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byl název v˘stavy, kterou na svá-
teãní nedûlní odpoledne 12. kvûtna
2019 pfiipravil místní spolek VOKO
ve spolupráci s Obecním úfiadem. 

My‰lenka k uspofiádání v˘stavy
uzrála ve chvíli, kdy se mezi místními
zaãala elektronickou cestou ‰ífiit foto-
grafie návsi z doby, kterou jiÏ nikdo
asi nepamatoval. A takov˘ch fotek
jsme v‰ichni na‰li doma více. Bûhem
roku jsme od spoluobãanÛ, hasiãÛ
i z OÚ shromáÏdili opravdu pûknou
sbírku. Na  v˘stavních panelech se
tak se‰ly kolekce z v˘stavby kulturní-
ho domu, místní hospody i obchodu
Jednoty, z oslav masopustu, tzv. 
ostatkÛ, z odvodÛ brancÛ, apod. Cel˘
jeden panel byl vûnován místní ma-
tefiské ‰kole, kde se na fotkách na‰ly
nejen dûti, ale i jejich rodiãe ãi praro-
diãe. Také místní hasiãi donesli své
poklady. V̆ roãní fota uniformova-
n˘ch dobrovolníkÛ z rÛzn˘ch období,
obrázky techniky i zásahÛ samozfiej-
mû nesmûla chybût. Velkou ãást ale
samozfiejmû tvofiily fotky z bûÏného
Ïivota místních obyvatel i z postupné
v˘stavby obce. Kolem fotografií se
vedly horlivé debaty pfii identifikaci
jednotliv˘ch postav i vzpomínalo na
zapomenuté události. Mnohdy se se-
‰li i kamarádi, ktefií se dlouho nevidû-
li, a ãas mnoh˘m ani nestaãil.   

K dokreslení historické atmosféry
patfiily také obecní kroniky, psané od

r.1945, dobové plánky k v˘stavbû
‰koly i jiné dokumenty. V pfiísálí pak
bylo improvizované kino, kde se pro-
mítal film z tvorby âT Brno „Veselá
je dûdina”, zachycující ostatky z roku
1972 natoãené brnûnsk˘m reÏisérem
p. Gustavem Kfiivinkou, jehoÏ rodina
donedávna mûla u nás chalupu. I zde
bylo stále plno. V‰em pro vzpomínku
zde nemohly chybût ani památky ze
‰kolky. Hraãky, kníÏky, stavebnice,
aj. vyloudily úsmûv i slziãku v kout-
ku oka témûfi kaÏdého. Stejnû tak
i kolíbka, ve které bylo do fiad spolu-
obãanÛ pfiivítáno uÏ nûkolik generací,
dokumentovan˘ch v albech. A nedíl-
nou souãástí na‰í v˘stavy byla také
ãást kolekce historick˘ch koãárkÛ ze
sbírky na‰í spoluobãanky, paní Soni
Jaro‰ové. Nechybûla samozfiejmû ani
miminka, jako Ïivá - panenky reborn,
obleãení a ostatní kojenecké pomÛc-
ky. I zde se v‰ichni zdrÏeli déle, a ne-
jen maminky, kter˘m byla v˘stava
pfiipravena k svátku. Kdo do kulturní-
ho domu zavítal, jistû nebyl zklamán,
k vidûní toho bylo opravdu mnoho.
Pro velk˘ zájem byla v˘stava pro-
dlouÏena na dal‰í den a i v ten zde by-
lo je‰tû mnoho náv‰tûvníkÛ. Nûktefií
se vrátili, aby si v‰e je‰tû jednou pro-
‰li nebo doãetli. Do budoucna máme
pfiislíbené je‰tû dal‰í materiály, tak
urãitû bude za pár let v˘stava znovu.   

Text a foto: Milena Tichá

Okrouhlá v proudu ãasu

V sobotu 11. máje bylo kolem ha-
siãky v âerné Hofie hodnû Ïivo.
Probíhal tam první roãník ãernohor-
ského kotlového gulá‰obraní. Po 
osmé hodinû ráno byly zaÏehnuty jis-
kry pod kotli a zaãalo vafiení. Sedm
soutûÏních t˘mÛ zápolilo o body za
velkého zájmu fandícího obecenstva.
U stánkÛ soupefiili spolek táborníkÛ
Záhybka, SPOZ âerná Hora, SDH
âerná Hora, SDH Îernovník, Skauti
âerná Hora, Z· âerná Hora
a Myslivecké sdruÏení Lhotky âerná
Hora. Na pfiilehlém parkovi‰ti a v ha-
siãce byla pfiedvádûna hasiãská tech-
nika, vãetnû moderních zásahov˘ch
vozÛ Tatra a Liaz, v patfie byla insta-
lována v˘stava z historie domácího
hasiãského sboru, vedle stánkÛ do-
vádûly dûti na skákacím hradû
a soutûÏily v dûtsk˘ch hasiãsk˘ch
disciplínách. Toãilo se jak jinak ãer-
nohorské pivo a limo, prodávalo bo-
haté obãerstvení.

Jakmile bylo uvafieno, po poledni
zaãalo ochutnávání a hodnocení gulá-
‰Û. KaÏd˘ náv‰tûvník si mohl zakou-
pit degustaãní lístek s bodovacími
lístky, a vhozením do uren ohodnotit
nejlep‰í gulá‰. Pofiadatelé v‰ak neod-
hadli poãet náv‰tûvníkÛ a pouh˘ch

dvû stû degustaãních misek bylo roze-
bráno je‰tû dopoledne, takÏe dal‰í pfií-
chozí jiÏ hodnotit nemohli. Po seãtení
v‰ech hlasÛ byli pfied pÛl tfietí vyhlá-
‰eni vítûzové. Bronzovou pozici ob-
sadil t˘m ‰kolní jídelny Z· âerná
Hora se segedínsk˘m gulá‰em, stfiíb-
ro myslivci Lhotky s gulá‰em I/43,
coÏ jak název napovídá, bylo jídlo
z obûtí zdej‰í silnice smrti a vítûzem
se stali táborníci Záhybka s nejvyda-
fienûj‰ím vepfiov˘m gulá‰em. Po zda-
fiilé akci následovala volná zábava.

Text a foto: Jifií Vymûtalík

âerná Hora: nejlep‰í
gulá‰e uvafiili táborníci,

myslivci a ‰koláci
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Zasklívací systém
ZASKLÍVÁNÍ LODÎIÍ A BALKÓNÒ

Zasklení sníÏí nejen hluk, 
ale i spotfiebu energie a funguje 
i jako úãinné zabezpeãení bytu.

tel.: 775 904 110

Bezplatné zamûfiení a kalkulace! MOÎNOSTI NÁKUPU NA SPLÁTKY!


