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Z obsahu vybíráme... 
        

Slovo starosty    

Deník zastupitelstva  

Volby 

Ze života MŠ 

Bulletin ZŠ 

Společenská kronika 

SDH, TJ informuje 

Kulturní akce 

Z farnosti 

Z historie obce 

Kapesní atlas hub 

 

 

Slovo starosty 

 

Vážení spoluobčané, 

 

po horkém létě nastaly dny barevného podzimu, pro děti začátek školního roku a 

pro mnohé z nás další úkoly. Tento podzim je po čtyřech letech spojený s ukončením 

stávajícího volebního období. V úterý 20. září se naposledy sešlo stávající zastupitelstvo. 

Povinnosti si však plnilo až do zvolení nového zastupitelstva a jeho ustavujícího jednání.  

Uplynulé čtyřleté období bylo trochu odlišné od předešlých. Především nás 

všechny ovlivňovaly dopady dlouhodobých pandemických opatření a v posledním čase 

dokonce prudká změna ekonomické situace v důsledku války na Ukrajině. Přesto jsme se 

dokázali vypořádat s vlastními problémy tak, abychom zkvalitnili životní podmínky v 

obci.  

Některé části bylo možné řešit již v roce 2019 jako například vybudování altánku 

na dětském hřišti. Zabudování nových herních prvků a tím dobudování nového dětského 

hřiště se nám podařilo až letos. Úpravy v mateřské škole, provedení zbourání zchátralých 

domů v obci a další drobnější akce nás zásadně neomezovaly. Více problémů vznikalo při 

náročnějších úkolech. Například výstavba bytového domu se zadrhla v prvopočátku ve 

fázi zpracování projektové studie, kdy projektant nedokázal splnit naše představy a 

požadavky, až nakonec jsme přistoupili k výběru nového projektanta. Dnes jsme před 

dokončením zpracování projektové dokumentace a následně vydáním stavebního 

povolení. Taky schválení nového Územního plánu se neustále prodlužovalo a konečné 

přijetí bylo až po třech letech práce na tomto zásadním dokumentu. „Běh na dlouhé trati“ 

se zdá být i náš největší projekt a úkol – vybudovat čističku odpadních vod (ČOV) a 

provést rekonstrukci komunikace. V uplynulém období se podařilo vyřešit problém 

osamostatnit obec při výstavbě vlastní ČOV a kanalizace. V současné etapě se 

zpracovává projektová dokumentace k připojování domů do veřejné splaškové 

kanalizace. Pak by mělo následovat samotné připojování a vybudování nové splaškové 

kanalizace. Jako další jsme měli v úmyslu provést plánovanou rekonstrukci základní 

školy. Tu jsme však v konečném rozhodování zamítli z důvodu nezískaní dotací a pro 

zásadní nedostatky zpracované projektové dokumentace, která byla nejen zastaralá, 

obsahovala nevhodné technologické postupy a rekonstrukci silně prodražovala. Odvlhčili 

jsme budovu mateřské školy, opravili elektrické vedení a upravili prostory jídelny 

mateřské školky. 
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V novém volebním období máme v úmyslu nejen pokračovat  rekonstrukcí 

kanalizace, ale i dalšími úkoly,  jako je zkvalitnění osvětlení v obci, pokládka 

inženýrských sítí do páteřní komunikace a její úprava, vymezení míst pro parkování 

vozidel, úpravy zelených ploch a chodníků a další. V plánu máme provést úpravy 

sportovního areálu a hřiště. Již bylo osloveno pět firem. Obálkové výběrové řízení mělo 

proběhnout 13. září, avšak z organizačních důvodů musel být termín posunutý na 

pozdější období. Všechny akce jsou závislé na finanční pomoci dotacemi a u komunikace 

taky spoluúčastí jejího vlastníka což je Jihomoravský kraj.   

I když je stále co zlepšovat a dále plnit, jsem rád, že se nám podařilo vše zvládnout 

v rámci našich možností. Rád bych tímto poděkoval všem členům zastupitelstva za 

konstruktivní a věcnou spolupráci při práci ve prospěch obce,  ať již vykonávali jakékoliv 

funkce.  

Na závěr chci poděkovat i Vám,  spoluobčanům,  kteří jste přišli k volbám a 

podpořili moji kandidaturu. Moc si toho vážím a s celým novým zastupitelstvem se 

budeme snažit Vás nezklamat. 

 Přeji Vám krásné prožití podzimu 

   

        Váš starosta                                                                                               
 

 

Deník  zastupitelstva 
 

Přinášíme Vám ve stručnosti přehled usnesení Zastupitelstva obce ve III.čtvrtletí 2022. 

Podrobnější přehled ve formě zápisů ze zastupitelstva je k nahlédnutí na obecním úřadě.  

 

43. zastupitelstvo obce ze dne 21. 6. 2022 

- schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 43. zasedání zastupitelstva obce konaného 

dne 21. 6. 2022 pana Františka Blažka a pana Mgr. Jana Knápka Ph.D. 

- schvaluje navržený program 43. zasedání Zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice 

konaného dne 21. 6. 2022 

- schvaluje účetní závěrku obce Hoštice-Heroltice včetně rozvahy, výkazu zisku a 

ztráty a příloh za rok 2021 a převod výsledku hospodaření za rok 2021 v částce 4 824 

933,46 Kč na účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. 

Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2021 vydanou Odborem kontrolním a právním JMK 

- schvaluje celoroční hospodaření – Závěrečný účet obce Hoštice-Heroltice včetně 

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 

- Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje: 

- Účetní odpisový plán obce Hoštice-Heroltice pro rok 2022 

- Účetní odpisový plán Mateřské školy Hoštice-Heroltice pro rok 2022 

- posoudilo předloženou projektovou dokumentaci k výstavbě rodinného domu na 

parcelách č. st. 96, č. 606/1 a č. 606/3 v k. ú. Hoštice. Zastupitelstvo obce Hoštice-

Heroltice souhlasí s provedením výstavby rodinného domu podle předložené projektové 

dokumentace. 
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- posoudilo předloženou projektovou dokumentaci „Prodloužení vodovodu Hoštice, 

parcela č. 1424, 805/3, 622/2“ a souhlasí s realizací stavby dle projektové dokumentace 

- schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. st. 10/2 k. ú. Hoštice 

- projednalo předloženou žádost manželů B. a nesouhlasí s odprodejem pozemků 

par. č. 602/3 k. ú. Hoštice 

- schvaluje záměr prodeje části pozemku par. č. 68/14 k. ú. Hoštice 

- schvaluje záměr prodeje části pozemku par. č. 68/1 k. ú. Hoštice 

- vzalo na vědomí výsledky zadávacího řízení výběru zhotovitele rekonstrukce 

elektroinstalace MŠ Hoštice-Heroltice. Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice zmocňuje 

starostu obce podpisem smlouvy s vítězem zadávacího řízení. 

