
 

Kostel sv. Kunhuty z roku 1794 na Hlíně, prosinec 2007. 
 

ÚVODNÍ SLOVO REDAKCE 
Vá�ení sousedé a případně i dal�í čtenáři, 

dr�íte v rukou první, nulté číslo zpravodaje s názvem �Hlínské rozhledy�. S tímto 
zpravodajem byste se měli setkávat celkem čtyřikrát do roka a cílem zpravodaje je 
informovat o dění v na�í malebné obci Hlína. 

A jak a proč vlastně tento zpravodaj vznikl? Tento nápad se zrodil někdy v dubnu 
leto�ního roku, kdy jsem se odstěhovala z Hlíny kousek dál a� do kraje Vysočina, do 
je�tě men�í vesnice, která i přes svých 100 obyvatel vydává svůj zpravodaj, který mne 
tak trochu inspiroval. A proto�e Hlína má své neodolatelné kouzlo, proto�e její občané 
jsou lidé dobrosrdeční a společen�tí a proto�e mi prostě Hlína se v�ím v�udy moc 
chyběla, proto vznikl nápad být si s hlínskými trochu blí�e třeba formou tohoto 
zpravodaje. Navíc mě napadlo, �e takovýto zpravodaj by si místní občané určitě 
zaslou�ili, zejména ti star�í, kteří nemají přístup na internet, aby se podívali na webové 
stránky obce Hlína.  
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Na webové stránky obce Hlína byla po dva měsíce vystavena anketní otázka, zda-li 
by měl být pro hlínské občany vydáván zpravodaj a odpovídat mohli zvlá�ť občané Hlíny 
a zvlá�ť lidé �ijící jinde. Odpověď byla jednoduchá, �ano� a �ne�, a v obou případech 
odpovědí ze strany občanů i �ne-občanů� Hlíny, jasně převa�ovala kladná odpověď.   

Nápad tedy byl a zbývalo to nejdůle�itěj�í, najít, oslovit a získat několik ochotných a 
schopných lidiček, kteří by se na tomto zpravodaji se mnou podíleli. A to se také 
podařilo. Teď u� zbývá to jediné a to nejdůle�itěj�í, aby se vám zpravodaj líbil, poučil 
vás i pobavil, pozval na akce, informoval i nechal vás zavzpomínat. 

Tak tedy příjemné počtení za dlouhých zimních večerů a tě�íme se na va�e 
případné příspěvky.  

 
Za redakční tým 

Kamila Veselá  
 
 

SLOVO STAROSTY OBCE 
Vá�ení čtenáři, 

jsem velmi rád, �e mohu pou�ít tohoto oslovení v na�em �vlastním� časopise neboli 
zpravodaji a jako jeden z prvních vám v tomto novém výtisku něco málo povědět. 
My�lenka vydávat obecní zpravodaj mne ji� několikrát napadla a přiznám se, �e jsem 
tajně doufal, �e jednou takovýto časopis bude a �e se najde někdo kdo se toho ujme. 
Ten někdo se jmenuje paní Mgr. Kamila Veselá, na�e bývalá spoluobčanka, která i 
nadále s námi spolupracuje a předev�ím formuje na�e obecní stránky na internetu. Ona 
byla tím hlavním iniciátorem a řekl bych tahounem při přípravách tohoto prvního vydání 
a já jí za to děkuji. Věřím, �e se vám tento časopis zalíbí a jeho vydávání se stane 
pravidlem. 

Ji� několikrát na�e malá obec dokázala a neustále dokazuje, �e zde �ijí velmi 
aktivní, společen�tí a tvůrčí lidé, kteří neváhají vymý�let a dávat dohromady nejrůzněj�í 
akce. Leto�ní rok byl pro nás velmi důle�itým a událostmi nabytým rokem. Připravili jsme 
oslavu prvních narozenin Rozhledny Vladimíra Men�íka, prezentovali jsme na�i obec ve 
dvou soutě�ích a to Vesnice roku 2008 a Zlatý erb, co� byla soutě� mezi webovými 
stránkami obcí a měst. Kromě tradičních akcí jsme zvládli i novou akci s názvem Den 
otevřených dveří a obnovili jsme tradici ma�karních rejů a zábav. Podařilo se nám také 
vydat ve spolupráci s panem Janem Rybníčkem velmi zdařilý a poutavý dokument DVD 
o �ivotě a dění v obci, o který je velký zájem a k dne�nímu dni bylo prodáno celkem 74 
nosičů.  Také jsme začali intenzivně pracovat na zlep�ování vzhledu na�í obce, zejména 
jejího centra, opravili jsem chodníky, nové dveře dostala budova obecní �koly, hasičská 
zbrojnice pro�la rekonstrukcí vrchního patra, k zrestaurování byla odvezena socha 
sv. Josefa , která dříve stávala u kří�e u kostela, zbudovala se nová silnice v Křenové a 
také se připravuje celková rekonstrukce autobusové zastávky, čekárny, a jejího okolí.  
V pří�tím roce bychom chtěli pokračovat v opravách komunikací a to předev�ím 
zbudováním nových komunikací na Paloučky a prodlou�ení Křenové, kde dochází 
k rozvoji výstavby obce. Tam nás čeká je�tě prodlou�ení vodovodu a de�ťové 
kanalizace. Samozřejmě �e vím, �e nás v�echny trápí dlouho připravovaná, ale stále 
nerealizovaná výstavba chodníků při silnici na Dolní Kounice. Zde jsme stále v jednání 
se silničáři, bohu�el v�ak bezvýsledně. Zastupitelstvo se sna�í najít ře�ení, něco se ji� 
rýsuje, tak snad to vyjde. 

Co mi ale v leto�ním roce udělalo největ�í radost, bylo na�e divadlo v lesním 
prostředí. Jejich fascinující hra �Noc na Karl�tejně� jiskřila  humorem, výborným 
hereckým nasazením a elánem, o čem� svědčila nejlépe obrovská náv�těvnost, 



HLÍNSKÉ ROZHLEDY, PROSINEC 2008 
 

3

mno�ství odehraných her, písemné i 
telefonické ohlasy, udělení čestného 
uznání od Jihomoravského kraje a 
v neposlední řadě také pozvánka a 
účast na festivalu amatérských 
divadel v Bučovicích. Málokdo 
z diváků si ale doká�e představit to 
obrovské mno�ství práce, časového 
vypětí i stresu, které nepochybně 
patří k divadlu, zejména k divadlu 
amatérskému, kdy se v�ichni schází 
ve svém i tak málo volném čase a 
jen díky svému  nad�ení pro dobrou 
věc doká�í vytvořit tak ú�asnou 
atmosféru a nádhernou podívanou. 
V�em, kteří se na leto�ních 
divadlech podíleli, tedy nejenom 
hercům a herečkám, bych chtěl je�tě 
jednou moc a moc poděkovat. A �e 
se hlínské divadlo v přírodě stává 
stále známěj�í, svědčí jeden můj 
zá�itek při setkání s bývalým 
hejtmanem Jihomoravského kraje 
panem Ing. Stanislavem Juránkem. 
Ten mi předával čestné uznání za 
divadlo a dar 10 000,- Kč pro obec 
se slovy: �Pane starosto, nejenom Men�íkova rozhledna , ale u� i divadlo proslavuje va�i 
obec, jen tak dál, velmi Vám v�em fandím�. 

Velké poděkování si samozřejmě zaslou�í  nejen Ochotnický spolek, ale i hlínský 
sbor dobrovolných hasičů, bez kterého si nedovedu představit �ádnou akci, spolek �en 
Babinec, výtvarný krou�ek, ale také dal�í spousta lidí, kteří nám pomohli a pomáhají 
na�e akce uskutečnit. Poděkování patří i vám v�em, kteří pak tyto akce nav�těvujete. 

Na samý závěr pak přeji na�im novým �Hlínským rozhledům�, ať se u nás také 
�zabydlí�, ať se jim daří a jsou stále čtivé, poutavé i naučné. 

A proto�e ji� opět pro�íváme dobu adventní, dovolte mi, abych Vám v�em také 
popřál pohodové a radostné Vánoce v kruhu va�ich blízkých a také hodně �ťastných 
chvil a pevného zdraví v novém roce 2009. 
            

                                                                 Vá� starosta Milo� Dostalý 
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UDÁLOSTI V OBCI 
Rok 2008 se téměř chýlí ke konci a ji� nyní mů�eme konstatovat, �e tento rok byl 

opět velmi bohatý na akce a události a �e se stal opět neméně důle�itým mezníkem 
v historii obce Hlína. 

Shrňme alespoň krátce společenské, sportovní i dal�í významné události, které se 
udály v průběhu roku v na�í obci:   

 
• 16. února 2008 � Rej masek s večerní zábavou � OÚ, Babinec a SDH Hlína 

uspořádali průvod masek společně s harmonikářem obcí a poté s večerní zábavou 
v místním pohostinství. 

• 22. března 2008 � Ko�t slivovice a dal�ích ovocných pálenek � OÚ, Babinec a 
SDH Hlína uspořádali na obecním úřadě ko�t ovocných pálenek. Soutě�ilo celkem 25 
vzorků pálenek, k poslechu i tanci hrála hudba. 

• SDH prováděl rekonstrukci horní části hasičské zbrojnice � vybudování topení. 
• 4. května 2008 � Oslava prvního výročí otevření Rozhledny Vladimíra Men�íka 

na Hlíně � s  kulturním programem za účasti asi 1 500 náv�těvníků.  
• 18. května 2008 � Den matek � oslava v místním pohostinství pro v�echny �eny � 

matky s kulturním vystoupením místních dětí. 
• 1. června 2008 � Den dětí a Den otevřených dveří na obecním úřadě, v budově 

bývalé obecní �koly a v hasičské zbrojnici � akci uspořádal Babinec ve spolupráci 
s SDH a OÚ.   

