35 tis. l vody
z řeky Moravy.
Dalším zásahem byl nebezpečně nakloněný strom o střechu rodinného domu. Naši hasiči
provedli kontrolovaný ořez větví
pomocí řetězové motorové pily,
nastavovacího žebříku a lezecké
techniky, a zamezili tak materiálním škodám.
Již 2x v letošním roce v naší
obci vzplál požár. V obou případech se jednalo o požár suché
trávy v Sádkách. U druhého případu požár ohrožoval stromy, blízké
oplocení a kontejnery ve sběrném
dvoře. Naše jednotka byla na místě jako první a zahájila hasební zásah vodou. Poté se dostavily jednotky dobrovolných hasičů z Babic
a profesionálové z Otrokovic, kteří
taktéž pomohli s hašením.
Antonín Bětík ml.
velitel jednotky
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Zahrádkářská rubrika
Po letošní mírné zimě se začíná zahrada pomalu probouzet
a to je ten nejvyšší čas začít s
jarními pracemi. Březen a duben je období, kdy vysazujeme
stromy a keře, sázíme zeleninu,
bylinky i květiny, hnojíme, prořezáváme a odstraňujeme plevel.
Sezona zkrátka klepe na dveře.
Domácí zahradničení je potřeba vnímat jako přidanou hodnotu, co se týká kvality výpěstků.
Dnešní moderní uspěchaná
doba práci na zahradě moc nepřeje. Obzvlášť lidé v produktivním věku zatíženi svými pracovními povinnostmi se častěji
uchylují k nákupu ovoce a zeleniny v moderních supermarketech. O kvalitě těchto plodin
bylo již napsáno mnoho článků
ze stran analytiků, kteří poukazují na produkty, které vypadají
na první pohled jako vymalované. Jsou většinou dovážené
ze států západní Evropy, kde se
na jeden hektar používá až 10x
více chemikálií než v Česku. Tito
odborníci přitom již léta varují,že
zbytky pesticidů mohou znamenat riziko pro lidský organismus.
Velký problém je v tom, že limity
povoleného množství pesticidů
jsou počítané na průměrného
člověka, tedy 70 kg váhy, které
vůbec nezohledňují děti.
Zkusme se nad tím sami zamyslet, je-li dobré podporovat
české soukromé farmáře, kteří
se snaží dostat na trh se svými ekologicky čistými produkty,
nebo se alespoň částečně sami
věnovat práci na zahrádce, kde
kromě radosti ze svých výpěstků
najdeme i duševní odpočinek.
Spoustu návodů a inspirací,
jak a co pěstovat, Vám může
pomoci při návštěvě z některých
uvedených akcí:
• 9.-13.4.2014 - výstava Zahrada Čech Litoměřice

• 24.-27.4.2014
výstava Flora Olomouc/35.ročník/
• 30.4-4.5.2014
výstava Zahrada
Věžky u Kroměříže
Za zmínku stojí
i takové aktivity spolků, které se snaží vyzvednout naši hrdost,
co se týká české úrody. Jedním z nich je
i sdružení nadšenců
v Buchlovicích, kteří
každoročně pořádají
festival v duchu hesla: Česnek je hrdost
a pýcha. Letošní ročník proběhne 26.července, kde
budete moci např. ochutnat česnekový koláč a jiné pochutiny
z této plodiny vypěstované u nás.
Nezapomínejme také, že po
dobře odvedené práci /nejen na
zahrádce/, je dobré si aktivně
odpočinout – např. při kulturních
společenských událostech. Využijte proto některou z akcí, které pro vás připravují ať již místní
spolky, nebo občané z okolních
vesnic. V těchto jarních obdobích probíhají nejčastěji výsta-
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vy vín, kde se vinaři chlubí tím
nejlepším, co vypěstovali. I náš
spolek v letošním roce opět navazuje na tradici koštu vín. Akce
proběhne 24.5. na Kulturním
domě, kde budete moci ochutnat vína nejen od místních vinařů, ale i z okolních obcí.
S nadcházejícím obdobím
Vám přejeme hodně sluníčka,
krásných dní a samozřejmě příjemné prožití svátků jara - Velikonoc.
Miroslava Psotková

