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Ať světlo vánoční noci  

promění smutek v radost, 

trápení ve štěstí a neshody v pokoj! 

A ať to všechno provází nás 

po celý nový rok! 

**********************************************   
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Slovo starosty 

 

 

Váţení spoluobčané, 

 

rok 2022 nám pomalu a jistě končí a skončilo také čtyřleté 

volební období. Je čas se ohlédnout a poděkovat Vám za přízeň a 

důvěru. Poděkování také patří místostarostům, kteří mi hodně pomohli, pracovníkům 

na obci, kteří se starají o údrţbu obce, autodopravě Orel, který pro nás zajišťuje nejen 

odvoz bioodpadu, paní ředitelce ZŠ i MŠ, ţe se obětavě starají o naše děti, paní 

účetní, která je oporou obce a je Vás spousta dalších, co si zaslouţí můj dík. A také se 

omlouvám těm, kterým jsem nedokázal vyhovět, ale pokusím se to napravit. 

 Začátek roku 2023 nás všechny staví do role zodpovědných hospodářů. 

Výrazné zdraţování všech energií, zvýšená cena všeho zboţí, s tím související větší 

výdaje jsou realitou. Nejinak tomu je v případě společných finančních prostředků.  

V letošním roce jsme konečně získali Stavební povolení na výstavbu 

kanalizace a ČOV, a také se dokončují projekty na domovní přípojky, takţe jestli 

dokáţeme do konce února podat ţádost o dotaci, tak na podzim, v případě, ţe nám 

bude přidělena,  můţeme začít. Jelikoţ nástavba ZŠ nám nevyšla, tak budovu alespoň 

zateplíme a dáme jí nový kabát. Pokusíme se to zvládnout do Hoštických hodů. Z 

úsporných důvodů máme v plánu výměnu oken na obecním úřadě, ve školce máme 

také co zvelebovat. 

S účinností od 1. ledna 2023 nabyde platnost nová obecně závazná  Vyhláška 

č. 1/2022, která  řeší poplatky za odpady. Pro následující rok 2023 jsme poplatek za 

odvoz domácího komunálního odpadu (za popelnici) museli navýšit na částku 600,- 

Kč.  

Období adventu nám sděluje, ţe se blíţí nejkrásnější svátky, Vánoce. Rád bych 

Vám k těmto svátkům popřál hodně rodinného štěstí, zdraví a klidné proţití v kruhu 

Vašich nejbliţších. Nadcházející  oslava příchodu nového roku je spojená s bujarou 

oslavou. Při oslavách také pamatujte na své domácí mazlíčky, kteří při tom často trpí. 

Přeji Vám,  abyste konec končící roku oslavili vesele a jen s úsměvem na tváři. A do 

nového roku 2023 Vám přeji ţádný smutek, ţádné slzy, protoţe ty tu nemají místo. 

Jak se říká: „Jak na Nový rok, tak po celý rok.“ Nezapomeňte na své tradiční 

novoroční předsevzetí, která se všichni snaţíme dodrţet. Já osobně si budu přát, 

abychom se i v příštím roce společně scházeli vţdy v dobré náladě se vzájemným 

porozuměním jeden pro druhého, abychom vţdy na kaţdou nesnáz našli dobré řešení.

    

Váš starosta  
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Deník zastupitelstva 

 

  

Ustavující zasedání zastupitelstva  dne 20. 10. 2022 

 

- určuje za ověřovatele zápisu pana Ing. Tomáše Hlaváčka a 

paní Alenu Kolkopovou a zapisovatelkou slečnu Bc. Marcelu 

Mrnuštíkovou 

- schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 

2. Schválení programu 

3. Volba starosty a místostarosty 

a) Určení počtu místostarostů 

b) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 

písm.  a) zákona o obcích) 

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty 

d) Volba starosty 

e) Volba místostarosty 

4. Zřízení finančního, kontrolního a kulturního výboru 

a) Určení počtu členů finančního, kontrolního a kulturního výboru 

b) Volba předsedy finančního výboru 

c) Volba předsedy kontrolního výboru 

d) Volba předsedy kulturního výboru 

e) Volba členů finančního výboru 

f) Volba členů kontrolního výboru 

g) Volba členů kulturního výboru 

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 

odst.  2 zákona o obcích) 

6. Diskuse 

- schválilo zvolení dvou místostarostů 

- v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, ţe pro výkon funkce 

starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn 

- volí starostou obce pana Luďka Kolkopa 

- volí místostarostou obce pana Mgr. Jana Knápka, Ph.D. 

- volí místostarostkou obce paní Mgr. Danu Štolfovou 

- zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor a kulturní výbor.  Finanční výbor, 

kontrolní výbor a kulturní výbor budou tříčlenné 

- volí předsedou finančního výboru pana Ing. Tomáše Hlaváčka. 

- volí předsedou kontrolního výboru pana Ing. Ivo Tomáška 

- volí předsedou kulturního výboru paní Alenu Kolkopovou 

- volí členy finančního výboru pana Vlastimila Provazníka a Alenu Kolkopovou 

- volí členy kontrolního výboru pana Josefa Mrnuštíka a paní Petru Zajíčkovou 

- volí členy kulturního výboru paní Petru Zajíčkovou a Ivonu Handlířovou 

- v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 

odměnu  za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: 
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Místostarosta             6 000,- Kč/měsíčně 

Předseda výboru                       1 400,- Kč/měsíčně 

Člen výboru                  800,- Kč/měsíčně 

Zastupitel                              0,-  Kč/měsíčně 

a) v souladu s § 74 odst. 2 zákona o obcích stanoví, ţe při souběhu výkonu několika 

funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za 

výkon funkce, za niţ podle rozhodnutí zastupitelstva náleţí nejvyšší odměna  

b)  v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, ţe 

měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva a členů výboru 

se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení  

V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náleţet ode dne 

sloţení slibu  

V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového 

zvolení do funkce místostarosty, předsedy výboru, člena výboru bude odměna náleţet 

ode dne zvolení do této funkce  

c) stanovuje měsíční odměnu pro členy výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva ve 

výši 800,- Kč. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení 

 

2. zasedání zastupitelstva obce  dne 1. 11. 2022 

 

- schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání zastupitelstva obce 

konaného dne 1. 11. 2022 pana Josefa Mrnuštíka a pana Mgr. Jana Knápka, Ph.D. 

- schvaluje navrţený program 2. zasedání zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice 

konaného dne 1. 11. 2022 

- souhlasí s projektovou dokumentací na akci „Rekonstrukce RD-Hoštice-

Heroltice, Hoštice 56.“ 

- schvaluje Smlouvu č.: PR-014330073417/001-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 2.000 Kč bez 

DPH ve prospěch obce. Pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy 

- souhlasí s projektovou dokumentací bouracích prací k odstranění stavby: 

„Odstranění objektu p. č. st. 108“, bez připomínek 

- schvaluje smlouvu č. 320090204089 o připojení k distribuční soustavě. 

Pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy 

- schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2022 v rozsahu předloţeného návrhu na 

stranách příjmů a výdajů uvedených rozpočtových poloţek 

 

3. zasedání zastupitelstva  dne 22. 11. 2022 

 

- schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání zastupitelstva obce 

konaného dne 22. 11. 2022 pana Vlastimila Provazníka a paní Mgr. Danu Štolfovou 

- schvaluje navrţený program 3. zasedání zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice 

konaného dne 22. 11. 2022 

- schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na obecních pozemcích v k.ú  

Hoštice a v k. ú. Heroltice v obci Hoštice-Heroltice, zaspaných na LV č. 10001 u 
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I letos se v naší obci uskuteční tradiční Tříkrálová sbírka, 

 při které by měli chodit koledníci k Vašim domům 

a to v době od pátku 6.1.2023 do neděle 7.1.2023. 

Přesný termín bude zveřejněn prostřednictvím místního rozhlasu. 

 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov  mezi obcí 

Hoštice-Heroltice firmou INFOS ART spol. s r. o. za jednorázovou náhradu ve 

prospěch obce v úhrnné výši 50,-Kč za běţný metr podzemního komunikačního 

vedení v intravilánu a 25,-Kč v extravilánu, ke které bude připočtena příslušná sazba 

DPH. A pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy 

- schvaluje záměr č. 7/2022 o pronájmu bytu o velikosti 3+1 s výměrou 83,9 m2 

v prvním patře budovy Hoštice 31, za minimální měsíční nájemné bez sluţeb 8000 

Kč 

- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hoštice-Heroltice č. 1/2022, o 

stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

- dle Směrnice č. 1/2020 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu článku 

II. schvaluje bez zadávacího řízení zhotovitele na akci „Výměna oken na Obecním 

úřadě“ dle výběrového řízení, které se konalo 22. 11. 2022 v 16:00, vybralo firmu PB 

PLAST, spol. s. r. o., Nádraţní 4/3  (Kojál) 682 01 Vyškov, která podala nejniţší 

cenovou nabídku v částce 463 734,00 Kč bez DPH, jako druhá nejlevnější byla 

nabídka od J. T. A. - Plastová okna za 492 654,00 Kč,- bez DPH a jako třetí byla 

firma Aleš Vlach-Plastová okna za 514 680,00 bez DPH. Zastupitelstvo obce 

Hoštice-Heroltice z časové tísně a z nevyhovujícího stavu stávajících oken, kterými 

uniká velká část tepla se shodlo na přímém zadání veřejné zakázky. Zastupitelstvo 

pověřuje starostu podpisem Smlouvy o Dílo se zhotovitelem 

- schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2022 v rozsahu předloţeného návrhu na 

stranách příjmů a výdajů uvedených rozpočtových poloţek 

- schvaluje záměr č. 8/2022 o pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy 

Hoštice 78, za účelem provozování prodejny potravin za minimální měsíční nájemné 

1,- Kč bez sluţeb. 