 

44. zastupitelstvo obce ze dne 19. 7. 2022 

- schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 44. zasedání zastupitelstva obce 

konaného dne 19. 7. 2022 pana Vlastimila Provazníka a paní Mgr. Danu Štolfovou 

- schvaluje navržený program 44. zasedání Zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice 

konaného dne 19. 7. 2022 

- schvaluje Smlouvu č.: PR-014330077206/001-ADS o zřízení věcného břemene 

mezi obcí Hoštice-Heroltice a EG.D, a. s. za účelem umístění distribuční soustavy na 

pozemcích dle této smlouvy ve vlastnictví obce Hoštice-Heroltice. Věcné břemeno bude 

zřízeno úplatně a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 1.000 Kč bez DPH ve 

prospěch obce. Pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy 

- schvaluje předložený „Dodatek č. 3 nakládání s nebezpečnými a ostatními 

složkami komunálního odpadu ke smlouvě č. 17030134“ 

- schvaluje předložený „Dodatek č. 4 nakládání s nebezpečnými a ostatními 

složkami komunálního odpadu ke smlouvě č. 17030014 

- schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. st. 11/2 a 835/2 k. ú. Hoštice 

- Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice souhlasí: 

- s realizací stavby, 

- se smlouvami o smlouvě budoucí, 

- s povolením zvláštního užívání komunikace, a pověřuje starostu obce 

podpisem těchto smluv 

- schvaluje zvláštní užívání místní komunikace 1267/1 k. ú. Heroltice 

- vybralo TRASKO projekce s.r.o. za cenu 1950,- Kč bez DPH za jeden projekt jako 

zhotovitele veřejné zakázky „Zpracování technické projektové dokumentace – Domovní 

kanalizační přípojky Hoštice-Heroltice“ 

 

45. zastupitelstvo obce ze dne 23. 8. 2022 

- schvaluje za ověřovatele zápisu 45. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 23. 

8. 2022 pana Ing. Iva Tomáška a pana Ing. Oldřicha Tomáška 

- schvaluje navržený program 45. zasedání Zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice 

konaného dne 23. 8. 2022 

- posoudilo předloženou projektovou dokumentaci Novostavba RD Hoštice, parc. č. 

1244. Zastupitelstvo obce souhlasí s (se):  

- provedením výstavby rodinného domu podle předložené projektové dokumentace 
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vodovodní přípojkou 

- vnitřním vedením splaškové kanalizace 

- vnitřním vedením NN vč. elektroměrové skříně 

- zpevněnou plochou vč. sjezdu 

- stavba bude umístěna v k. ú. Hoštice na parcelách č. 1244 a 1424 

- schvaluje osazení pojistkového pilíře na parcele č. 1244 ve vzdálenosti 2 m od 

hranice s parcelou č. 1424 veřejné komunikace. Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice 

také souhlasí s umístěním pilíře nad stávající nefunkční kanalizací 

- souhlasí se změnou užívání jídelny a kuchyně na sídlo firmy KOMINEX CZ s.r.o. 

a prodejnu komínů, krbů a krbových kamen 

- souhlasí s vestavbou bytové jednotky do stávající stodoly na parc. č. st. 98 

katastrální území Hoštice 

- schvaluje připojení distribuční soustavy NN ze stávajícího vedení dle projektové 

dokumentace „Heroltice, připojení NN k RD“ pro vydání územního souhlasu. 

Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o 

smlouvě budoucí č. PR-00130077934/003-MOPR 

- schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 

uzavřené dne 1. 9. 2021. Souhlasí s dobou trvání nájmu do 31. 12. 2022 a dále s cenou 

nájmu 1 Kč měsíčně a cenou záloh na el. energii 6 000 Kč měsíčně 

- schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2022 v rozsahu předloženého návrhu na 

stranách příjmů a výdajů uvedených rozpočtových položek 

 

46.zastupitelstvo obce ze dne 20. 9. 2022 

- schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu  

46. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20. 9. 2022 pana Františka Blažka  

a pana Ing. Antonína Dynku 

- schvaluje navržený program 46. zasedání Zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice 

konaného dne 20. 9. 2022 

- Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice chvaluje výstavbu DČOV na parc. č. 1244 k. 

ú. Hoštice 

- projednalo předloženou žádost podanou panem VK a pověřilo starostu obce sjednat 

s geodetem zaměření požární nádrže a sousedních pozemků 

- projednalo předloženou žádost podanou panem TZ a pověřilo starostu obce sjednat 

s geodetem zaměření požární nádrže a sousedních pozemků 

- schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2022 v rozsahu předloženého návrhu na 

stranách příjmů a výdajů uvedených rozpočtových položek 

- schvaluje smlouvu č. 9002031420 o připojení k distribuční soustavě 

- schvaluje realizaci investičního záměru „Rekonstrukce fotbalového hřiště v obci 

Hoštice-Heroltice“ 

a) schvaluje použití finančních prostředků z rozpočtu obce na dofinancování akce ve výši 

min. 30 % z celkových nákladů akce 

b) vydává souhlasné stanovisko – resp. vyjádření podpory projektu, které lze doložit 

platným Plánem rozvojem sportu, v němž je realizace této akce uvedena 

c) vydává souhlasné stanovisko vlastníka nemovitosti dotčené  
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akcí – tzn. žadatelem o dotaci na realizaci této akce bude TJ Hoštice-Heroltice z.s. – 

vlastník nemovitosti (Obec Hoštice-Heroltice) souhlasí s realizací této akce za podmínek 

uvedených ve specifické výzvě 18/2022 a umožní TJ Hoštice-Heroltice z.s. využít 

veškerý majetek Obce Hoštice-Heroltice dotčený realizací této akce, vč. udržitelnosti 

- schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Zpracování technické projektové 

dokumentace – Výstavba kanalizace a ČOV v obci Hoštice-Heroltice“ 

 

 

Nové dětské hřiště 
 

     V pátek 2. 9. 2022 se konečně děti dočkaly a mohly si začít hrát na novém  dětském 

hřišti. 

     Původní dětské hřiště bylo již v havarijním 

stavu a bylo nutné ho nahradit. Hřiště pocházelo 

z roku 2008, celkové náklady na výstavbu byly 

280.000,-Kč s DPH, z toho 50% činila dotace 

z JMK. Všechny hrací prvky byly odstraněny 

včetně oplocení, zůstala jen pergola s posezením. 

        Na konci roku 2021 byla podána žádost o 

dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj – Podpora 

obnovy a rozvoje venkova – Podpora 

budování a obnovy aktivního a pasívního 

odpočinku. Tato dotace je určena na rozvoj 

pro obce do 3.000 obyvatel, zvýšit kvalitu 

jejich života zlepšit atraktivitu jejich 

prostoru. Vyhodnocení a zveřejnění žádostí 

proběhlo v měsíci červnu. Byla to pro nás 

radostná zpráva, že nám byla dotace 

přidělena. Z téměř 1000 žádostí bylo 

uspokojeno jen 193 žadatelů. 

Od Jihomoravského kraje získalo dotaci 

15 obcí, v okrese Vyškov byla naše obec 

jediná. 

Ve výběrovém řízení byla vybrána 

firma HRAS z Hranic na Moravě 

(projekty  dětských hřišť tato firma 

realizovala i v okolních vesnicích např. 

v Orlovicích a Medlovicích). Celkové 

náklady činí 981.000,- Kč včetně DPH, z toho dotace  MMR je 80% (785.000,-Kč). 
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Hřiště bylo prodlouženo o 11 metrů, hlavním prvkem je velká čtyřvěžová sestava, 

kolotoč, velká houpačka s dvěma sedáky a hnízdem, dvě houpadla a pískoviště.  