• 12. června 2008 � Obec nav�tívila a posuzovala hodnotící komise krajského 
kola soutě�e Vesnice roku 2008. 

• 21. června 2008 � Soutě� po�árních dru�stev na Hlíně. Nově soutě�ilo i dru�stvo 
�en, hasiček z Hlíny, které si odneslo hlavní výhru, mu�i (Hlína A) skončili ve své 
kategorii na druhém místě. 

• 6. července 2008 � Spolek ochotníků z Hlíny při SDH sehrál divadelní představení 
s názvem �Noc na Karl�tejně� v lesním prostředí s obrovským úspěchem a 
rekordní náv�těvností více jak 900 diváků. 

• 1. srpna 2007 � Spolek ochotníků z Hlíny při SDH sehrál večerní divadelní 
představení s názvem �Noc na Karl�tejně� v lesním prostředí. 

• 3. srpna 2008 � Spolek ochotníků z Hlíny při SDH sehrál odpolední divadelní 
představení s názvem �Noc na Karl�tejně� v lesním prostředí. 

• 7. srpna 2008 � Hráli divadelníci z Hlíny vý�e uvedené představení v letním kině 
v �idlochovicích. 

• 9. srpna 2008 � SDH Hlína ve spolupráci s OÚ Hlína uspořádali na Hlíně 3. ročník 
nohejbalového turnaje. 

• 24.�26. srpna 2008 � Tradiční Rozmarýnové hody na Hlíně. 
• 25. srpna 2008 � obec obdr�ela ocenění za Divadlo v přírodním prostředí 

v soutě�i Vesnice roku 2008. 
• 12. září 2008 � Pro velký úspěch a zájem diváků se konalo dal�í divadelní 

představení, ale tentokráte ji� poslední, které bylo sehrálo opět v lesním prostředí na 
Hlíně. 

• 17.�18. října 2008 � Volby do zastupitelstev krajů. Na Hlíně volilo 121 voličů 
z celkového počtu 198. 

• 18. října 2008 � III. hlínská drakiáda u rozhledny. 
• 20. října 2008 � Divadelní spolek  se zúčastnil s populární hrou �Noc na 

Karl�tejně� festivalu ochotnických divadel v Bučovicích za účasti dal�ích 
6 divadelních souborů. 
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Čestné uznání Ministerstva pro místní 
rozvoj obci Hlína �za ojedinělé 
ochotnické divadlo v přírodě�. 

• 6. prosince 2008 � Andělé na Hlíně � pochod andělů obcí s mikulá�skou nadílkou 
pro děti. 

• 14. prosince 2008 � tradiční adventní koncert v kostele Sv. Kunhuty � hraje a 
zpívá Dětský chrámový sbor z Oslavan. 

 
 
Nezapomenutelná a stále okouzlující hra 
�NOC NA KARL�TEJNĚ� proslavila na�i obec 

 
�Já vím, �e má láska nic neznamená vedle 

v�ech povinností velkého císaře, 
vedle slavných staveb, hrdinských skutků, 

pokory a sebezapírání, 
náv�těv kostelů a klá�terů!� 

�A na ty �árlí�?� 
��ena, kdy� miluje, �árlí na v�echno� 

Je to hřích?� 
____________________ 

 
�Chci vésti jeho �tětec, kde chvěti se bude 
v rozpacích. 
Znám ka�dý tah Eli�čina obličeje, ka�dý 
vrásek jejích skrání, ka�dý záchvěv jejího 
úsměvu. 
Povedu jeho ruku a vytvořím veliké dílo, neboť 
nebude malovat on, ale láska sama. Snad 
jsem dětinský v tvých očích Arno�te, ale já 
nestvořil lásku, 

já ji jen vděčně přijímám z rukou bo�ích�� 
____________________ 

 
Nezapomenutelná slova ze hry Jaroslava 

Vrchlického, která ji� v roce 1884 slavila úspěch. Na Hlíně se tato  hra sehrála v divadle 
v přírodním prostředí pro velký úspěch celkem čtyřikrát. Ji� první představení překonalo 
dosavadní náv�těvnický rekord svým počtem více jak 900 diváků a dal�í sehraná 
představení také neměla o diváky nouzi. Celkem na Hlínu přijelo na v�echna čtyři 
představení 2 347 platících náv�těvníků. Hlín�tí ochotníci nalákali i spousty náv�těvníků 
na netradiční večerní představení, která je�tě více umocnila celou atmosféru hry. 

____________________ 
 
Divadlem ji� pro�ly desítky herců a hereček a co je důle�ité, stále nám přibývají noví 

herci a herečky, mladí lidé, plní fantazie, elánu a energie, která je v�dy zapotřebí. Za 
svoji činnost bylo na�e divadlo v leto�ním roce oceněno i v soutě�i Vesnice roku 2008 
vyhlá�ené Ministerstvem pro místní rozvoj.  

____________________ 
 

V říjnu 2008 se divadelní spolek také zúčastnil festivalu ochotnických divadel 
v Bučovicích, jeho� II. ročník pořádalo město Bučovice ve dnech 19.�26. října. Sálem 
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bučovického Katolického domu v těchto dnech pro�lo sedm neprofesionálních a jeden 
profesionální divadelní soubor z Brna, Vy�kova, Mouřínova, Kroměří�e, Bučovic a Hlíny.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Účastnický certifikát udělený městem Bučovice Divadelnímu krou�ku na Hlíně za účast na 
II. ročníku festivalu ochotnických divadel konaného ve dnech 19.�26. října 2008 v Bučovicích a  
so�ka zajíčka s věnováním. 
 
 
JAKÁ BYLA PREMIÉRA? 

Divadelní představení �Noc na Karl�tejně�, které  sehrál ochotnický krou�ek při SDH 
Hlína v přírodním prostředí na Hlíně v neděli 6. července 2008 mělo obrovský úspěch.  
Ji� půl hodiny před začátkem představní byla místa pro sedící zaplněna téměř zcela a u 
vstupu se stále tvořila dlouhá fronta dal�ích náv�těvníků, jejich� vozidla parkovala kde 
jen bylo trochu mo�né. Kapacita míst k sezení byla záhy vyčerpána a tak spousta lidí 
musela celé představení stát, případně si sednout na zem. Někteří se dokonce při 
pohledu na tolik lidí rozhodli přijet a� na dal�í představení v srpnu. A není divu, vydáno 
bylo více jak 900 vstupenek pro platící diváky a k tomu musíme je�tě připočítat velké 
mno�ství neplatících dětí, které zde také byly. Náv�těvnost tedy rozhodně zaznamenala 
rekord, tolik diváků je�tě hlínské divadlo nikdy neza�ilo. 

A hra samotná? Herci a herečky společně předvedli, �e zvládnou s přehledem i tak 
známou a dosti náročnou divadelní hru, jakou bezesporu �Noc na Karl�tejně� je. Krásné 
a dobově sladěné kostýmy, vyzdobená scéna jevi�tě, úsměvné a humorné scénky a 
milé písničky, to je v�e, co si  mohl ka�dý divák vychutnat. Samozřejmě nechybělo 
tradiční občerstvení, pivo a klobásky přímo z udírny, co� na málokterém divadle najdete. 
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Karel IV. v podání Ale�e Musila a Eli�ka Pomořanská v podání Gabriely Noskové, 2008. 
 

Arno�t z Pardubic v podání Milana Ho�ka, Petr, král cyperský a jeruzalémský v podání 
Jozefa Sliackeho a �těpán, vévoda bavorský v podání Vladimíra �nyrcha, 2008. 
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Milana Pulgretová jako Alena mezi zbrojno�i, rytíři a pá�aty, 2008. 

Příjezd krále Karla IV. na koni (kůň � Jiří Nosek a Zbyněk Nazarej), 2008. 
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Společná fotografie v�ech herců a hereček, zvukaři, nápověda i inspicienta, 2008. 

Pohled na přeplněné hledi�tě diváků při večerním představení v pátek 1. srpna 2008. 
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Divadelní představení diváky velmi pobavilo, velký úspěch měl i příjezd 
převlečeného koně na jevi�tě, který vezl krále a poté i královnu. Herci si prostě poradili 
se v�ím a dokázali, �e divadlo v přírodě prostě �UMÍ!� 

Závěrečný potlesk a nad�ení diváků nebralo konce a �ťastní herci a herečky se 
usmívali radostí i �těstím, �e u� to mají za sebou a �e se v�e podařilo. Poté u� 
následovaly jednotlivé gratulace a také focení dětí třeba s královnou Eli�kou anebo 
s králem Karlem IV. 

Co říci na závěr? V�ichni herci a herečky i dal�í neherci jako zvukaři, kamera, 
nápověda a dal�í a dal�í, kteří pomáhali s přípravami divadla, si zaslou�í velké 
poděkování. Malá obec Hlína opět dokázala jak doká�e být �velká�, kdy�  se její lidé dají 
dohromady pro dobrou věc! 

 
 

HLÍNSKÉ DIVADLO � JAKÉ BUDE V ROCE 2009? 
Po skvělém úspěchu divadla v přírodě v roce 2008 se hodně lidí zajímá, čímpak nás 

překvapí a na co nás nalákají v roce 2009. Něco u� se �u�ká mezi hlínskými ochotníky, 
ale bude to opět pro vás tajemstvím a malým překvapením, tak�e musíte vydr�et a� do 
léta 2009, kdy bude premiéra! 

Zastupitelstvo obce Hlína je�tě jednou moc děkuje v�em hercům a herečkám i 
dal�ím ochotným lidem, kteří zabezpečovali zázemí a chod celého divadla. Proto�e jak 
nedávno řekl bývalý hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek: �Tak nejen 
rozhledna na Hlíně, ale u� i divadlo vás proslavuje!�  
 
 
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NA HLÍNĚ  

Sbor dobrovolných hasičů v na�í obci byl podle kroniky zalo�en v neděli 24. srpna 
1924 v hospodě u Nesvačilů. Zalo�ili ho a provedli volby: starosta Dostalý Jan, náčelník 
Bajer Josef, trubač Dostalý Vilém, pokladník Dostalý Franti�ek a člen �ťastný Jan. 
Pomocníkem při zalo�ení byl i trubač z Dolních Kounic pan Dobe�. Počet zakládajících 
členů se rozrostl na 35 členů a dal�í rok přibylo 13 nových členů. 