 

Tříkrálová sbírka 
 

Milí přátelé charitního díla, 

 

velice si váţíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky. Děkujeme, ţe 

jste při minulé sbírce v roce 2022, která se  uskutečnila tradičním  

koledováním u Vašich domů,  byli opět  štědrými dárci.  

            

  DĚKUJEME, ŢE NÁM POMÁHÁTE.  
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Poplatky za svoz odpadů, psa a zpravodaj 

 

Poplatek za svoz odpadů, psa  a zpravodaj v roce 2022 

 

Roční výše poplatku za svoz:       600,- Kč za osobu s trvalým 

pobytem 

Roční výše poplatku za psa:            50,- Kč za psa a za kaţdého dalšího 70,- Kč 

Roční výše poplatku za zpravodaj: 20,- Kč 

  

Bankovní spojení:                         17221731/0100 KB                    

Poznámka k platbě:                        část obce a číslo popisné domu + jméno a příjmení 

Splatnost jednorázově:               od 21. února 2023 

 

Poplatky lze uhradit i v hotovosti na Obecním úřadě Hoštice-Heroltice  v úředních 

hodinách od 21. února 2023. Známky na popelnice budou k vyzvednutí na OÚ 

Hoštice-Heroltice po uhrazení poplatku.  

 

ŢÁDÁME OBČANY, ABY NECHODILI NA OBECNÍ ÚŘAD S PLATBOU 

PŘED TÍMTO DATEM, PROTOŢE BUDOU PROBÍHAT INVETURY, 

ROČNÍ UZÁVĚRKY A KONTROLY ZA ROK 2021.  

 

Děkujeme za pochopení. 

        Bc. Marcela Mrnuštíková 

 

Volby prezidenta ČR 
 

 

Volby prezidenta České republiky se bude konat ve dnech 13. a 14. ledna 2023 a 

případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023: 

 

 v pátek 13. 1. od 14:00 do 22:00 hodin 

 v sobotu 14. 1. od 8:00 do 14:00 hodin 

 volební místnost je zřízena v obřadní síni obecního 

úřadu 

 

Volič po příchodu do volební místnosti prokáţe volební 

komisi svoji totoţnost a státní občanství České republiky 

platným občanským průkazem, či jiným platným dokladem, teprve poté mu bude 

umoţněno hlasovat. 

Volič můţe poţádat ze závaţných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve 

dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 

místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy 

s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. 

Ţádáme ty voliče, kteří mají zájem o hlasování mimo volební místnost, aby 

tuto skutečnost nahlásili na obecním úřadě nebo na telefonním čísle: 517 361 245 

nebo na mobilním čísle: 724 232 083. 
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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  

 

PODZIM VE DRUŽINĚ 

Po deštivém září a příjemně teplém říjnu nastal chladný a mlhavý listopad. I v těchto ne 

zrovna vlídných podzimních měsících se však snažíme strávit co nejvíc času venku na 

čerstvém vzduchu. A pokud nás počasí z družiny nepustí, tak třeba dlabeme dýně 

vypěstované na našem skromném – nyní už na zimu připraveném políčku, otiskujeme listy 

nasbírané v hájku a nebo třeba hrajeme dámu. 

 

MIKULÁŠ VE ŠKOLE 

V pondělí 5. prosince byl u nás ve škole Mikuláš. Děti mohly přijít v kostýmu, aby se na 

svátek lépe naladily. Starší žáci se společně zhostili příslušných rolí a ty mladší řádně 

vyzpovídali. V horní třídě soudcovskou roli zastala paní ředitelka. Za básničku a příslib 

polepšení dostali všichni balíček sladkostí. Když jsme si pak četli o tom, jak na návštěvu 

Mikuláše coby malý klouček vzpomínal Josef Lada (1887–1957), uvědomili jsme si, že se 

toho od těch dob vlastně mnoho nezměnilo – a to je vlastně dobře. ;-) 

 

ZRUŠENÍ VÁNOČNÍ BESÍDKY 

V úterý 13. prosince se měla v kulturním domě uskutečnit vánoční besídka základní a 

mateřské školy. Kvůli velkému počtu nemocných dětí ve škole i v MŠ jsme bohužel byli 

nuceni oblíbenou a dlouho očekávanou akci zrušit. Bez třetiny dětí ZŠ a dvou třetin dětí MŠ 

by konání besídky postrádalo smysl. O případném náhradním termínu budeme včas 

informovat. 
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ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

Dne 17. listopadu se po odmlce způsobené pandemií konalo další zasedání školské rady. 

Pro ty co to neví, jde o zřizovatelem zřízený orgán, který se podílí na správě školy. Je 

složený ze zástupce/ů pedagogů, zákonných zástupců (rodičů) a zřizovatele (OÚ). Kromě 

probírání aktualit a podnětů k fungování školy byla tématem volba nových členů. Aktuální 

složení rady nyní je: Mgr. Tomáš Havlíček (za pedagogy), Ing. Ivana Piňousová (za rodiče) a 

Petra Zajíčková (za zřizovatele). 

 

PŘÁNÍ K VÁNOCŮM A DO NOVÉHO ROKU OD NAŠICH ŽÁKŮ 

„Já bych si přál hodné kamarády a pro všechny hodně zdraví.“ – Kamarád je pro každé dítko 

hned po rodičích ten nejdůležitější člověk a my věříme, že u nás se dobří kamarádi najdou… 

„Přeju si, aby se rodiče nehádali. A ostatním aby nebyli nemocní.“ – Doufáme, že takové 

přání mnoho našich žáků nepotřebuje… 

„Přeju veselé Vánoce všem lidem na světě a aby byli v roce 2023 zdraví a aby byla besídka.“ 

– Zrušení besídky děti hodně zasáhlo a jejich reakce zase zarmoutila nás. Uvidíme, jaká 

bude situace po vánočních prázdninách a možná… 
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„Přeju si, aby byla besídka a jinak všem hodně zdraví a štěstí do nového roku.“ – Vzhledem 

k situaci je přání pevného zdraví pochopitelné. Zkusme se ale také zamyslet nad tím, zda 

pro své zdraví nemůžeme dělat víc během celého roku, a ne až během chřipkové 

epidemie…   

„Já bych si přál umět dobře malovat a naučit se vařit dobrá jídla. Také bych se chtěl zlepšit 

v lyžování a ve skákání přes švihadlo.“ – Tak tohle jsou spíše závazky do příštího roku a my 

přejeme nejen tomuto žákovi, aby měl při jejich plnění dostatek trpělivosti, a kdyby vám 

něco z toho náhodou nevyšlo, tak nevěšte hlavu a zkuste to zase za rok… ;-) 

 

 

 
PODĚKOVÁNÍ A PF 2023 

Děkujeme panu starostovi Luďku Kolkopovi za podporu naší školy a neutuchající ochotu 

řešit aktuální problémy a dále děkujeme všem rodičům, kteří finančně či darem podpořili 

fungování školní družiny. A všem přejeme krásné vánoční svátky a hodně zdraví a štěstí 

v novém roce! 

 

Bulletin ZŠ Hoštice-Heroltice 12/ 2022 © Tomáš Havlíček 
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Vítání občánků 
 

V sobotu 26.listopadu 2022 jsme v obřadní síni obecního úřadu slavnostně 

přivítali o naší obce Hoštice-Heroltice 

nejmladší občánky –  

Madlen Svobodníkovou,   

Nikolase Plhala,  

Ninu Ignačákovou,  

Tomáše Suchomela a  

Adrianu Brunclík. 

 

            Společně s jejich rodiči, 

prarodiči a dalšími milými hosty jsme 

si vyslechli krátké pásmo Jana 

Knápka, Michala Šišky a Denisy Navrátilové z naší mateřské školy pod vedením paní 

ředitelky Petry Zajíčkové. Fotograf pan Hořínek nám vše zdokumentoval, abychom si 

vzpomínku na tuto malou slavnost uchovali všichni v paměti co nejdéle. A našim 

maličkým i jejich rodinám přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 

Ze života mateřské školy 

 

          Opět nám nastal ten krásný a kouzelný čas adventní, kdy 

všude voní jehličí, cukroví a děti jsou plné očekávání, coţe to ten 

Jeţíšek letos nadělí.  Blíţí se konec roku, a tak bychom Vám 

chtěli přiblíţit dění v MŠ.  