Odemykání plavební
a cyklistické sezóny
na Baťově kanálu
2014
Slavnostní otevření nových prostor
v Centru u Přístavu - čtvrtek 1. 5. 2014
od 11.00 hodin, přístaviště Emila Spiro
v Napajedlích
Již brzy zrána dne 1.5.2014 vyráží dva
cyklopelotony po cyklostezce podél
Baťova kanálu a navazujících stezkách. Jeden vystartuje z Hulína, druhý
z Uherského Ostrohu. Pelotony se budou postupně zastavovat na určených
místech v obcích, přes které pojedou.
Cílem obou pelotonů bude na přístavišti v Napajedlech, kde se pelotony potkají v 10.00 hod, kde na akci naváže
slavnostní odemykání Baťova kanálu
na řece Moravě.
Do Spytihněvi dorazí jižní peloton
v 9:35 na přístaviště, kde bude připraven krátký program a občerstvení. Plánovaný odjezd je v 9:40 a poté již následuje přímá cesta do Napajedel.
Program:
11.00 – slavností Odemykání plavební
a cyklistické sezóny
11.15 – slavnostní otevření nových prostor Centra u Přístavu
11.30 – okružní plavby lodí Morava pro
veřejnost
Doprovodný program:
9.00 – 17.00
– otevřeno Muzeum Napajedla
11.00 – 14.00
– zahraje country kapela Kalíšci
11.00
in-line bruslení / ulice Na Kapli /, ukázka dětských kol a zkušební jízdy na nových kolech půjčovny Centra u Přístavu
12.30
plavba lodí Morava do Otrokovic
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POZVÁNKA
do světa pestrobarevného folkloru Slovácka
do nedávné historie našich předků
do výtvarné galerie špičkové kvality
Když v roce 1902 navštívil francouzský sochař Auguste Rodin moravského malíře Jožu Úprku v jeho
rodném kraji (Kněždub, Hroznová
Lhota poblíž Velké nad Veličkou),
prohlásil s nadšením - „Jaká Hellada!“ Chtěl tím vyjádřit obdiv a uznání tomuto kraji, veselým lidem, dobré náladě, lidovým krojům, zpěvu a
tanci. Když si uvědomíme, že výraz
„Hellada“ znamená bájnou a šťastnou zemi, tak to byla velká pocta.
A to všechno, co viděl, Joža Úprka
zobrazoval ve svých obrazech. To
výtvarné krásno teď můžeme vidět
v nové Galerii Joži Úprky v Uherském Hradišti.
Je umístěna v renovované budově Jezuitských kolejí (dříve Dům
služeb), na konci Nádražní ulice
a rohu Masarykova náměstí. Již
první kroky do galerie – po masivních, širokých dřevěných schodech
– jsou příjemným zážitkem. Celé
druhé podlaží budovy je zaplněno
obrazy a kresbami autora, ve více
než deseti sálech různé velikosti.
Obrazy jsou instalovány s velkým
vkusem a citem, od malých kreseb
až po velká olejová plátna, jako
např. Jízda králů, Pouť u sv. Antonínka, Boží tělo, Štěrkář, Sekáč,
Bílení plátna, Do pola atd. Z obrazů
na nás dýchá ovzduší stylu života
našich předků z Moravy. Není to
výstava na 15 minut, rádi zde setrváme daleko více času a po určité době tam opakovaně zavítáme.
Zajímavým zážitkem je i pohled
ze stylových oken jednotlivých
místností na ulice, střechy a lidi ve
městě. Celá chodba je zaplněna
fotografiemi ze života J. Ú. Velkoplošná fotografie malíře v pohřební
truhle, s prostou květinou na hrudi,
je silným lidským zážitkem...
Je dobré, že se podařilo jeho

obrazy takto soustředit do jednoho
místa a tak blízko. Tuto stálou galerii nám mohou závidět i daleko větší města, u nás i v Evropě. Galerie
byla otevřena v srpnu 2012, když
předtím proběhla jubilejní výstava
ke 150. výročí narození J. Ú., a to v
Praze (září 2011 – leden 2012) pod
záštitou Národní galerie a Nadace
Moravské Slovácko. Zde byl Joža
Úprka nazván „Evropanem Slováckého venkova“.
Výtvarně-historický duch galerie
není narušen žádnými lacinými komerčními a reklamními prvky. Vše
je podřízeno poctivé a profesionální výtvarné práci. Na závěr si do-
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volím poznamenat, že typy strýčků,
tetiček, šohajů, děvčic a děcek,
které J. Ú. maloval, můžeme, při
dobrém pozorování, vidět kolem
nás i v dnešní době. Starší mohou
zavzpomínat a mladší se poučí! V
obrazech je ukryt kus historie a života jihovýchodní Moravy...
Antonín Večeřa

