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Takoví jsme 

tenkrát byli

Vážení čtenáři, 

posílejte své snímky 
do pravidelné rubriky 
Takoví jsme tenkrát byli, 
která vychází každý pátek 
v týdeníku Slovácké noviny. 

Ze starých 
fotografi í vždy dýchne 
zvláštní kouzlo, podělte 
se proto o vzpomínky 
s ostatními čtenáři

Historie

Stalo se
před 120 lety

Rakouská armáda
Koncem roku 1891 měla armáda

rakouská 24 491 důstojníků,
z nichž 9 935 záložních. Na 1 000
mužů přišlo 252 Němců, 189 Če-

choslovanů, 181 Maďarů, 75
Chorvátů, 54 Rumunů, 32 Rusínů,
28 Poláků, 28 Slovinců a 10 Vla-
chů. Německý živel jest tudíž dle
výkazu toho stále ještě nejčet-

nější v rakouském vojště, arciť je-
nom v tom případě, vezme-li se

slušný ohled na renegátství a te-
rorismus.

Slovácké noviny
17. prosince 1892

Kdo bude mít nejhezčí vánoční strom?
Do soutěže se zatím zapojily Uherský Brod, Bojkovice, Hluk a Nivnice. Hlasování potrvá do konce prosince
ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU

Slovácko – Vánoční smrky zdo-
bí už několik dní náměstí a při-
lehlá prostranství nejednoho
města či vesnice na Slovácku.
U stromů omotaných stovkami
metrů žárovkových řetězů se
schází lidé u příležitosti růz-
ných akcí. Několik z nich se
stejně jako loni zapojilo do ce-
lorepublikové soutěže o nej-
hezčí vánoční strom měst a ob-
cí.

V kategorii menších sídel
sklidila loni velký úspěch Niv-
nice, která skupinu vesnic do-
konce vyhrála. Jejich vánoční
strom na stránkách soutěže na-
jdou zájemci i letos. Má to ale

malý háček. Starostka obce
Vladimíra Kaislerová prozra-
dila, že zástupci obecního úřa-
du fotku do soutěže neposlali.
Udělal to některý z obyvatel
vesnice. Kaislerová si totiž
myslí, že by se klání letos Niv-
nice účastnit neměla, když mi-
nulý ročník vyhrála. „Nevím,
kdo tam snímek poslal. Podle
mě bychom ale měli nechat pro-
stor jiným,“ myslí si starostka
Nivnice.

Za první místo získala obec
částku třicet tisíc korun, kte-
rou měla podle pravidel inves-
tovat ekologickým způsobem.
„Koupili jsme další LED dio-
dové osvětlení, to je podle od-
borníků ekologické. Zdobí le-

tos společenský dům Beseda,“
informovala Vladimíra Kaisle-
rová.

Do soutěže se stejně jako lo-
ni přihlásily i Bojkovice.
O vítězství bojují se snímkem
osm metrů vysokého smrku,
který zdobí asi 200 metrů LED
diodových žárovek a zhruba
stejná délka těch klasických.
„Strom obci věnovala místní
obyvatelka Marie Špiritová,“
uvedl starosta Bojkovic Petr
Viceník. Dodal, že do vánoční-
ho osvětlení města investovali
letos 100 tisíc korun, tedy stej-
nou částku jako loni.

Seznam slováckých měst, je-
jichž vánoční stromy se uchází
o titul nehezčí, doplňují Hluk a

Uherský Brod. Na uherskob-
rodském náměstí se vánoční
strom rozsvítil vůbec mezi
prvními. Město získalo vysoký
smrk z vnitro-bloku z ulice
Primátora Hájka. „Vánočním
strom zdobí stovky bílých žá-
roviček. Kromě něj náměstí
osvětlují také girlandy, které
jsou pověšeny po celém jeho
obvodu, a poprvé září také pět
lip stojících na náměstí,“ vy-
jmenovala atributy vánoční
atmosféry mluvčí uherskob-
rodského městského úřadu
Elen Sladká. Hlasovat pro nej-
hezčí strom mohou zájemci na
internetových stránkách
www.rozsvitimevasevano-
ce.cz. Pomohou tak své obci

získat částku třicet až deset ti-
síc korun na nákup ekologic-
kých služeb nebo zboží.

Naopak problémy s vánoč-
ním stromem mělo největší
město Slovácka Uherské Hra-
diště. Při manipulaci se zlomil,
a tak město muselo hledat ná-
hradu. „Právě kvůli takovým
mimořádným událostem má-
me v záloze vždy alternativní
řešení, které nám umožní se-
hnat jiný adekvátní jehličnan.
Ten náhradní pochází ze Škol-
ní ulice. Nedá se říct, že
bychom vánoční stromy ne-
měli kde vybírat,“ sdělil re-
dakci Slováckého deníku
mluvčí hradišťské radnice Jan
Pášma.