Uplynulé měsíce tohoto školního roku jsme měli opravdu 

nabyté činnostmi a aktivitami. V říjnu za 

námi přijela Malá technická univerzita a 

doslova nám zasypala celou třídu kostkami 

lega. Ale co s tím? Nedalo se tam vůbec 

hnout. Nezbývalo nám nic jiného neţ se 

vyučit u paní lektorky z této univerzity na 

projektanty. Závěrečnou zkoušku všichni 

splnili na jedničku a podle plánu sestavili z 

lega krásné domy, které si pak naše 

školitelka odvezla s sebou. 

První týden v listopadu tajemné síly 

tohoto období proměnily naši školku ve  

strašidelný hrad, plný kouzelných bytostí, čarodějnic a upírů. Díky dobrodruţné, ale 

zároveň nebezpečné cestě k čarodějnici Bludimíře, jsme získali její lexikon čar, 

kouzel a elixírů. Mohli jsme tak na vlastní kůţi pocítit moc některých zaříkávadel. 

Zaţili jsme spoustu zábavy u všech jejich pokusů. Namíchali jsme také několik 

zázračných nápojů z velmi vzácných ingrediencí, jako jsou například ţabí sliz nebo 

namletá hadí kůţe. Díky nim jsme si i zároveň procvičili barvy a zjistili, jak namíchat 

zelenou, oranţovou, hnědou a fialovou barvu.   
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 Úderem půlnoci posledního dne 

tohoto týdne kouzla pominula, ale ne na 

dlouho. Následující týden za námi přijela 

paní Vymazalová ze ZOO Parku Vyškov s 

tajemným vakem. Kdyţ jej otevřela, rázem 

jsme se ocitli v podzimním lese plném 

zvířátek, chystajících se na zimu. Na chvíli 

se stala naším průvodcem na této 

procházce. Dozvěděli jsme se spoustu 

zajímavých informací ze ţivota lesní zvěře. 

Její vak měl na nás natolik čarovnou moc, 

ţe jsme pokračovali v objevování podzimní přírody aţ do konce listopadu.    

       Naši poznávací výpravu za zvířátky přerušila aţ záhadná zásilka, která došla 1. 

prosince větrnou poštou, adresovaná dětem MŠ Hoštice. Tato tajemná korespondence 

v nás vzbuzovala řadu otázek. Co se skrývá 

v tak velké krabici? Kdo nám ji posílá? 

Nezbývalo nic jiného, neţ si dodat odvahy a 

krabici otevřít. Pomalu jsme sundali mašli, 

nadzvedli víko a zůstali stát, plni 

překvapení.  Uvnitř bylo 24 skřítků s 

dopisem od Jeţíška. Kaţdý z nich si pro nás 

připravil jeden úkol, aby nám tak zkrátil 

dlouhou chvíli při čekání na Štědrý den. 

Připomněli nám také, ţe nás čeká návštěva 

Mikuláše, na kterou se musíme řádně 

připravit. Jelikoţ básniček i písniček umíme 

hodně, jazýček procvičujeme neustále, 

zaměřili jsme se spíše na kamarádské 

vztahy, se kterými si občas nevíme rady. Musíme se přiznat, ţe někdy se nechováme 

jako správní kamarádi a umíme se i pěkně pozlobit.  

V ten tolik obávaný den hned po svačince jsme uslyšeli zvonek. S obavami 

jsme upřeli svůj zrak ke dveřím a čekali. Naše strachy se ovšem velmi rychle 

rozplynuly. Legrační čertík odešel s prázdnou, ani paní učitelky nám neodnesl. 

Mikuláš s andělem nás obdarovali sladkostmi a zanechali u nás ve školce zvláštní 

vůni i atmosféru. Byli jsme velmi zvědaví, coţe to tu tak krásně voní? Začali jsme 

pátrat. Zjistili jsme, ţe je to vůně blíţících se Vánoc. Nechali jsme se zcela pohltit 

touto atmosférou a vyzkoušeli si nejrůznější tradice a zvyky, které Vánocům 

předcházejí.  Nezapomněli jsme ani na barborku, kterou si děti samy natrhaly. Teď uţ 

jen pozorují, zda nám vykvete. 

Toto období nás také provázelo velkými přípravami na vánoční besídku, na 

kterou jsme se velmi těšili. Bohuţel nás přepadl velmi zákeřný a nakaţlivý vir 

Chřipkolín, který přemohl téměř všechny děti ve školce. Naše vystoupení jsme 

museli tedy zrušit. 

Teď uţ nám jen zbývá napéct vánoční perníčky a pak si uţ jen budeme uţívat 

předvánoční atmosféru.  Dopis Jeţíškovi jsme poslali, tak jsme zvědaví, co nám asi v 

MŠ pod stromeček nadělí. 
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 Na závěr roku, bychom chtěli poděkovat všem rodičům, kteří přispěli dárkem 

pro děti, ale i v průběhu roku, či se jinak podíleli na zajištění potřeb dětí v naší 

školce. Dále chceme poděkovat ZOD Haná za sponzorské dary a v neposlední řadě 

patří i velké poděkování také obecnímu úřadu, a to nejen panu starostovi Luďkovi 

Kolkopovi a místostarostce paní Daně Štolfové, ale také celému zastupitelstvu.   

Přejeme Vám všem krásné proţití vánočních svátků a šťastný vstup do nového 

roku 2023. 

zaměstnanci MŠ 

 

TJ informuje 
 

Oddíl stolního tenisu 

 

Výsledky druţstev: 

 

Všechny naše tři druţstva figurují po půlce soutěţe shodně na druhých místech 

ovšem s rozdílnými pocity. 

U "áčka" je to uţ tradice, posílené "béčko" je zatím zklamáním. Slabá účast na 

trénincích se u hráčů projevuje a druhé místo netěší.  

Naopak překvapením je zatím druhé místo céčka. S mladým Filipem Orlem a 

bez moţnosti střídat okupujeme místo, o kterém se nám před sezónou mohlo jen zdát. 

Snad se bude dařit i na jaře. 

V našem oddíle vítáme nového hráče Libora Černého, který se do obce 

přistěhoval z Rebešovic. Ať se ti u nás, Libore, daří! 

 

Pozvánka na vánoční turnaje 

 

Dne 26.12. 2022 pořádáme turnaj pro neregistrované hráče. Prezentace je v  

8.15 aţ 8.45 hod. Startovné 50 Kč. Občerstvení zajištěno na celý den. 

Dne 7.1.2023 pořádáme tradiční turnaj pro registrované hráče. Začátek v 9.00 

hod. Přijděte povzbudit naše hráče a shlédnout kvalitní zápasy okresních a krajských 

borců. 

Hráči oddílu stolního tenisu přejí spoluobčanům obce Hoštice-Heroltice hodně 

zdraví, štěstí a mnoho sportovních úspěchů v roce 2023.          

 

Vratislav Kocourek  

Oddíl kopané 

A muţstvo 

 

Jako nováček soutěţe jsme začátek podzimní části zvládli velmi dobře. Dařilo 

se především na domácí půdě, kdy jsme prohráli jediné utkání, a to aţ to poslední s 

Kobeřicemi. Bohuţel nás během celého podzimu suţovalo neustálé zranění a 

onemocnění hráčů. Několik posledních utkání jsme z daleka neodehráli v ideální 

sestavě. Přesto jsme se ve vyšší soutěţi neztratili a věříme, ţe první zkušenosti se 
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soutěţí zúročíme ještě v lepší výsledky v části jarní. Momentálně uţ plánujeme zimní 

přípravu, která by měla odstartovat opět v Boskovicích.  

Po třinácti kolech tedy celé podzimní části má naše A muţstvo 22bodů, s 

bilancí 7 výher, a pěti poráţek se skórem 38:24. 

Naše branky vstřelili: Hudec Zdeněk 10, Lukeštík David 9, Kolář Jan 4, Přikryl 

Pavel 3, Palla Sebastian 3, Baroš Patrik 2, Mrnuštík Lukáš 2, Kocourek Adam 2, 

Kocourek Filip 1, Jenáček Petr 1, Adam Rostislav 1.  

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem příznivcům a divákům, kteří nás 

podporovali a neváhali nás v hojném počtu podpořit jak na domácích tak i na 

venkovních utkáních. Velké poděkování také patří našim sponzorům, kteří nás 

podporovali během celého podzimu: EKOTOM, ZLINMARK DZ, SPELTEC s.r.o., 

KIOSEK NA HŘIŠTI, JOSEF MRNUŠTÍK, LIBOR ŠMARDA, AUTODOPRAVA 

HROMEK, MIRJAM. 

 

Tabulka po podzimní čísti roku 2022. Okresního přeboru - Vyškov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B muţstvo 

 

Naše béčko se po postupu do 3.třídy často potýkalo s nedostatkem hráčů, místo 

toho, aby bylo doplněno posilami z A týmu, muselo naopak doplňovat A tým. Kvalita 

3.třídy je prostě vyšší a naši hráči mají co zlepšovat, aby v této konkurenci obstáli. 

