Svorností malé obce vzkvétají, nesvorností velké obce hynou.

Zpravodaj 2014

Už nadešel nádherný vánoční čas
a kouzlo Vánoc je všude kolem nás.
Tak oslavte tento svátek spolu,
bok po boku u štědrovečerního stolu.
Báječné Vánoce a hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
a pracovních úspěchů v roce 2015
Vám přejí
zastupitelé.
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Vážení a milí spoluobčané,
zastupitelstvo obce je rozhodovacím a také výkonným orgánem obce, složili jsme
všichni svůj slib, že budeme pracovat ve prospěch obce a jejích občanů.
Především musíme zachovávat zdravé a zodpovědné hospodaření v obci. Osobně to
považuji za prvořadý úspěch posledních čtyř let. Podařilo se nám rozumně hospodařit,
neplýtvat obecními prostředky a i tak investovat a prosperovat.
Slibujeme, že nezadlužíme obec, budeme podporovat dobrovolné spolky dle jejich přínosu
pro obec. Přemýšlet nad každou korunou, kterou ze společných peněz vydáme. Dále
budeme zaměstnávat místní občany na veřejné prospěšné práce, pečovat o zeleň v obci,
dbát o čistotu v obci. A i nadále budeme rozvíjet kulturu v obci, masopust, dětský karneval,
traktoriádu ….. Vážíme si stáří, proto budeme i nadále pořádat jednou za rok posezení se
seniory.
Rychle ubíhajícími dny jsme se dostali do adventní doby. Blíží se nejkrásnější svátky v roce.
Znamená to, že pár dní usedneme ke svátečně prostřenému stolu. Celý dům naplní vůně
jehličí, purpury a sladkého cukroví. Vánoce jsou svátky klidu a míru. Jejich velkým
posláním je zastavit a zklidnit nás, lidi. Celý rok se každý z nás plahočí za něčím, někdy více
někdy méně potřebným. Člověk může přijít o všechno, ale nesmí přijít o své prožitky,
přátele a hlavně o svoji rodinu.
Nastává čas bilancování a pro mnohé také čas přemýšlení o budoucnosti. Je tedy dobré se
do budoucna dívat s optimismem a doufat v dobré časy. A také doufat, že budoucí rok bude
v mnohém lepší. Nenechme se vykolejit strachem a nervozitou z neznámého. Zdravý
rozum, ohleduplnost a lidskou slušnost budeme potřebovat i po celý příští rok. Vánoce nám
tyto vlastnosti nepřičarují, ale mohou nám pomoci najít tu správnou cestu k nim. Dělejme
vše pro to, abychom si mohli na konci příštího roku říci, že jsme jej prožili alespoň tak
dobře, jako rok letošní. A ať už jsme jakéhokoliv vyznání, zaměření, či politické příslušnosti,
pojďme si uvnitř slíbit, že nadcházející dny Vánoc se pokusíme trávit příjemně a pokusíme
se, když ne úplně vypnout, tak alespoň omezit naše myšlenky na stres a práci a snažme se
více myslet na lidi kolem nás, ať už na ně máme jakýkoliv názor.
A pokud si dáváme předsevzetí, měla by obsahovat především úctu k našim bližním
a spoluobčanům, velkou toleranci a pochopení pro názor druhých. Snažme se oprostit od
všech malicherností, které nám znepříjemňují život.
Závěrem si Vám dovoluji poděkovat za dosavadní spolupráci a pomoc při zajišťování chodu
obce. Přeji Vám pohodově prožité vánoční období bohatou nadílku pod stromečkem a k
tomu všemu především pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
Pavel Bokůvka
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Volby do zastupitelstva obce 10. 10. – 11. 10.2014
Z celkového počtu 131 voličů se voleb zúčastnilo 86 voličů
Oficiální pořadí voleb do zastupitelstva
1. Ing. Hubert Hubík
32 roků
ze 4. pozice 67 hlasů
2. Pavel Bokůvka
58 roků
z 1. pozice 64 hlasů
3. Helena Frýdová
36 roků
ze 3. pozice 63 hlasy
4. Josef Zatloukal
47 roků
z 2. pozice
46 hlasů
5. Jan Blata
64 roků
z 5. pozice
57 hlasů
Náhradník:
Mgr. Vít Forbelský
44 roků
z 6. pozice
45 hlasů
Po odstoupení Josefa Zatloukala se zastupitelem stal Mgr. Vít Forbelský
Složení zastupitelstva
Starosta
Pavel Bokůvka
Místostarosta
Ing. Hubert Hubík
Finanční výbor
předseda: Jan Blata
členové: Helena Frýdová, Petr Kupka
Kontrolní výbor
předseda: Mgr. Vít Forbelský
členové: Marta Frýdová, Gabriela Sittová
Kulturní výbor
předsedkyně: Helena Frýdová
členové: Jana Krychtálková, Michaela Růžičková