Práce započaly v polovině srpna, začátkem září 

proběhlo otevření atrakcí, bohužel u velké houpačky 

dodala firma jiný rozměr oproti projektu a musí ji 

celou vyměnit.  Mělo by se tak stát v nejbližších 

dnech. Poté přijde na řadu dodělat oplocení. 

      Hřiště jsme se snažili vytvořit tak, aby bylo 

využitelné pro děti různého věku. Přejeme si, aby se 

tam 

dětem 

líbilo a 

prožily 

tam 

pěkné 

chvíle. 

Dalším 

přáním je, 

aby se hřišti vyhýbali vandalové a zůstalo 

krásné a funkční.  

Děkuji všem, kteří se na realizaci 

projektu podíleli. 

                                                                                     Dana Štolfová 

 

 

Volby do zastupitelstva obce 
 

 Ve dnech 23.-24.9.2022 se konaly volby do zastupitelstva obce s tímto výsledkem: 

 

Kandidující strany: 

1. Společně pro obec ( zisk 1041 hlasů) 

2. Obec pro občany (zisk 736 hlasů) 

3. KDU-ČSL (zisk 559 hlasů) 

 

Zvolení členi zastupitelstva obce za jednotlivé strany podle získaného počtu hlasů: 

 

Společně pro obec  

1. Luděk Kolkop    215 hlasů 

2. Ing. Tomáš Hlaváček   198 hlasů 

3. Alena Kolkopová     90  hlasů 

4. Josef Mrnuštík    113 hlasů 
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KDU-ČSL  

1. Mgr. Jan Knápek PhD.           119 hlasů 

2. Ing. Ivo Tomášek    82 hlasů 

 

Obec pro občany  

1. Petra Zajíčková   166 hlasů 

2. Mgr. Dana Štolfová   162 hlasů 

3. Vlastimil Provazník    142 hlasů 

 

Zajímavosti z letošních voleb do zastupitelstva obce: 

 

V seznamu voličů bylo celkem 502 oprávněných voličů. Z toho 20 občanů, kteří 

mohli poprvé volit v obecních volbách; skutečně jich volilo 9. V tomto počtu byli i ti, 

kteří mohli volit úplně poprvé, a to celkem 5, k volbám přišli 4. 

K volbám se dostavilo celkem 288 voličů.  
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VÝZVA VLASTNÍKŮM NEMOVITOSTÍ 
 

k podpisu Smlouvy na připojení objektu ke kanalizačnímu řadu a podpisu Plné 

moci 

Tímto vám oznamujeme, že od 17. 10. do 21. 11. 2022 budou na Obecním úřadu 

v Hošticích v úřední dny připraveny k podpisu Smlouvy na připojení vašeho objektu ke 

kanalizačnímu řadu a Plné moci, na jejichž základě budou zpracovány projektové 

dokumentace k domovním kanalizačním přípojkám v naší obci.  

Zároveň vás upozorňujeme, že k podpisu Smlouvy a Plné moci je třeba, aby se na Obecní 

úřad v Hošticích dostavili všichni vlastníci předmětné nemovitosti. 

 

 Vzor plné moci 
 
Adresa nemovitosti: Hoštice – Heroltice, Heroltice , 682 01 Vyškov 

Parcela číslo: st 

 

 
Jméno, příjmení vlastníka nemovitosti:  

Datum narození:  

Adresa trvalého bydliště: Hoštice – Heroltice, Heroltice 96, 682 01 Vyškov  

(dále jen Zmocnitel 1) 

a 

Jméno, příjmení vlastníka nemovitosti:  

Datum narození:  

Adresa trvalého bydliště: Hoštice-Heroltice, Heroltice   

(dále jen Zmocnitel 2) 

 

uděluje v souladu s ust. § 33 a § 34 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád v platném znění 

 

PLNOU MOC ZMOCNĚNCI: 
 
  Obci Hoštice-Heroltice 

Zastoupené:  Luďkem Kolkopem, starostou 

Se sídlem:  Hoštice 78, 682 01 Vyškov 

IČO:   00368733 

 

k jednání a zastupování zmocnitele v souvislosti se zpracováním technické projektové dokumentace domovní 

kanalizační přípojky, získáním souhlasů, vyjádření, stanovisek, povolení a dokumentů, které jsou povinnými 

přílohami žádosti o vydání územního rozhodnutí dle ust. § 84 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. Plná moc se nevztahuje na uzavírání závazků, 

povinností ani činností, ve kterých nelze Zmocnitele dle zákona zastoupit. 
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Zmocnitel bere na vědomí, že Zmocněnec může udělit substituční plnou moc další osobě a tím je zpracovatel technické 

projektové dokumentace – TRASKO Projekce, s.r.o., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov. 

 
Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to do vydání pravomocného územního rozhodnutí příslušným stavebním úřadem. 

 

Příkazník tuto plnou moc přijímá. 
 
 

V Hošticích-Herolticích, dne ……………………………….. 
 

 

……………………………………………… ………………………………………… 
                    Zmocnitel 1, Zmocnitel 2     Zmocněnec 

 

 

Vzor smlouvy připravené k podpisu 
 

 

Smlouva 
na připojení objektu ke kanalizačnímu řadu a odvádění odpadních vod kanalizací 

dle zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění 

 

 uzavřená mezi smluvními stranami: 

    

   Obec Hoštice-Heroltice 

 Se sídlem:                              Hoštice 78, 682 01 Hoštice-Heroltice 

 Zastoupena: Luďkem Kolkopem, starostou 

 IČ:  00368733 

 DIČ: neplátce DPH 

 ID datové schránky: e64bnb3 

E-mail:      starosta@hostice-heroltice.cz 

Tel.:        +420 517 362 456; +420 724 232 083  

Bankovní spojení:     17221731/0100 

(dále jen „Provozovatel“) 

 

a 

 

 Vlastníkem nemovitosti:, 

Adresa: Hoštice-Heroltice, Heroltice  

Datum narození / IČ:  

E-mail:  

Tel.:                                                       

Bankovní spojení:                                 

(dále jen „Žadatel o připojení“) 

 

Informace o napojovaném objektu: 

Typ nemovitosti:                                 rodinný dům 

Ulice (místní část), číslo popisné:       Heroltice  

Parcela číslo:                                       st. 

Katastrální území:                               Heroltice 
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Článek I. 

 

Obec Hoštice-Heroltice je investorem a budoucím provozovatelem stavby „splaškové kanalizace a ČOV 

v obci Hoštice-Heroltice“. Součástí této stavby je vybudování hlavního kanalizačního řadu a 

kanalizačních větví nového systému splaškové kanalizace zaústěné do nové čistírny odpadních vod v 

obci Hoštice-Heroltice. Předpokládaná realizace této akce by měla probíhat v letech 2023-2024. Ostrý 

provoz stavby by měl být zahájen po ukončení ročního zkušebního provozu v roce 2025.  

 

V souběhu s touto stavbou bude v obci probíhat postupné napojování stávajících nemovitostí 

kanalizačními přípojkami ke kanalizačnímu řadu tak, aby v době zahájení ostrého provozu nové 

splaškové kanalizace a ČOV byla připojena převážná většina stávajících objektů (rodinných domů a 

budov občanské vybavenosti). 

 

 

Článek II. 

Na základě žádosti podané Žadatelem (viz příloha této smlouvy) vydává tímto Obec Hoštice-Heroltice 

tímto souhlas s připojením objektu Žadatele ke kanalizačnímu řadu, který bude vybudován současně se 

stavební akcí uvedenou v čl. I. této smlouvy.  