SDH na Hlíně byl zalo�en podle vzoru sborů v okolních obcích a z nutnosti uchránit 
majetek občanů v případě po�áru v obci. Jen v roce 1912 shořely v obci čtyři stodoly a 
oheň trval celý den, proto�e v obci nebyla pro velké sucho voda na ha�ení. 

V dal�ích případech po�árů na Hlíně a v blízkém okolí nebyly �kody na�těstí příli� 
velké. Zásluhou včasného zásahu jak místních dobrovolných hasičů, tak i profesionálů 
z Ivančic se přede�lo vět�ím �kodám na majetku. 

V polovině minulého století se konaly v době �ní po�ární hlídky. Na hasičce, tedy 
po�ární zbrojnici, měl celonoční slu�bu po�árník (tenkrát se neříkalo hasič). Dva občané 
měli hlídku do jedné po půlnoci, dal�í dva do páté hodiny ranní. Hlídka byla pro občany 
povinná. 

 
SDH přečkal jako jediná organizace v obci různé politické změny a ji� 84 let se podílí 

na činnosti na�í obce. Vedle zaji�tění po�ární ochrany a prevence proti po�árům, 
zaji�ťovali členové sboru pořádání hodů, ostatkových zábav, brigád v obci, pořádání 
zájezdů pro děti, pracovali s mláde�í a připravovali nejrůzněj�í akce pro děti. 

I přes dne�ní uspěchanou dobu členové sboru dobrovolných hasičů na Hlíně vyvíjí 
nadále aktivně svoji činnost na soutě�ích, brigádách na vybavení a údr�bě techniky i 
budově hasičky a také ka�doročně na přípravě hodů a divadla a dal�ích společenských 
akcí jako je ko�t slivovice, den dětí, slavnosti u rozhledny a mnohé dal�í. Za podpory 
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obecního úřadu se daří udr�et sbor, který má v současné době 54 členů, jeho 
zásahovou jednotku a po�ární techniku na provozní úrovni. 

V leto�ním roce nás dru�stvo hasičů A i B opět dobře reprezentovalo na soutě�ích a 
také se po dlouhé době na Hlíně opět dalo dohromady a cvičilo i dru�stvo �en, které 
skvěle reprezentovalo a získalo i první místo v hasičské soutě�i pořádané na Hlíně. 

 
A motto na�ich hasičů: 

�Hasí �ízeň, hasí oheň! 
Hasič z Hlíny je mým vzorem!� 

Dru�stvo �en SDH Hlína, (Milana �mídová, Věrka Ho�ková, Hanka Ba�antová, 
Dana Vodáková, Milana Pulgretová, Gábina Nosková, Laďka Horková), 21. června 2008. 

 
  

BABINEC � kdo jsme a proč byste měli přijít mezi nás? 
Spolek �en z Hlíny nazvaný �Babinec� funguje v obci od roku 2004. Zakladatelkou 

spolku je paní Jana Va�ulínová. Babinec se pravidelně schází vět�inou první pátek 
v měsíci, případně dle potřeby a zájmu. Místem setkávání  je budova bývalé �koly na 
Hlíně.  

Babinec ka�dý rok pravidelně pořádá některé ji� tradiční akce, mnohé ve spolupráci 
s Obecním úřadem Hlína a se Sborem dobrovolných hasičů Hlína a s Ochotnickým 
spolkem při SDH Hlína. Za zmínku stojí Dětské dny na Hlíně, Drakiáda u rozhledny, 
Adventní koncert v místním kostele,  Vánoční zpívání na �tědrý večer u kostela, Pochod 
Andělů s nadílkou od Mikulá�e pro děti, Den matek, Ko�t slivovice, Ma�karní rej  a dal�í. 
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Společné foto účastnic Babince, 31. října 2008. 
 
�eny z Babince jsou velmi pracovité a nápadité. Tvoří adventní, velikonoční a 

podzimní vazby a dekorace, které pak ozdobí nejen slavnostní stoly, dveře a okna u nich 
doma, ale udělají i příjemnou atmosféru jako výzdoba na obecním úřadě a v prostorách 
obecní knihovny. 

Kromě tvořivé činnosti jsou i skvělými kuchařkami a podílely se na přípravách 
občerstvení například pro slavnostní otevření rozhledny, pro poho�tění Dětského 
chrámového sboru z Oslavan a také často připraví něco sladkého a dobrého na 
pravidelné akce Babince. 

Z dal�ích akcí stojí za zmínku jejich charitativní činnost jako bylo �ití panenek pro 
UNICEF, �ití pol�tářků pro dětskou onkologii, pletení obvazů pro malomocné a účast na 
humanitární sbírce pro OS Diakonie Broumov. 

Kromě toho se učí a zdokonalují v mnoha kreativních technikách jako je například  
drátkování �perků, ozdob a drátování nádob, keramická mozaika, ubrousková technika, 
vizovické ozdobné pečivo a mnohé dal�í. 

Paní Jana Va�ulínová  nám také prozradila, co by chtěla uskutečnit společně se 
�svým Babincem� v roce 2009: �Předev�ím zůstaneme u tradičních akcí, které si získaly 
svoji oblibu jako tvoření jarních, podzimních a vánočních dekorací a vazeb  a také 
setkávání u pečených dobrot a sladkostí. Rády bychom se také věnovaly charitativním 
akcím, jak tomu bylo v předchozích letech a samozřejmě mám v plánu i nové zajímavé 
kreativní aktivity, ale to bude překvapení a včas se to v�ichni dozví.� 

Milé �eny a dívky, neváhejte a přijďte mezi nás, do příjemné společnosti, popovídat 
si, vytvořit něco pěkného a zajímavého, nebo třeba jen vypít �álek voňavé kávy či čaje�  

Kdy bude dal�í Babinec se dozvíte na webových stránkách obce Hlína, z pozvánky, 
která bývá umístěna vět�inou na dveřích místního obchodu a na budově bývalé �koly. 
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Pravidelné náv�těvnice Babince pak obdr�í pozvánku formou SMS zprávy anebo přímo 
do po�tovní schránky. Kontaktní telefon na paní Janu Va�ulínovou je 607 665 625. 

 
A heslo bab z Babince: 

�Čím více bab, tím lep�í Babinec!� 
 
 

VÝTVARNÝ KROU�EK NEJEN PRO DĚTI A MLÁDE� 

Děti při malování triček, 2008. 
 
V září roku 2006 vznikl na Hlíně díky aktivitě spolku Babinec a obecního úřadu 

Výtvarný krou�ek pro děti a mláde� předev�ím z obce Hlína. Ka�dou středu v podvečer 
se děti a mláde� schází ve velké místnosti budovy bývalé obecní �koly společně 
s vedoucí krou�ku paní Táňou Podlipnou. Děti se učí základní malířské techniky, 
nejrůzněj�í ruční práce, modelují z keramické hlíny, batikují, připravují dárky a přání.  

O výtvarný krou�ek projevuje stále zájem asi 10 dětí z obce ji� od nejmlad�ího věku. 
S malými dětmi před�kolního věku dochází pravidelně i rodiče a výtvarná činnost je 
vhodně upravena i pro tříleté dítě. Někdy se do výtvarné práce zapojí i dospělí. Během 
dvou let, kdy výtvarný krou�ek pracuje, děti zvládly řadu výtvarných technik a dovedností 
jako například: kresba pastelem, malování � akvarel, kva�, tempera, modelování z hlíny, 
malování na sklo, výroba svíček a mýdel, portréty, výroba vánočních a velikonočních 
ozdob, dárků a mnohé dal�í. 

Vyvrcholením jejich činnosti byla výstava jejich prací při slavnostním otevření 
Rozhledny V. Men�íka na Hlíně v roce 2007 a také malá vernisá� jejich tvorby při leto�ní 
akci Den otevřených dveří v budově bývalé obecní �koly. Jedno z jejich překrásného 
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společného díla, velká nástěnná mozaika s tématikou hlínského kostela také zdobí 
zasedací sál obecního úřadu. 

Děti a mláde� to baví, a to je díky velkému úsilí a skvělým kreativním schopnostem 
paní Táni Podlipné. Důkazem toho jsou hlavně v�echny výtvory dětí, které tak naplňují 
smysluplně svůj volný čas a navíc rozvíjí vlastní fantazii, zručnost a vnímání. Přijďte se 
někdy i Vy, podívat ve středu od 17.00 hodin do budovy obecní �koly na mnohá 
umělecká díla  nebo si jen přijďte vyzkou�et, �e umění nejen výtvarné je zábavné, 
zajímavé a naučné� 

Děti při malování triček, 2008. 
 

 
ROZHLEDNA VLADIMÍRA MEN�ÍKA NA HLÍNĚ 

V DATECH A ČÍSLECH 
• 27. května 2001 � Poklep základního kamene. 
• 16. května 2005 � Započaly přípravné práce pro stavbu betonového nosného 

podstavce rozhledny. 
• 24. srpna 2006 � Jeřáby postupně usadily v�echny tři části rozhledny na podstavec. 
• 29. dubna 2007 � Na Hlíně se pro veřejnost otevřela  nová rozhledna, Rozhledna 

Vladimíra Men�íka. Náv�těvnost lidí na akci přesáhla 3 000 osob,  na  vrchol 
rozhledny vystoupilo v tento den 1 824 náv�těvníků. 

• 4. května 2008 � oslava prvního výročí otevření rozhledny � náv�těvnost více jak 
1 500 lidí, na rozhlednu vystoupilo 731 zájemců. 