Informace Zastupitelstva obce







Úřední hodiny na obci jsou každou středu od 18.00 do 20.00 hod.
tel. na starostu je 774 701 197 – email pa-bok@centrum.cz
Informace pro občany
upozorňujeme občany na dodržování nedělního klidu v obci
obaly od cukrovinek nepatří jen tak odhodit, udržujte čistotu v naší obci
žádáme občany – kuřáky, aby neodhazovali na vesnici krabičky od cigaret
a nedopalky
žádáme majitele psů, aby po nich uklízeli a nenechali volně pobíhat
žádáme občany, aby neparkovali hlavně přes zimní období na komunikaci
v nepřehledných místech, týká se to hlavně části obce zvané „Zábraní“ a to skrze
prohrnování sněhu a bezpečnosti na této komunikaci
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Výnos újezdního úřadu o zpřístupnění některých částí voj. újezdu
Jelikož ne všichni občané naší obce mají přístup k internetu, pokusím se stručně
popsat režimová opatření na území vojenského újezdu Březina, která jsou upravena
výnosem č.4/2011 Újezdního úřadu VÚ Březina. Tento článek je zaměřen na bezprostřední
okolí Stínavy s cílem maximálního zeštíhlení jinak nezáživného textu výše uvedeného
výnosu.
Na území VÚ Březina je vstup zakázán. Zákaz se však nevztahuje na některé
zpřístupněné okrajové části prostoru. Tyto části se dělí na trvale přístupné a přístupné
s časovým omezením.
Mezi trvale přístupné patří cyklotrasa č. 5075 vedoucí Repešským žlebem z Hamer
do Repech a komunikace vedoucí Stínavským žlebem od „Prádel“ k „Severce“. Ve výnosu je
dále uvedeno, že vstup a vjezd do těchto trvale přístupných komunikací není vázán na
povolení k vjezdu. Pozor, to však neznamená, že je zde možné vjíždět motorovými vozidly,
jelikož tato činnost je zakázána Zákonem o lesích.
Další zpřístupněná část lesa je celý prostor severně od cyklotrasy v Repešském žlebu
(tj. směrem k Vícovu, Stínavě a Malému Hradisku), ale jedná se již o přístup s časovým
omezením. Vstup je povolen pouze pro pěší (cyklistika nikoli) a je omezen na:
-pátky od 15:00 do 21:00
-soboty, neděle a státní svátky od 07:00 do 21:00.
Dále je na celém území VÚ Březina trvalý zákaz volného rozdělávání ohně, kouření
v lese a zákaz táboření a stanování. V době od 1. září do 31. října je nutné respektovat
omezení vstupu od 16:00 do 08:00 z důvodu lovu zvěře. Civilní osoby jsou povinny
dodržovat pokyny orgánů Policie ČR, AČR a VLS ČR, s. p.
Občané musí respektovat i další omezení a zákazy vyplývající z ostatních předpisů
(např. Zákony o lesích, o ochraně přírody a krajiny, o požární ochraně, o myslivosti, o
vodách, o ochraně utajovaných informací, atd…). Při nálezu munice je zakázáno se jí
jakkoli dotýkat.
Každý občan obce sousedící s VÚ si může u Újezdního úřadu požádat o vydání
povolení vstupu a vjezdu i do režimových (uzavřených) částí prostoru. Tyto žádosti je
nutné podat ve Vyškově v úřední dny (pondělí a středa).
Pár slov k obecnímu lesu
Obec Stínava vlastní necelých 5ha lesa. Toto vlastnictví s sebou nese mnohé
povinnosti určené především zákonem o lesích a jeho prováděcími vyhláškami, zákonem o
obchodu s reprodukčním materiálem, zákonem o životním prostředí a v neposlední řadě
zákonem o ochraně přírody a krajiny:
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veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány
podle lesního zákona a nesmí být využívány k jiným účelům
vlastníku lesa, který úmyslnou činností způsobí značné škody na lese (byť jeho
vlastním), může být uložena pokuta orgánem státní správy lesů i ze strany České
inspekce životního prostředí
hospodaření ve svém lese je vlastník povinen vést v součinnosti s odborným lesním
hospodářem (OLH), obec si za svého OLH zvolila H. Hubíka, který má na tuto
činnost licenci
oleje k mazání motorových pil musí být biologicky odbouratelné
vlastník lesa je povinen holinu zalesnit do dvou let od jejího vzniku a do sedmi let
musí být následný porost zajištěn (musí splňovat kvalitativní i kvantitativní
podmínky)
použitý sadební materiál musí mít průvodní list a musí být licencovaného původu
vlastník je povinen vést evidenci o použití sadebního materiálu a příslušné doklady
archivovat 20 let
vlastník je povinen vést preventivní opatření proti vzniku lesních požárů a
preventivně bránit rozvoji chorob a škůdců lesních dřevin
je zakázáno provádět úmyslnou mýtní těžbu v porostech mladších 80 -ti let
dříví je možné těžit jen se souhlasem OLH, popř. se souhlasem orgánu státní správy
vlastník je povinen vést lesní hospodářskou evidenci o provedené obnově
v jednotlivých porostech a souhrnné údaje předávat úřadu obce s rozšířenou
působností
vlastník je povinen vést evidenci o plnění závazných ukazatelů lesní hospodářské
osnovy

Jelikož na obci nebyly k dispozici žádné konkrétní údaje k obecnímu lesu, nechali jsme
zpracovat lesní hospodářskou osnovu (LHO). Jedná se o jakýsi plán hospodaření v lese na
deset let. Obsahuje některé závazné ukazatele, které je nutné splnit (maximální výše těžeb,
minimální rozsah výchov a minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově
porostu). Zpracování této osnovy je zdarma, hradí ji stát.
Hlavní část obecního lesa tvoří údolní niva nad novými rybníky až po místo, kde se
elektrovod dotýká cesty. Část lesních pozemků tvoří i cesta nad hřbitovem a plocha bývalé
skládky. Nejstarší evidovaný porost má asi 50let. Nepřekročitelná výše těžeb je 26m3.
Letos byla zahájena rekonstrukce akátového porostu na skládce, jelikož tento porost
nesplňoval některá zákonná kritéria (zejména zakmenění a nevhodná dřevinná skladba).
Také byl proveden sběr odpadků v okolí rybníků. Je až neuvěřitelné, co všechno jsou lidé
schopni vyhodit do lesa. Nenapadá mě žádný slušný výraz, který by dostatečně vystihl míru
tohoto humusáctví. Závěrem bych ještě rád apeloval na některé spoluobčany. Když už si
musíte jít uřezat stromek do lesa (z hlediska zákona je to jednoznačně krádež), prosím Vás,
abyste si odpustili jedle a osamocené stromky. Vznikají nám pak v lesních kulturách díry.
Hubert Hubík
místostarosta
5
www.stinava.cz

Knihovna Stínava
Na závěr roku 2014 pár slov o knihovně. Přibylo nám několik nových čtenářů, takže jich
máme téměř 90.
Knih se půjčilo celkem asi 775, včetně časopisů.
Půjčování knížek zůstává nezměněno, tedy v úterý od 17 -18 hod. Výpůjčky knih i časopisů,
kopírování a internet jsou ZDARMA. Knížky můžete mít půjčené i déle než 1 měsíc.
Do knihovny odebíráme 3 časopisy: 100+1, IN a RODINNÝ ŽIVOT.
Děkuji všem věrným čtenářům za přízeň a do nového roku 2O15 přeji sobě i Vám něco
dobrého na čtení a také mnoho radosti, lásky a pohody.
Gabriela Sittová
knihovnice

Do naší vesnice se v tomto roce přistěhovala rodina Heraltova- Přemysl a Marta s dcerkami
Aničkou, Valentýnkou a Magdalénkou.
Domek si zakoupila i rodina Jiřiny Václavikové se syny Matějem a Štěpánem bydlí
s přítelem Jaromírem.
Všem přejeme, aby se jim mezi námi líbilo a dobře se jim zde žilo.

