
 

Jaro na Podevsích, duben 2008. 
 
 
 
V sobotu odpoledne oschnou polní cesty. 
 

Od lesa přijde do dědiny jaro. 
Pod pa�í ponese si skřipky, 
prastarý nástroj z trojitého dřeva. 
 

Některý večer pak se ozve v sadech píseň. 
 

A dlouho do noci a na jediné struně 
neznámý hudebník nám bude vypravovat 
tu prostou věc. 
 

JAN SKÁCEL 
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ÚVODNÍ SLOVO REDAKCE 
Vá�ení a milí čtenáři, 

dostáváte do rukou oficiální první číslo 
zpravodaje Hlínské rozhledy. Soudě podle va�eho 
ohlasu po vydání nultého čísla zpravodaje na konci 
roku 2008 jsme nabyli dojmu, �e řadu z vás 
zpravodaj zaujal, oslovil i potě�il. O to více to tě�í i 
nás, redakční tým, a proto jsme se s chutí pustili do 
tohoto prvního téměř jarního vydání. 

A co si tentokrát mů�ete přečíst? Společně se 
ohlédneme za akcemi na sklonku roku minulého a 
povíme si, co nového se na Hlíně odehrálo na 
počátku roku 2009. Prozradíme vám také něco 
málo z činnosti zastupitelstva obce Hlína, pozveme 
vás na společenské akce a obrazem i slovem nav�tívíte hlínský kostel sv. Kunhuty a 
místní lidovou knihovnu. Také navá�eme na na�e malé povídání o lidových tradicích, 
tentokráte o masopustu, Velikonocích, máji a letnicích. 

Tak se pohodlně usaďte a začtěte se do Va�eho zpravodaje, proto�e noci jsou je�tě 
dlouhé a čekání na jaro se zdá být nekonečné. A pokud se cítíte unavení a nedoká�ete 
se na nic soustředit, zkuste třeba číst, ať u� tento zpravodaj anebo nějakou zajímavou 
knihu, proto�e my�lenkový svět vytvořený čtením knih není mo�né ničím nahradit. Čtení 
rozvíjí fantazii, podněcuje tvořivost i slovní zásobu� 

Tak�e příjemné počtení a krásné jaro Vám 
 

za redakční tým přeje 
Kamila Veselá 

 
 
SLOVO STAROSTY  
� zprávy ze zastupitelstva obce Hlína 

V nultém čísle Hlínských rozhledů jsem Vás informoval, �e v ka�dém dal�ím čísle 
Vám na tomto místě sdělím, co se v na�í obci děje a co připravujeme. V této chvíli je 
aktuální sestavování a schvalování obecního rozpočtu, tedy pár slov k této zále�itosti. 

Na počátku roku 2009 obecní zastupitelstvo zhodnotilo hospodaření obce 
v uplynulém roce a dá se říci, �e jsme si nevedli �patně. Celkové příjmy byly ve vý�i 
3 990 000,- Kč, co� je nejvy��í částka v historii obce. Vět�inu financí tvoří předev�ím 
daňové příjmy. V loňském roce jsme obdr�eli je�tě navíc 450 000,- Kč nájemné za 
rozhlednu, na vstupném se na rozhledně vybralo 111 000,- Kč a na dotacích obdr�ela 
obec 65 000,- Kč. 

A na co byly tyto finanční prostředky pou�ity? Tak předev�ím jsme investovali do 
oprav chodníků a komunikací v celkové částce 880 000,- Kč, dále splátka dluhu na 
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rozhledně 500 000,- Kč. Z těch vět�ích výdajů bych je�tě pro zajímavost uvedl například 
svoz odpadů z obce (popelnice, kontejnery, plast, sklo atd.) 200 000,- Kč, zabezpečení 
�kolní docházky 170 000,- Kč, elektrická energie 130 000,- Kč. Přesné znění příjmů a 
výdajů bude zveřejněno v závěrečném účtu hospodaření obce v následujících dnech. 
Celková vý�e výdajů pak v roce 2008 činila 3 486 000,- Kč. Jak je tedy patrno, je�tě 
zhruba 500 000,- Kč nám zůstalo a bylo převedeno do leto�ního roku. Proto se 
domnívám, �e jsme nehospodařili �patně. 

V počátku ledna byl zveřejněn návrh rozpočtu na rok 2009, který zastupitelstvo na 
veřejném zasedání 11. února 2009 schválilo. V tomto roce budeme finanční prostředky i 
nadále směřovat do oblasti zlep�ení �ivota v obci. Počítáme s vybudováním asfaltové 
komunikace do části obce zvané Paloučky, dokončení úprav kolem autobusové čekárny 
a pokračování chodníku k č. p. 64. Z těch vět�ích je�tě polo�ení nového chodníku po 
výstavbě vodovodu na Kozích horkách. 

Dále budeme investovat do budovy bývalé �koly (výměna oken), prodlou�ení 
in�enýrských sítí v ulici Křenové a nákup pozemků za obecním úřadem. Nesmím je�tě 
zapomenout na rozhlednu, kde zbývá je�tě splatit částku zhruba 600 000,- Kč. 
V leto�ním roce bychom také chtěli provést celkovou rekonstrukci či generální opravu 
veřejného rozhlasu, na kterou jsme po�ádali o dotaci z Programu rozvoje venkova a 
uvidíme, zda bude na�í �ádosti vyhověno. Proběhne také dokončení oprav sochy 
sv. Josefa a chystáme se oslovit projektanta na studii vybudování urnové stěny na 
místním hřbitově. Samostatnou kapitolu výdajů potom tvoří náklady na zabezpečení 
�kolní docházky pro děti z na�í obce, svoz a třídění odpadů, zabezpečení chodu 
obecního úřadu a dal�í. Samozřejmě, �e i nadále budeme finančně podporovat v�echny 
společenské akce v obci, sportovní vy�ití, dětské zájmové krou�ky a charitu. Ve�keré 
tyto informace byly podrobně rozebrány na veřejném zasedání obecního zastupitelstva 
a je velká �koda, �e tak málo z Vás se těchto zasedání zúčastňuje. 

Dále mi dovolte, abych se je�tě pár slovy zmínil o pronájmu hrobových míst na 
místním hřbitově. V loňském roce proběhlo označení hrobů tabulky s čísly dle evidence 
a v leto�ním roce nás čeká uzavírání smluv o pronájmu hrobů na 10 let. Ka�dý nájemce 
v nejbli��í době obdr�í smlouvu o pronájmu, platový výměr na nájem a slo�enku na 
zaplacení. Chtěl bych Vás touto cestou po�ádat o prostudování této smlouvy, 
podepsání a vrácení zpět na Obecní úřad. 