Jistě se budeme muset zaměřit, jak kvalitu naší hry zlepšit, abychom se do posledního 

kola nestrachovali o rychlý sestup do třídy niţší.  Po pozimní části jsme na 10. místě 

tabulky s 10 body se skórem 14:41. 

O branky se podělili: Petrţela Jiří 3, Adam Rostislav 2, Hudec Zdeněk 2, 

Závadský Petr 1, Hlaváč Marian 1, Held František 1, Petrţela Jiří 1, Kramel Tomáš 1, 

Kocourek Adam 1, Lukeštík David 1, Pavlík Milan, Hýzl David. 
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Tabulka po podzimní části lll. třída, sk. A – Vyškov  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladší přípravka 

 

Jsme moc rádi, ţe se nám tuto sezónu podařilo opět zaloţit tým přípravky. Naši 

nejmenší stále sbírají zkušenosti a jejich trenér František Přibylík se především snaţí, 

aby se zlepšovali, hra je bavila a u fotbalu zůstali. 

Střelci branek: Wehrenberk David 5, Blaţková Sandra. 

 

Tomáš Hlaváček 

 

SDH informuje 

 

S příchodem zimy přichází i další vydání Zpravodaje naší 

obce. V uplynulém období nebyla na území naší obce řešena ţádná 

mimořádná událost. Z ostatních událostí lze zmínit Drakparádu, 

která se uskutečnila v neděli 16. října. Počasí bylo vydařené a draci 

všech velikostí a barev létali vzhůru. 

 Dále se v listopadu konala schůze výboru. V páteční podvečery pokračují 

schůzky mladých hasičů.   

Valná hromada se uskuteční v pátek 6. ledna 2023 v 18 hodin v Pekle. Ţádáme 

členy, aby se dostavili v hojném počtu.   

Jako kaţdý rok nabádám k opatrnosti při pouţívání otevřeného ohně v 

domácnostech a při pouţívání zábavní pyrotechniky při oslavách nového roku.  

Na závěr mi dovolte, abych Vám jménem SDH popřál krásné proţití vánočních 

svátků a v novém roce hodně zdraví.     

                   

Jan Knápek 
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Kulturní akce 
 

Mikulášská nadílka 

 

Začíná nejkrásnější období v celém roce, a 

to období svátků vánočních. Tohle období nám 

začíná mikulášskou nadílkou. A proto i u nás 

Mikuláš, čert a  andílci neváhali a vyrazili do ulic 

navštívit hodné i trošku zlobivé dětičky. Naštěstí 

v naší obci máme jen děti hodné, proto čert ţádné 

z nich neodnesl a všechny zůstaly v teple domova 

a můţou čekat na Jeţíška.    

 

Plánované akce pro první polovinu roku 2023 

 

18.2.  karneval 

  1.4.  probouzení broučků 

29.4.  pálení čarodějnic 

  3.6.  den dětí 

Alena Kolkopová 

 

 

Dále vás zveme v sobotu 15.4. 2023 - Zájezd do Prahy na 

muzikál  - Okno mé lásky do divadla Broadway. Hity muzikálu 

s písněmi Petra Jandy a skupiny Olympic. Příběh o hledání 

lidských i uměleckých hodnot, příběh o hledání a nalézání osobní 

identity a především příběh lásky, která jediná těmto pojmům dokáţe dát hlubší 

smysl. Na mladého umělce Davida rány osudu dopadaly tak často, aţ přestal věřit 

v krásu ţivota. Ale jediné setkání s charismatickou tanečnicí Sofií stačilo k tomu, 

aby se svět stal znovu báječným místem k narození... 

 

Cena vstupenky 999,-Kč  (řada 3-10) + doprava 300,- Kč. 

 

Program zájezdu bude upřesněn - plánujeme odjezd v ranních hodinách, návštěva 

centra Prahy, v 18.00 začátek představení a návrat zpět. 

Prosíme zájemce, aby se nahlásili během měsíce ledna 2023 na Obecním úřadě 

Hoštice-Herotlice.  

          

Dana Štolfová 
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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 

 

Ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku oslavili svá ţivotní výročí tito naši občané: 

                                                                  
       

60 let Hana Fialová 

 

65 let Pavel Vyzina 

 

70 let Jaroslav Skácel 

70 let Emil Hýzl 

70 let Marie Orlíková 

 

75 let Stanislav Kocourek 

 

 

Všem jmenovaným, ale i těm ostatním, 

kteří také oslavili své narozeniny 

 a z jakéhokoliv důvodu nejsou uvedeni, 

 

přejeme pevné zdraví a co nejvíce spokojenosti. 

 



 

 

 

 

Dne 4.října 2022 nás ve věku nedoţitých 97 let opustila 

                            paní Věra Kleislová 
 

      Dne 27.října 2022 nás ve věku 73 let opustil 

       pan Jan Wachtel 

 

     Dne 11.prosince 2022 nás ve věku 92 let opustila 

       paní Mária Novotná 

 

 

Statistika obyvatel k 15.12.2022 
 

Celkem obyvatel  638, z toho:  

 

ţeny    241 

muţi     269 

dětí do 18 let     128 

průměrný věk      41,79  roků 
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Z farnosti 
 

Kdysi dávno svolala zvířata sněm. Liška se zeptala 

veverky: "Co pro tebe znamenají Vánoce?" 

Veverka odpověděla: "Pro mne Vánoce znamenají krásný 

stromeček ozdobený spoustou svíček a cukrovím, které mám 

tak ráda." Liška se připojila se svou představou: "Pro mne 

samozřejmě nesmí chybět voňavá pečená husička. Bez pečínky 

by to opravdové Vánoce nebyly."  

Do řeči se jim vložil medvěd: "Vánočka! O Vánocích 

musím mít obrovskou sladkou vánočku!" Slyšet se dala také 

straka: "Podle mne jsou o Vánocích nejdůležitější krásné a zářící šperky. O Vánocích 

se má všechno jen třpytit."  

Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: "Vánoce dělá Vánocemi teprve šampanské. Já 

bych ho vypil klidně dvě lahve!" A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil 

slova: "Vole, zbláznil ses? Vždyť na Vánocích je nejdůležitější Ježíšek. Copak jsi na 

to zapomněl?" Vůl se zastyděl, sklopil velkou hlavu a zabučel: "A vědí to vůbec lidé?" 

 

Vánoční příběhy spatřily světlo světa, kdyţ si křesťané začali vyprávět o 

narození Jeţíše Krista. Uţ v Lukášově evangeliu stojí, ţe betlémští pastýři pověděli, 

co jim bylo zvěstováno, a "všichni, kdo to uslyšeli, uţasli nad tím, co jim pastýři 

vyprávěli." (Lk 2,18) Příběhy slouţí pravě k tomu, aby se z nich lidé něco dozvěděli. 

Vánoční příběhy oslavují Jeţíška v jesličkách, nádheru velkého zázraku a snaţí se 

oslovit všechny, kdo ze svého srdce nevypudili dětskou  vzpomínku na neuvěřitelnou 

zvěst o narození, které lidem změnilo ţivot. 

                                                                          převzato – autor Bruno Ferrero 

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

Sláva na výsostech Bohu 

a na zemi pokoj lidem dobré vůle. 
Lk 2,14 

 

Radostné proţití svátků vánočních.   

Boţí pokoj, láska a poţehnání ať Vás všechny provází v novém roce 2023 

 

                                      přeje  P. Mgr. Marek  Jarosz,  farář 

 

Mše svaté se uskuteční:  

 

24.12.2022 Štědrý den                                       v 16 hod.   

25.12.2022 Hod Boţí vánoční                           v  8 hod. 

26.12.2022 Svátek sv. Rodiny                           v  8 hod. 

1.1.2023 Slavnost Matky Boţí Panny Marie     v  8 hod. 

 

Kaţdou neděli se koná mše svatá v 8 hodin.  
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 V době adventní nás zastihla smutná zpráva o úmrtí paní Márie Novotné, která 

mnoho let vykonávala sluţbu kostelnice v našem kostele sv. Jana Křtitele 

v Hošticích. Patří jí poděkování za všechno, co udělala pro farnost a pro kaţdého ve 

svém ţivotě. Lehké odpočinutí, dej jí Pane… 

 

Z historie obce 

 

Dnešní úryvek je z Kroniky obce Heroltice za léta 1925 – 1939 

založené 15.ledna r. 1925. Kronika je psaná  i zpětně. Opis je 

doslovný a z dnešního pohledu může obsahovat pravopisné chyby.   

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

R. 1931 – první část. 

„Dne 12.ledna  odprodána část obecní parc.č. 497 na novostavby obytných a 

hospod. stavení panu Františku Macourkovi a Frant. Bugnerovi, příslušníkům zdejší 

obce. Během t.r. byly stavby dohotoveny a zároveň obydleny. P. Macourek Frant 

postavil dům č.77 za obnos  32.000 Kč, a p. Bugner Frant dům č. 78 za obnost 55.000 

Kč. Stavební místo zakoupeno v ceně 5 Kč za 1m
2
. 