 

 

Článek III. 

Žadatel je vlastníkem objektu uvedeném v Žádosti o připojení objektu ke kanalizačnímu řadu obce 

Hoštice-Heroltice, která je nedílnou součástí této smlouvy. Žadatel současně vyslovuje souhlas se 

vstupem na svůj pozemek, a to výhradně za účelem získání vstupních údajů nezbytných pro zpracování 

projektové dokumentace.  

 

 

Článek IV. 

Vzhledem k tomu, že odkanalizování objektu Žadatele vyžaduje vybudování domovní kanalizační 

přípojky, jejíž umístění musí být v souladu s projektovou dokumentací, Obec se zavazuje, že na své 

náklady zajistí zpracování projektové dokumentace a související činnosti nezbytné k podání žádosti o 

vydání Územního souhlasu (resp. Územního rozhodnutí) u místně příslušného stavebního úřadu 

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

v platném znění a zajistí řádný průběh stavebního řízení k vydání příslušného povolení stavby.  

 

 

Článek V. 

Žadatel (vlastník nemovitosti) prohlašuje, že kanalizační přípojku vybuduje dle schválené projektové 

dokumentace na své náklady v době výstavby kanalizačního řadu.  

 

Připojení nemovitosti proběhne dle harmonogramu stavebních prací s tím, že napojování jednotlivých 

objektů bude postupné. Podrobný harmonogram bude zveřejněn a doručen Žadateli (resp. všem 

vlastníkům nemovitostí) před zahájením stavby kanalizace a ČOV v obci Hoštice-Heroltice. 

 

Žadatel (vlastník nemovitosti) dále prohlašuje, že napojení objektu na kanalizační řad bude využívat v 

souladu s provozním řádem kanalizace a platnou legislativou.  

 

 

Článek IV. 

V případě, že Žadatel o připojení nedodrží podmínky uvedené v Čl. V. této smlouvy a nepřipojí svou 
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nemovitost ke kanalizačnímu řadu v době výstavby kanalizace a ČOV, je povinen zaplatit provozovateli 

smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč odpovídající nákladům za zpracování projektové dokumentace a 

zajištění souvisejících činností, která je dle prohlášení provozovatele vzhledem k hodnotě a významu 

zajišťované povinnosti, přiměřeně vysoká.  

 

Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v 

jaké škoda převyšuje smluvní pokutu. Ustanovení o smluvní pokutě je plně oddělitelné od ostatních 

ustanovení smlouvy a závazků z nich plynoucích. 

 

 

Článek V. 

Žadatel se zavazuje provádět úhradu stočného za odkanalizování nemovitosti (tj. úhradu nákladů za 

čištění splaškových vod), jehož výše bude fixována vždy na jeden rok.  

 

Výše stočného bude stanovena zálohově, a to na základě vyčíslení předpokládaných ročních nákladů. 

Vyúčtování bude probíhat jednou ročně, vždy k 31. 12. příslušného roku na základě skutečných nákladů. 

Změna výše stočného může být učiněna pouze usnesením Zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice a 

zveřejněna Vyhláškou na úřední desce obce. 

 

 

Článek VI. 

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

Tato Smlouva se řídí právem České republiky a může být měněna a doplňována pouze formou 

písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

 

Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv 

na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se strany této Smlouvy zavazují 

uzavřít do 15 kalendářních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě 

nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a 

vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení. 

 

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

originále. 

 

Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla 

sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují 

své podpisy. 

 

 

V ……………………………….., dne ……………………………… 

 

za Žadatele       za Provozovatele: 

 

…………………………………….    …………………………       

                                                                                                     Luděk Kolkop,  

                                                                                                               starosta 

 

 

Příloha: 

Žádost o připojení objektu ke kanalizačnímu řadu obce Hoštice-Heroltice 
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SDH Hoštice-Heroltice informuje 
   

Letos, více než kdy jindy, se s postupným ochlazováním začíná kouřit z komínů. V 

důsledku šetření s energiemi mnozí uvádí do provozu topidla a komíny, které po mnoho 

let nikdo nevyužíval. Před jejich opětovným zprovozněním by měla proběhnout důkladná 

kontrola, ideálně servisním technikem a kominíkem, zda nejsou někde poškozená a 

kouřové cesty jsou průchodné. V opačném případě to může být příčinou vzniku požáru.  

V období od vydání minulého zpravodaje nebyla na území naší obec řešena žádná 

mimořádná událost.  

Na oslavy 130. výročí založení hasičského sboru v Moravských Prusech, které se 

konalo 2. července na tamním hasičském cvičišti, byla zapůjčena naše koňská stříkačka. 

Právem budila pozornost a mezi ostatními historickými stroji byla vzorným 

reprezentantem našeho sboru.  

Na společné setkání obcí Topolany a Hoštice-Heroltice pořádané v Topolanech 10. 

září byly zapůjčeny materiály o historii našeho sboru.  

Po prezentaci našeho sboru na akci „Rozloučení s prázdninami“ projevilo několik 

dětí zájem stát se hasičem. Proto byla hned na další týden domluvena pro zájemce 

prohlídka zbrojnice a od té doby se každý pátek v 18.00 hodin  schází mladí hasiči. Jejich 

vedení se ujal Karel Skácel, který již v minulosti mladé hasiče vedl. Doufejme, že všem 

vydrží počáteční elán,  a že se přidají i další zájemci.  

Z další činnosti spolku lze zmínit brigádu, při které proběhl úklid prostoru mezi 

zbrojnicí a kulturním domem, byl odstraněn sloupek po bývalé bráně a po dohodě s obcí 

zde bude pro zpevnění povrchu navezen recyklát od koupaliště.  

Pokud bude příznivé počasí a nedojde k nějakému nepředvídatelnému omezení, 

bude se v neděli 16. října ve 14 hodin konat tradiční Drakparáda na poli za vlakovým 

nádražím. O konání budete informováni prostřednictvím nástěnky a hlášením rozhlasu.  

Na závěr mi dovolte, abych Vám jménem SDH popřál krásný podzim..  

      

 

za SDH   Jan Knápek 

 

 

 

Co nového se událo v naší MŠ  
 

  „Září, září na léto jde stáří, zlaté slunce září…malátně a s únavou…..“ 

 

Písnička Jana Svěráka krásně vystihuje atmosféru prvních školních dní. Léto je sice 

unavené, ale podzim začíná nabírat na síle a měnit přírodu tak, jak jen on to umí. 

  Prvního září jsme se přivítali s dětmi, které už známe, ale také s novými 

kamarády, kteří v letošním školním roce nastoupili. Pro ty nebývá vstup do školky 

jednoduchou záležitostí, ale naopak velkým životním krokem. Z bezpečného prostředí 

domova, z blízkosti maminky se mají najednou osamostatnit a vydat se vstříc novým 

zážitkům. Proto bývají někdy zářijová rána slzavým obdobím. Ovšem paní učitelky se 
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snaží děti zaujmout, získat jejich důvěru a mají vždy připraven nabytý program, kterým 

se děti snaží naplno zaujmout. Povídáme si, hrajeme různé hry, zpíváme, kreslíme, 

cvičíme. Vzájemně se poznáváme a oťukáváme.  