Jak je z vý�e uvedeného vidět, čeká nás v tomto roce spousta práce a úkolů. Já 
věřím, �e společným úsilím se nám to podaří splnit. V pří�tím čísle Hlínských rozhledů 
bych kromě bě�ných zále�itostí chtěl podrobněji informovat o vývoji soudního sporu 
obce s man�eli Procházkovými a o potí�ích při vydávání stavebního povolení na stavbu 
rozhledny pana Řezáče. 
 

Starosta Milo� Dostalý 
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UDÁLOSTI V OBCI 
Vraťme se je�tě k závěru roku minulého, kdy se v na�í obci uskutečnilo několik 

zajímavých akcí. Na počátku prosince pro�el podvečerní Hlínou tradiční Průvod 
andělů. Děti i někteří dospělí společně pro�li celou obcí za zvuku příjemné hudby, která 
se rozléhala z místního rozhlasu. Andělé i andílci si na cestu svítili lucerničkami. Průvod 
byl ukončen společným posezením v budově bývalé obecní �koly, krásně vánočně 
vyzdobené a osvětlené mno�stvím malých svíček. Děti zde nav�tívil svatý Mikulá� a 
předal jim malou nadílku. �koda jen, �e oproti roku předchozímu se této akce zúčastnilo 
méně andělů a andílků, přitom výroba masky anděla není zase tak náročná. Pochválit 
mů�eme i ty občany, kteří celý průvod doprovázeli jen tak v civilu. 

V neděli 14. prosince 2008 po m�i svaté pak hlínský kostel sv. Kunhuty ovládl 
pěvecký sbor z Oslavan pod vedením paní Jindry Kovandové na rovně� tradiční akci � 
Adventním koncertu. Dětský pěvecký sbor nyní přijal nový název a to Pěvecký sbor 
Cecilia. Zaposlouchat jsme se mohli do písní jako Syn Bo�í se nám narodil, U� jdou 
andělé, �la Maria �la do ráje, Bim bam a dal�í. Ze sólových nástrojů zde zaznělo 
violoncello, klavír, kytara a flétna. Adventní koncert opět zpříjemnil na�i předvánoční 
dobu. Po koncertě pak spolek �en Babinec připravil jako poděkování celému 
pěveckému sboru malé občerstvení v prostorách obecního úřadu. 

Na �tědrý den odpoledne se před kostelem sv. Kunhuty na Hlíně se�lo téměř 60 
občanů, malých i velkých, aby si společně zazpívali na ka�doroční akci Vánočním 
zpívání u kostela. Zazněly příjemné koledy a vánoční písně, nechyběl ani horký nápoj 
pro zahřátí. Sousedé i známí si tak mohli v nejkrásněj�í den v roce popřát mnoho 
dobrého. Večer na �tědrý den obcí opět procházeli muzikanti a hráli pro potěchu du�í 
v�em hlínským. 

Na Silvestra byla otevřena během dne mimořádně i rozhledna Vladimíra Men�íka. 
Oslavy Silvestra vyvrcholily rejem barevných i zvukových efektů, které ozdobily temnou 
oblohu nad Hlínou. Slavilo se nejen doma, ale společně i na mnoha místech obce, jako 
na hasičce, v obou hospůdkách i na obecním úřadě. 

Na Nový rok 2009 pronesl starosta obce Milo� Dostalý svůj novoroční projev a přání 
prostřednictvím místního rozhlasu. 

 
Masopust na Hlíně 

Ji� druhým rokem ovládlo i na�i obec masopustní veselí, rej masek, hudba i zpěv 
v ulicích. V sobotu 7. února 2009 po poledni vy�el průvod asi dvaceti masek od budovy 
bývalé obecní �koly a postupně procházel celou obcí. Průvodu dominovalo velké 
hudební těleso, skupina Dreams. Dospělí i děti v nejrůzněj�ích maskách pak pro�li 
vesnicí, zpívali a tancovali a v některých domech byli i řádně poho�těni. Mezi maskami 
převa�ovaly opět masky nejrůzněj�ích zvířátek, dále zde byli ji� tradičně �enich a 
nevěsta, nově přibyl vodník, zloděj i skupinka výčepních pracovníků, ale i dal�í a dal�í 
masky. 

Masopustní rej v ulicích vystřídala v sobotní podvečer taneční zábava s bohatou 
tombolou v pohostinství paní Koudelné, která za hudebního doprovodu pana Priehody 
trvala a� do časných ranních hodin. 

Poděkování patří zejména v�em maskám, hudebníkům, ale i dal�ím organizátorům 
této akce a také v�em občanům, kteří, ač bez masek, se k průvodu přidali. 
 

Zastupitelstvo obce Hlína děkuje v�em, 
kteří přispěli ke zdaru pořádaných akcí a 

také v�em, kteří tyto akce podpořili svojí účastí. 
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Andělé na Hlíně � společné foto andělů a andílků, 6. prosince 2008. 

Andělé na Hlíně � mikulá�ská nadílka, 6. prosince 2008. 
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Adventní koncert pěveckého sboru Cecilia, kostel sv. Kunhuty, 14. prosince 2008. 

Náv�těvníci Adventního koncertu v kostele sv. Kunhuty, 14. prosince 2008. 



HLÍNSKÉ ROZHLEDY, BŘEZEN 2009 7 

 Náv�těvníci Adventního koncertu v kostele sv. Kunhuty, 14. prosince 2008. 

Náv�těvníci Adventního koncertu v kostele sv. Kunhuty, 14. prosince 2008. 
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Pěvecký sbor Cecilia z Oslavan, kostel sv. Kunhuty na Hlíně, 14. prosince 2008. 

Masopustní rej � průvod masek obcí, 7. února 2009. 



HLÍNSKÉ ROZHLEDY, BŘEZEN 2009 9 

Masopustní rej � průvod masek obcí a večerní zábava, 7. února 2009. 

Masopustní rej � večerní zábava, 7. února 2009. 
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MY A KNIHY  
ANEB CO NOVÉHO V MÍSTNÍ LIDOVÉ KNIHOVNĚ NA HLÍNĚ 

Budova bývalé obecní �koly, ve které se od srpna 2006 nachází 
Místní lidová knihovna, červenec 2008. 