• 1. listopadu 2008 v 11.00 hodin byla na hlínské rozhledně oddána první svatba. 
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V sobotu 1. listopadu 2008 v 11.00 hodin se na vyhlídkovém ochozu Rozhledny Vladimíra 
Men�íka uskutečnila první svatba. Místostarosta města Ivančice pan Jaroslav Pospíchal s 
matrikářkou paní Leitnerovou oddával pana Tomá�e Teleckého a slečnu Janu Mauserovou z 
Ořechova u Brna. 

____________________ 
 
- Rozhledna je postavena 

v nadmořské vý�ce 
447,5 m n. m. 

- Rozhledna je 22 metrů vysoká. 
- Na první vyhlídkový ochoz vede 

96 schodů, na samotný vrchol 
rozhledny musíte vystoupat po 
106 schodech. 

- Na rozhlednu smí naráz 
vystoupit maximálně 15�20 
osob. 

- Na stavbu rozhledny bylo 
spotřebováno téměř 35 m3 
dřeva. 

____________________ 
 
- Od otevření rozhledny  tj. od 

29. dubna 2007 do 
31. prosince 2007 nav�tívilo 
rozhlednu celkem 15 617 
náv�těvníků. 

- Od 1. ledna 2008 do 31. října 2008 nav�tívilo rozhlednu celkem 10 814 náv�těvníků.         



HLÍNSKÉ ROZHLEDY, PROSINEC 2008 16 

KALENDÁŘ PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ 
 
Prosinec 2008 
• 24. prosince 2008 v 15.00 hodin � Tradiční odpolední zpívání u Kostela sv. 

Kunhuty na Hlíně. Přijďte si i vy zazpívat známé koledy a vánoční písničky a  popřát 
svým sousedům a známým krásné a ničím neru�ené Vánoce. 

 
Leden a� březen 2009 
• 7. února 2009 � Masopustní rej s večerní zábavou. Ji� nyní mů�ete popřemý�let, 

případně i začít vyrábět nějakou vtipnou masku. 
• 28. března 2008 � 3. ročník ko�tu slivovice a ostatních pálenek. Proto neváhejte 

a ji� z leto�ní �úrody� trochu tohoto moku ponechejte pro na�i soutě�. Třeba právě 
va�e pálenka bude tou nejlep�í. 

 
 
HISTORICKÉ OKÉNKO 

 
 
 � Divadlo v lesním prostředí na Hlíně 

Ochotnické divadlo má v obci dlouholetou tradici. Hrávalo se zde ji� mezi světovými 
válkami, jak v hostincích, tak i v přírodě. Hrávali Orli, Hasiči, Republikánský dorost a  po     
2. světové válce i Sokoli. Pamětníci vzpomínají, �e v přírodě se hrávalo o 150 a� 
200 metrů ní�e ne� v současné době. Bylo to u cesty, která vede ke Zlámanému můstku 
a dál do Zajíčka. Zajímavostí bylo, �e současně se hrálo jak v lese, tak i u silnice, tenkrát 
hráli hasiči a agrárníci. Hrála se představení Tři mu�ketýři, Děvče od Čerchova (r. 1934). 
Nejvíce divadelních aktivit v této době projevovali hasiči, kteří v roce 1931 hráli dokonce  
dvě představení a k tomu je�tě dětské představení v hostinci u Dostalů. Dal�í 
představení, u kterých se v kronikách nedochoval název, se sehrála v lesním prostředí 
v letech 1937�1940. 

Po 2. světové válce se hrála představení jako například: Národ pod kří�em, Kří� u 
potoka, Vojnarka a dětská představení. V letech 1947 a 1948 nacvičil dvě dětská 
představení  s �áky obecní �koly na Hlíně pan učitel �ibal. Bylo to představní Koukolíček 
a Ka�párek v ří�i Krakono�ově.  

Po roce 1950 se ji� hraje s vět�ími či men�ími přestávkami jen v přírodě nad vesnicí, 
v pěkném prostředí na okraji lesa � U divadla. Například v roce 1952 Paličova dcera, 
1955 Na�i furianti, 1958 Mary�a, 1959 Třetí zvonění, 1970 Na tý louce zelený � co� byla 
první hra se zpěvy � opereta za doprovodu hudby, 1971 Madlenka z kovárny, 1973 Co 
Čech to muzikant, 1975 Sládci, 1981 Slovácká princezna. 

V poslední době byla sehrána tato představení: 2002 Uličnice, 2003 Nezapře� nikdy 
�eny své, 2004 Divá Bára, 2005 Na letním bytě aneb jak chudá holka ke �těstí při�la, 
2006 Slečna Ťu-Ťu-Ťu, 2007 Na tý louce zelený. 
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V minulosti se na nácviku podíleli: Va�ulín Jan, Neu�il Vilém, Dostalý Drahomír, 
Joch Josef, Bíba Antonín. Maskérem byl po dlouhá léta pan Franti�ek Podracký. Od 
roku 1958 re�íroval představení pan Fiala Alois, který také hrával. V roce 1999 se re�ie 
ujal pan Sliacky Jozef, který rovně� hraje v představeních. Scénu maloval pan Milan 
Dujsík, po jeho smrti v malování pokračuje jeho dcera Milana Pulgretová, která je rovně� 
herečkou divadla v přírodě. 

Vyjmenovat v�echny dal�í herce a herečky, kteří divadlem pro�li anebo stále aktivně 
hrají a zpívají, to by byl dlouhý seznam. Jisté je, �e lesní divadlo na Hlíně, kdy  se 
v současné době hraje ka�dým rokem jedno představní s jednou reprízou v době letních 
prázdnin, v�dy přiláká spoustu náv�těvníků a stalo se ji� pro obec Hlína velkou tradicí. 
Velký dík patří v�em, kteří na divadle pomáhají, hrají a připravují, tedy předev�ím 
divadelnímu spolku, Sboru dobrovolných hasičů na Hlíně, Obecnímu úřadu Hlína a 
dal�ím lidem, kteří se na celé akci podílejí. 

____________________ 
 

� Poslední obecní sluha na Hlíně 
Posledním obecním sluhou byl pan Ondráček Vincenc, který bydlel v domku zvaném 

�Pastou�ka� v č. p. 7, který ji� dnes neexistuje. Jednou z mnoha jeho povinností bylo 
seznamovat občany s nařízeními a vyhlá�kami obecního úřadu. K tomuto účelu pou�íval 
malý bubínek. Bubnováním upozorňoval a svolával občany k poslechu zpráv. Bubnoval 
tak dlouho, dokud kolem sebe neměl dostatečný počet posluchačů určité části obce. 
K bubnování měl vyhrazeno pět stanovi�ť: v Křenové u studny, na placu, dole v Dědině  
před domem č. p. 25, na Kozích Horkách u první lípy od Bránic a před vrchní hospodou 
u Dostálů v č. p. 35. Zprávy začínal obvykle slovy: 

 �Na vědomost se dává�. � nebo �Ve v�eobecnou známost se uvádí ��! 
Obecní sluha byl hrobníkem, spravoval a krmil obecního býka a kozla. Počátkem 

60. let minulého století jeho slu�ba skončila, obecní pastou�ka, kde bydlel, byla 
následně zbořena. 

____________________ 
 

� Jak se kdysi cestovalo 
Do doby, ne� byla do obce zavedena pravidelná autobusová doprava v roce 1954, 

chodívalo se do práce a do �koly pě�ky. Vět�ina občanů pracovala v Brně. Chodili tedy 
do Silůvek na vlak pě�ky Zajíčkem přes �rola�. Kdy� nastaly podzimní plískanice nebo 
bylo po de�ti a na �rolách� by člověk nevytáhl nohy z bláta, museli to obcházet po silnici 
pod Krou�ek a na přejezdu po trati a� na nádra�í. 

Dal�í občané Hlíny chodívali dennodenně za prací pě�ky a� do Oslavan nebo do 
Ivančic. Děti chodily do mě�ťanské �koly rovně� pě�ky do Ivančic. Ráno byl sraz v půl 
sedmé na placu. Chodívalo se za ka�dého počasí, v létě i v zimě, přes Jakub a kdy� 
bylo  de�tivo tak Čagankou. 

�eny za nákupem chodívaly vět�inou do Ivančic a nákup zpět nosily v �huzlu� neboli 
ranci. Auto v polovině minulého století měl v obci jen jeden člověk, motocykly vlastnilo 
�est občanů. 

____________________ 
 

� Bludné balvany 
Nedaleko od vesnice směrem na Moravské Bránice v lesíku zvaném Kotálky se 

nachází zvlá�tní přírodní útvar � velké balvany, kamenné kvádry. Na  místě asi 
12 x 5 metrů je roztrou�eno na 15 balvanů o různých velikostech, ale ani s tím 
nejmen�ím by jedna osoba nepohnula. Největ�í balvan má rozměry 2,5 x 2 metry a 
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vý�ku 180 cm. A le�í na dal�ím balvanu o rozměrech 1,7 x 1 m s vý�kou 1,2 metry. I 
dal�í balvany men�ích rozměrů jsou polo�eny na sobě. Na zemi poblí� těchto seskupení 
le�í kvádr, na kterém je vyryt nápis: 1914�1918 světová válka. Kdo byl autorem tohoto 
nápisu, to se neví. Údajně tento kvádr s nápisem le�el na některém ze dvou seskupení, 
ale několik výrostků ho dávno před rokem 1945 shodilo na zem. 