HRADIŠŤSKÝ JARMARK VYVRCHOLÍ O ZLATÉ NEDĚLI
PODVEČERNÍ KRÁSA.
Ještě poslední tři dny zbý-
vají do konce vánočního
jarmarku na Masarykově
náměstí v Uherském Hra-
dišti. Zájemci mají tedy po-
slední možnost jej navštívit
a případně i doplnit seznam
chybějících dárků pod stro-
meček, nebo si jenom tak
vyrazit nasát kouzelnou at-
mosféru adventního času,
ochutnat gastronomické
speciality, horkou medovi-
nu, punč či svařené víno.
Doprovodný program tam
dnes dopoledne nabízí vy-
stoupení cimbálové muziky
Ohnica, od 15 hodin pak za-
zpívá Old Stars Hradišťanu
nebo Trubači z Hluku. Od
16.15 hodin se představí
folková kapela Děvčice z
Podolí. Zítra dopoledne to
na pódiu rozpálí Druhá trá-
va z Brna, úderem poledne ji
pak vystřídá historická hu-
dební společnost Camorata
z Kopřivnice a od 15. hodiny
vystoupí opět hlučtí Truba-
či. Dopoledne o Zlaté neděli
vyplní svým koncertem
Svatý pluk v čele s Honzou
Gajdošíkem, od 11.30 do 13
hodin se o zábavu postará
Big Band Jardy Vinklárka
z Veselí nad Moravou. Zá-
věrečné vystoupení mezi
13. a 14. hodinou bude patřit
Trubačům z Hluku. (pb), foto:
Deník/Jan Karásek

Hradišťské házenkářky dobývaly Evropu
MICHAL SLADKÝ

Bělehrad, Uherské Hradiště
– Postup ze skupiny po vítěz-
ství nad Ukrajinou, vyrovnané
duely s úřadujícími olympij-
skými vítězkami a mistryněmi
světa z Norska i stříbrnými me-
dailistkami z posledních dvou
mistrovství světa Francouz-
kami, tisícovkami domácích
diváků podporovanými Srb-
kami nebo výbornými Dánka-
mi.

Takové povedené výsledky
si na evropském šampionátu
v Srbsku připsaly české há-
zenkářské reprezentantky. Na
EURO 2012 mohl pozorný tele-
vizní divák spatřit obrázek

jako vystřižený z nedávné mlá-
dežnické historie uherskohra-
dišťské házené. Vedle sebe če-
lily na bělehradské palubovce
světovým házenkářským vel-
mocem Kristýna Salčáková,
Helena Štěrbová a Dominika

Selucká. Od dětství spolu-
hráčky i spolužačky z hra-
dišťského gymnázia, v jehož
dresech dobyly před osmi lety
svůj první mezinárodní úspěch
– bronzové medaile za třetí mís-
to mezi středními školami ce-
lého světa. Letos v létě si toto
uherskohradišťské trio při-

vezlo z Brazílie tituly akade-
mických mistryň světa, ale
účast a úspěšné účinkování na
evropském šampionátu pova-
žují všechny tři za svůj dosa-
vadní vrchol mezinárodní ka-
riéry. „Interliga ani evropské
poháry se s tím nedají srovná-
vat. Většinou se totiž nepro-
bojujete do závěrečných kol
proti týmům, kde nastupují
právě elitní reprezentantky.
Pomohla nám role outsiderů.
Nikdo nás neznal, nikdo s ná-
mi moc nepočítal. Podle vývo-
je turnaje jsme ale mohly skon-
čit i lépe. Důležité jsou aspoň
nasbírané zkušenosti,“ pře-
mýšlí spojka Helena Štěrbová.

Pokračování na straně 10

mistryně světa

Hostem na koncertu
Hradišťanu bude
herec Josef Somr
Velehrad – Ke kouzlu Vánoc
na Slovácku už dvaadvacet
let neodmyslitelně patří sva-
toštěpánský koncert cimbá-
lové muziky Hradišťan a hos-
tů ve velehradské bazilice. Le-
tos se opět uskuteční o dru-
hémsvátkuvánočním,tedy26.
prosince, v bazilice Nanebe-
vzetí Panny Marie a svatých
Cyrila a Metoděje. Hosty Hra-
dišťanu budou od 16.30 hodin
přední český houslový virtu-
os Bohuslav Matoušek a vy-
nikající český herec Josef So-
mr. „Čistý výnos z koncertu
bude věnován na opravy ve-
lehradské baziliky,“ dodal za
pořadatele Jiří Rohel. (bm)

Na Buchlově ožije
na Štěpána betlém
Buchlov – Živý betlém, zpí-
vání koled, výstavy, čaj z „lí-
py neviny“ či zabijačka. To je
jen část lákadel, která čekají
na návštěvníky hradu Buch-
lov na druhý svátek vánoční.
V 9.30 se tam otevře brána
a až do 15 hodin nabídnou po-
řadatelé příchozím bohatý
program. Těšit se můžete na
odlévání olova, klanění Tří
králů, prezentaci nových
hradních vín nebo na ukázku
místností mimo prohlídko-
vou trasu, kde si budete moci
prohlédnout, jak vypadaly
Vánoce u Berchtoldů. (bm)

Dítě Slováckých 
novin finišuje

Soutěž

Dítě roku 2012

Dnes 21. 12.  
a v pátek 28. 12. 
svými hlasy zvolíte 