Měsíc září je tak zaměřen spíše na adaptaci, utváření kamarádských vztahů a 

pravidel třídy. Nové děti se postupně „zabydlují“ a 

zvykají na novém prostředí, kamarády, upevňují 

jednoduchá pravidla.  

Velikým zpestřením těchto podzimních dnů 

bylo maňáskové divadlo, které k nám přijelo koncem 

září. S pohádkou „Krtek a zakletá víla“ jsme se 

opravdu 

velmi 

zasmáli a 

myslím si, 

že nebýt 

dětí, tak 

víla je 

zakletá ještě 

dnes. 

Opravdu se 

velmi 

snažily ze 

všech sil vílu pomoci vysvobodit. Září uteklo 

jak voda a už se těšíme, co zajímavého nám 

přinese měsíc říjen.  

Pro tento školní rok máme zapsáno 24 

dětí. Přivítali jsme šest nových kamarádů a 

společně se intenzivně připravujeme s osmi 

dětmi na vstup do ZŠ.  

V průběhu prázdnin proběhla v MŠ rozsáhlá rekonstrukce naší jídelny. Byla zde 

kompletně rozvedena nová elektroinstalace, obnoveno zdivo a položen nová podlahová 

krytina. Velké poděkování patří zastupitelstvu naší obce, a především panu starostovi, 

který celou rekonstrukci zařídil a v průběhu oprav na vše dohlížel svým odborným okem.  

Přejeme všem krásný a slunný podzim  

 

                         kolektiv MŠ 
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 BULLETIN 
Z Á K L A D N Í  Š K O L Y  H O Š T I C E - H E R O L T I C E  

 

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 

Školní rok 2022/2023 byl zahájen ve čtvrtek 1. září v budově ZŠ. Svůj první školní den u nás zakusilo 

11 prvňáků, což je úctyhodný počet a doufáme, že i nový pozitivní trend. Slavnostního zahájení se 

zúčastnilo také pět bývalých žáků, kteří ve stejné budově započali povinnou školní docházku před 60 

lety (tehdy 3. září). Děkujeme jim za návštěvu a jsme potěšeni, že jsme se mohli podílet na jejich 

příjemném vzpomínání. 

 

 

Prvňáci vybarvují svoje jména 
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Prvňáci z roku 1962 se současnou paní ředitelkou 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022 / 2023 

Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022. 

Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2022 – pondělí 2. ledna 2023. 

Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023. 

Vysvědčení za 1. pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023. 

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 3. února 2023. 

Jarní prázdniny: pondělí 13. března – neděle 19. března 2023. 

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. dubna 2023. 

Vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023. 

 

Bulletin ZŠ Hoštice-Heroltice 9/ 2022 © Tomáš Havlíček 
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Kulturní akce 
 

Již je to pět let, co jsme se ženou převzali kulturní akce pro děti a vedli je až 

doposud,  kdy jsme se rozhodli skončit a předat to zase dalším.  

Když to období shrnu, tak máme za sebou kolem 40 akcí, kde jsme se snažili 

pobavit a zaujmout hlavně děti. Když se ohlédnu na úplný začátek, kdy chodilo na naše 

akce pár místních skalních fanoušků a kdy jsem si na to také trochu postěžoval tady do 

zpravodaje, tak poslední roky to bylo spíše naopak, kdy nás až kolikrát překvapilo, kolik 

návštěvníku přišlo. Zvládnutí takových akcí sice nebylo vůbec jednoduché, ale pak to 

člověk aspoň bral jako odměnu za 

snahu.  

S dětmi jsme se rozloučili na 

akci k ukončení prázdnin a s 

dospělými bychom se rádi rozloučili 

ještě jednou akci, a to kurzem první 

pomoci 14.10. S podrobnostmi Vás 

brzy seznámíme klasickou formou 

přes Facebook, rozhlasem či letáčky.  

Dále jsme byli osloveni 

cvičitelkou pilates, jestli by nebyl 

zájem o tohle cvičení pro naše 

občany. Domluvili jsme se na první 

ukázkové hodině, která by měla být 5.10. v 18:00 v Kulturním domě v Herolticích. 

Ještě se tedy vrátím k akci Loučení s 

prázdninami, která se konala 2.9. na hřišti. 

Přijeli k nám  místní dobrovolní hasiči s 

vypůjčeným zásahovým vozem a připravili si 

pro děti pár hasičských dovednostních 

disciplín. Měli jsme tu i zástupce místních 

myslivců pana Skácela, který měl na ukázku 

pár trofejí a také stanoviště se střelbou ze 

vzduchové pistole. Dále jsme si pro děti 

přichystali atrakce v podobě 

skákacího hradu, malování na obličej, 

jízdu na koni či bodyzorbing. Nesmím 

ale opomenout také jednu z největších 

atrakcí, kterou byl let vrtulníkem, kdy 

si mohli návštěvníci zakoupit okružní 

let. Na závěr jsme si u táboráku opekli 

buřty a zazpívali s paní Šiškovou, 

která nám zahrála na kytaru.  

 



3/2022                                                         Zpravodaj obce                                                  říjen 2022 

________________________________________________________________________________                                                                           

19 

Závěrem bychom chtěli budoucím členům kulturního výboru popřát, aby jim 

pořádání akcí přinášelo radost z úsměvů dětí i dospělých,  všem krásně strávený podzim a 

dětem úspěšný vstup do nového školního roku.  

 

za kulturní výbor František Blažek 

      

 

TJ  informuje 
 

Oddíl kopané: A mužstvo 

 

Po jarním postupu do okresního přeboru a zasloužené letní přestávce nastoupili do 

přípravy hráči plni očekávání. Pro přátelská utkání vybral realizační tým tři těžké soupeře 

z krajských soutěží (Rousínov hrající krajský přebor JM kraje, Drnovice postoupivší do 

I.B JM kraje a Těšnovice hrající I.A Zlínského kraje). Tito soupeři nás velmi prověřili a 

ukázali nám mnoho nedostatků v naší hře. 

Kádr A mužstva zůstal z velké většiny stejný jako v minulé sezoně, v letní pauze 

nás posílili David Lukeštík přicházející z Lysovic, Patrik Baroš z Mor.Málkovic a Petr 

Deutsch z Ivanovic. Mužstvo naopak opustil Jakub Šmerda odcházející do Dražovic. Po 

třetím kole hraném v Pustiměři, kde se zranili dlouhodobě Filip Kocourek a David 

Lukeštík, posílil naše řady ještě Sebastian Palla přicházející z Lipové. 

Po osmi kolech podzimní části má naše A mužstvo 18bodů, s bilancí 6 výher, a 

dvou porážek se skórem 29:11. 

Naše branky vstřelili: Hudec Zdeněk 8, Kolář Jan 4, Lukeštík David 4, Baroš Patrik 

2, Mrnuštík Lukáš 2, Kocourek Adam 2, Přikryl Pavel 2, Palla Sebastian 2, Kocourek 

Filip 1, Jenáček Petr 1, Adam Rostislav 1.  

 

Oddíl kopané: B mužstvo 

 

Naše béčko postoupilo do 3.třídy a všichni byli jistě zvědavi, jestli kvalita hráčů 

bude na tuto soutěž stačit. Kádr převzal nový trenér Jiří Toman, mužstvo začalo trénovat 

odděleně od A týmu a v přípravě se kladl důraz především na fyzickou kondici. 