Naši jubilanti
V roce 2015 budou slavit významná výročí tito naši občané:
Skládalová Libuše 85 roků
Komárek Josef
80 roků
Vrbka František
75 roků
Hasová Marie
85 roků
Hrubanová Marie 75 roků
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho sil do dalších let
Nový občánek Stínavy
Miroslav Žanda
Přejeme mu do života štěstí a zdraví. Rodičům mnoho hezkých chvil prožitých se svými
dětmi.
V letošním roce nás opustila
paní Klára Langrová
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Církevní rok farnosti Stínava a některé i pro nás důležité události v církvi
Od 1. 7. 2006 je naším farářem P. Mgr. Mariusz Radaczynski.
Mše svaté se konají v kostele Povýšení sv. Kříže ve Stínavě. Pravidelné nedělní mše sv.
jsou v 9 hodin, středeční v letním období v 18 hodin, v zimním období v 17 hodin.
Každou první středu v měsíci probíhá po mši sv. adorace.
Každý první pátek v měsíci v dopol. hodinách navštěvuje doma naše nemocné pan farář.
Každý pátek v 17 hodin probíhá v kostele modlitba růžence.
Ve farnosti se jednou za čtrnáct dní v neděli schází společenství rodin.
Při některých mších vystupuje stínavská schola pod vedením M. Sitteho. Účinkují zde
dospělí i děti.
 V roce 2014 proběhly ve farnosti Stínava tyto akce:
 1. 1. 2014 – slavnost Matky Boží Panny Marie – světový den modliteb za mír
 4. 1. 2014 - tříkrálová sbírka – ve Stínavě se vybralo 5 835 Kč. Na Konicku se vybralo
400 935 Kč. Rozpečeťování a sčítání obsahu pokladniček se provádí na jednotlivých
obec. úřadech, částka putuje na konto tříkrálové sbírky odtud se necelých 60%
vrací zpět do regionu. Peníze jsou určeny na podporu nemocným a
hendikepovaných a seniorů.
 11.1 2014 ples v Malém Hradisku
 11.2 2014 – světový den nemocných
 11.2. -17. 2. 2014 v těchto dnech proběhla pravidelná biskupská návštěva tzv. ad
limina 2014. Koná se jednou za pět let a kromě návštěvy hrobů apoštolů Petra a
Pavla a návštěvy jednotlivých vatikánských kongregací zahrnuje audienci u papeže,
kterému biskupové referují o stavu místní církve.
 20.2 2014 – stínavská „ eucharistická adorace – klanění“ je to příležitost k
zastavení, ztišení, usebráni, rozjímání, niternému rozhovoru s Bohem.
 20. 2. 2014 - papež František přijal naši delegaci českých a moravských biskupů
v čele s kardinálem Dominikem Dukou a Miroslavem Vlkem. Požehnal korunky ke
staroboleslavskému mariánskému reliéfu „Paládium země české“ a korunku pro
sochu olešnické Panny Marie. Naše delegace byla také přítomna na mši sv., která
byla sloužena v bazilice sv. Klimenta, kde si připomněli 1 145 let od smrti sv. Cyrila,
který je zde pochován.
 28. 2. 2014 – první rok ukončení pontifikátu předchozího papeže Benedikta XVI.
Posílil církev svým učením, svou pokorou a mírností.
 5. 3. 2014 - popeleční středa – čtyřicetidenní půst
 13. 3. 2014 byl uveden do čela katolické církve kardinál Jorge Maria Bergoglia,
narozený 17. 12. 1936, který si zvolil jméno František. Má snahu reformovat
katolické společenství. Bydlí v penzionu sv. Marty, která se nachází vedle baziliky
sv. Pavla. Papež se stal nejvyhledávanější „ politickou“ osobností na Googlu.
 20. 4. 2014 - Boží hod velikonoční – slavnostní mše sv.
 25.3 2014 – slavnost Zvěstování páně – Archanděl Gabriel přišel zvěstovat Panně
Marii, že bude mít syna a dá mu jméno Ježíš.
 5. 4. 2014 – modlitba rodin-Olomouc kostel sv. Mořice
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 13.4 2014 – květná neděle – postní almužna, kdo se modlí, ať se postí, kdo se postí
ať je milosrdný. Almužna se rozděluje jak tříkrálová sbírka
 20.4 2014 – slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Velikonoce.
27. 4. 2014 – neděle Božího milosrdenství – papež František prohlásil za svaté dva
své předchůdce: papeže Jana XXIII a Jana Pavla II.(Karol Josef Wojtylu). Byl prvním
neitalským papežem od roku 1522. Církev vedl od roku 1978, zemřel v roce 2005.
Jeho vlastnosti byl stále zodpovědný a věrně sloužil církvi. Modlitba a uctívaní
Panny Marie byly základem jeho víry a přesvědčení. Vyslechl každého, kdo ho
potřeboval, byl přátelský a milující. Překážky překonával s odhodláním
a důsledností.
 30. 4. 2014- papež Klement VI. 30. 4. 1344 vydal bulu jimž bylo ustaveno pražské
arcibiskupství. Prvním arcibiskupem byl Arnošt z Pardubic, který spolupracoval na
založení pražské univerzity.
 1. 5. až 31. 5. 2014 – májové pobožnosti
 15. 5. 2014 – mezinárodní den rodin
 23. 5. 2014 – v naší zemi proběhla 5. Noc kostelů – kostel je totiž „dům církve“ tedy
dům, ve kterém se shromažďuje společenství křesťanů ke slavnosti – mše sv., která
má svůj kořen v Ježíšově poslední večeři s jeho učedníky, kdy se před dvěma
tisíciletími konala. Kostel je kamenným památníkem minulých generací, které ho
postavily, byly v něm křtěny, oddávány a kde se blízcí loučili se zesnulým. Kostel
není obyčejná stavba, často sem vstupujeme jako do památných prostor se
zvědavostí co tam uvidíme. Jsou zde umístěny předměty, které jsou potřebné
k bohoslužbě, výtvarná díla, která připomínají osoby a děje z Bible i ze života světců
a díla, která kostel zdobí.
 24.5. -26. 5. 2014 – návštěva papeže Františka ve Svaté zemi. V kostele Getsemany
se setkal s kněžími a řeholníky. Zastavil se také u Západní zdi někdejšího jeruzalém.
chrámu (Zeď nářků). Pouť ukončil mší sv. v jeruzalemském Večeřadle.
 25. 5. 2014 - májová pobožnost v kapličce Holubice
 8. 6. 2014 - Slavnost Seslání Ducha sv.
 15.6 2014 – Slavnost Nejsvětější Trojice
 19.6 2014 – Tělo a Krve Páně (Boží tělo) – mše sv. v kostele a průvod po obci
 21. 6. 2014 – 20 let kněžství slavil P. Mariusz Radaczynski mší sv. ve Ptení. Tento den
také slavil P. Josef Glogar SDB mší sv. v Jednově 25 let kněžství. U nás působil od 1.7
1993 do 30.6 1998.
 6. 7. 2014 – svátek sv. Cyrila a Metoděje, oslava mší sv. u kapličky.
 15. 7. – 24. 7. 2014 – farní stanový tábor v Protivanově
 24. 8. 2014 - křest Elišky Bradáčové
 14.9 2014 – hody ve farnosti – oslava svátku Povýšení sv. kříže
 21.9 2014 – mše sv. za úrodu křest Mariany Kašparové
 28. 9. 2014 – svátek sv. Václava patrona české země – Den české státnosti.
 11. 10. 2014 – pouť k P. Marii Růžencové do Okluk – růženec a mše sv. u kapličky
v Oklukách – 10 výročí kdy se zde setkáváme.
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26. 10. 2014 – udělení svátosti pomazání nemocných
1. 11. 2014 – Slavnost Všech svatých. V Římě se slaví od roku 609.
2. 11. – 8.11 2014 vzpomínka na všechny věrné zemřelé, pomazání nemocných
12.11 2014 – 25. výročí svatořečení Anežky České, princezny zrodu Přemyslovců.
Charita pořádala sbírku pro lidi postižené válkou a pro uprchlické tábory.
23. 11. 2014 - slavnost Ježíše Krista Krále
25.11 2014 – papež František navštívil štrasburské sídlo Evropského parlamentu a
rady Evropy. Stal se tak druhým papežem, který promluvil na půdě těchto institucí.
Prvním byl v roce 1988 Jan Pavel II.
28. 11. – 30.11 2014 – Navštívil papež Turecko. V Istanbulu sloužil mši sv. a setkal se
s presidentem a premiérem.
30. 11. 2014 - 1. neděle adventní
6.12 2014 – sv. Mikuláš
8.12 2012 – Slavnost Panny Marie počaté bez prvotního hříchu se koná od roku
1958 na Španělském náměstí v Římě, kde je sloup Panny Marie. Tuto slavnost slaví
modlitbou papež s věřícími.
14. 12. 2014 – v 15.30 hod. adventní zastavení v našem kostele. Po skončení něco
sladkého a malý dárek. Příležitost ke svátosti smíření.
24.12 2014 – Bohoslužba slova v 16 hod - jesličková pobožnost hlavně pro děti.
25. 12. 2014 - Boží hod vánoční 29. 12. 2014 – svátek Svaté Rodiny. Na přelomu
druhého a třetího století křesťanští teologové stanovili datum narození Krista na
25. prosince. Poprvé se tato událost slavila v Římě v roce 336. Pravidelnou oslavou
svaté noci pak církev zavedla od sedmého století a v liturgickém kalendáři tak byly
Vánoce, na dlouhou dobu svátky duchovního rozjímání a modliteb.
31.12 2014 – poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku

Náš život by měl být odleskem těch cností Ježíše Krista, které nám představuje
v tajemství oltáře: pokory, poslušnosti, poníženosti, trpělivosti, lásky a milosrdenství.
Děkujeme všem, kdo se podílí na službách v kostele: službě akolyty, službě kostelníka,
službě ministrantů, na úklidu kostela (probíhá jednou za čtrnáct dní), výzdobě kostela,
hudebním doprovodu (především hra na varhany), čtení Písma svatého při mši sv. na
pravidelné údržbě prostranství kolem kostela (sekání trávy, hrabání listí,…)vytváření
nástěnek apod. Prosíme o další spolupráci.
Frýdová M.
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v roce 2014 se uskutečnily tyto akce:
návštěvy jubilantů během celého roku
19. 1. 2014 vítání občánků, kteří se zde narodili nebo přistěhovali. Vítali se:
Karolína Žandová, Jakub Krychtálek, Matěj Sitte, Hubert Hubík,
Anna a Jiřina Forbelská, Anna, Valentýna, Magdaléna Heraltová,
Václav, Vítek, Veronika Vondrovi.
1.3 2014
masopust- maškarní průvod obcí a jeho ukončení v Obecním domě
29.3 2014
promítání filmu v Obecním domě
schůze starostů z Mikroregionu plumlovsko probíhají každý měsíc
30. 4. 2014
den se složkami Integrovaného záchran. Systému na náměstí TG
Masaryka v Prostějově.
23. 5. – 24.5 2014
Volby do Evropského parlamentu.
7.6 2014
Hry bez hranic“ v Prostějovičkách - získali jsme 7 místo
Hasičská okrsková soutěž v Malém Hradisku
16. 8. 20014
Traktoriáda“ 8 ročník
24.10 2014
lampiónový průvod Detektivní pohádka o tom, jak král Jelen ztratil
zlaté parohy.
29.11 2014
Rozsvěcování vánočního stromku
7.12 2014
Třetí posezení při písničce našich seniorů

Setkání seniorů

Vítání občánků

Mateřské centrum Stínaváček rok 2014
22. 2. 2014 dětský maškarní karneval - sponzorovala obec Stínava
30.5 2014
dětský den soutěže pro děti - sponzorovala obec Stínava
28.6 2014
pohádkové odpoledne – vítání prázdnin
22.7 2014
výlet do ZOO Olomouc
29. 8. 2014 letní karneval loučení s prázdninami - sponzorovala obec Stínava
26. 9. 2014 ve Stínaváčku jsme tvořili strašidýlka z okrasných dýní.
28.11 2014 tvoření adventních věnců vyrábění ozdob na vánoční strom
12.12 2014 pečení perníkových chaloupek a perníčků

Tvoření panáčků z okrasných dýní

Letní karneval
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Co se letošním roce v obci vybudovalo
Dokončení projektu na vybudování tůní. V měsíci březnu bylo provedeno vykácení
lesního porostu v prostoru určeného dle projektu k vybudování tůní. Bylo vykáceno
70 PRM palivového dřeva. Toto dřevo bylo prodáno občanům, kteří měli zájem.
Zájemci si mohli koupit jen 5 PRM z důvodu velkého zájmu. Projekt byl dokončen
v září. Nadále bude probíhat výsadba a údržba prostoru kolem tůní. Dílo bylo celé
financováno z dotací, celkové náklady se vyšplhaly téměř ke 3 000 000 Kč.
V březnu se vybudoval na obecním pozemku park pod zastávkou. Současně se
zakoupila pojízdná sekačka, kolečka a nářadí, které bude sloužit při ošetření zeleně
a údržby a úklidu obce. Byl proveden nátěr zábradlí v obci i u hlavní silnice, nátěr
lávek v obci, veškeré nátěry na hřišti. Tyto práce prováděly pod vedením starosty
dvě naše pracovnice.
V červenci byl vybudován nový bezdrátový rozhlas, z 50% dotovaný.
Byla provedena oprava střechy na zastávce, kterou provedl Vít Forbelský.
Nová plastová okna a osvětlení uvnitř zastávky.
Oprava dřevníku u OÚ, který bude sloužit jako dílna pro sekačku a nářadí potřebné
pro údržbu v obci.
Byla provedena výměna oken a dveří na OÚ a v přilehlém bytě. Oprava fasády a
nátěr budovy.