 
Dnes  máme knih, novin a časopisů jako písku v moři. Ve v�ech koutech světa čtou 

lidé, co si jiní lidé mysleli, co dělali,  říkali a napsali. Světlo světa spatřily miliony knih, 
dobrých i �patných, velkých i malých, veselých i smutných, hloupých i moudrých, 
nebezpečných i láskyplných. 

Kniha u�ívaná v pravidelných dávkách působí jako báječný, nervy posilující lék nebo 
jako vitamínový přípravek a nakonec vás udělá tak silnými, �e mů�ete s klidným 
svědomím říci: Ať se nám stane cokoli, my to vydr�íme! 

Proto si udr�ujte zdraví čtením. Čtěte, abyste poznali, jak mnohé z toho, co je�tě 
dnes berete smrtelně vá�ně, je smě�né, hloupé a nedůle�ité, čtěte, abyste poznali, �e 
v�echno, co jste pova�ovali za stra�livé rány osudu: starosti v povolání, trápení s láskou 
a světobol, pro�ili a pře�ili u� jiní, a jak pře�ili! Čtěte, abyste poznali, �e svět je veliké a 
nádherné tajemství, překypující velkolepými překvapeními, kouzelnými zá�itky a 
nekonečnými dobrodru�stvími�. 
 

Pokud máte  zájem,  nav�tivte  na�i  Místní lidovou 
knihovnu na Hlíně, která byla  zřízena  dne 17. října 2003  a 
provozována v prozatímních prostorách obecního úřadu a� 
do roku 2006. Dne 4. srpna 2006 byla slavnostně 
otevřena nová knihovna v prostorách bývalé obecní 
�koly. Knihovna a její zázemí je stále vylep�ováno a 
upravováno ke spokojenosti jejich náv�těvníků. 
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Nav�tívit knihovnu mů�ete ka�dou středu od 17.00 do 19.00 hodin. V současné 
době si mů�ete vypůjčit z celkového počtu asi 2 800 knih. V ka�dém roce je sortiment 
knihovny doplňován o některé nově zakoupené kni�ní tituly, některé knihy nám věnují 
sami občané. Z obce Hlína nav�těvuje pravidelně knihovnu 34 čtenářů, dospělých i dětí.  

Součástí knihovny je také počítač s připojením na internet, který mohou v�ichni 
občané Hlíny bezplatně vyu�ívat. Pečlivou knihovnicí je paní Jana Va�ulínová, které 
jsme se zeptali na to, čím by vás nalákala k náv�těvě knihovny. A tady je její odpověď:  

 
�Ka�dý z vás má doma jistě pár svých kní�ek, ke kterým se rád vrací a které jsou 

jeho oblíbené. V na�í obecní knihovně vám nabízíme téměř 3 000 kní�ek  nejrůzněj�ích 
�ánrů v útulné a prostorné knihovně, kde si v klidu mů�ete posedět a vybrat knihu dle 
své nálady i chuti. Jenom v uplynulém roce jsme knihovnu doplnili o 242 knih. Největ�í 
zájem je v současné době o �enské romány, povídky i historické romány. V roce 2009 
roz�íříme  nabídku dětské literatury, proto�e nás stále častěji nav�těvují i děti, zejména 
před�kolního a mlad�ího �kolního věku. Ka�dou středu v podvečer se do knihovny 
mů�ete přijít podívat. Vy do knihovny a va�e děti třeba do výtvarného krou�ku, který 
v tuto dobu probíhá rovně� v budově bývalé obecní �koly. Díky knihám z nás mohou být 
veselí lidé � zásluhou knih mů�eme najít radost. Proto zkuste někdy opustit televizní 
obrazovku a její nekonečné seriály a přijďte raději k nám do knihovny. Tě�ím se na 
vás!� 

Interiéry Místní lidové knihovny na Hlíně, únor 2009. 
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KALENDÁŘ PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ 
 

Březen 2009 
• sobota 28. března 2009 v 19.00 hod. � 3. ročník ko�tu slivovice a ostatních 

pálenek, prostory Obecního úřadu Hlína. Soutě�it se svojí pálenkou mů�e ka�dý, 
kdo donese vzorek této pálenky nebo i více druhů vzorků a to nejpozději do 
25. března 2009. Vzorky přebírá ka�dou středu od 17.00 do 18.00 hod. paní Jana 
Va�ulínová v místní knihovně v budově bývalé obecní �koly. Hodnotitelem při soutě�i 
mů�e být také ka�dý, kdo má rád slivovici a je ochoten v�echny vzorky ohodnotit. 
Zveme vás v�echny k příjemnému posezení a dobré zábavě! V tento den bude na 
obecním úřadě probíhat i výstava o soutě�i Vesnice roku 2008 v Jihomoravském 
kraji. 

 

Květen 2009 
• neděle 9. května 2009 v 15.00 hod. � Tradiční oslava svátku Dne matek 

s vystoupením místních dětí a s malým poho�těním a dárečkem, pohostinství 
paní Koudelné. Zveme nejen v�echny �eny! 

 

Červen 2009 
• neděle 7. června 2009 � Den dětí s programem u Rozhledny Vladimíra Men�íka 

� bli��í informace k akci budou včas upřesněny na webových stránkách obce, 
místním rozhlasem, na obecní vývěsce,  apod. 

• sobota 13. června 2009 � Soutě� hasičů. 
 

 

HISTORICKÉ OKÉNKO 

 
 

� Hlínská tře�eň 
Vět�ina polí na Hlíně byla v minulosti osázena tře�němi. Tzv. Hlínská tře�eň Skalka 

bývala proslulá v kraji i zemi a bývaly doby, kdy byla na trhu v Ostravě, i v dal�ích 
částech Moravy a Čech a dokonce na trzích ve Vídni. 

____________________ 
 

� Říčka �atava 
Málokdo z občanů ví, �e na Hlíně pramení říčka �atava, která teče nejprve jako 

potok přes Pr�tice, Silůvky, Mělčany, Hru�ovany u Brna, Vranovice a pod Ivání se 
nedaleko před Novomlýnskou nádr�í vlévá do Jihlavky. Z původního potůčku je pod 
Hru�ovany u Brna ji� pěkná říčka. Začátek pramene je vyznačen i v mapách. Je to 
potok pod Honcemi, na kterém mají �pidleny vykopanou studnu pro vlastní vodovod. 