 Dne  20.ledna t.r. zjištěno bylo zdejší obecní radou, ţe zdejší obec Heroltice 

nemá knihovně zajištěnou sluţebnost uţívání radnice  v domě  pop. č. 33 v hostinci 

pana Ondřeje Urbánka. Nalezla se tedy obec v takové posici, ţe se mohlo státi, ţe 

obec. zákonodárné sbory neměly kde odbývati schůze. Naléháno na majitele hostince 

aby zaknihováníí této sluţebnosti povolil, prováděno šetření u dřívějších majitelů, 

avšak p. Urbánek svolení k zaknihování této sluţebnosti nedal a tak od dnešního dne 

má obec místnosť pro radnici pronajmutou. Smutné aţ dost, ţe obec mající 

porostředky k provedení stavby radnice, nemá kde by uschovala to  nejpotřebnější a 

ulehčila práci obec. funkcionářům, kteří musí všechny obecní věci přechovávati ve 

svých domech.  

 25.února poţádala obec Hoštice zdejší obec, aby přispívala polovičním 

nákladem na stavbu poštovního úřadu v Hošticích. Ţádost tato následkem 

nepříznivého dřívějšího jednání zamítnuta.  

  Dnem 1.května odchází do výsluţby p. František Vlček, poštmistr u zdejšího 

poštovního úřadu, který zastával tento úřad odjeho zřízení v obci. Jelikoţ nepropůjčil 

úřadovnu ve svém domě, bylo nutno pro prozatimní umístění úřadu pronajmouti 

místnosti v domě č. 60 p. Frant. Kalába.  

 V květnu provedena adaptace hostince č. 39. 17.května prodáno stavební místo 

na parc.č. 497 p. Ant. Hlaváčovi z Hoštic a současně prodán pozemek „Podíl“ p. 

   

Zveme také k návštěvě kostela i soukromé modlitbě u Betlému. 

Kostel bude otevřen pro moţnost  osobní návštěvy 

 dne 26.12.2021 od 15 do 17 hodin. 

Betlémské světlo přivezené skauty v případě zájmu předáme.  
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Frant. Procházkovi t.č. úředníku v Hospodářském druţstvu v Ivanvoicích. Na stavbu 

rodinných domků. Ke stavbě těchto domů přikročeno během t.r. p. Procházka zřídil 

sobě při novostavbě domu pop. č.79 krásnou ovocnou zahradu ve výměře 20 arů.  

V srpnu t.r. jmenován p. K. Navrátil z č. 35 prohlíţitelem dobytka a masa.  

V měsíci září t.r. bylo vydáno vládní nařízení dle něhoţ nájemci pozemků měli nárok 

na slevu nájemného. Místní nájemci obecních pozemků poţádali obecní radu o 

posktytnutí těchto slev na nájemném, která jim byla ve schůzi obec. zastup. dne 

17.září povolena a dle propočtu činila celkově 4.992 Kč, ačkoli mnozí občané sobě 

ani ţádosti o slevu nepodali. Sleva tato činila 23% celkového obnosu obecních 

nájmů, coţ bylo pocítěno dosti zřejmě v obecním příjmu. Sleva měla platnost  aţ do 

konce nájemního období, tj. aţ do roku 1936.  

 Dne 2.listopadu obec vzrušena ohromující zvěstí, která se zdála spíše 

vymýšlenou neţli skutkem a dalo to mnoho dotazů neţ tomu lidé uvěřili. Zdejší 

občan p. Jelínek František t.č. kancelista u berní správy ve Vyškově se zastřelil ve své 

úřední místnosti u berní správy ve Vyškově. Zvlášťnosť této sebvraţdy byla ta, ţe 

dotyčný měl 28.října svatbu ve farním chrámu v Pustměři, kde pobyl s manţelkou 2 

dny, z Pustiměře odešel dne 31.října do zdejší obce ke své matce, se kterou se 

rozloučil, jako by odcházel zpět do nového domova ke své manţelce, a zatím však se 

zastavil u svého přítele p. Josefa Komárka, účetního zdejší rolnické  mlékárny, od 

kterého  si vypůjčil smrtící zbraň pod záminkou, ţe kdyţ půjde polem k Pustiměři, 

aby měl obranu.  Rozloučiv se s přítelem, aniţ by jevil nějaké známky 

trudomyslnosti, odešel. Cílem jeho cesty byl Vyškov, kde ve svojí kancelářské 

místnosti napsal několik dopisů na rozloučenou s tímto světem, v nichţ uvádí, ţe 

odchodem jeho z tohoto světa není nikdo vinen a prosí všečchny, aby mu odpustili, 

ţe jemu samotnému není moţno po zralé úvaze ţíti dále, ačkoliv byl v nejlepším 

věku 30 let.  

Dopisy psané na rozloučenou byly plné něhy a lásky jak k matce, tak i 

k manţelce, ba nezapomněl i na policejní orgány, kterým v dopise zděloval, ţe 

2.listopadu  v raních hodinách jest ještě naţivu, aby jim usnadnil pátrání  po tomto 

činu.  

Dotyčný byl člověk inteligentní,  dobré a veselé povahy a v řadách občanů a 

kolegů velmi oblíbený.  Ač mlád ještě, byl členem místní finanční komise, kde slova 

jeho často padala na  váhu. Pohřben byl dne 4.listopadu na farním hřbitově 

v Topolanech, doprovoděn byl četným občanstvem zdejším a okolí.“ 

 

        redakce – převzato 

 

Vánoční povídání 
 

Koleda 

 

Křesťanské Vánoce do sebe vstřebaly řadu zvyků 

spojených s oslavou zimního slunovratu. Vánoční koledy, 

zpívané v latinské i lidové řeči, nahradily předkřesťanský rituální 

zpěv oslavující o saturnáliích boha Saturna. Lidová víra 
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připisovala vánočním koledním obchůzkám magickou moc. Měly přinést štěstí a 

blahobyt do kaţdého stavení. Na koledu se o Vánocích chodilo o Štědrém večeru, na 

svátek sv. Štěpána, na Nový rok, o dni sv. Tříkrálů a někde i na Hromnice. Slované 

přijali název koleda z latinského slova Calenda, označujícího první lednové dny, kdy 

se slavil slunovrat. Tímto slovem se ale označoval i kaţdý první den v měsíci. 

Balkánské národy nazývaly kalendou pohanské oslavy zimního slunovratu se zpěvy a 

průvody. V Anglii se o Vánocích zpívaly Carols, ve Francii Noels.  

Koledy byly a jsou jednou z nejrozšířenějších vánočních kratochvílí. Koledy ve 

středověku šířili po celé Evropě potulní ţáci, často účinkující v oblíbených vánočních 

hrách. Makaronské koledy se zpívaly směsicí  latiny a místních jazyků. O vánočních 

svátcích byly slyšet na  trzích, v šencích, v klášterech, domech bohatých měšťanů i 

šlechtických palácích. V jednotlivých zemích zněly o vánočních svátcích domácí 

koledy, zpívané v národním jazyce.  

Anglické národní koledy jsou například doloţeny od 15.století  Byly to 

oblíbené světské písně upravené pro vánoční potřeby nebo umělé vánoční písně 

komponované v lidovém duchu. S anglickými Vánocemi je nerozlučně spjata 

relativně mladá koleda Good King Wenceslav opěvující dobrého českého kříţete, 

světce a patrona českého království sv. Václava. Svatováclavská koleda je i dnes o 

svátku sv. Štěpána, kdy prý dobrotivý král navštěvoval příbytky nuzáků, slyšet na 

dělnických předměstích Manchesteru, v noblesních čtvrtích Londýna, pod 

starobylými klenbami katedrál i pod krovy vesnických kostelíků. Legendu o ţivotě 

sv. Václava zveršoval anglický duchovní John Mason Neale. Hudebnil ji  spolu 

s Thomasem Helmorem na nápěv staré jarní latinské písně Tempus adest floridum. 

Poprvé byla Svatováclavská koleda tištěna v Nealeově knize koled pro dobu vánoční 

v roce 1853 a okamţitě si získala srdce Britů, kteří se seznámili s osudy sv. Václava 

jiţ ve středověku díky krásné a dobrotivé dceři Karla IV., princezně Anně, provdané 

za anglického krále Richarda II. Dojímavá Helmorova hudba, opírající se o starší 

zpěvnou formu, povýšila koledu Good King Wenceslav na nekorunovanou vánoční 

hymnu Britských ostrovů. Svatý Václav, král a dobrodinec, se stal neoddělitelným 

souputníkem voňavých větviček cesmíny, věčně zeleného jmelí, vánočního pudingu a 

báječného krocana s nádivkou.  

Vánoční zpěvy milovali i naši sousedé v Německu. Jedna z nejstarších 

německých koled je o Josefovi. Dochovala se v lipském rukopise z roku 1500. 