Vybudované tůně

Parčík pod čekárnou

Nový bezdrátový rozhlas
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Velká válka a její stínavští vojáci
První světová válka vypukla po sarajevském atentátu v létě 1914. „Na svatou Annu“ se
tehdy říkalo. Lišila se od všech, co byly kdy před tím: rozsáhlé nasazení moderní techniky
a jiné způsoby boje, obrovské masy vojáků v zákopech, statisíce a miliony padlých, utrpení
a smrt milionů civilistů.
Válka krutě zasáhla i do Stínavy. Už od 2. srpna byly vylepovány mobilizační vyhlášky
a hned v následujících dnech narukovalo ze Stínavy 22 náhradních záložníků do
olomouckých kasáren. Zdejší pluky pak táhly většinou do Haliče a do Polska, některé do
Srbska. Do konce roku 1916 bylo ze Stínavy ve zbrani 75 mužů. Byly chalupy, kde nebylo
mužské ruky k obdělávání polí. Později byli voláni i starší a zdravotně méně způsobilí a na
podzim 1917
I osmnáctiletí. (Z těch jako poslední narukovali Jar. Šmehlík a J. Kaláb.) Až do konce války
sloužilo v poli ze Stínavy přes 90 mužů. Bojovali na všech možných frontách. Nejvíc na
ruské, na začátku války na srbské, koncem války pak na italské. Každý devátý voják ze
Stínavy padl.
Zde jsou jejich jména:
Bureš Adolf z č. 17, nar. 1881, vojín 8. pěšího pluku rakouské armády,
padl na ruské frontě 5. 7. 1915, hrob neznámý, teprve později prohlášen za mrtvého
Bureš Josef z č. 62, nar. 1877, vojín 15. pěšího pluku rakouské armády,
padl na ruské frontě, hrob neznámý, teprve později prohlášen za mrtvého
Bureš Martin z č. 48, těžce raněn granátem na italské frontě, zemřel pak
v nemocnici ve Vídni
Dolínek Osvald z č. 46, nar. 1885, raněn na italské frontě,
zemřel v lazaretu v Rakousku v 1. 4. 1919
Dolínek Stanislav z č. 46, nar. 1894, padl v bojích na ruské frontě
u Juřkovic 22. 5. 1915, tam je i pohřben.
Dvořák František z č. 35, nar. 1897, vojín 1. dělostřeleckého pluku rakouské armády, raněn
na konci války, zemřel v nemocnici v N. Zámcích na Slovensku 3.7 1919
Klemeš Vincenc z č. 41, se zúčastnil riskantních výzvědných akcí na srbské frontě, při jedné
takové výpravě se utopil v řece Drině v Bosně, vyznamenán stříbrnou medailí za udatnost
Kroutil Vojtěch z č. 32, nar. 1894, voják 93. pluku rakouské armády,
padl na italské frontě u Gorice 7.2. 1917, na tamním vojenském hřbitově
je i pohřben
Nevrla Bedřich z č. 7, bojoval na ruské frontě, zemřel na těžké zranění
v nemocnici v Sokalu v Haliči
Skládal František z č. 25, nar. 1884, vojín 13. pěšího pluku rakouské armády, padl hned
v prvních dnech války 26. 8. 1914, těžce raněn granátem do hlavy
u Lublina v Polsku, pohřben na bojišti
Odsuzovali jsme právem staré Rakousko za přezíravý postoj k českému národu.
Ale i v rakouské armádě, do které naši branci museli narukovat se bojovalo za vlast, tedy za
říši, do níž tehdy naše země patřila. Mnozí to tak cítili, i když nebojovali s nadšením, ale
z povinnosti. Smrt, která je zastihla, byla obětí, třebas nedobrovolnou, ale obětí za bezpečí
svých rodin a svých spoluobčanů. Zaslouží nejen náš soucit, ale i náš dík.
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Stínavští dobrovolníci v čs. legiích
O to více zasluhují naši pozornost a dík ti naši vojáci, kteří bojovali na druhé straně fronty.
Byli to vojáci československých legií. Byli to dobrovolníci, kteří spatřovali naši budoucnost
v samostatném národním státě. Opustili bezpečí zajateckých táborů a šli na fontu znova,
i když věděli, že v případě nového zajetí je čeká potupná smrt. Byli by oběšeni. Je třeba
ocenit jejich statečnost v bitvách u Zborova, u Bachmače a při obraně sibiřské magistrály
proti bolševikům. Padlo jich tam několik tisíc. Ti stínavští měli štěstí, vrátili se domů. Dnes
by nám měli být vzorem vlastenectví a jejich jména by neměla být zapomenuta.
Jsou to:
Bureš Adolf z č. 27, nar. 1893, v rakouské armádě střelec 54. pěšího pluku,
dobrovolně vstoupil do českého vojska na Rusi, střelec 1. úderného praporu, později člen
elitního minometného oddílu, účastnil se bojů na samarské frontě,
bojů u Konstantinovky a mnoha jiných místech, při ochraně sibiřské magistrály bojoval
proti sovětským oddílům, po skončení bojů vystoupil ve Vladivostoku z vojska a zůstal v
Rusku, jako jediný z legionářů se nevrátil
Bureš Rudolf z č. 33, později č. 38, nar. 1890, vojín 54. pěšího pluku, zajat při bojích v
Karpatech, vstoupil do českého vojska r. 1917, bojoval jako střelec 8. pluku
Funk Vilibald z č. 37, nar. 1891, v legiích střelec 6. pluku, později pracoval jako geograf na
štábu pluku
Langr Adolf, Bělecký mlýn, později č. 42, nar. 1879 v rak. armádě
Četař, ve 4. pluku českého vojska střelec, vyznamenal se v boji proti německé armádě v
bitvě u Bachmače
Polák František , nar.1890, 93. pěší pluk rak. armády, účastník bojů v Karpatech
Vymazal Josef z č. 56, uprchl ze zajetí na Sibiři, zařazen do českého vojska
v Omsku na Sibiři, účastník bojů při magistrále
Vymazal Václav z č. 56, nar. 1895, kulturní pracovník legií, řídil knihovnu v sibiřském
městě Irkutsku, účastnil se bojů při obraně sibiřské magistrály