____________________ 
 

� Kámen a cihly 
V obci se nacházejí místa, kde se lámal kámen a kopala se cihlářská hlína. Kousek 

za kři�ovatkou do Pr�tic směrem ke �pidlenám odbočuje cesta vlevo, od nepaměti se jí 
říká �U lomu�. Dnes u� je toto místo zarostlé a zanedbané, ale kdysi se zde lámal 
stavební kámen. Mnohé domy a stavení, postavené před 2. světovou válkou, mají 
z něho postaveny základy a objevuje se i ve zdech stodol a zídkách. Druhým místem, 
kde se lámal kámen byl Va�ulínův kopec, říkalo se mu �Ve skaly�, bylo to za kovářovou 
zahradou za č. p. 58. Zde se nalámaný kámen rozbíjel na kousky a vyspravovala se jím 
silnice. 

Na Paloučkách se kopala cihlářská hlína a dělaly se z ní nepálené cihly � kotovice 
nebo vepřovice. Některé domy postavené před 2. světovou válkou byly jen z kotovic, 
například ji� nestojící obecní dům pastou�ka, jiné měly z kotovic jen vnitřní zdi a příčky, 
jak se o tom přesvědčují mnozí dne�ní majitelé při rekonstrukcích domů a při opravách. 
V místě, kde se kopala cihlářská hlína a  stávávala su�árna cihel dnes stojí dům č. p. 90. 

____________________ 
 

� Rybník na Paloučkách 
Rybník na Paloučkách byl takřka celý rok  v permanenci. Na jaře a na podzim ho 

vyu�ívali ke  koupání kačeny a husy, v létě a v zimě zase místní děti ke koupání a 
bruslení. Dne�ní protipo�ární  nádr�, která byla vybudována z původního rybníka 
počátkem 60 let, je o něco vět�í ne� byl původní rybník. V létě, zejména o prázdninách 
byl rybník plný dětí, které se cákaly v nepříli� čisté vodě. Dno bylo z kraje pevné, ale dál 
do středu bylo bahna a� po kotníky, ale nikomu to nijak nevadilo. �ádný ekzém, �ádná 
vyrá�ka. Proto�e nebyly tehdy nafukovací matrace, jezdilo se v neckách anebo 
v trokách, ve kterých se o zabijačce pařila prasata. V zimě se na rybníku bruslilo. A kdy� 
napadl sníh, sáňkovalo se na silnici od rozhledny a� po Kozí Horky. Tehdy neměl nikdo 
v obci auto a tak nehrozilo dětem �ádné nebezpečí. 

____________________ 
 

� Válečné události 
Hrůzy válek v minulosti se dotkly i Hlíny. Je jisté, �e Hlína trpěla vojenskými vpády 

zvlá�tě v roce 1645, kdy �védové obléhali Brno a v dalekém okolí ničili vesnice. 
Před třicetiletou válkou bylo na Hlíně 26 domů, po ní jen 10 obydlených, ostatní 

pusté v rozvalinách.  
V době vpádu Prusů a Sasů v roce 1742 musela Hlína vydat 70 zlatých, proviant, 3 

koně a krávy, vůz a 66 kusů drůbe�e. Napoleonské války Hlínu celkem u�etřily, hor�í to 
bylo za války Prusko-Rakouské v roce 1866. Tehdy po porá�ce rakouského vojska 
Prusové zaplavili celou Moravu. Hlína měla jejich posádku, kterou musela �ivit, v�e 
v odhadní ceně 858 zlatých. 

První světové války se zúčastnilo celkem 66 mu�ů z Hlíny. Tehdy měla Hlína 372 
obyvatel. 

Čerpáno z materiálů hlínského kronikáře pana Jaroslava Va�ulína. 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
V této rubrice vás budeme informovat o 

příjemných a někdy i bohu�el smutných 
�ivotních událostech občanů Hlíny, ale určitě 
těch příjemněj�ích událostí bude více. 
Naleznete zde gratulace na�im občanům 
k významným �ivotním jubileím, budeme 
informovat  o sňatcích hlínských �en a mu�ů, 
o narození nových občánků obce Hlíny a 
bohu�el také o úmrtích na�ich občanů. 
Neopomeneme ani na sdělení o tom, kdo se 
do Hlíny přistěhoval a kdo se odstěhoval. 

 
V roce 2008 se na Hlíně narodila dvě 

miminka, Samuel Sklenařík a Natálka 
Ondrá�ková. Oběma dětem přejeme hodně 
zdraví, lásky a radosti. 

 
O ledna 2008 do konce listopadu se 

z Hlíny odstěhovalo 10 osob a přistěhovalo se 
6 nových občanů, které tímto vítáme a 
přejeme, aby se jim na Hlíně líbilo. 

 
V prvním čtvrtletí roku 2009 oslaví významná �ivotní jubilea tito hlín�tí občané: 

paní Jana Musilová, paní Marie Čechová a paní Marie Ho�ková. Blahopřejeme s přáním 
pevného zdraví, �ivotního elánu, pohody a radosti. 
 

Na konci listopadu 2008 měla Hlína 229 obyvatel, z toho je 122 mu�ů a 107 �en. 
 
 
MALÉ POVÍDÁNÍ O VÁNOCÍCH � 1. část 

Den Je�í�ova narození se slaví v křesťanském světě od 4. stol. 
25. prosince. Na tento den připadala slavnost �nepora�eného slunce� (sol invictus). 
Východní církev slavívala narození Krista 6. ledna. To bylo datum jednoho pohanského 
svátku v Alexandrii: �Narození Bo�ského eonu�. Západní církev � v Římě � slavila 
25. prosince a to bylo zase datum starého pohanského svátku �Narození věčného 
slunce�. Později po řadu století překryla tento obsah svátku úcta ke svatým třem králům 
(počet tří byl odvozen od tří královských darů, kteří mágové Je�í�ovi přinesli). 

Asi od 16. stol. se roz�ířily dnes je�tě trvající zvyky: domácí jesle, obdarovávání dětí, 
ozdobená jedle atd. 

____________________ 
 
Vánoce � �dvanáct noce� � posvátné noci (z německého Weihnachten). 
Na vlastní biblickou zvěst �idovsko-křesťanskou, bez ní� by Vánoce byly jen 

sentimentálním dojímáním, jsou napojeny i zvyky a symboly, převzaté z oblasti 
mimobiblické, vnesené pohanskými národy Evropy z jejich starých domácích kultur. 

Vánoční svátky a doba před nimi se tak staly kouzelnou řekou s mnoha přítoky. 
Neoddělujme a nerozbíjejme proto souvislý proud těchto svátků a nechme se jím 

uná�et: 
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Ústřední motiv betléma z kostela sv. Kunhuty na Hlíně, prosinec 2007. 
 
Advent 

Advent pochází z katolické církve. Je to období radostného očekávání a tě�ení � 
věřící se tě�í na příchod Spasitele, ostatní na nejpříjemněj�í svátky v roce. Kdo si v 
těchto dnech přivstane a kolem �esté hodiny je v kostele, usly�í takzvané roráty, písně, 
které se zpívají na jitřních m�ích. Křesťané doporučují pro adventní týdny mírný půst, 
proto�e střídmost v jídle bystří rozjímání. Adventní doba trvá čtyři neděle před slavností 
Narození Páně (25. prosince). Děti dostávají adventní kalendáře a otevírají ka�dý den 
jedno čokoládové okénko. Tématem adventní doby je příchod Krista. Advent je 
rozčleněn na dvě části. Od první neděle adventní do 16. prosince je pozornost upřena 
na příchod Krista. Druhou částí je poslední adventní týden � 17.�24. prosince � a je 
zaměřena ke slavnosti Narození Páně. 

____________________ 
 

Adventní věnec 
K nejznáměj�ím symbolům předvánočního času patří adventní věnec. Svíčky na 

něm si zapalují i nevěřící. A proč se zapalují svíčky? Dny se zkracují, tmy přibývá. 
Postupné roz�íhání svící na adventním věnci symbolizuje, �e příchod Krista do �ivota 
znamená přemo�ení temnoty a nárůst světla, pokoje a radosti. Věnec je víc, ne� pouhou 
okrasou. Zelené větve provoní dům, znamenají �ivot uprostřed odpočívající přírody, kruh 
vyjadřuje společenství a plameny světlo, které osvěcuje ka�dého člověka. Svíce jsou 
čtyři jako čtyři adventní neděle. 

Původní barvou adventu je fialová � podle barvy kně�ského roucha. Fialová v�ak 
bývala v minulosti velkou vzácností, a tak ji v domácím prostředí nahradila lehce 
dostupná červená. Křesťanská tradice na jedné straně sice velí fialovou, lidová tradice 
na straně druhé v�ak zapovídá umělé materiály. Fialovou ov�em v přírodě prakticky 
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nese�enete. Chcete-li mít tedy hezký adventní věnec, bez červené se patrně 
neobejdete. 

Základem věnce je jakákoli zelená dřevina � jedle, smrk, borovice, ale i některá 
zahradní dřevina (je ohebněj�í a nepíchá). Adventní věnce nepatří nikam jinam, ne� na 
vstupní dveře.  

____________________ 
 

4. prosinec - Sv. Barbora 
Narodila se počátkem 3. století v maloasijské Nikomedii v rodině bohatého kupce, 

zavilého nepřítele křesťanů. Aby dceru uchránil před světskými svody, nechal u svého 
domu vystavět luxusně zařízenou vě�, v ní� dceru uzavřel. Tato vě� je atributem, s ním� 
se sv. Barbora zobrazuje nejčastěji. Mezi slou�ícími v�ak pracoval tajný křesťan, který 
sv. Barboru obrátil na víru. � Jednou nalezl její otec u ní kří� a sv. Barbora se přiznala, 
�e je křesťankou. Rozzuřený otec uchopil meč a chtěl ji na místě zabít, ale dívce se 
podařilo uprchnout do nedalekých hor. Otec ji v�ak vypátral, odvedl domů a sna�il se 
donutit ji zříci se křesťanství. Kdy� neuspěl, odevzdal ji soudci. � Mučení sv. Barbory 
viděla �ena jménem Julia (Juliána); se soucitem předstoupila před soudce a přiznala se 
také ke křesťanství. V tu chvíli se sv. Barboře rány zázrakem zhojily. Soudce ji dal mučit 
je�tě ukrutněji. � Sv. Barbora patří mezi čtrnáct svatých pomocníků, jejich� společná 
památka se slaví 4. prosince. 