Nejproslavenější vánoční německy zpívanou koledu zkomponoval Rakušan Franz 

Xaver Gruber. Slova koledy, kterou si dnes o Vánocích  zpívá přes 200 národů, sloţil 

Josef Mohr, působící jako farář v obci Berndorfu, leţící nad řekou Salzach nedaleko 

Salcurku. Mohr napsal slova písně ve 26 letech. Píseň Tichá noc (Stille Nacht) 

poprvé zazněla o Vánocích roku 1818. Kostelní varhany byly rozbité a tak farníci 

tichou noc uslyšeli nejdříve bez hudebního doprovodu varhan. Farář Mohr zpíval 

bass a jeho učitel Gruber nosnou melodii.  

V Čechách je starodávný obyčej koled a koledování doloţen ještě 

v předhusitských dobách. Vzdělaný mnich Jan z Holešova sepsal v Břevnovském 

klášteře více neţ půl tisíciletím spis Štědrý večer, v němţ zachytil vánoční obyčeje a 

zvyky našich předků. Neopomněl popsat ani vánoční píseň, která se tehdy zpívala – 

Vele, vele, stojí dubec uprostřed dvora. O mnoho mladší není ani koleda Narodil se 

Kristus Pán, která vznikla z  latinské duchovní písně Ave hierarchie coelestis.  
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V našich zemích se stejně jako jinde koledovalo a zpívaly s vánoční písně od 

Adventu do Hromnic. První koledníci se objevovali jiţ o svátku sv. Mikuláše. Ţáci 

farních škol chodili na mikulášskou koledu i se svými správci. Nosili s sebou velkou  

figuru biskupa.  Sami si oblékali bohatě zdobené šaty, jezdili na koních a vozech. 

Koledníci  to však  v Praze neměli lehké. Například v roce 1447 purkmistrové a 

konšelé obojího města přikázali, aby na den sv.Mikuláše  nechodili ve zdobených 

šatech, pozlacených a stříbrných pásech, perlových věncích, ale jen prostě, a aby 

chodili pěšky. Lidem se ale nazdobení koledníci líbili, a tak se vţdy našel způsob, jak 

přísný zákaz obejít. Ještě v polovině 14.století na koledu chodili i praţští preláti, 

kanovníci a ostatní duchovenstvo.  Koledovali i správci farních škol, městští 

pacholci, biřici, pivovarští dělníci. Na koledu chodily i prostitutky! Účast příslušníků 

opovrţeníhodných profesí na veřejných vánočních oslavách  nakonec vedla v roce 

1390 k vydání nařízení, jeţ jim účast a koledách zapovědělo.  Koleda však i bez toho 

měla čím dál nevázanější charakter. Niţší kněţský stav to nesl nelibě, protoţe tak byl 

ochuzen o moţnou vánočního přivýdělku. Byl tehdy zvykem, ţe „řádné koledy“ byly  

konány na způsob procesí kněţí a ţáků. Ţáci, oblečení v bílé roucho, nesli hořící 

svíce a kadidlem vykuřovali domy. Za to dostávali dary. Kněţí přitom zpívali 

latinské. V lidovém prostředí však  častěji neţ latinské chorály zaznívaly české zpěvy 

se  světskou tematikou. Karel IV. zavedl instituci kůrních ţáků, jejichţ hlasy se o 

vánoční době po století ozývaly nejen z kostelů, ale i na trţištích a  v hospodách. 

Koleda totiţ byla důleţitým zdrojem příjmů věčně  hladových ţáků. Nikdo se o 

vánočních svátcích za skrytou ţebrotu nestyděl. Vţdyť kdysi i Jan Hus zpíval na 

kůru, koledoval a ţebral na praţských ulicích.  

Novou renesanci proţila česká koleda v 18.století. V 19.století nechyběly mezi 

koledami ani kramářské  a písmácké písně. Zpěv koledníků nejčastěji doprovázela 

harfa, housle, klarinet nebo flétna v Podkrkonoší trumšajt. Koledníci zpívali česky o 

narození Jeţíška, cestě do Betléma,  královských darech, vinšovali, děkovali 

(případně hrozili) za koledu. Na Valašsku chodily  děti o Štědrém dnu do kostela 

k jesličkám a přinášely Jezulátku nejrůznější dárky. Malý Jeţíšek nedostal jen oříšky, 

jablka, kříţaly, med, brynzu, smetanu a kroupy, ale  i hezkou  písničku.  

Do dnešních dnů se zachovaly koledy, často zlidověné a starobylé, v mnoha 

různých úpravách. Zároveň jsou pro vánoční dobu typické i jiné, modernější písně.  

Zkusme vzpomenout ty nejznámější: 

Narodil se Kristus Pán - z růţe kvítek vykvet nám, radujme se. Jedna z 

nejoblíbenějších koled spatřila světlo světa někdy v 15. století, údajně jako husitská 

píseň. V roce 1505 nechal vlivný soukeník Jan Franus koledu zapsat na pergamen a 

věnoval ho kostelu Svatého Ducha v Hradci Králové. Tehdy uţ píseň byla údajně 

zhruba sto let stará. S touto koledou mají historikové ale jeden drobný problém. V 

jejím závěru se totiţ zpívá, ţe Goliáš byl oloupen, ale nikdo neví, jak se do koledy 

dostala postava obra. S největší pravděpodobností se totiţ v původním textu zpívalo o 

Beliášovi, tedy Satanovi, který byl logicky po narození Krista oloupen o svoji moc. 

Kdy, jak a proč došlo k záměně Beliáše za Goliáše, ale dnes uţ nikdo neví.  A kdo by 

si při jejím zpívání nevzpomněl, jak tuto tradiční koledu podal Jiří Kodet ve filmu 

Pelíšky. 
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Tichá noc – dnes známá  asi ve 200 jazycích. U německy hovořících sousedů ji 

rozpoznáte jako Stille Nacht, s anglicky mluvícími lidmi si zazpíváte Silent Night. 

V roce 2011 ji UNESCO zařadilo mezi nehmotné kulturní dědictví. 

Štědrej večer nastal - lidová písnička, kterou si snadno zapamatují i ti nejmenší.  

Chtíc, aby spal - barokní píseň Adama Michny z Otradovic se stala jedním z jeho 

nejznámějších děl. Zlidověla a na stejnou melodii vzniklo nespočet parafrází. 

Pásli ovce valaši - anděl se jim ukázal, do Betléma jim kázal. Další lidová písnička, 

pochází z Valašska. 

Štědrej večer nastal - další lidová koleda, kterou zná snad kaţdý. Původně ale díky 

svojí jednoduchosti byla zpívána především dětmi, které během vánočních svátků 

obcházely domy a koledovaly o výsluţku. Zřejmě i díky svojí jednoduchosti se ale 

postupně zalíbila i dospělým, kteří si ji pobrukovali uţ ve chvíli, kdy malým 

koledníkům otevírali dveře svých domů. Dnes tato jednoduchá koleda patří rovněţ 

mezi ty nejoblíbenější. 

Česká mše vánoční - tato slavná koleda má samozřejmě svého autora, jímţ je Jakub 

Jan Ryba. Ten koledu napsal v roce 1796 v časech, kdy se necítil vůbec dobře. Trpěl 

depresemi, ţil v chudobě, zemřelo mu šest dětí a byl frustrovaný z toho, ţe nemá 

moţnost rozvíjet si talent. Nedlouho poté, co tuto přeslavnou koledu sloţil, si vzal 

ţivot a nedočkal se toho, jak se jeho veselá koleda stala nedílnou součástí českých 

Vánoc. 

Nesem vám noviny - slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. Píseň skupiny 

Moravanka se v 90. letech zařadila do repertoáru k českým vánočním stromečkům. 

Vánoce, Vánoce přicházejí - tyhle ryby neměly by maso míti samou kost. Říká táta 

vţdy, kdyţ chvátá na pohotovost. Píseň ze 60.let nebyla po chuti totalitnímu reţimu. 

Svěţí a sviţná píseň, která karikuje negativní vlastnosti členů rodiny, se přiřadila 

k českým Vánocům. Zpívejme, přátelé! 

Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas - koho by nevrátily do dětských let 

maminčiny písničky, Vánoce a sníh. Jedna z nejznámějších melodií k Vánocům patří 

neodmyslitelně nejen u nás. V anglicky mluvícím světě narazíte na píseň Jingle Bells 

z 19. století. 

Tradiční písně v angličtině  - do českého prostředí pronikají melodie ze zahraničí, 

a kdo alespoň trochu ovládá angličtinu, jistě uţ alespoň některé vánoční písničky 

zaznamenal. Ţádné vánoční oslavy se neobjedou bez We Wish You a Merry 

Christmas (Přejeme vám veselé Vánoce). 

Pevnou součástí Vánoc jsou i písně Last Christmas od britského dua Wham! 

a zejména All I Want for Christmas Is You od Mariah Careyové, jejíţ písnička patří 

mezi nejprodávanější a nejposlouchanější na světě. Drţí za ni několik ocenění 

v Guinnessově knize rekordů. Oblíbená je ale také koleda Carol of the Bells, kterou 

můţete znát z filmu Sám doma. 