Zapletal Alois z č. 3, nar. 1892, svobodník v54. pěším pluku rakouské armády, první ze
stínavských se přihlásil do legií – legionář již od roku 1916.
Ironií osudu se stalo, že v řadě bojů stáli Češi v legiích proti Čechům v rakouské armádě.
Oběma stranám však patří naše vděčnost a vzpomínka.
Dnes v rámci stého výročí začátku Velké války přidáme na těchto stránkách ještě pár
dokladů o tom, jak vypadala válka viděná očima stínavských vojáků.
Shodovali se v jednom: „…takovou vojnu ještě žádný neviděl…“
Tehdy byl stínavským farářem P. Antonín Jelínek. Byl přísný, ale lidé v něj měli důvěru a tak
se jeho farníci roztroušení ve vojenských uniformách po celé Evropě často obraceli ve svých
starostech na něho. Jejich lístky z fronty si schovával. Pisatelé byli většinou hospodáři
z malých chalup, řemeslníci a dřevaři či jiní dělníci. Psali z fronty, z kasáren v zázemí,
z nemocnic, ze zajetí. Byli to většinou věřící lidé. Ale někteří v důsledku válečných hrůz
o víru v Boha přišli. Na frontě však prožívali často pocity úzkosti a častěji myslívali na
poslední věci člověka, na své rodiny i na svého faráře. Jeho odpovědnost
a starostlivost byla jistě veliká, když i přes tak velkou vzdálenost byl s mnohými ve spojení.
Lístky bývají stručné a většinou v nich nechybí: „ jsem zdráv a daří se mně dobře.“ Byla tak
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větší pravděpodobnost, že takový lístek dojde. Z těch, co to psali, se mnozí nevrátili. Lístek
od Vojtěcha Kroutila byl poslední. Brzy nato padl. Tak jako tisíce jiných.
Ve všech jazycích monarchie bylo na mnoha lístcích polní pošty předtištěno:
Ich bin gesund und es geht mir gut.
Egészseges vagyok és jól erzem magamat.
Jestem zdrów i powodzi mi sie dobrze.
Ja c zdorov i meni vede sja dobre.
Sono sano e sto bene.
Jaz sem zdrav in se mi dobro godi.
Zdrav sam i dobro mi je.
Sund sanatos si imi merge mine.
Jsem zdráv a daří se mi dobře.
Přestože všem se dařilo zle, někteří byli raněni, nemocni a mnoho jich už nežilo.
Zde jsou jejich zprávy:
Olomouc 29. 3. 1915 Důstojný pane
Přijměte ode mne srdečný pozdrav a posud chválabohu jsem zdráv a mám se dobře. Už
máme všecko, kvéry, tornistry a vůbec co potřebujeme. Jenomže máme moc pucování, už
děláme svarmlinie a při těch se moc zamatleme. Ale to nevadí, mně se tady líbí. Každou
neděli jdeme do kostela. Tak buďte zdráv a mějte se dobře.
S Bohem Vám dává
Nevrla Bedřich
1. 3. 1915 Důstojný Pane faráři!
Dovoluji si zaslati Vám a ctihodné Vaší rodině srdečný pozdrav. Jsme stále na jednom místě
v jedné nepěkné vsi, jak se vesnice jmenuje, psát nemohu. Kostel je zde, ale veliký a krásný,
ve kterém má vojsko, které není ve službě, mši svatou. Slouží ji náš p. feldkurát Stříž, na
varhany hraje od naší kompanie p. Fendrich Kubín. Odbýváme teď velikonoční sv. zpověď,
ku které zde každý milerád jde, neb neví, kterou minutu bude mrtev.
Včera byla neděle, tedy byla určena na 9. hodinu mše sv. velká. Bylo nás v 9 hodin v kostele
asi 250, zpívaly se žalmy a ruské granáty už začaly lítat a padaly blízko kostela, ale my
jsme s tím zvyklí, tedy nikdo z kostela neutekl. Právě když p. feldkurát vešel do kostela,
přilítl granát 21 cm kalibr do zdi mezi zakristii a hlavní oltář. Zákristii rozbil, celou tu zeď
před hlavním oltářem též, i střechu ze zákristie to odhodilo. Hlavnímu oltáři se nic ani toho
nejmenšího nestalo. Dýmu byl plný kostel, okna vylítaly všechny ven a tolik lidu v kostele,
ale ani jednomu se nic nestalo, každý vyšel zdráv. Jaký to podlý národ ten Ruský, to není
první kostel, co on rozbil, dostane se mu ale za vše. To zůstane nám v paměti a stojí to za
uveřejnění.
Srdečný pozdrav na Vás a na celou farnost zasílá korporal Rudolf Klemeš
Drazí přátelé! 17. 7. 1915
Přijměte ode mne srdečný pozdrav a mnohou vzpomínku na vás, jak se máte a jste-li
všichni zdrávi. Děkuji vám mnohokrát za lístek. I od Josefa jsem dostal již 4 lístky.
Je dosud v Krems. Ó jak jsem Vám vděčen za ty malé knížečky, neb ony a růženec jest mou
nadějí a útěchou…
Alois Znojil
PS: Jak se mám netřeba psát. Frantík vedlejší prý také musel narukovat. Ó Bože, jaké to jen
bude vedle a u nás.
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V poli dne 15. 1. 1915
Veledůstojný pane faráři!
Zaplať Bůh za milou vzpomínku Vaši z domova a blahopřání. Opětuji je a přeji si též
toužebně slyšet jen jedno slovo – Konec. Zvláštního něco nemožno psáti: jsme právě 2 dni
na odpočinku, zítra táhneme zase do bitevní čáry. Počasí je zde mizerné, prší a bláta hrůza.
Jak asi víte, jsem už 3 měsíce u sanity, k níž jsem byl přesazen kvůli revmatismu. S životem
jsem se už mnohokrát loučil a do takových situací se dostat a prožít, co mám za sebou, to
nepřeji svému úhlavnímu nepříteli. Člověka trápí jen pomyšlení, co se bude dít. Zatím
poroučím se do ochrany nejvyššího a těším se myšlenkou, že přece jednou bude jinak.
Srdečný pozdrav z ciziny Vám zasílá a na shledanou se těší Váš upřímný A. Kalabis
PS. Pěkný pozdrav všem domácím a ve škole
Přemyšl 8. 9.1915
Veledůstojný p. faráři,