Název říčky �atava je pravděpodobně stejného původu jako název velké české řeky 
Sázavy, tedy sat-ava � hajní, borová řeka. Tento název odpovídá realitě, neboť dodnes 
protéká horní tok hustými lesy. 

Přítomnost koncovky -ava signalizuje předslovanský původ této říčky. S velkou 
pravděpodobností, stejně jako u v�ech na�ich vět�ích řek, bude pozůstatkem po 
keltském, případně star�ím etniku. 
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Schematická mapka povodí říčky �atavy, (Radek Neu�il, 2001). 

 
Povodí říčky �atavy je území poměrně malé. Tato říčka odvádí povrchové vody 

z plochy 112,88 km2. Tok �atavy je dlouhý 42,5 km (délka údolí 40 km), přičem� přímá 
spojnice mezi pramenem a ústím měří 26,9 km. Rozvodnice měří 69 km. 
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� Stával poblí� Hlíny kdysi hrad? 
V minulém století dorůstající hlínská mláde�, ale i dosti turistů chodilo poznávat 

krásy blízkého okolí Hlíny, les Bučín a dal�í oblasti. Chodívalo se k rozhledně 
triangulačního bodu i na procházku k �sedmi podkovám�, na Vlčí kopec apod. Prastarý 
les Bučín si tehdy oblíbil i jeden brněnský občan pan Vostrčil, který zde trávil mnoho 
času. Na kmen staré lípy připevnil obrázek Panny Marie a udělal tu malou lavičku. Od té 
doby se tu také říkávalo �U obrázku�, dnes častěji �U altánku�. Na tomto místě se v roce 
1945 objevilo sedm bronzových podkov zalitých do betonové desky s doprovodným 
textem, �e tyto podkovy zde byly zakopány v době okupace v roce 1939, aby přinesly 
tolik vytou�enou svobodu. Pan Vostrčil vsadil také do hliníkového rámu text týkající se 
starého hradu, který zde podle pověstí kdysi stával v blízkosti kamenolomu. Hrad na 
kopci Skalka údajně rozbořil Jan �i�ka, kdy� tudy táhnul na Slovensko. Zbytky 
mohutných valů se na tomto místě zachovaly i do dne�ní doby (kóta 331). Kus dále po 
dne�ní silnici byl kdysi přehrazen Zlatý potok a tak vzniklo jezero, které chránilo hrad 
z druhé strany. Dokazují to zbytky hráze, kterou byl potok přehrazen. Hrad byl sídlem 
loupe�ivých rytířů, kteří přepadávali tudy procházející kupce s povozy, neboť zde 
v dávných dobách vedla hlavní cesta z jihozápadu Moravy do Brna, kde navazovala na 
Trstenickou stezku. Vý�e bývala stará hospoda s ovčínem, která byla často vyloupena a 
později byli její obyvatelé vyvra�děni. Prohlubně po sklepích hospody jsou na místě 
znatelné i dnes. Zda-li opravdu na tomto místě stávával hrad nebo kamenná tvrz, to 
nám ji� nikdo přesně nepoví. Rozhodně je v těchto místech, od nádra�í v Radosticích 
a� do Ivančic, velmi pěkná procházka. 

____________________ 
 

� Smírčí (morový) kámen 
V dobách minulých, kdy� do�lo k nějakým významným událostem na určitém místě, 

bylo toto místo označeno tzv. �smírčím kamenem� nebo se mu také říkávalo �morový 
kámen�. Jeden takový smírčí kámen pamatují i ti dříve narození na Kounickách. Stál 
v poli asi 10 metrů od příkopu za Řezáčovým kopečkem po levé straně silnice na  Dolní 
Kounice. Z jakého důvodu tam byl postaven, to u� ani nejstar�í pamětníci nevědí. Jeden 
z nich tvrdí, �e se snad v těch místech zastavila zlá nemoc, pravděpodobně mor, které 
v okolí podlehlo velké mno�ství lidí.  Kámen, který tu léta stál, i kdy� částečně po�kozen 
(chyběla mu druhá půlka vyrytého letopočtu), zde dnes nenajdete. Po staletí se sedláci 
kamenu vyhýbali při obdělávání tohoto pole, ale novodobí hospodáři, hospodařící na 
dru�stevním, ji� asi tolik pochopení k historii neměli. Zda byl kámen záměrně vyvrácen 
traktorem, aby nezavazel zemědělcům v poli při práci,  nebo to byla jen ne�ťastná 
náhoda, to se ji� dnes nedozvíme. Nějakou dobu le�el vyvrácený kámen odhozený 
v příkopu u silnice. V dubnu 1982 zmizel neznámo kam. Celý kámen mohl dle 
domněnek vá�it asi 200 kg a měřit 1 metr. 

____________________ 
 

� Kde se říká �U zabitýho�? 
Na silnici Hlína-Neslovice, se části mezi Brněnkou (červeně značená turistická trasa 

Ivančice � Radostice) a podél lesa směrem na Neslovice, od nepaměti říká 
�U zabitýho�. Jak praví jeden z nejstar�ích občanů Hlíny, název pocházel podle toho, �e 
před lety zde byl přepaden a zabit koňský handlíř, který po této silnici vezl na voze 
dobytek.  
 

Čerpáno z materiálů hlínského kronikáře pana Jaroslava Va�ulína. 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
V měsících dubnu a květnu 2009 oslaví významné kulaté �ivotní jubileum dva 

pánové, Stanislav Va�ulín a Miroslav Ondráček. Oběma pánům srdečně blahopřejeme 
a přejeme pevné zdraví a dostatek optimismu a �ivotního elánu.  
 
 
KOSTEL SVATÉ KUNHUTY NA HLÍNĚ       

Staré farní zápisy říkají, �e kostel na 
Hlíně byl postaven ji� v roce 1208, tedy 27 let 
po zalo�ení kounického klá�těra, a je 
pravděpodobné, �e kounický klá�ter Rosa 
Coeli měl na zdej�í kostel vliv a pravomoc. 
Farní budova bývala naproti kostelu a po 
zániku fary, asi kolem roku 1590, byla 
přeměněna na myslivnu. Zánik hlínské fary 
souvisel se vzrůstem nekatolických 
nábo�enských vyznání v kraji. 