 

redakce – převzato, kráceno 

 
Zdroj: https://www.novinky.cz/clanek/vanoce-nejznamejsi-koledy-a-vanocni-pisnicky-40344914 

Valburga Vavřinová: Malá encyklopedie Vánoc, 2001 

 

https://www.novinky.cz/clanek/vanoce-nejznamejsi-koledy-a-vanocni-pisnicky-40344914
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           Historie bramborového salátu 
 

        Aţ budete před Štědrým večerem krájet brambory a zeleninu 

na vánoční salát, můţete si k tomu nalít sklenku vína a oslavit 

jedno velké výročí. Na bramborovém salátu si totiţ pochutnáváme 

uţ sto let a jeden rok! 

        Byť mu jeho rodný list nikdy nikdo nevystavil, poprvé se u 

nás s největší pravděpodobností objevil o Vánocích v roce 1921. 

Některé zdroje posouvají tuto premiéru o rok dřív, jiné zase o rok později. Bohuţel, 

tahle úţasná dobrota nevznikla na našem území, ale přišla k nám z východu a to z 

Ruska, avšak vděčíme za to našim legionářům. Základem jsou brambory.  V 19. 

století prohlásil botanik Jan Svatopluk Presl, ţe brambory jsou tím nejuţitečnějším, 

co lidstvu přineslo objevení Ameriky. Do českých zemí brambory přišly z 

Braniborska. Odtud vlastně podle mnohých pochází jejich dnešní název. 

       Jak se k nám bramborový salát dostal, není úplně jisté, ale jedna z verzí říká, ţe 

recept přivezli čeští legionáři, kteří v Rusku strávili po konci první světové války 

ještě dlouhý rok a jeden čas dokonce ovládali strategickou tepnu, transsibiřskou 

magistrálu. První lodě s legionáři začaly do vlasti z Vladivostoku odplouvat 

počátkem roku 1920. Českých legionářů se z východu vrátilo přes 50 tisíc a mnozí z 

nich si během několikaletého pobytu v Rusku zamilovali tamní speciality. Mezi nimi 

figuroval zřejmě i bramborový salát, jenţ se u nás stal oblíbenou přílohou nejen k 

řízku, ale také k další novince české kuchyně – smaţenému kaprovi. 

       Do širšího povědomí se bramborový salát dostal v roce 1921, kdy se recept 

objevil v jednom ze soudobých časopisů. Hlavní vliv na rozšíření této novinky měla 

vlivná prvorepubliková autorka kuchařek Marie Janků-Sandtnerová, která recept 

zařadila do své kuchařky vydané roku 1924. Následovnice Magdaleny Dobromily 

Rettigové byla vůbec zajímavá osobnost. Oblíbená profesorka na vyšší dívčí škole ve 

Vodičkově ulici a propagátorka zdravé výţivy sehrála významnou občanskou roli uţ 

na konci první světové války, kdy dostala na dva roky na starost vývařovnu pro chudé 

obyvatele a válečné invalidy. Po válce se vrhla na psaní a vydávání kuchařek. Kousek 

za Prahou si otevřela kuchařské studio, kde všechny své recepty poctivě zkoušela a 

pilovala. Na rozdíl od Magdaleny Dobromily, která přesným popisům a recepturám 

moc neholdovala a dnes je pro kuchaře spíše inspirací, vnesla do vaření exaktní 

postupy, především přesné váhy surovin a čas přípravy. A jaký byl tedy její salát? V 

první verzi ještě chyběla kořenová zelenina a kromě základu v podobě brambor, 

vajec, okurky a cibule sehrálo velkou roli finální dochucení nasekanými kapary, 

slanečkem a majonézou. 

        Jak bylo řečeno, „náš“ bramborový salát se zrodil v Rusku, ostatně i jeho 

mezinárodní název zní salát ruský. Případně salát Olivier, podle šéfkuchaře Luciena 

Oliviera, který ve druhé polovině 19. století tenhle kulinární skvost vymyslel. V jeho 

příběhu najdeme spoustu zajímavostí, protoţe majitel a šéfkuchař luxusní restaurace 

v centru Moskvy se sice narodil v roce 1838 v ruské metropoli, ale jeho rodiče 

pocházeli z Francie a Belgie, tedy z předních labuţnických velmocí. Úspěšný kuchař 

si v 60. letech 19. století otevřel podnik s názvem Hermitage, v němţ se bramborový 

salát podával. O jeho zrození se dokonce zachovala kulinární historka s lehce 
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humorným nádechem, byť uţ jen stěţí ověříme míru její pravdivosti. Bylo, nebylo, na 

začátku prý šéfkuchař servíroval ruské šlechtě vybrané lahůdky, jako je pečený humr, 

krevety, raci, kaviár či zvěřina tak, ţe doprostřed mísy s masem dal vařené brambory, 

vařená vejce, zeleninu a vlastní speciální majonézu. Jenţe pak se zděšením sledoval, 

jak si jeho hosté vše míchají dohromady. Rozhodl se tedy, ţe směs ochutná, a byl 

překvapen unikátní souhrou chutí. A tak začal tento salát připravovat jako samostatný 

pokrm. Recept na přípravu byl prý přísně tajný a na veřejnost se dostal aţ po 

Olivierově smrti, která přišla poměrně brzy. Restauratér zemřel na infarkt v pouhých 

pětačtyřiceti letech. 

       Zatímco v originální verzi hrálo klíčovou roli propojení chuti bramborového 

salátu, tedy brambor, mrkve, hrášku, cibule, loupaných kyselých okurek a vajec, s 

plody moře a pečeným masem, v pozdější verzi luxusní suroviny z receptu vypadly a 

zůstal levný salát pro masové vyuţití. Stále však platilo pravidlo, ţe za výslednou 

chutí stojí konečné dochucení majonézou, smíchanou s dijonskou hořčicí, pepřem, 

solí a lákem z okurek. 

        S trochou nadsázky můţeme říct, ţe kdyby Magdalena Dobromila Rettigová 

provozovala vlastní restauraci, třeba bychom dnes jedli její verzi bramborového 

salátu. Ano, i naše kuchařská legenda připravila recept na bramborový salát, ale v 

jejím případě šlo spíše o vyuţití zbytků v kuchyni po oslavě. Pokud jí zbyla telecí 

pečeně, šunka, uzený jazyk, vše nakrájela na malé kostičky a smíchala s vařenými 

bramborami, krájenými „na koláčky“, vařenými vejci, jejichţ ţloutky rozmixovala s 

olejem, octem a nasekanou cibulkou. Výraznější chuť dodalo pár sardelí či slanečků. 

Moţná je to škoda, ale bramborový salát v této podobě se v české kuchyni neuchytil. 

Prosadil se aţ ten, inspirovaný salátem ruským, byť i v tomto případě šlo o vývoj. 

Postupně se v salátu prosadila majonéza, nakládaná kořenová zelenina a salám.  

         V receptářích slavných kuchařek Rettigové a Sandtnerové bramborový salát ve 

své současné podobě ještě tedy nenajdete, ale v kuchařce z roku 1946 nacházíme 

recept, který obsahoval uţ i tehdy známou pochutinu, která učinila během války z 

bramborového salátu luxusní jídlo – tedy majonézu. 

        Majonézu, královnu studených omáček, vynalezli kuchaři v horském městě 

Mahonu na středozemním ostrově Menorka, a ten kdyţ dobyli Francouzi, stala se 

mahonská omáčka, francouzsky mayonnaise, jednou z kořistí. 

         V šedesátých letech se bramborový salát stal jednou z nejoblíbenějších českých 

příloh jako doprovod k řízku či sekané a současně zdomácněl jako součást nově 

koncipované štědrovečerní večeře. V té, samozřejmě z postních důvodů, hrály 

tradičně významnou roli ryby, především ve dvou typických podobách české 

měšťanské kuchyně 19. století – kapr namodro, a hlavně načerno, s bohatou, sladkou 

omáčkou, podávaný s knedlíkem. Jeho příprava však byla značně náročná a s 

poválečnou změnou rodinných rolí, kdy ţeny nastupovaly do zaměstnání, a na vaření 

bylo tudíţ mnohem méně času, přišla vhod nová, velmi rychlá úprava smaţením v 

trojobalu. A tak se zrodil český vánoční fenomén. A ještě dvě drobnosti: protoţe 

věřících v socialistické republice rapidně ubývalo, štědrovečerní večeře postupně 

ztrácela postní charakter. Do bramborového salátu začaly hospodyně přidávat salám, 

obvykle gothaj, a kromě kapra hojně smaţily také vinné klobásy a stále častěji 

vepřové řízky. 
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         Jednou z nejslavnějších verzí bramborového salátu je salát vídeňský, který je 

lehčí, svěţejší a jednodušší neţ náš. Za to vděčí několika trikům. Obejde se bez 

zeleniny a vystačí si vlastně jen s bramborami. Zásadní je však dresink. To, co stojí u 

nás tak trochu v pozadí (obvykle majonéza ze supermarketu a obyčejná hořčice), 

hraje u našich jiţních sousedů hlavní roli. Základem dresinku je hovězí, jen mírně 

solený vývar, který smícháte s trochou octa z červeného vína a hořčice s estragonem. 