V předvečer svátku chodívaly po venkovských domech �Barborky� � �eny a děvčata 
zahalené do bílých prostěradel či �atů se závojem nebo rou�kou přes obličej. Výjimečně 
byly převlečeny za jepti�ky nebo měly vlasy rozpu�těné na záda, případně s věnečkem 
na hlavě. Převládala bílá barva, symbolizující panenskou čistotu. V ruce dr�ely ko�ík 
s ovocem a sladkostmi, jimi� podělily děti, ve druhé měly metlu, jí� hrozily zlobivým 
dětem. Svůj příchod někdy ohla�ovaly zvonkem, tlučením na okno nebo jen ti�e 
vstoupily a křesťansky pozdravily. Sborově zazpívaly píseň o sv. Barboře, případně se 
s rodinou společně pomodlily a pokračovaly k sousedům: My tři Barborky jsme � 
z daleké krajiny jdeme � a dárky vám neseme. 

V řadě zemí střední Evropy, v českých zemích, Rakousku, Bavorsku, Westfálsku i 
jinde, řezali lidé toho dne tře�ňové větvičky (�barborky�), nejen jako ozdobu světnice, ale 
jejich prostřednictvím se rovně� vě�tilo. Dávaly se do nádoby s vodou. Někdy děvčata 
pojmenovala ka�dou větvičku jménem některého chlapce a věřila, �e si vezmou toho, 
jeho� jméno ponese ta, která první rozkvete. Jindy se počítalo, kolikátý den po sv. 
Barboře větvička rozkvete, aby se určil nej�ťastněj�í měsíc pří�tího roku (rozkvetla-li 5. 
den, nejlep�í měl být květen). 

____________________ 
 

6. prosinec - Sv. Mikulá� 
Narodil se v Lykijském městě Pataře kolem roku 250 v rodině zbo�ných křesťanů; ji� 

jako mladík přijal ni��í duchovní svěcení. Po smrti rodičů rozdal část majetku chudým. 
Legenda vypráví, �e se v té době dostal jistý mu� do takových dluhů, �e mu zbývalo 
jediné � prodat své tři dcery do nevěstince. Kdy� se o tom dozvěděl sv. Mikulá�, 
vhazoval otevřeným oknem do lo�nice dívek tři noci za sebou peníze, jimi� jejich otec 
nejen splatil dluhy, ale je�tě zbylo na věno. � Aby sv. Mikulá� unikl projevům vděčnosti, 
vydal se na pouť do Palestiny. V maloasijském městě Myra zemřel v té době biskup. 
Volba nového nebyla jednoduchá a posléze se přítomní shodli, �e se biskupem stane 
ten, kdo vstoupí následujícího rána jako prvý do chrámu. Tím byl putující sv. Mikulá�. � 
Nejprve se vzpíral, ale posléze úřad přijal. To ho je�tě utvrdilo v odříkání a pokoře. Za 
panování císaře Diokleciána byli počátkem 4. století v celé římské ří�i pronásledováni 
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křesťané. Také sv. Mikulá� byl na několik let uvězněn. Roku 313 povolil císař Konstantin 
křesťanství milánským ediktem; sv. Mikulá� byl propu�těn a opět mohl zastávat 
biskupský úřad. Účastnil se jednání Nicejského sněmu, pak snad vykonal je�tě pouť do 
Říma; zemřel mezi léty 345 a 352. 

Svatý Mikulá� se záhy stal jedním z nejuctívaněj�ích světců východní církve (na 
území východořímské ří�e, později Byzance). Pochován byl v Myře, ale roku 1087 byly 
jeho ostatky uloupeny a převezeny do jihoitalského městečka Bari, v něm� se zastavil 
podle legendy během poutě do Říma. V 11. století se začal jeho kult �ířit 
v západoevropských zemích, předev�ím zásluhou normanských mořeplavců, kteří ho 
přijali za patrona námořníků. Záhy uctívali sv. Mikulá�e ve Francii, ve 12. století 
v Německu a ve 13. a 14. století i v českých zemích. 

Ve středověku sv. Mikulá� chránil námořníky a rybáře, ve střední Evropě převozníky, 
pečoval o mosty, chránil před povodněmi. Původem byla zřejmě legenda o námořnících, 
které světec zachránil na rozbouřeném moři. Vznikla v byzantském prostředí a roz�ířila 
se po celé Evropě. Znal ji také český lid, jak svědčí také poznámka v Bibli kralické ze 
16. století. Později horlil kněz Zámrský, �e �moc vlny, bouřky, moře uspokojovati 
připisovali staří pohané Neptunovi; nyničko pověreční připisují tou� moc sv. Mikulá�ovi�. 
Jako patrona vod a mostů ho v českých zemích od počátku 18. století vytlačil sv. Jan 
Nepomucký. 

Svátek sv. Mikulá�e se od středověku spojoval s vírou v bohatství. Proto obchodníci 
uzavírali toho dne rádi slo�ité obchody. V některých zemích je pova�ován za patrona 
�ťastného man�elství, modlí se k němu svobodné dívky, tou�ící po �enichovi � podle 
jedné legendy o�ivil sv. Mikulá� zavra�děné děti; odtud pochází lidová víra roz�ířená 
předev�ím v alpských zemích, �e nosí děti a pomáhá rodičkám v tě�ké chvíli. Ve 
francouzských klá�terních �kolách vystupoval jako ochránce dětí před nemocemi a 
v ne�těstí. Ve starých českých �kolách se setkáváme se �ákovskými mikulá�skými 
obchůzkami, jim� se říkalo �uvádění biskupa do domu�. Na počátku 16. století měl 
takovou koledu povolenu učitel v Praze, Slaném, Stříbře, Městci Králové, Trutnově i 
jinde. 

�tědrost světce vychází z legendy o obdarování tří dcer zadlu�eného otce. 
Sv. Mikulá� (St. Nicolaus, odvozeně Santa Claus) naděluje dětem dárky o vánocích 
v Anglii, USA, �védsku a v dal�ích zemích. Ke spojení postavy sv. Mikulá�e s vánoční 
nadílkou v�ak ve střední Evropě nedo�lo. V české tradici se mikulá�ská nadílka 
odbývala v�dy v předvečer světcova svátku. � Rozpustilé mikulá�ské ma�kary 
obcházely domácnosti ji� ve středověku, v českých zemích existují nejstar�í zápisy o 
nich ze 14. století. Teprve později se změnily v nadílku dětem. 

____________________ 
 

13. prosinec - Sv. Lucie 
Narodila se ve 3. století v sicilských Syrakusách v rodině zámo�ných křesťanů. Po 

otcově smrti její matka sjednala sňatek s bohatým pohanským mladíkem. Lucie sňatek 
odmítla a po�ádala matku, aby jí předala věno, které hodlala rozdat chudým. Matka si 
v�ak chtěla díl jmění ponechat a teprve po smrti ho odkázat na dobročinné účely, ale 
sv. Lucie ji pokárala, �e kdo dává Bohu jen to, co nemů�e vzít na věčnost, nemá před 
Bohem z takového daru zásluhy. � Kdy� se Luciin nápadník dozvěděl, �e rozdala 
v�echen majetek, ob�aloval ji u soudu jako křesťanku. Soudce jí přikázal obětovat 
pohanským bohům, ale dívka odmítla. Proto nařídil odvléci ji do nevěstince, ale sv. Lucie 
stála jako přirostlá k zemi a nebylo v silách biřiců pohnout s ní. Kat, který byl přítomen, 
se rozezlil a vrazil sv. Lucii dýku do hrdla (stalo se roku 304). 
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Sv. Lucie je uctívána jako patronka �vadlen a kočích, český lid ji v minulosti 
pova�oval za ochránkyni před čarodějnicemi. Na severovýchodní Moravě věřili, �e právě 
na její svátek se shroma�ďují čarodějnice na Radho�ti a konají své rejdy. Proto dávaly 
pověrčivé hospodyně od sv. Lucie a� do Bo�ího hodu vánočního ka�dý den dobytku 
kousek zaříkaného těsta smíchaného se zvlá�tním kořením, aby jej ochránily. Ve 
Slezsku zase dávaly ka�dý den od sv. Lucie a� do vánoc stranou jedno poleno; jimi se 
na �tědrý den topilo. Lidé věřili, �e se tak ochrání v pří�tím roce před čarodějnicemi. Ze 
stejného důvodu dělali nad vraty chléva svěcenou vodou tři kří�ky. � Jiná pověra radila 
zhotovit mezi svátky sv. Lucie a Bo�ím hodem vánočním stoličku z desky v ní� je suk, 
který se pak vyrazil. Stoličku si měl hospodář vzít o Bo�ím hodu vánočním do kostela na 
ranní m�i a otvorem po suku se podívat zpoza hlavního oltáře po sousedkách; ihned 
poznal, která z nich je čarodějnice. 

Je známo pořekadlo �Svatá Lucie, noci upije�, které znamenalo, �e od tohoto dne by 
se měl začít zimní den prodlu�ovat a noc zkracovat. Nemá v�ak pravdu, proto�e to se 
děje a� od zimního slunovratu. Vzniká tedy otázka, jak tuto nesrovnalost vysvětlit. 
Objevil se názor, �e jde o omyl lidu. S tím v�ak nelze souhlasit, proto�e právě kalendářní 
lidová pořekadla a pranostiky jsou velice přesné, vycházejí z dlouholetého pozorování 
přírody. � Rozdíl mezi zmíněným pořekadlem a skutečností vyplývá z nesrovnalostí 
mezi star�ím juliánským kalendářem a skutečným slunečním časem. Juliánský kalendář 
se v důsledku určitých nepřesností posunoval ka�dých 128 let zhruba o jeden den vpřed 
ve srovnání se skutečným časem. Tak se mohlo ve středověku stát, �e svátek sv. Lucie 
v určitých letech připadl podle kalendáře na den zimního slunovratu. Propočty lze zjistit, 
�e pořekadlo o upíjení noci sv. Lucií muselo vzniknout ve 14. a� 15. století, kdy platilo. 
Po reformě kalendáře a posunu času přestalo mít pravdu, přesto ho lidová ústní tradice 
uchovala. 