přijměte vřelou vzpomínku ze špitálských zdí přemyšlských. Měl jsem ostudnou nemoc
disenterii, jsem však už úplně zdráv, jen čekám na transport. Pomyšlení, že snad uzřím
Moravu a možná i domov, naplňuje mne nesmírnou radostí. Zde už několik dní prší, teď
zrovna lije venku. Vzpomínám a lituji svých kamarádů v poli, co zkusí v té psotě. Kdy přijde
vysvobození pro ně? Zdraví Vás co nejsrdečněji a dá-li Bůh na shledanou se těší Váš
upřímný
A. Kalabis
PS. Co nejdříve snad odjedu.
Bukovina 1. 10. 1915 Důstojný pane!
Předem přijměte srdečný pozdrav a vzpomínku z dálného kraje. Po dlouhé cestě již druhý
den odpočíváme u svého komanda. Tady teprve budeme rozdělovaní na jednotlivé části.
Šest dní jsme jeli vlakem, pěkný kus světa jsme viděli a taky pořádně se svezli. Kdy půjdeme
tady odtud, to nevím, ale brzo to bude. Adresy dosavad nemám, až se dostaneme dál.
Srdečně Vás a všechny domácí zdraví
Váš Antonín Kalabis
V Rusku dne 5. 10. 1915 Veledůstojný Pane!!!
Děkuji Vám srdečně za Váš milý lístek zaslaný dne 1. října a za milou vzpomínku. Myšlenka
moje stále táhne na můj domov. Doposavad zde bylo počasí dosti obstojné, ale dnešním
dnem již nám začíná pršet. Mrazy zde v tomto kraji ještě doposavad nebyly žádné. Teď
jsme v rezervě a to v pěkném lese borovém, kde kácíme dřevo na zimní dekunky. Kéž bych
tak aspoň mohl Vám tam přijít něco pomoct udělat v poli, já myslím, že už to tak dlouho
trvat nebude, jak to trvalo. Doposud jsem chvála Pánu Bohu zdráv. Ještě jednou Vás
srdečně zdraví Váš přítel
Josef Kovář
PS. Na brzkou a šťastnou shledanou! Též srdečný pozdrav od p. učitele Krále
19. 12. 1915 Důstojný pane!
Přijměte ode mne srdečný pozdrav a vzpomínku na Vás. Stále vzpomínám, jestli jste zdrávi.
Já jsem posad zdráv a mám se dobře. Jenomže tady stále prší, je sníh a zima. Přicházejí
vánoční svátky, tak Vám musím přát štěstí, zdraví, abyste se měl dobře. Pozdrav na vás
všechny. S Bohem
Vojtěch Kroutil
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21.1.1916 Důstojný pane faráři
Já Vás důstojný pane mnohokráte pozdravuji a i Vaši Maminku a Sestru. A děkuji Vám za
lístek a vzpomínku na mne v daleké cizině. Musím Vám sděliti pane Faráři, že Rusové se
chcou mermomocí dostati do Bukoviny, ale díky Pánu Bohu se jim to nedaří, neboť naše
vojsko a naše dobré kanóny jim to všechno kazí. Co svět světem stojí, takovou vojnu ještě
žádný neviděl, Těch mrtvých! Rusů to jsou tisíce denně. Tak jen dne 19.1 jich padlo 20 tisíc
mrtvých, a co bylo raněných a co zajatých, tj. něco děsného. Prosím Vás p. Faráři, kdybyste
byl tak laskav a posílal mně přečtené Noviny Hanácký Kraj, jest nás zde 8 Moravanů a
nemáme co číst. Prosím za odpuštění, že Vás obtěžuji.
S pozdravem na Vás Jan Sekanina
4. března 1916 Důstojný pane!
Sděluji Vám, že jsem živ a zdráv. Žiji u hospodáře, mám pod komandem 6 velbloudů, s těmi
jezdím pro seno a slámu. Sněhu je tu mnoho. Vzpomínám velmi často na domov a přál bych
si, abych se mohl s Vámi co nejdříve shledat. Psal jsem již domů mnohokrát a odpovědi jsem
dosud neobdržel. Srdečně Vás zdraví Rudolf. Pozdravujte rodiče moje.
Rudolf Bureš
Adresa: R. B., rakouský válečný zajatec, selo Dirgače, Samarská gubernie,
Novouzemský újezd, Rusko
V Debrecíně 14.8 1916 Důstojný pane!
Předně srdečný pozdrav a vzpomínku na všechny ve spolek. Sděluji Vám dnes týden 7.8 u
Otynie jsem měl neštěstí, ale Bohu díky dosud. Chytl jsem do zádu od Šrapnelu štekšús.
Divím se tomu, v takové hrůze a jen chytnout to, byl to snad zázrak. Teď nás zavezli až do
Debrecína a budeme zde do 16.8. Potom zase dál, kde, to nevím. Rána se hnisá, kulička je
tam.
S pozdravem na všechny
zůstává Jan Kalabis
8. 9. 1916 Velebný Pane!
Zasílám Vám nejsrdečnější pozdrav a milou vzpomínku, snad už to víte? Jsem v nemocnici v
Třebíči, byl jsem lehce raněn 7. Srpna budu už za některý den vyhojen. Již těším se, že se
podívám zase domů.
Sbohem Vymazal Arnošt
Jsem zdráv a vede se mi dobře???
Jako post scriptum je třeba dodat na dokreslení ještě dvě věci. Především je třeba se ještě
zmínit o další skupině vojáků: To byli ti, kteří zůstali v zajetí. Stínavští byli především
v zajetí ruském. Mnoho jich pracovalo individuálně na velkých statcích, když ruský sedlák
musel jít na frontu. Ti naši, kteří byli ze zemědělství se ukázali jako lepší a pokročilejší
hospodáři než ruští mužici.
Ale byli i takoví, kteří se uplatnili jinak. Např. Rudolf Kovář, ač rolník, dělal úspěšně
dispečera tramvajové dopravy v tak velkém městě jako byl Kyjev. Všichni ovšem tak veliké
štěstí neměli. Někteří trpěli šikanou i hladem. Život ovšem neměli tak ohrožený jako na
frontě. A konečně mezi těmi, kteří se vrátili z fronty, byli mnozí vojáci zmrzačení či
postižení následky různých zranění a nemocí, na které pak umírali ještě i několik let po
válce. I ve Stínavě byli takoví.
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Poslední, nejpočetnější a možná nejpostiženější skupinou byli lidé, kteří zůstali doma. Ženy,
děti, starší lidé (nad 50 let). Chyběly pracovní síly na polích. Na ženách, dětech a starcích