Pak přidáte pepř, sůl, trochu cukru a kostičky červené cibule. Vařené brambory 

nakrájíte na tenké plátky a salát nakonec ozdobíte několika snítkami paţitky či listy 

polníčku. Zatímco ve Vídni a okolí se do zálivky pouţívá olivový olej, ve Štýrsku 

samozřejmě nemůţe chybět navíc ani pár kapek chuťově výrazného oleje dýňového. 

Rakouská verze, postavená na chuti vařených brambor a zálivce, nutí kuchaře 

věnovat pozornost dalším drobnostem: pokud uvaří oloupané brambory, má salát 

jemnější chuť, zatímco brambory vařené ve slupce pokrmu dodají zemitost. Velkou 

alchymií je také práce s cibulí, která by neměla chuťově příliš vyčnívat. Ta syrová by 

delikátní chuť vídeňského salátu totálně převálcovala, proto nakrájenou cibuli buď 

blanšírujte, nebo pár minut marinujte ve směsi octu a cukru a pak nechte ještě pár 

hodin bez marinády uleţet v lednici. 

            Bramborový salát má ráda také německá kuchyně, která se dokonce chlubí, ţe 

její salát je nejstarší na světě, protoţe se jeho původ vztahuje ke kronice 

benediktinského kláštera, v níţ se zmínka o něm objevila uţ roku 1621, coţ je 

poměrně brzy poté, co se brambory objevily v Evropě. Na starý kontinent přišly 

dvěma směry – kolem roku 1570 se objevily ve Španělsku a kolem roku 1590 na 

britských ostrovech. Velká éra brambor a výrazná proměna evropského jídelníčku 

ovšem nastaly aţ o 150 let později. V Německu se  příprava bramborových salátů liší 

podle regionů. Třeba v Bavorsku nesmí chybět slanina, naopak v severním Německu 

se do salátu přidává párek, nebo dokonce matjesy. A pak je tu ještě švábský 

bramborový salát, jenţ svou jednoduchostí připomíná ten vídeňský, je postavený na 

bramborech, vývaru, hořčici, cibuli, oleji a octu. Toť vše. 

            Dva zajímavé recepty k variacím bramborových salátů přidáme i ze slovenské 

kuchyně. Ten první pochází ze západního Slovenska, kde podle něj připravovali salát 

hlavně na jaře. Značně odlišné od české klasiky je uţ jeho sloţení, protoţe se 

dochucuje kyselou smetanou, paţitkou a petrţelkou. Překvapí ovšem také způsob 

přípravy. Brambory vařené ve slupce nakrájíte na kolečka, osolíte a ochutíte trochou 

vinného octa. Z uvařených vajec vyjmete ţloutky, které utřete s hořčicí a rozmícháte 

s kyselou smetanou. Do vzniklé směsi pak přidáte nadrobno nasekanou cibulku s 

paţitkou, případně petrţelkou, přelĳete přes brambory a ozdobíte nasekanými 

vařenými bílky. 

           Druhá verze bramborového salátu pochází z východního Slovenska, kde ho 

tradičně připravovali se slanečky. I v tomto případě zaujme kromě netradiční 

kombinace chutí také poměrně sofistikovaný způsob přípravy. Vařený celer umelete s 

cibulí, přidáte olej, ocet, cukr, hořčici a do směsi vmícháte jikry a mlíčí ze slanečků. 

Směs pak promícháte s vařenými bramborami, nakrájenými na kostičky, a s masem 

slanečků. Pokud vás překvapuje, ţe se v mnoha receptech na bramborový salát 

pouţívali sardele a slanečci, není to ţádná záhada. Dodávali totiţ salátu efekt umami, 

tedy prohlubovali a zvýrazňovali jeho chuť. Stejně působí ve vídeňském salátu 

hovězí vývar. 
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           Receptů na bramborový salát je mnoho, ale je téměř jisté, ţe kaţdá kuchařka 

má ten svůj zaručeně nejlepší. Přinášíme vám tradiční recept na odlehčený vídeňský.  

 

Vídeňský bramborový salát 

Tradiční vídeňský salát je mnohem jemnější neţ český, díky čemuţ lépe vynikne 

chuť masa, tedy hlavně telecího řízku nebo smaţeného candáta, k nimţ se podává. 

Suroviny na 4 porce: 

brambory (typ A) 500 g  

hovězí vývar 200 ml  

dijonská hořčice 1 lţíce 

olivový olej 2 lţíce  

červená cibule 1 ks  

sůl a pepř  

červená cibule a čerstvá paţitka k podávání 

 

Postup: 

Brambory uvařte ve slupce doměkka, ještě teplé oloupejte a nakrájejte na kolečka. 

Olej a hořčici vyšlehejte, nalijte na brambory a vše přelijte horkým vývarem. Lehce 

promíchejte a nechte odstát – brambory mezitím vstřebají většinu tekutiny. Nakonec 

přidejte cibuli nakrájenou na tenká kolečka a posypte paţitkou. Dejte na chladné 

místo odleţet, ideálně přes noc. Podávejte s najemno nakrájenou červenou cibulkou a 

nasekanou čerstvou paţitkou. 

 

          K bramborovému salátu u nás nerozlučně patří řízek, smaţený v trojobalu. Na 

štědrovečerní pohoštění je to tradičně kapr. V současné době je připravován na 

mnoho způsobů,  avšak  často právě také smaţený. Pokud některá kuchařská technika 

zaţila ve 20. století boom, pak je to smaţení v trojobalu. Do českých zemí se dostala 

na konci 19. století a znamenala převrat ve způsobu přípravy masa. Vedle vepřového 

řízku začaly postupně kuchařky obalovat a smaţit i další suroviny, třeba květák či 

houby. Uţ ve dvacátých letech se poprvé objevuje nová podoba smaţeného kapra, 

který rychle vytlačil časově náročnou úpravu načerno. A jako poslední trojobalový 

hit přichází smaţák, tedy smaţený eidam či hermelín, jenţ se během několika 

desetiletí vypracoval do top pětky nejoblíbenějších českých pokrmů. 

 

 redakce – převzato, zkráceno 

 
Zdroj: https://www.vlasta.cz/clanek/bramborovy-salat-20211218.html 
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Unikátní zvonohra ve Křtinách opět hraje koledy 
 

Největší zvonohra na Moravě, která je součástí chrámu 

Jména Panny Marie ve Křtinách na Blanensku, opět hraje koledy. 

Tvoří ji 33 zvonů, z nichţ největší váţí 364 kilogramů a naopak 

nejmenší 5,9 kilogramu. 

Dvacetiminutový blok koled hraje vţdy ve středu a v sobotu 

od 18:06 a v neděli od 12:06. Od Štědrého dne pak bude aţ do 

Silvestra hrát dvakrát denně, a to vţdy krátce po poledni a večer. Zájem o ni je velký 

nejen mezi věřícími, ale také turisty. 

Zvonohra je umístěna ve venkovní klenuté chodbě barokního chrámu, který 

vybudoval slavný barokní stavitel Jan Blaţej Santini. Jde o největší volně stojící 

zvonohru ve střední Evropě. „Není třeba za ní šplhat na kostelní či radniční věţ. 

Příchozí mají zvony na dotyk,“ řekl Právu křtinský kněz Jan Lajčák. Zvonohra je 

ovládána přes počítač a přehrává přes sto melodií. 

„Kdyţ zvony začnou hrát, má to svoji jedinečnou atmosféru. Koledy se nesou celým 

údolím. Někdy je lepší si je vychutnat zpovzdálí a pak si zvony prohlédnout. Je to jak 

na diskotéce. Kaţdý přece ví, ţe hudbu si těsně z reproduktoru nikdo nevychutná,“ 

dodal s úsměvem kněz. 

Nápad vytvořit zvonohru vznikl po druhé světové válce. Věřící tehdy pořídili 

dva zvony, byly však zabaveny. V roce 2002 se ale k nápadu vrátili. Tehdejší 

křtinský děkan Tomáš Prnka s farníky získali sponzory, kteří uhradili výrobu zvonů u 

Petra Rudolfa Manouška. Děkana, který před lety zemřel, připomíná zvon Tomáš, 

který je součástí zařízení. 

Zvony vyhrávají vţdy šest minut po poledni nebo po 18. hodině. „Aţ odzvoní 

hlavní chrámové zvony, nastane minuta ticha a poté začnou vyhrávat koledy. Je to 

takové symbolické připomenutí toho, ţe vše má svůj řád,“ zdůraznil duchovní. 

Křtinský chrám je jedním z nejvýznamnějších poutních míst na Moravě. Stojí prý na 

místě, na němţ křtili první věřící sv. Cyril a Metoděj. Místo pak bylo označováno 

latinsky jako vallis baptismi neboli údolí křtu. Postupně se přetavilo do názvu Křtiny. 

 

       redakce – převzato 

 
Zdroj: https://www.novinky.cz/clanek/cestovani-unikatni-zvonohra-ve-krtinach-opet-hraje-koledy-

40416730#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=10&utm_c

ampaign=abtest205_redesign_feedu_varA&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz 
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