____________________ 
 

Prosinec 
Prosinec je poslední měsíc v roce. Název patrně souvisí se slovem siný, proto�e dny 

jsou �edivé, bledé, polojasné, často mlhavé, slunce svítí nejslaběji. 
Anglicky � December, francouzsky � décembre, latinsky � December, maďarsky � 

december, německy � Dezember, polsky � grudzién, rusky � декабрь, slovensky � 
december. 

____________________ 
 

Vánočka 
Vánočka má dlouhou historii a udr�ela se v oblibě a� do dne�ní doby. První zmínka 

o vánočce je ze 16. století a za dlouhá léta pro�la drobnými proměnami. V minulosti byla 
pojmenována jako húska nebo calta a někde se v Čechách dodnes setkáváme 
s nejrůzněj�ími pojmenováními � pletenice, pletanka, �tědrovice, �tědrovečernice, 
�tricka, �trucla, �emle, ceplík. Dříve vánočku mohli péct pouze cechovní řemeslníci � 
pekaři. Od 18. století si je začali lidé péct doma sami. První z doma upečených vánoček 
měl dostat hospodář, aby se mu urodilo hojně obilí. 

Velká vánočka se na závěr �tědrovečerní večeře rozkrájela. Někde z ní o �tědrém 
večeru dávali po krajíčku dobytku, aby byl zdravý a ne�kodily mu zlé síly. 

Zhotovit vánočku nebylo a není jednoduché, a proto se při přípravě těsta, pletení a 
pečení vánočky udr�ovaly různé zvyky, které měly vánočce zajistit zdar. Hospodyně 
měla zadělávat v bílé zástěře a �átku, neměla mluvit, při kynutí těsta měla vyskakovat 
vysoko do vý�ky. Dávným zvykem také bylo zapékání mince. Kdo ji při krájení na�el, 
měl jistotu, �e bude zdráv a bohatý po celý následující rok. Připálená nebo natr�ená 
vánočka vě�tila nezdar. 



HLÍNSKÉ ROZHLEDY, PROSINEC 2008 24 

Vánoce ve 23 jazycích 
Anglicky  Christmas 
Chorvatsky  Bozic 
Portugalsky  natal 
Arabsky  id al�milad 
Indonésky  Hari Natal 
Rumunsky  Graciun 
Dánsky  jul 
Italsky  Natale 
Rusky  ra�destvó 
Esperanto  Kristnasko 
Japonsky  kurisumasu 

[krismas] 
Řecky  Christouyenna 

Finsky  joulu 
Maďarsky  karácsony 
�panělsky  Navidad 
Francouzsky Noel 
Německy  Weihnachten 
�védsky  jul 
Hebrejsky  chagamolad 

hanotsri 
Norsky  jul 
Turecky  Noel 
Holandsky  Kerstmis 
Polsky  Boze Narodzenie 

____________________ 
 

Staročeské Vánoce 
Če�i se v 19. století tě�ili na příchod Vánoc dlouhé týdny a vůbec jim nevadilo, �e 

peněz je poskrovnu a vánoční dárky, které dostanou, budou nejspí�e velmi potřebné 
věci, které by se tak jako tak musely koupit. Dříve nebyly Vánoce ani tak o dárcích, jako 
spí�e o vzájemné lásce a přátelství, radosti a pocitu sounále�itosti v rodině, která se 
se�la ke společným oslavám pod rodným krovem. Několik dnů před Vánocemi napekly 
hospodyně chléb a ulo�ily ho do o�atek. V bohat�ích domácnostech daly k bochníkům 
péct také pečlivě upletené, �loutkem potřené a máslem poma�těné vánočky z bílé 
mouky, hrozinek a mandlí. O �tědrém dnu od časného rána praskal v peci a kamnech 
oheň. Připravovala se �tědrovečerní večeře. Vařil se hrách, čočka, několik druhů 
polévek, mezi nimi� nechyběla bramboračka a rybí polévka, pekl se kuba z krup a 
česneku. Mezitím co se hospodyně sna�ila v kuchyni zabavit děti, přinesl v některých 
krajích hospodář tajně stromeček a ustrojil ho do slavnostního hávu. Jinde se stavěly 
betlémy. Lidé se od rána postili, aby večer uviděli �zlaté prasátko�. S přicházejícím 
soumrakem děti stále častěji vybíhaly ven, pozorovaly nebe a hlídaly, kdy se objeví první 
hvězdička. S první hvězdou si rodina sedla k slavnostnímu stolu prostřenému bílým 
ubrusem. Večeři zahajovala společná modlitba, vzpomínka na uplynulý rok a 
poděkování Bohu za v�e dobré, co přinesl, i za to, co vzal. Nejdříve hospodyně postavila 
na stůl mísu s hrachem. Klíček hrachu má podobu kalichu a podle tradice spojoval 
v�echny stolovníky v dobrém i zlém. Potom paní domu odebrala z mísy po l�íci pro 
ka�dé z domácích zvířat. Teprve pak si podle vá�nosti a stáří nabírali ostatní. Po hrachu 
se podávaly polévky pro sílu, čočka, aby byly peníze, kuba, masitý pokrm nebo ryba pro 
radost. Kosti se dávaly na jeden talíř a po večeři je hospodář odnesl ve lněném 
ubrousku pod jabloň. Naposledy se na stole objevila vánočka a cukroví. Pila se bílá 
káva, čaj, nechybělo ani trochu piva, vína nebo hlt pálenky pro dobré za�ití. Kdy� 
zazvonil zvoneček, přinesl hospodář do místnosti stromeček ově�ený jablíčky, su�eným 
ovocem, cukrovím, kostkami cukru zabalenými do barevných papírků, ořechy a řetězy. 
Na stromečku se zapálily svíčky a v�ichni zpívali koledy. Ty se pak u stromečku zpívaly 
ka�dý večer, dokud se neodstrojil a Vánoce neskončily. 

Někde v�ak stromeček neznali nebo ho pova�ovali za německý zvyk a po 
starodávném způsobu strojili jesle. O svátku Narození Páně do nich kladli figurku 
novorozeňátka a přidávali postavičky anděla, pastýřů a darovníků. Postavičky třech králů 
a jejich průvodu se stávaly součástí betlémského výjevu a� 6. ledna. 
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O �tědrém večeru se po večeři vě�tilo. Na stůl se postavilo umyvadlo a pou�těly se 
v něm lodičky ze skořápek vla�ských ořechů. Lilo se olovo. Přes rameno se směrem ke 
dveřím házela bota. Na venkově děvčata třásla bezem. Vdala se tam, odkud se ozval 
�těkot psa. Vyvrcholením �tědrovečerních oslav byla půlnoční m�e. Lidé se scházeli v 
kostele, kde vedle oltáře stály jesličky. Venku byla zima, sníh a tma. Uvnitř kostela, 
ohřátého dechem věřících, zářily svíce. Varhany doprovázely hlasy zpěváků, ke kterým 
se postupně v�ichni přidávali. Tak se o půlnoci �tědrého večera narodil v srdcích lidí 
Kristus. V�ichni věřili, �e je přítomen na bohoslu�bě právě v tom jejich kostele. Cítili 
přítomnost lásky malého dítěte a s nadějí hleděli do nového roku. 

____________________ 
 

Koledování a koledy 
Koledování je staročeský zvyk, kdy koledníci hromadně obcházeli domy, často 

přestrojeni za ma�kary, a v ka�dém domě opakovali písně a sbírali dárky. Hlavní dobou 
koledování je období mezi �tědrým dnem a svátkem Tří králů, tedy mezi 24. prosincem 
a 6. lednem. 

Nejčastěji se chodilo koledovat na �tědrý den, svátek �těpána a na Nový rok. 
Dal�ím koledním obdobím byly velikonoční svátky. Obě tyto doby souvisí s původním 
posláním koled, pozdravit ka�dý dům na počátku nového roku � ať ji� kalendářního, tak 
hospodářského � při zahájení zemědělských prací. 

Středověká církev vytýkala koledníkům příli�nou nevázanost a byla i proti 
přestrojování mu�ů a �en navzájem a maskování za zvířata. Církev tedy nakonec 
zakázala lidové kolední obchůzky a začala zavádět kolední obchůzky kně�í. Tímto 
chtěla nahradit staré koledování, a tak byly lidové koledy ve 14. století vystřídány 
církevními vánočními písněmi o Kristově narození nejdříve v latině, později v národním 
jazyce. 

____________________ 
 

Zvyky 
� Lití olova 

Nad plamenem se na kovové lopatce roz�haví kousek olova a� k bodu tání. Připraví 
se nádoba s vodou (plechový lavor) a tekoucí olovo se do ní opatrně, ale naráz vlije. 
Vznikne tak odlitek velmi abstraktních tvarů. Přítomní se pak sna�í rozpoznat, čemu 
(komu) je odlitek podobný. Podle tvaru se pak usuzuje, co koho čeká. 

 

– Krájení jablka 
Po �tědrovečerní večeři se no�em přepůlí jablko, ale kolmo na osu, napříč. Obě 

poloviny se v�em uká�í a zále�í na tom, jaký tvar má vnitřní část s jádry. Pokud vypadá 
jako pěti, nebo vícecípá hvězda, sejdou se v�ichni za rok ve zdraví. Pokud má tvar kří�e, 
je čtyřcípá, pak někdo z přítomných tě�ce onemocní, nebo zemře. Tohoto zvyku se není 
třeba bát. Vybírejte zdravé, velké jablko. A nezapomeňte � od �tědrovečerní večeře se 
nevstává! 