Kostel byl poté spravován světskou 
�lechtickou vrchností, kdy se na majetku 
kounického panství vystřídali mimo jiné král 
Ferdinand I., kní�ata Dietrichsteinovi a 
hrabata Herbersteinovi. 

Od roku 1656 je tedy Hlína přifařena do 
Dolních Kounic, při nich� zůstává a� do roku 
1787, kdy byla přidělena k lokální faře 
v Neslovicích. V té době byl ji� hlínský kostel 
tak zpustlý, �e byl roku 1793 zbořen a nyněj�í 
filiální kostel, zasvěcený svaté Kunhutě, na to 
vystavěn nákladem 1 828 zlatých a vysvěcen 
24. září 1794. Původní, starý kostel stával asi 
o 15 a� 20 metrů ní�e na jihozápad, v místech, 
kde dnes stojí kří� z roku 1852. 
• Obraz svaté Kunhuty nad hlavním oltářem 

je z roku 1746 a namaloval jej malíř Josef Mayer. 
• Nejcenněj�í památkou interiéru je dřevořezba svaté Kateřiny z 80. let 15. století. 

V roce 2000 byla středem zájmu na výstavě Velká Morava v Brně. Dnes je ulo�ena 
v církevním depozitáři, aby se přede�lo jejímu odcizení. 

• V roce 1996 při vloupání do kostela zde byly odcizeny dvě dřevořezby andělů 
klečících u svatostánku. 

• Vě� kostela je 23 metrů vysoká. 
• V roce 1971 byl kostel nově omítnut, uvnitř kostela dána nová malba, plechová 

kopule byla natřena a bylo pootočeno s kří�em na vě�i, který nebyl vrácen do 
původní polohy. 

• V roce 1994 byl na hřbitově u kostela zrenovován hlavní kří�, o čtyři roky později byla 
na hřbitově polo�ena nově zámková dla�ba, v roce 2001 byly vyměněny vstupní 
dveře do kostela a v roce 2002 byla rozebrána a nově postavena hřbitovní zeď. 

• V roce 2003 v zakristii vlivem stáří spadla střecha, oprava si vy�ádala novou vazbu a 
krytinu. 

Kostel sv. Kunhuty na Hlíně 
na kresbě Kamily Veselé. 
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Pohlednice s kostelem sv. Kunhuty na Hlíně vydaná Janem Prů�ou kolem roku 1925. 

Celkový pohled na kostel sv. Kunhuty na Hlíně, 2003. 
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ZVONY KOSTELA SVATÉ KUNHUTY 
V minulosti byly ve vě�i kostela sv. Kunhuty 

dva zvony, vět�í o váze 240 kg a men�í o váze 
150 kg. Ve světových válkách o zvony kostel 
při�el. V první světové válce byl přímo ve vě�i 
kostela rozbíjen na kusy tě��í ze zvonů. Kolem 
roku 1930 si občané pořídili nový zvon, náhradou 
za sebraný zvon v 1. světové válce. Zaplatil jej 
velkostatkář pan Uhlíř ze �pidlen. Tehdy stál zvon 
20 000 korun. 

Ve druhé světové válce byly zrekvírovány oba 
dva zvony. Po válce byl jeden z původních zvonů 
neporu�ený vrácen, proto�e se nehodil na výrobu 
zbraní, obsahoval hodně stříbra. V době, kdy byl 
kostel bez zvonu, sestrojil místní zámečník 
provizorní zvonění z nárazníku �elezničního 
vagonu. 

V roce 1997 navrhl kostelník pan Jan Va�ulín 
pořídit zvon druhý. I kdy� se zdála předpokládaná cena 100 000 korun velmi vysoká, 
podařilo se peníze získat. Přispěli věřící, občané, rodáci, obec i soukromé firmy. Zvon 
vá�ící 219 kg ulila známá zvonařská dílna z Brodku u Přerova. Zvon byl slavnostně 
vysvěcen 20. června 1998 a poté byl vyzdvi�en do vě�e kostela pomocí autojeřábu. 
Oba zvony jsou vybaveny elektrickým zařízením na samočinné zvonění. 
 
 
DVOUSTÉ VÝROČÍ VYSVĚCENÍ KOSTELA 
V neděli 23. září 1994 se konala oslava 200. výročí vysvěcení kostela sv. Kunhuty. 
Prostranství před hasičskou zbrojnicí bylo zaplněno věřícími jak místními, tak i 
z okolních obcí (přijeli dvěma autobusy). V úvodu seznámil přítomné s historií kostela 
pan Alois Fiala, tehdej�í kronikář akce. Poté byla pod �irým nebem slou�ena slavná 
m�e svatá, kterou celebroval generální vikář brněnského biskupství Jiří Mikulá�ek. Po 
m�i svaté pohostily místní dívky přítomné napečenými koláči a cukrovím, které připravily 
místní �eny. Kostel byl slavnostně vyzdoben květinami, k dobré atmosféře přispělo i 
pěkné slunečné počasí. 
 

Z knihy pana Jaroslava Va�ulína �Od minulosti k současnosti� 

Vě� kostela sv. Kunhuty na Hlíně je ji� více ne� dvě století dominantou celé obce, 
červenec 2008. 
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MALÉ POVÍDÁNÍ O LIDOVÝCH TRADICÍCH 
- masopust, jaro, Velikonoce, čarodějnice, máje, 
letnice, aneb co mo�ná je�tě nevíte� 

Masopust 
V dřívěj�ích dobách se říkávalo, �e rok má pět období � 

jaro, léto, podzim, zimu a masopust. Ano, je to prazvlá�tní 
období, ve kterém je�tě vládne zima, ale ve vzduchu je u� 
příslib jara. Lidé zapomenou na �dobré vychování�, tancují, 
veselí se, křepčí, převlékají se za roztodivné potvory, pijí, jedí 
tučné pokrmy a vůbec se chovají tro�ku ztře�těně a 
bláznovsky. 

Masopust trvá od Tří králů do Popelce. Popeleční středa 
udělá konec v�em radovánkám a zahajuje �estinedělní  
předvelikonoční půst. Na rozdíl od masek tanečních, 
karnevalových, měly lidové ma�kary svou symboliku a funkci. Masopustní obřady měly 
předev�ím úlohu plodnosti, reprodukční a prosperitní. Vůdčí postavou masopustního 
průvodu byl Laufr, chytrý a so�ný mládenec oblečen do bílého oděvu po�itého 
nejpestřej�ími odstři�ky textilu. S Laufrem chodila někdy i �enu�ka, mu� přestrojený za 
�enu v kominickém černém klobouku. V čele průvodu hned za muzikou si vykračovali 
Mládenci v černých �atech, přes prsa �erpy a na hlavě cylindry, nechyběla ani postava 
�enicha a Nevěsty. Nezbytnou součástí průvodu byli i vojáci Turci, dále pak Kobylka a 
Ras, Medvěd s Medvědářem, Slamák čili Slaměný, Bába s nů�í, �id, Kominík, Klibna, 
Kozlíci i Cikánky. 