Bohužel při marodce v A týmu, kdy bylo potřeba díry zacelit, trenéři povolávali do 

A týmu chlapce z béčka, to se projevilo na některých výsledcích. I  tak je ale potřeba říct 

že B mužstvo si zatím ve vyšší třídě počíná výtečně. Pokud tomu termínová listina 

dovolí, tak občas i nějaká opora A týmu jde klukům z béčka pomoci. Po 7. kole jsou na 6. 

místě tabulky s 10 body a skórem 12:18. 

O branky se podělili: Adam Rostislav 2, Hudec Zdeněk 2, Závadský Petr 1, Hlaváč 

Marian 1, Held František 1, Petržela Jiří 1, Kramel Tomáš 1, Kocourek Adam 1, Lukeštík 

David 1. 

 

Mladší přípravka 

 

Náš klub se rozhodl založit mladší přípravku. Družstvo pod velením Františka 
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Přibylíka sbírá první zkušenosti na hřišti a seznamuje se s míčem a prvními úskalími hry 

jménem „Kopaná“. Přejeme jim, aby je hra především bavila, našli si v týmu nové 

kamarády a těšíme se, že budou v činnosti v klubu dále pokračovat.  Fotbal na malých 

obcích byl vždy založen na výchově mládeže, proto doufáme v její další rozvoj. 

 

      za oddíl kopané Tomáš Hlaváček 
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„Těžko se s Tebou loučí, těžké je bez Tebe žít, 

 láska však smrtí nekončí, 

 v srdci Tě stále budeme mít.“ 
 

Společenská kronika         
 
 

 

 Od posledního vydání Zpravodaje doposud  oslavili svá životní výročí tito naši 

občané: 

 

65 let Věra Judasová  

65 let Pavel Kandzer  

65 let Helena Štěrbová  

65 let Milena Skácelová  

65 let Jana Kaderiaková 

 

75 let Anna Fialová  

75 let Jana Rožnovská  

 

80 let Marie Strašáková  

 

85 let Anna Šindelková  

  

 

 

 

 

 

¨ 

 

 

 

*********************************************** 
 

 

 

 


  

               Dne  16.července 2022 nás ve věku  79 let 

                                                           opustila Emílie Zachová 

 

                                               Dne  9.srpna 2022 nás ve věku  83 let 

                                                         opustil Miroslav Bugner 

 

                                                      Dne  5.září nás ve věku  59 let 

                                                      opustil Vítězslav Michlíček 

 

 

 

Všem jmenovaným, ale i těm ostatním, 

kteří také oslavili svůj svátek 

 a z jakéhokoliv důvodu nejsou uvedeni, 

 

přejeme pevné zdraví a co nejvíce 

spokojenosti. 
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Z historie obce 
 

     Dnešní úryvek je z Kroniky obce Hoštice za léta 1924 – 1939 založené 1.ledna r. 

1924.  Opis je doslovný a z dnešního pohledu může obsahovat pravopisné chyby.  Dnes 

zveřejňujeme zápis k roku 1922. 
======================================================================= 

 

„V roce 1922. postižena byla obec jakož i celý náš kraj hromadným  onemocněním 

dobytka, které bylo nazváno měknutím kostí.  

Dobytek nemohl státi na nohách a musel býti nakonec poražen. Chlévy se prázdnily 

více snad  jako za rekvisice v letech válečných. Bylo používáno různých prostředků a 

léků, ale tuším, že s malým zdarem. Zvěrolékařské autority byly z počátku v rozpacích  o 

zjištění původu a příčiny nemoci. Dávána vina suchu v r. 1921, kdy dobytek pro 

nedostatek zelené i sušené píce, ba i slámy neměl v těle dostatek potřebných látek 

výživných, jiní mínili, že je to následek slintavky a kulhavky. Pisatel sešel se s laborantem 

vysoké školy zemědělské z Brna, který nabízel rolníkům a majitelům dobytka prášek proti 

této nemoci. Týž pravil, že odborníci na zmíněné škole dávají vinu umělým hnojivům. 

Jako doklad uváděl, že v krajích horských, kde se umělých hnojiv buď vůbec nepoužívá 

nebo  jen málo, kde však byla slintavka a kulhavka také jako u nás, sucho pak v r. 1921. 

citelnější než na Hané – měknutí kostí není.  

Snad je ve všech těchto předpokladech část pravdy. Jisto je, že v horských krajích 

přec jen krmí se více přirozenou pící, tj. travuo syrovou i sušenou z luk, mezí a lesů. U 

nás pak vůbec luk není! To je u hovězího dobytka. Co však říci o příčině nemoci u 

dobytka vepřového?  

Místní školní rada na výzvu okr. škol. výboru žádala o dodatečné zrušení 

všeobecných úlev v návštěvě školní, ježto od r. 1920. se jich na zdejší škole nepoužívá.  

Také požádala místní školní rada o vypsání konkursu na učitelská místa definitivně 

neobsazená, a to učitele a ind. učitelky. Místo učitele obdržel jediný žadatel Metoděj 

Vlček a místo ind. učitelky Julie Šoupalová (žadatelky byly tři). V tomto roce provedeny 

tyto další opravu v obou budovách školních:  zakryta nově žumpa ve škole č. 65, 

postaveny stojany na  hrazdu, vymalován byt říd. učitele, zasazeno nové okno do  

kuchyně, pořízeny nové schodky na dvůr se stříškou v budově č. 58, vymalovány učírny, 

postaven dřevník na dřevo pro otápění učíren. Ostatní údaje a změny školy se týkající 

jsou vypsány podrobně v kronice školní.  

Dne 26.III oznámil své vystoupení z církve římsko.kat. říd. uč. Josef Petrůj a zůstal 

bez náb. vyznání. Ve schůzi ob. zastupitelstva 9.IV 1922.  ustanoven p. farář obecním 

tajemníkem.  

Dle protokolu ze dne 2.II. 1923. vyřízen rozpočet obecní na rok 1923, dle něhož 

nekrytý schodek bude hrazen 230% přirážkou.“ 
        

       redakce – doslovný opis 
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Z farnosti 
 

Vážení farníci, milí občané, 

       dovolte mi, abych vás pozval na koncert schol našich i hostujících farností. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Od října 2022 nabízím možnost 

přípravy k přijetí svátostí pro dospělé 

osoby. Kdo z vás takovou možnost 

doposud neměl, nebo by jí nyní chtěl 

využít, může se u mě k této přípravě 

přihlásit.  
 

 

O. Marek Jarosz 

     váš farář 
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Křížem krážem… 

 

Křížovky jsou dnes pravidelnou přílohou novin a i v dnešní uspěchané době patří 

stále k jednomu z nejpopulárnějších druhů zábavy. Bez dobré křížovky si dokonce někteří 

z nás dovedou představit víkendový relax u kávy či čaje jen stěží. 

Nutno říci, že křížovky mají na své luštitele jednoznačně pozitivní vliv. Bystří 

mozkové buňky, procvičují paměť a v neposlední řadě rozšiřují nabyté vědomosti. 

Křížovku lze rovněž využívat pro zabavení dětí, které mohou soutěžit v luštění na 

křížovky na čas. 

V Evropě jsou nejoblíbenějším druhem křížovek pravděpodobně švédské křížovky, 

kdy je legenda vepsána přímo do políček. Naopak v Americe se častěji setkáváme s tzv. 

americkou verzí křížovek, která pracuje s legendou napsanou mimo obrazec. Cílem 

hádanky je obvykle vyluštit tajenku, která se objeví až po doplnění všech ostatních slov 

podle legendy. Obvykle to bývá nějaký citát, přísloví či vtip. 