 

– Pou�tění lodiček 
Připraví se lavor s vodou a staré vánoční svíčky (viz dále). Rozpůlí se několik 

vla�ských ořechů a do prázdných polovin jeho skořápek se nakapaným voskem upevní 
v�dy po jednom úlomku vánoční svíčky. Lodičky se zapálenými svíčkami se nechají 
plout po vodě. Majitele lodičky, která vydr�í nejdéle svítit a nepotopí se, čeká dlouhý a 
�ťastný �ivot. Je i jiné vysvětlení tohoto zvyku. Ka�dý si udělá svou lodičku a pokud se 
lodička dr�í při kraji nádoby, její majitel se bude celý rok dr�et doma. Jestli�e lodička 
pluje ke středu nádoby, vydá se do světa. 
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� Půst 
Na �tědrý den se zachovává a� do večera přísný půst. Dětem, které se nemohou 

dočkat, se slibuje, �e vydr�í-li nejíst, uvidí zlaté prasátko. 
Ke společné večeři se zasedá, kdy� vyjde první hvězda. 
 

� Stíny 
Kdy� se rozsvítí, dívají se v�ichni po stěnách. Čí stín nemá hlavu, ten do roka 

zemře. 
 

� Střevíc 
Svobodné dívky házejí střevícem přes hlavu. Obrátí-li se patou ke dveřím, zůstanou 

doma. Obrátí-li se �pičkou ke dveřím, provdají se a odejdou. 
 

� U �tědrovečerní večeře 
� chystá se o jeden talíř navíc, pro náhodného hosta, 
� pod talíř se schová zlatý penízek, 
� �upinky z kapra pro �těstí, a aby se nás dr�ely penízky, 
� od slavnostní večeře se nesmí vstát, ani kdyby někdo bu�il na dveře, proto�e ten, 

kdo vstane, do roka zemře. 
 

Dokončení tohoto malého vánočního povídání bude v pří�tím prosincovém čísle, 
tj. ročník 1, číslo 4., prosinec 2009. Naleznete zde povídání o betlémech, 

vánočním stromku, jmelí, o slavení Vánoc ve světě a o pranostikách 
vztahujících se k tomuto ročnímu období. 

 
 
ZA HRANICEMI OBCE ANEB CO SE DĚJE POD KOPCI 

Pohled na Pavlovské kopce z Rozhledny Vladimíra Men�íka na Hlíně, 18. června 2007. 
 
• 27. prosince 2008 � Vánoční koncert dechové hudby �ohajka z Dolních 

Bojanovic, orlovna Silůvky, začátek 17.00 hod., pořádá Obecní úřad Silůvky, 
tel.: 547 225 127. 

• 4. ledna 2008 � Tříkrálový koncert, kostel sv. Cyrila a Metoděje v Jezeřanech-
Mar�ovicích, 16.00�18.00 hod., pořádá Smí�ený pěvecký sbor CANTAMUS CORDE 
Jezeřany-Mar�ovice 

• 10. ledna 2009 � jubilejní 30. ročník zimního závodu dvojic �Zimní stopou okolo 
Silůvek�, sokolovna Silůvky, začátek 9.00 hod., pořádá skautský oddíl Sokolík 
Silůvky � 4. oddíl YMCA T. S. a TJ Sokol Silůvky, tel.: 723 399 394. 

• 7. února 2009 � Orelský ples, hraje dechová hudba Májovanka z Holíča, orlovna 
Silůvky, začátek 20.00 hod., pořádá Orel jednota Silůvky, předprodej 
tel.: 547 225 615. 
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• 21. února 2009 � Ma�karní ostatky, sokolovna Silůvky, pořádá TJ Sokol Silůvky, 
tel.: 731 565 689. 

 
 

4. oddíl YMCA T. S. Sokolík Silůvky 

ji� více ne� 60 roků skautského hnutí 
v Silůvkách � léty prověřená kvalita. 

 
Jakékoliv dal�í informace o činnosti oddílu � pravidelná celoroční činnost, 
víkendové jedno i vícedenní akce, letní stanové tábory a mnoho dal�ího 

   naleznete na: 
http://sokolik.siluvky.cz/ 

Na�ím cílem je smysluplně vyplnit volný čas dětí mláde�e 
a ukázat jim i jiné formy zábavy, ne� jen internet a televizi. 

 
 

December 
� toho času obzvlá�tě kdy� sníh sprchl, mají se oulové dobře uzavírati, aby včely 

nemohly, neb se ne v�ecky zase vrátí. Prosinec nastal, s ním sníh, led zima, floře bohyni 
�muk se odnímá. 

Prosinec zelí, mléko zapovídá, a k pou�tění hlavní �ilou prohlídá. Ovoce, křen, 
petr�el sílí srdce, krotí kámen, zření v �ivotě brzce. Víno čistě pí a jez, co zahřívá, to 
zahřívá, to zdraví svému ji� dobře prospívá. Prosinec přiná�í zimu, pí víno a jez zvěřinu, 
slunce jde na kozoro�ce, stře� od zimy své srdce. 

Zima nastává, rok dokonává, dej bůh, by přestala bída a konec vzala. 
____________________ 

 

Januarius 
� tohoto měsíce práce tvá ať jest: 
opravu do zahrad a na pole vyvá�eti, dříví k stavení k palivu a na prkna k pile voz, 

obilí na obilnicích přesejpej, mouku mlíti a slad dělati dej, vína stěhuj, dívky ať předou a 
peří derou, ty pak, hospodáři, k mlatu pilně přihlí�ej a pomalu ječmen a oves i hrách 
k setí mlátiti dej. V zahradách na stromích pavučiny sbírej a co suchého osekej. Tohoto 
měsíce línají koně, proto� mají se pilně hlídati, hřebelcem dobře česati a čistotně 
chovati, tak aby jich přibývalo. Leden pou�tění krve a lékařství brání, teplou �ílu, která 
jde od sleziny, na levé ruce dej zatít, �etř se zimy, teplých kořenných krmí, vína, lázně 
mů�e� pro �aludek u�ívati vá�ně. Ledna měsíce chladného po�ívej vína dobrého, 
Slunce vchází na vodnáře, dlouhá noc se od nás béře. V tento čas se mejti, mů�ť lehce 
�koditi, u�ívej pokoje, střídmě se chovaje. 



HLÍNSKÉ ROZHLEDY, PROSINEC 2008 28 

Februarius 
� tohoto měsíce holubí trus do zahrad, kde tráva růsti 

nechce, vyná�ej, slad dělej a pomalu pivo na le�ení vař, k včelám 
pilně přihlí�ej, stromoví �těpuj, neb tohoto měsíce �těpovanému 
ne tak snadno červ u�kodí. Kdy� Slunce v outerý masopustní 
ráno vyjde, tedy ranní setí se podaří, a kdy� v masopustě dobré 
povětří jest, hrách se dobře podaří. 
Únor je�tě bývá studený, to víme, v�ak �e brzy přijde jaro, se 
tě�íme. Únor měsíc zimou nám hrozí dosti, jez maso, mléko, zelí, 
coť k libosti. Při levém palci pou�těj �ilou hlavní, starčkový trank 
jest lékařství dávní, řeřicha, z kardobenedyktu voda pomů�, jestli 
od zimnice příhoda. Února toho měsíce měj se, pou�těj, jez 
zajíce, slunce se k rybám přená�í, mokré časy nám přiná�í. 

rady Evermoda Jiřího Ko�etického z roku 1690 
 
 

ZÁVĚREČNÉ SLOVO 
Na�i milí čtenáři, 

děkujeme vám, �e jste zpravodaj Hlínské rozhledy prolistovali anebo i celý přečetli a 
�e jste se dostali a� na jeho samý konec. Věříme, �e se snad vět�ině z vás zpravodaj 
líbí a �e se budete alespoň malinko tě�it na jeho dal�í pokračování, které vyjde ji� 
v březnu 2009. V březnovém vydání vám opět přineseme spoustu informací o dění 
v na�í malebné obci, povíme vám něco zajímavého o jaru a tradicích s ním spojených, 
zvlá�tní článek budeme věnovat hlínskému kostelu, podíváme se i do místní lidové 
knihovny a mnohé dal�í a dal�í informace, ale to u� je pro vás překvapením. 

Budeme také rádi, pokud nám budete chtít poslat nějaké rady, zajímavosti, podněty 
a připomínky pro dal�í vydání zpravodaje. Učinit tak mů�ete písemně na adrese 
Obecního úřadu Hlína nebo prostřednictvím elektronické adresy Hlinaci@seznam.cz 
anebo telefonicky na telefonním čísle obecního úřadu 546 421 129. 
 
 

PŘÁNÍ REDAKCE 
Kdy� v těchto dnech pobíháte ulicemi města anebo horlivě uklízíte va�e příbytky a 

samými starostmi o svátky, které jsou za dveřmi, nemáte čas se na ně tě�it, tak 
přemý�lejte: jenom spotřební zbo�í je v dávkách. Pocity jsou pořád je�tě neomezené. 
Nic to nestojí mít člověka rád a říkat mu to. Kdy� nám tedy dojdou peníze, není to je�tě 
�ádná tragedie. Ale jestli nemáte nikoho, koho byste mohli mít rádi, pak je nejvy��í čas 
se porozhlédnout. A to je�tě před Vánocemi. Není to tě�ké, lidi, které mů�ete mít rádi, 
potkáváte na ka�dém kroku�. 

Přejeme Vám v�em kouzelné Vánoce a v novém roce 2009 hodně zdraví, lásky, 
pohody, radosti a splnění Va�ich snů. 

Vá� redakční tým - tedy jmenovitě Kamila Veselá, Gábina Nosková a Radek Neu�il. 
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