 
Bujarý masopust rozpustil zásoby, po koblihách a zabíjačkových dobrotách se jen 

zaprá�ilo� V ranném předjaří střídá tučnou hojnost masopustu dlouhý �estitýdenní 
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půst. Před očekávanými velikonočními svátky připomínající 
v křesťanském světě ukři�ování a zázrak zmrtvýchvstání Je�í�e 
Krista a v�eobecně slavenými jako svátky jara je třeba očistit 
nejen domácnost, ale také tělo. Ruku na srdce � úklid v mysli a 
du�i také neza�kodí. 

A kdy vlastně začíná onen půst? V kalendáři jsou obvykle 
označeny měsíční fáze. Neděle po úplňku, který nastane po jarní 
rovnodennosti, tedy po 21. březnu, je neděle velikonoční, Hod 
bo�í velikonoční. Od této neděle odpočítáváme zpět �est nedělí 
a dostaneme se do týdne, v něm� úterý zvané Ostatky ukončí 
masopust a Popeleční středou � Popelcem � začíná půst. Postní neděle  mají nejen své 
názvy, ale také různé pokrmy a zvyklosti pro ně charakteristické. 

Postní neděle 
První postní neděle se nazývá Pučální nebo Pučálka, někdy také Pra�ná. Jméno 

má podle naklíčeného, postaru řečeno napučeného a pak opra�eného hrachu nebo zrn 
obilí.. Druhá postní neděle je Černá nebo Sazometná. Černá podle barvy oděvu, 

který se oblékal v půstu, Sazometná zřejmě podle 
v�eobecného smýčení a úklidu. Třetí postní neděle je 
Kýchavná. Pověra, �e člověk si kýcháním upevňuje zdraví, 
dala zřejmě název této neděli. Hleď tedy alespoň třikrát 
kýchnout, ať se tě po celý rok dr�í pevné zdraví a dobrá 
nálada� Čtvrtá postní neděle má také dva názvy, Li�čí 
neboli Dru�ebná. V noci potajmu upečené drobné preclíky 
se navlékají na tolik proutků, kolik je v rodině dětí. Proutky 
maminka svá�e pentlí a ráno rozvěsí na větve stromů. Pak 
probudí děti se zprávou, �e kolem bě�ela li�ka, nesla 
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preclíky na ocase a poztrácela je a děti si při hledání u�ijí 
spoustu legrace a je�tě si pochutnají na křupavých 
preclících. A proč název Dru�ebná? Je to přece neděle 
stvořená k náv�těvám, dru�nosti, a tak napečte velké koláče 
�dru�bance� a pozvěte přátele, na chvíli je povoleno 
zapomenout na půst, veselit se a popít něco ostřej�ího na 
zahřátí. Pátá postní neděle je asi nejznáměj�í, nazývá se 
Smrtná. Do slaměné smrtné panny vtělil člověk v�echno zlé, 
co zima přinesla. Smrtku bylo třeba nést obřadně po celé 
vsi, aby do sebe vstřebala v�echny nepříjemnosti a pak ji za 

vesnicí upálit anebo utopit v proudící vodě. �está postní 
neděla je Květná. Byl to den svěcení ratolestí. Na dlouhý 
lískový prut přivazoval červenými pentlemi nebo �átky 
hospodář postupně svazky nara�ených ratolestí lípy, známé 
�kočičky� z jívy, kvetoucí lýkovec, suché větvičky dubu a 
temně zelené snítky jedle. V�echny tyto proutky měly 
magickou moc ochrany a prosperity násobenou je�tě 
svěcením v kostele. Na Květnou neděli se také chystala 
obchůzka s létečkem (malý nara�ený stromek ozdobený 
papírovými kvítky, kolečky a barevnými vejci). 

____________________ 
 

Velikonoce 
Velikonoční pa�íjový týden začíná po Květné neděli. �karedá, jinde také 

Sazometná středa je ve znamení honění Jidá�e, klapání a hrkání dřevěnými 
řehtačkami. Tímto nepříli� libým hlomozem se nahrazuje zvonění, neboť zvony prý 
odletěly do Říma. 

Zelený čtvrtek přiná�í řadu pověr. Předev�ím se pečou jidá�ky, sladké kynuté 
pečivo figurální nebo stáčené do různých geometrických tvarů z těsta znázorňující 
provaz, jím� se zrádný Jidá� oběsil. Sněz jidá�ek potřený medem, chce�-li se po celý 
rok vyvarovat hadího u�tknutí i uřknutí lidskou zlobou. Také si nezapomeň pochutnat na 
něčem zeleném, to prý zaručí celoroční zdraví. 

Velký pátek je den nejpřísněj�ího půstu a také mnoha pověrečných rituálů. Ráno za 
úsvitu vyběhni do přírody omýt se rosou nebo proudící vodou. Největ�í ozdravné účinky 
pak měla voda stékající z mlýnského kola. Pak jdi do sadu a před ka�dým stromem se 
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pomodli anebo alespoň poděkuj za pří�tí úrodu. Má�-li finanční potí�e, mů�e� se 
pokusit najít poklad, neboť Velký pátek je jediný den v roce, kdy se prý země otvírá a 
vydává své poklady. O Velkém pátku platil zákaz cokoliv dělat se zemí, okopávat, rýt, 
orat, sázet, sít. Také v kuchyni se nesmí nic připravovat. 

Bílá sobota, poslední den půstu se nazývá podle bílých plá�ťů, jimi� se odívali 
středověcí novokřtěnci. Bílou barvu si kdysi lidé spojovali se smrtí i čistotou. Poprvé od 
středy zněly zvony a před kostelem se rozhořel obřadní oheň. Od něho se zapálila 
veliká svíce zvaná �pa�kál�, jejím� plamenem se za�ehlo světlo v kostele. Ohořelé 
uhlíky z ohně byly ceněny jako prostředek proti po�áru a často se také uhlík 
z velikonočního ohně pověrečně vkládat do základů novostavby. Lidově se Bílé sobotě 
říká Vzkří�ení.  