Pojďme se ale podívat, kde a jak první křížovka a tradice luštění vůbec vznikla? I 

když je otázka jasná, s odpovědí už to tak jednoznačné nebude, neboť se teorie různí. 

Nabízíme vám ty nejpravděpodobnější:  

Podle některých zdrojů se první křížovka objevila v tisku v roce 1913 a jejím 

údajným tvůrcem byl Angličan Victor Orville z Oxfordu, odpykávající si trest v 

jihoafrickém Kapském městě. Ve vězení prý přečetl všechny knihy ze zdejší knihovny a 

když už neměl co číst, začal se nudit. Přemýšlel, jak si ukrátit čas a zaujalo ho, že 

podlahu cely vytvářejí bílé a černé čtvercové dlaždice. Začal zapisovat na světlá políčka 

slova, která ho napadla, a objevil tak novou hru, založenou na hledání synonym.  Se svým 

nápadem se obrátil na anglické noviny, ty však jeho nápad odmítly. 

Další prosazovanou verzí je, že prvenství v objevu křížovek se často připisuje 

Američanům. Údajně první křížovku uveřejnil  americký učitel Arthur Wynne, který 

hádanku, později nazvanou křížovka, uveřejnil 13. prosince 1913, těsně před první 

světovou válkou v newyorských novinách New York World pod názvem americká 

křížovka. Pravdou je, že se však Wynne nechal Orvillem inspirovat a některé zdroje 

uvádějí, že  jeho křížovku pouze převzal. 

Když zabrousíme do našich vod, zjistíme, že ani Češi nezůstávali s tvorbou 

křížovek pozadu. Za jednoho z prvních hádankářů vůbec je u nás považován Tomáš 

Štítný ze Štítného, který se vytvářením slovních hříček rád bavil. Od šestnáctého století 

pak v Čechách vycházejí sbírky ,,hádanek“, předchůdkyně dnešních křížovek, pravidelně. 

Zajímavá je i další teorie, která říká, že Angličany i Američany předběhla a první 

křížovku v pravém slova smyslu vytvořila pražská učitelka Mlada Antošová, a to již v 

roce 1899. Křížovku prý pojmenovalo velice originálně: „Čapka z písmen“. Sestavování 

hádanek křížových postupem času se vůbec těšilo na našem území velké oblibě. 

Koníčkem se stalo pro mnoho význačných osobností, namátkou zmiňme třeba Jana 

Wericha,  Emu Destinovou, Eduarda Hakena a Miroslava Horníčka. 

Křížovky bývají různě dlouhé a různě obtížné. Pokud se budeme bavit o 

extrémech, musíme zmínit zejména dvě výrazná díla. Dne 6. dubna 1964 otiskly noviny 

The Star v Johannesburgu křížovku Dona Samuela McLarena. Křížovka měla 639 hesel 
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vodorovně a 626 hesel svisle. Navzdory tomu, že redakce novin vypsala pro úspěšného 

luštitele tučnou odměnu, nikomu se ji vyluštit celou nepodařilo. 

Ze zápisů v Guinessově knize rekordů se můžeme dovědět také o další obří 

křížovce. Křížovku s 25 tisíci položkami vytvořil Belgičan André Bloise. Křížovka 

zabrala list papíru o rozměru 170 x 110 cm a její sestavení trvalo přibližně 8 let. 

Speciálním druhem křížovek jsou osmisměrky. První na světě ji vymyslel někdy 

kolem roku 1960 Pedro Ocón de Oro ze Španělska. Osmisměrka se však poprvé 

proslavila až v roce 1968 v USA, kdy ve státě Oklahoma vyšla 1. března v malých 

místních novinách. Tato osmisměrka se skládala z měst ve státě Oklahoma a jejím 

autorem  byl Norman E. Gibat. Brzy po zveřejnění této osmisměrky se rychle začala šířit 

po světě, kdy ji začali  také používat ve svých hodinách pro oživení výuky učitelé. 

 
            redakce – převzato, kráceno, zdroj: Historie křížovek - seznamte se s příběhem vzniku luštění 

(krizovkanamiru.cz) 

 

Kapesní atlas hub 
 

Kolik lidí zachránil před nechtěnou domácí otravou houbami? A v kolika lidech 

probudil celoživotní vášeň houby nejen sbírat a konzumovat, ale také dobře poznávat? 

Albert Pilát byl český přírodovědec a muzejní pracovník. Patřil k nejvýznamnějším 

českým popularizátorům mykologie a botaniky. Stal se nejvýznamnějším představitelem 

československé mykologické vědy v Evropě i ve světě. Dokázal za svůj život víc než jen 

sestavit Kapesní atlas hub, po generace děděnou příručku českého houbaře. 

Albert Pilát se narodil v roce 1903 v Praze. Zájem o botaniku se u něj probudil při 

středoškolském studiu na Akademickém gymnáziu v Praze. Přesto chtěl po maturitě 

studovat medicínu. 

V té době ale naštěstí do Pilátova života zasáhl univerzitní profesor botaniky Josef 

Velenovský, mimochodem další velká osobnost české botaniky a mykologie, který mu 

nabídl funkci vědecké pomocné síly v tehdejším Botanickém ústavu Univerzity Karlovy. 

Pilát byl pilným sběratelem makromycetů, tedy hub s většími plodnicemi, které 

nazýváme „klasickými“ houbami. Určoval je, zařazoval, studoval. Není divu, že když v 

roce 1923 vznikl Československý mykologický klub, nebylo aktivnějšího člena. Studium 

na Přírodovědecké fakultě ukončil doktorátem v roce 1926,  ve svých třiadvaceti letech. 

V roce 1930 získal místo v botanickém oddělení pražského Národního muzea jako 

první pracovník botanického oddělení, který byl od prvopočátku zaměřen na mykologii. 

Jeho zásluhou byl uchráněn „poklad české mykologie“. Jednalo se o větší část 

mykologického herbáře slavného muzejního badatele Augusta C. J. Cordy, která byla 

nejdříve nesprávně ohodnocena jako bezcenný materiál neznámého původu a určena ke 

skartaci. Detailně ho zpracoval a začal budovat rozsáhlý mykologický herbář. Přírůstky 

doplňoval především vlastním sběrem, a také výměnou se zahraničními mykology. 

Získával také sbírky ostatních československých mykologů. V roce 1956 se stal 

předsedou  Československé vědecké společnosti pro mykologii.  

V padesátých letech zesílila jeho spolupráce s českým výtvarníkem a ilustrátorem 

Otto Ušákem. Vytvořili tvůrčí tandem doslova nesmrtelný. Obrázky hub Otto Ušáka  jsou 

https://krizovkanamiru.cz/historie-krizovek/
https://krizovkanamiru.cz/historie-krizovek/
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dodnes dokonalé, a to i při zvážení tehdejších reprografických možností. Nakladatelství 

Orbis pracovalo tři roky na reprodukci a tisku tabulí, které byly zhotoveny osmibarevným 

ofsetem podle originálních akvarelů Ušáka, jenž je během šesti let namaloval podle 

živých hub. Většina tabulí nemohla být namalována najednou, neboť buď nebyly 

nalezeny mladé a dospělé plodnice současně, nebo se část plodnic zkazila dříve, než malíř 

mohl tabuli dokončit. Neúplné tabule byly postupně doplňovány. 