byla péče o hospodářství. Postupně se ukázal další následek války – hlad. Zvláště v letech
1915-16 byl hlad katastrofální. Nejen jako přímý důsledek války, ale také následkem sucha.
Zemědělcům bylo zabavováno obilí pro stát a konány prohlídky v chalupách i ve mlýnech.
Ve Stínavě vedl příslušnou komisi obyčejně revírník. Dále v ní byl starosta, četníci, učitel
jako zapisovatel a dva odhadci. Při prohlídce koncem února 1917 bylo odvedeno 5.200 kg
obilí. Byl i nedostatek masa, a proto byl zabavován dobytek a byly zavedeny tři bezmasé
dni. V roce 1917 v zimě byl i nedostatek topení a koncem války byla neobyčejná drahota
oblečení. Následkem toho se rozmohl pokoutní obchod, kterému se začalo říkat keťasení.
Za asistence starosty a četnictva byly vymáhány válečné půjčky státu. Ve Stínavě bylo
upsáno 10.000 rak. Korun. Není divu, že obyvatelstvo konec války na podzim r. 1918
uvítalo.
A zamyšlení pro dnešek?
První bitvy našich vojáků se odehrávaly na Ukrajině. Bojuje se tam i dnes.
A není to tak daleko od nás!
Jiří Vymazal
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Skutečný příběh vánočního stromu u nás
Před Štědrým dnem, 22. 12. 1919, šel spisovatel Rudolf Těsnohlídek se svými dvěma přáteli
do lesa za bílovickou myslivnou (od roku 1965 nazývanou Myslivna lišky Bystroušky) pro
vánoční stromek.
V lese uslyšeli tichý pláč, a když přišli k místu, odkud vycházel, našli na sněhu malou, málo
oblečenou holčičku, zmodralou mrazem. Vzhledem k tomu, že nikoho v okolí neviděli ani
neslyšeli, odnesli holčičku do myslivny, kde dítě pookřálo.
Policejním šetřením se zjistilo, že se jedná o sedmnáctiměsíční Lidušku, kterou její matka
odložila v lese, aby se jí zbavila. Matka se u soudu hájila tím, že ji k tomuto činu donutila
bída, ale prý věřila tomu, že se dcerky někdo ujme a vychová ji. Údajně viděla, jak se nějací
lidé dítěte ujali, a tak odešla. Když zjistila, že je jí policie na stopě, sama se přihlásila a k
činu doznala. Byla odsouzena k pěti měsícům těžkého žaláře. Dále se však o svou dceru
nezajímala.
Lidušku pak vychovávali bezdětní manželé z Brna. Ve dvaceti letech se provdala za
středoškolského profesora, se kterým se odstěhovala do Prahy. Vychovala čtyři děti. Místo,
kde byla nalezena, navštívila po padesáti letech, tedy v roce 1969. Zemřela roku 1997, ve
věku nedožitých 79 let.
Rudolf Těsnohlídek se po události začal blíže zajímat o osudy opuštěných dětí. Právě
setkání se s odloženou holčičkou v době předvánoční, pod smrkem, který ozdobený bývá
hlavním symbolem Vánoc, jej inspirovalo k úsilí, aby byl postaven veřejný vánoční strom,
pod nímž by se uskutečnila sbírka pro opuštěné děti. Tento zvyk z dánské Kodaně se
Těsnohlídek, jako obdivovatel severských zemí, snažil přenést k nám. To se mu podařilo až
v roce 1924, kdy byl na polesí Bílovice skácen smrk a převezen do Brna na náměstí
Svobody, kde byl postaven a ozdoben. Těsnohlídek jej nazval Vánočním stromem republiky.
Pozvánky s programem slavnosti okolo stromu formuloval sám spisovatel. Mimo jiné se zde
hrály státní hymny dánská a československá. Ze sbírek uskutečněných pod stromem se měl
vybudovat domov pro opuštěné děti. Sbírky přispěly k tomu, že záměr byl realizován,
domov postaven v Brně-Žabovřeskách a otevřen v prosinci roku 1929. Projektantem byl
vynikající architekt Bohuslav Fuchs. Domov nese název Dagmar podle jména dobrotivé
dánské královny Markéta-Dagmar, pocházející z rodu Přemyslovců, tedy českého původu.
Na místě kde byla Liduška nalezena a na místě kde byl skácen první Vánoční strom
republiky stojí památníky se základními údaji o událostech. Nejsou od sebe příliš vzdáleny
a je možno si k nim udělat příjemnou vánoční vycházku. Jsou blízko za Myslivnou lišky
Bystroušky u lesní cesty nazvané Červená. Tato cesta vede krásnými lesními scenériemi až
na Hády.
A tak Brno odstartovalo díky spisovateli Rudolfu Těsnohlídkovi tradici veřejného
vánočního stromu na náměstích u nás. Po Brnu, v roce 1925 následovala Plzeň a poté se
tato tradice šířila po celém území bývalého Československa.
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Pro děti
KOCOUR MOUR
Vyšel kocour na verandu ve veselé náladě,
na dvorek sjel po zábradlí, ohlédl se po mámě.
Jdu se projít po vesnici, mám rád noční klid,
nechoď, bude fujavice, bude chumelit.
Moudrá Micka varovala, přejde Tě Tvůj smích.
Kocour nedbal moudré rady, nechtěl mámě věřit,
obrátil se pyšně zády, kdepak dnes a sněžit?
Hop, hop, už byl na zahradě, přes plot na silnici.
Běž si nerozumné mládě, když si nedáš říci.
Micka vešla do stavení, za kamna si vlezla,
staré paní k pobavení spokojeně předla.
Netrvalo dlouhou chvíli, někdo běží z ulice,
podívejte se lidé milí, jaká je tam vánice.
Jako z cukru sad je celý, z cukru celý dvorek,
domů celý promáčený vrací se náš courek.
Udiveně kolem hledí dušička v něm malá,
co je zima ještě neví, narodil se z jara.
Sotva cestu sněhem našel do stavení zpátky,
neposlucha dostal kašel na vánoční svátky.
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