Hod bo�í velikonoční � neděle velikonoční je velmi významným svátkem 
církevním i rodinným. Dříve nosívaly hospodyně na ranní m�i pokrmy k obřadnímu 
posvěcení. Podle pověry má být například posvěcené vajíčko rozděleno mezi v�echny 
členy rodiny, prý se tak zajistí soudr�nost. Nikdo neodejde z domu, nezemře a pokud by 
přece jen z jakýchkoliv důvodů zabloudil, vzpomene si s kým jedl velikonoční vajíčko a 
vrátí se domů� 

Velikonoční červené pondělí, pomlázka, binovačka, �merkust, �migrúst�. U� 
z vícera názvů vysvítá, �e se jedná o den veledůle�itý, a to nikoliv z pohledu církevního, 
ale lidového. Je to den od časného rána naplněný očekáváním, radostí, výskotem, den 
prastarých zvyků pomlazování �ivými nara�enými ratolestmi a obdarovávání barvenými 
vejci. Na Vala�sku a Slezsku to omlazování je�tě vylep�ují poléváním studenou vodou. 
Pomlázka jsou spletené vrbové proutky a říká se tak i kolední obchůzce. Hrdostí 
ka�dého koledníka je umět uplést vlastní parádní pomlázku, a jde-li vět�í skupina, pak 
nosívá kromě těch soukromých jeden velikánská �tatar�, na který po cestě nabírá pestré 
stuhy. Ty u� má ka�dá dívka připraveny a také o�atku vařených obarvených vajíček a 
vět�inou i nějaké poho�tění. Ke kolední obchůzce patří kolední píseň nebo recitace. 

Vejce bylo odnepaměti darem. Archeologické nálezy potvrzují, �e bylo i darem na 
cestu poslední. Dnes je malování vajíček velikonoční tradicí, která se je�tě ve vět�ině 
domácností udr�uje v rámci velikonočních svátků. Celoročně zdobí kraslice jen 
profesionální malérečky. Podle původních zvyků má být darované vejce pouze plné, ať 
ji� vařené nebo v syrovém stavu. Nejoblíbeněj�í barvou na kraslicích je červená, v�ak i 
to jméno kraslice, kraslici, krasniti, pochází ze staroslovanského �krasnyj�, tedy červený. 
Je to barva lásky, optimistická barva �ivota, tepla, barva krve i ochrany člověka, stavení 
i domácích zvířat. Vajíčko z lásky darované by tedy mělo být červené� 

____________________ 
 

Čarodějnice, máje, letnice 
Noc filipojakubská je prvním významným obdobím po 

Velikonocích (konec dubna a první májový den). Pověra 
praví, �e noc před svátkem Filipa a Jakuba patří čarodějným 
rejdům. Proto bylo nutné nále�itě chránit stavení, dobytek a 
předev�ím lidi před vlivem čarodějné magie. Nad vrata 
stavení se dávaly ochranné byliny, černobýl a ratolest lípy. 
Na práh chlíva sypali písek anebo pokládali husté travnaté 
drny. Ale nejjistěj�í bylo čarodějnici upálit. U ka�dé vsi je 
návr�í, kde se tradičně pálily a dosud leckde pálí 
čarodějnice. Hranice se zapaluje za prvního soumraku. Dříve kolem ohně pobíhali 
chasníci se zapálenými smolou napu�těnými ko�ťaty, které vyhazovali do vý�ky a 
z návr�í kouleli hořící kola.. Dnes se lidé pouze baví u ohně, dokonce někde uchystají 



HLÍNSKÉ ROZHLEDY, BŘEZEN 2009 22 

poho�tění, opékají se vuřty, hraje se i zpívá. Tak jako je večer před prvním májem 
nasycen kouřem z hořících ohňů a patří k němu zábavy poněkud bujaré, je naopak 
první májové ráno plné vůně čerstvého chvojí a břízek. Je zasvěceno mládí a lásce. 
Ráno musí stát uprostřed náměstí či návsi velká společná máje (na Moravě bylo 
zvykem stavět takovéto máje i o hodech, tedy při posvíceních na konci léta nebo zkraje 
podzimu). Kromě velké máje uprostřed obce stálo před okny stavení mno�ství malých 
�soukromých� májíčků. Ozdobená břízka stála v�ude tam, kde bydlelo svobodné děvče. 
V květnu se také chystaly oblíbené taneční zábavy mláde�e, mládenci pořádali svou 
Kytku, děvčata zase Věneček. 

Také letnice a svatodu�ní svátky jsou pohyblivé a vypočítávají se podle Velikonoc. 
Sedm týdnů po Hodu bo�ím velikonočním je neděle sesláním Ducha svatého, svátky 
svatodu�ní. Letnice mohou být od 10. května a� do 13. června., tedy období dosti 
dlouhé, aby přineslo jarní �eříky, narcisy, tulipány a první letní rů�e. V lidovém prostředí 
je období letnic spojeno s oslavami panenské čistoty, mládenecké síly a dovednosti, 
očistou studánek, průvody královniček, na jihu Moravy jízdami králů. Lidé si 
představovali Ducha svatého jako bílou holubici, a věřili, �e k nim přiletí v pondělí po 
svatodu�ní neděli. Zdobili domácnost květy a rozkvetlými větvemi, aby holubičku 
důstojně přivítali. Týden po svatodu�ní neděli je svátek nejsvětěj�í Trojice a čtyři dny 
poté se slavilo Bo�í tělo. Procesí obcházelo venkovní oltáře, připravené pro tuto 
slavnost. Ov�em nejvíce se na Bo�í tělo tě�ily malé holčičky. To byl jejich den: �ly v čele 
průvodu v bílých nebo rů�ových �atičkách, napentlené, v ruce ko�íčky s květinovými 
plátky na rozsévání. V�ak na to mnohá babička dodnes vzpomíná� 
 
 
ZA HRANICEMI OBCE ANEB CO SE DĚJE POD KOPCI 

Pohled na Jadernou elektrárnu Dukovany z Rozhledny Vladimíra Men�íka na Hlíně, 
červen 2007. 