Atlas hub na volných listech s ilustracemi Otto Ušáka byl po dlouhá léta využívaný 

ve školách jako názorná pomůcka. Tento Kapesní atlas hub se dodnes najde ve skoro 

každé domácnosti. A i v současné době informačních technologii jsou ohlasy jen kladné. 

Pod jménem každé houby najdete informaci o její poživatelnosti, přičemž ty jedlé jsou 

báječně odstupňovány: jedlá, jedlá a chutná, jedlá a výtečná. Doprovodné texty Piláta 

byly nejen vysoce odborné, ale také velmi čtivé. Vytvořil na 580 publikací a odborných 

článků. Mnohé z jeho knih vyšly i v cizojazyčných mutacích. 

Svět Alberta Piláta ovšem nebyla jen mykologie. Pro veřejnost dokázal zúročit i 

svůj soukromý zájem o pěstování alpinek, dendrologii sadových a parkových stromů a 

keřů. Interes o rostliny pěstované v zahradách i domácnostech.   

Jako vědec – botanik měl i v dobách socialistického zřízení možnost navštívit i 

země mimo komunistický blok. Cestoval často a rád, poznával nové kraje a jejich flóru. 

Poznávání muselo být zakončeno sdělením, proto publikoval hojně a rychle. Své 

publikace doplňoval perokresbami, dokonalými fotografiemi černobílými i barevnými.  

Abert Pilát, který se stal nejvýznamnějším představitelem československé 

mykologické vědy v Evropě i ve světě, zemřel v roce 1974.  

 
          redakce – převzato, kráceno. Zdroj: Albert Pilát: Naučil československou veřejnost bezpečně 

sbírat houby – ČEKUJVĚDU.CZ (cekujvedu.cz) 

 

Víte, že… 
      

HISTORIE PRÁSKÁNÍ BIČEM, ZVYKY A TRADICE 

 

      Biče se u nás také používaly na řadu rituálů a prakticky v  každém statku, kde byl 

povoz, nějaký ten bič měli a všichni čeledíni s ním uměli zacházet. Z ochranné funkce se 

vyvinuly i domněnky o pozitivním účinku hluku, které se staly nedílnou součástí 

obřadního hlučení (přivolání prosperity hospodářství, zdraví i plodnosti). Hlukové 

projevy byly navozovány v rámci obyčejů výročního a rodinného obřadního cyklu. Od 

počátku Adventu až po Velikonoce se tak můžeme setkat s řadou koledních obchůzek, 

jejichž účastníci hlučeli řetězy, zvony, hrkačkami a také biči. 

       U nás existovalo několik druhů bičů. Bejkovce, Hončíky a další… Například tzv. 

formanský bič, u kterého byl, kromě kouzelné moci, oceňován jeho vzhled, zejména 

vybarvovaná a vyřezávaná barva bičiště. Lidé věřili, že těmito biči bylo možné znehybnět 

cizí zápřah, nebo donutit koně k převezení nadměrného nákladu. Dále u nás používali 

biče kočí, kteří cestovali „dálkovou“ trasu. Na kozlíku jim za parůžek visel tzv. hunter 

(lovecký bič), který se sloužíval nejen k nahánění zvěře. Používal se na odehnání 

toulavých psů, vlků, často s ním přetáhli dotěrného pobudu či lapku. Na Rýmařovsku je 
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pověst ze 17. století o kočím, který zlikvidoval bičem loupežníka, který přepadl kočár s 

místní šlechtičnou. Pastýřský bič byl také opředen početnými pověrami. Jeho zvuk měl 

čarovnou moc, kterou měly způsobovat kromě práskání i byliny, které se ukrývaly do 

dutiny rukojetě. Rukojeť mohla být zdobena vyrytými tajemnými symboly, které měly 

rovněž magickou moc. 

       Obecní pastýři se zástupcům obce zavazovali, že budu práskáním biče vyhánět ze 

dvorů a ze vsi všechny zlé síly a bytosti, a pomocí čarovné moci biče také ochraňovat 

svěřený dobytek. Období prvních měsíců bylo proto v dávných pohanských dobách 

spojeno s bujarými oslavami a rituály, které měly zahnat zlé zimní duchy, zajistit zdraví, 

prosperitu, spokojenost, přivolat jaro, oslavovat nový život a probudit plodivou sílu 

přírody. 

        Bičem se práskalo, o Masopustu, o prvních jarních dnech, Velikonocích, 

Filipojakubské noci, o Mikulášské obchůzce, o Štědrém večeru, o silvestru nebo dokonce 

při svatbách. 
                                          redakce – převzato, zdroj: Marin Štulla, www.historiepraskanibicem.cz 

 

BOŽÍ MUKA 

 

      Jedná se o drobné stavby, které v krajině vyprávějí svůj příběh. Boží muka patřila k 

typickému obrázku našeho venkova již od 14. století, kdy se o nich objevují první zprávy. 

Jsou to drobné památky ve tvaru sloupu, pilíře, či hranolu. Měla symbolizovat sloup, u 

nějž byl bičován Ježíš Kristus. Boží muka se dají rozdělit na kamenná sloupková boží 

muka a zděná boží muka. Nejstarší zděná boží muka jsou doložena v 18. století, i když je 

možné, že některá jsou starší. Božích muk je u nás na pět tisíc. 

       Tyto drobné stavby stávaly obvykle na rozcestí v polích nebo na návsi či volně v 

krajině. Sloupek nebo pilíř byl někdy zakončen stříškou, pod níž byl prostor na obraz, či 

reliéf umučeného Krista, na vrcholu byl často opatřen křížkem. Proto byly tyto stavby 

nazývány boží muka (boží muky, boží umučení). Snad měla tato představa největší oběti 

– Božího umučení – vést člověka k zastavení se v každodenním spěchu a k zamyšlení nad 

smyslem života. Lidé je budovali i jako prosbu o ochranu proti nemocem a pohromám, za 

vyslyšení v tísni či za odvrácení neštěstí. Důležitým motivem byla i prosba za ochranu 

lidských obydlí. 

         Velice často tyto stavby vznikaly i u městských bran. Když přicházel poutník nebo 

obchodník k městu, tak u Božích muk vykonal pobožnost. Tím se jako by očistil. 

Náboženské aspekty se prolínaly s motivy vzpomínkovými. Boží muka se proto často 

stavěla na památku šťastných i nešťastných událostí, které jsou spjaté s daným místem. 

Můžou být vzpomínkou na toho, kdo zemřel v daleké cizině a nemohl být pochován 

doma. Často označují místa, u nichž došlo k tragické události-vraždě, zabití či úmrtí 

způsobené bleskem, pádem stromu, smrtelným úrazem při kácení v lese. Jiné památky 

jsou vzpomínkou na ty, kteří zahynuli při různých pohromách, nemocech a válkách.      

         Mnohdy vymezovala boží muka i hranice pozemků nebo se stavěla i jako pokuta za 

spáchaný přečin. Nesmíme je však v těchto případech zaměňovat za smírčí kameny nebo 

smírčí kříže či kameny pokání, ty se od nich zásadně odlišují nejen tvarem, ale i 

výskytem. 
                                      redakce – převzato, zdroj: www.ceskezvyky.cz 
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