 
• 15. března 2009 � Dětské �ibřinky s programem, Moravské Bránice. 
• 1. května 2009 � Odemykání Templářské cyklostezky a Den otevřených dveří na 

zámku, Oslavany. 
• 8. května 2009 � Svatogothardské slavnosti, Dolní Kounice. 
• 9. května 2009 � soutě� zásahových jednotek, Neslovice. 
• 15.�17. května 2009 � Trampská nota Padochov, Oslavany. 
• 16. května 2009 � Pochod z Ivančic do Ivančic, Ivančice. 
• 23.�24. května 2009 � Slavnosti chřestu, Ivančice. 
• 30. května 2009 � Dětský den, Mělčany. 
• 31. května 2009 � Pohádkový les, Ivančice. 
• 6. června 2009 � Zahájení Ivančického kulturního léta, Ivančice, nádvoří radnice 

(představení ka�dý víkend a� do 25. července). 
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Martius 
� nyní nákladníci a jin�í hospodářové mají piva vařiti a dostatek 

chmele k tomu bráti, aby v letní psí dny nezkysalo. 
Nyní dej pozor, hleď lékův u�ívati, nechce�-li umřít aneb 

stonati. Březen vlhkosti mnohé roz�iřuje, v lázni baňkami pou�tět 
nezabraňuje, lékařství, vína prostředně u�ívej, pro dobrou krev 
teplých krmí za�ívej, bujnosti pak, lázně, zlé mlhy se varuj, �etř 
hlavy, srdce posilňuj, opravuj. 

Března měsíce vlhkého, zanech pití příli�ného. Slunce na skopce vskakuje, podletí 
nám ukazuje. Březnový vítr fučí, ji� ka�dému slu�í, aby se opatřil, před �kodou u�etřil. 

____________________ 
 

Aprilis 
� kdy� teplo začíná přicházeti a včely počínají z oulův lítati, mají 

se oulové čistiti, aby zase pracovati mohly. Tohoto měsíce asi čtyři 
nebo pět dní po nastání novoměsíce sázívají se tykvice a 
brambory. 

Kdo nepřijímal lékův, přijímej, toho měsíce �ílu zatít dej. Dubna 
měsíce země průchod mívá, bylinami i kvítím se odívá. �ílou 
po�tění lékařství prospívá, purgací pro svrab u�itečná bývá, �ťávy 
z máty a bukvice u�ívej, kdos v hlavě a �aludku nedu�ivej. 

Dubna měsíce vlhkého pou�těj, počisť těla svého, ji� slunce na býka vchází, den 
přibývá, noc schází. Lékařství, pou�tění má u�ívati nyní ten, kdo by morkoval, nemoc 
pociťoval. 

____________________ 
 

Majus 
� na svatého Filipa a Jakuba musí se �itný klas vymetaný najíti, 

buď kde buď. Na nanebevstoupení pána Krista musí �ito kvésti, ať 
je kdekoliv. 

V�ecko stvoření měsíce máje plesá a skáče a směje se, hraje. 
Máje příslu�í dobré poči�tění, mytí s kořením a �ilou pou�tění. 
�alvějové. Kardobenediktové víno jest hlavě, srdci i �aludku sdílno. 
Mů�e� na procházku do pole jíti, ze zpěvu ptačího se obveseliti. 
Máj velí lékův u�ívati, hlavní jatrní �ilou pou�tívati. 

Máj krásného měsíce buď vesel, víno pijíce. Kdy� slunce k blí�encům přijde, jasné 
časy činiti bude. Co jest �ivo nyní lítá neb hejbá se, v�e po občerstveních dychtí v tom 
čase. 

rady Evermoda Jiřího Ko�etického z roku 1690 
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ZÁVĚREČNÉ SLOVO  
Na�i milí čtenáři, 

přivítali jsme vás jarní fotografií a básničkou Jana Skácela a dovolte nám, abychom 
se dal�í básničkou pana Skácela s vámi rozloučili:                                            

 
Novému ránu ro�nem svíci 
je neznámé a nemá tváře 
jak anděl v dřevu lípy spící 

a čekající na řezbáře 
 

Někdy se anděl na nás hněvá 
anděla máme ka�dý svého 
a naděje má z buku křídla 
a srdce z dřeva lipového 

Dne�ní doba pro hodně z vás není příli� lehká a mnozí vidíte budoucnost skepticky,  
s obavou a nejste �ťastní. Pravda je ale taková, �e není lep�í čas na to být �ťastní ne� 
právě teď. Jestli ne teď, tak kdy? �ivot ka�dého v�dycky bude plný problémů. Je lep�í si 
to připustit a rozhodnout se být �ťastný navzdory tomu. Proto přestaňte čekat na to, a� 
přijdete z práce domů, a� shodíte pět kilo, a� bude pátek večer anebo dovolená. 
Přestaňte čekat na nové auto, na splacení dluhů, na jaro, na léto, na prvního či 
desátého v měsíci, na to a� budou v rádiu hrát va�i písničku �.. ne� se rozhodnete být 
�ťastní. Ke �těstí nevede �ádná cesta. Proto�e �těstí je právě ta cesta� 

Tak�e si vychutnávejte ka�dou chvilku a tě�te se s námi na dal�í vydání Hlínských 
rozhledů, ve kterém pro vás chystáme náv�těvu u hlínského sboru dobrovolných hasičů, 
podíváme se i na rozhlednu a shrneme v�e, co se odehrálo za dva roky po jejím 
otevření, blí�e vám představíme i redakční tým a nakoukneme do příprav divadla 
v přírodě a spoustu dal�ího a dal�ího.  

Krásné dny vám přeje redakční tým, tedy jmenovitě Kamila Veselá, Gábina Nosková 
a Radek Neu�il. 
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Občanské sdru�ení Diakonie Broumov ve spolupráci s OÚ Hlína  
vyhla�uje humanitární sbírku 

letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské), 
lů�kovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, 

domácích potřeb � nádobí, skla, pouze nepo�kozeného a funkčního, 
peří, péřových a vatových přikrývek, pol�tářů a dek. 

  

Akce potrvá a� do středy 27. května 2009. 
Věci mů�ete přinést ka�dou středu v době od 17.00 do 18.00 hod.  

do budovy bývalé obecní �koly, do obecní knihovny 
(věci přebírá paní Jana Va�ulínová). 

Věci zabalte do igelitových pytlů nebo krabic, aby se nepo�kodily transportem. 
Bli��í informace na tel.: 224 316 800, 224 317 203  

nebo na: www.diakoniebroumov.org  


