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Jeden, druhý lísteček, 

 na stráni vykvetl stromeček... 
 

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

 
 

1/2020                            duben 2020 
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Z obsahu vybíráme... 
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Tříkrálová sbírka 

Ze ţivota MŠ 
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Společenská kronika 

SDH a TJ informuje 

Kulturní akce 

Z farnosti 

Z historie obce 

Boţí milosti 

Český unikát… 

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

 

Slovo starosty 
 

 

Váţení spoluobčané, 

 

setkáváme se na stránkách našeho čtvrtletníku v roce 2020, jehoţ číslice jsou 

opticky v rovnováze. Pro všechny z nás by bylo velmi dobré, aby rovnováţnost byla 

součástí našeho ţivota a proţívali jsme spokojené a klidné dny.  

Od vydání posledního zpravodaje nás dělí končící zimní období, přichází jaro. 

Uplynulá zima byla bez pořádného mrazu, bez přívalu sněhu a dá se snad říci, ţe 

nezvyklé počasí se začíná stávat tradicí. V měsíci lednu proběhla tradiční Tříkrálová 

sbírka, ve které koledníci vykoledovali 20.814,-Kč, to je o 494,- Kč méně neţ v loňském 

roce. 

V měsících lednu a únoru jsme měli moţnost si uţít plesovou sezónu na 

mysliveckém a hasičském plese, děti na svém karnevalu. Za zorganizování kulturních 

akcí patří poděkování spolkům, kulturní komisi a všem, kteří se na akcích podíleli. 

V měsíci březnu jsme absolvovali zájezd do Brna na hudební představení Bítls. Za 

příjemný kulturní záţitek patří poděkování organizátorce, místostarostce Daně Štolfové.  

Odlišný příspěvek pro obec, neţ je organizace kulturního ţivota, přinesli obci 

sportovci fotbalového oddílu tím, ţe zbudovali chodník vedle kabin k hřišti. Za aktivitu 

jim děkuji. 

Před rokem jsem ve zpravodaji uvedl, ţe prioritou pro obec je vybudování 

splaškové a dešťové kanalizace, současně i uloţení kabelu nízkého napětí a optického 

kabelu. K tomu musím uvést, ţe nejdále pokročilo uloţení optického kabelu. Kabel je 

uloţen přes páteřní komunikaci ve směru od Vyškova do Ivanovic na Hané. Ostatní části 

obce budou připojovány v souladu s plánem firmy Infos Vyškov. Problematika 

kanalizace je ve fázi jednání mezi obcemi, zda vytvořit svazek obcí Rybníček, Hoštice-

Heroltice, Křiţanovice, Topolany a jakým způsobem rozdělit podíl účasti na vybudování 

kanalizace. Navíc, ne kaţdá z obcí má stejnou představu o čase zahájení a způsobu 

provedení stavby. I kdyţ máme snahu zahájit stavbu co nejdříve, jednání se protahují a 

výsledek se tím oddaluje. 

V nejbliţším období máme záměr vyuţít prostředí na zakoupeném pozemku „na 

Chlupovém“ a provést výstavbu komunitního domu, který by z větší části slouţil starším 

osobám, ve kterém by bylo asi 12 malometráţních bytů. Prvotní informaci jiţ obdrţeli 
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důchodci na setkání v měsíci listopadu. I při realizaci této stavby nás ovlivňuje dotace, 

kterou bychom mohli získat. Souběţně s tím jsou spojena pravidla pro vypracování 

projektu. Není však moţné se rychle rozhodnout pro nabídku vyšší dotace 

s komplikovanými podmínkami do budoucna, nebo pro nabídku s niţší dotací 

a výhodnějšími pravidly budoucího uţívání domu.  

Zvláštní kapitolou je letošní úkol zpracovat nový Územní plán Hoštice-Heroltice. 

V první fázi byl jiţ zpracován Návrh ÚP obce, provedeny všechny úkony nutné 

k vyladění návrhu územního plánu a Jihomoravským krajským úřadem byla přijata ţádost 

o schválení dotace ke zpracování nového Územního plánu Hoštice-Heroltice. V souladu 

s harmonogramem prací nás čeká společné projednání navrţených změn ÚP, na kterém 

lze ještě uplatnit případné námitky a následně zapracovat změny.  

Většina z vás, kteří často pouţíváte internetové stránky, jste se setkali s novými 

stránkami obce. Změna přinesla i prvotní chyby, které se v součinnosti se 

zpracovatelskou firmou se snaţíme „vychytat“ a odstranit. Za vzniklé problémy se 

omlouváme a rádi budeme zlepšovat internetové moţnosti i na základě Vašich podnětů.  

Tento příspěvek zpracovávám v čase, kdy se ve společnosti nenadále objevily 

závaţné problémy v důsledku vzniku a rozšiřování infekčního onemocnění způsobeného 

novým koronavirem. Kaţdý den přijímáme opatření vlády ČR, nové výzvy, různá 

omezení a příkazy. Jsme svědky, jak na různých úrovních řeší tuto závaţnou situaci. 

Chtěl bych vás informovat, ţe v podmínkách naší obce, kde máme 82 obyvatel ve věku 

nad 70 let, kteří jsou ve skupině nejvíce rizikových osob a kterým se nejvíce omezují 

běţné ţivotní podmínky, budeme v jejich ztíţených situacích intenzivně napomáhat. Jsem 

přesvědčený, ţe společnými silami, přístupem k respektování výzev a nařízení nebudeme 

muset řešit závaţné problémy v důsledku epidemie. 

Před námi jsou svátky jara – Velikonoce. Letos je budeme proţívat jinak, neţ jsme 

zvyklí. I kdyţ budeme mít více starostí s opatřeními proti epidemii, přeji Vám, aby Vás 

zdraví a optimismus neopouštěly a vrásky ve tváři se změnily v úsměvy radosti ze ţivota 

nejen v naší obci. 

   

Váš starosta  
 

 

Deník zastupitelstva 
 

Přinášíme Vám ve stručnosti přehled usnesení Zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice od 

prosince 2019 do března 2020.  

 

14. Zastupitelstvo obce dne 17.12.2019 

 schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 14. zasedání zastupitelstva obce 

konaného dne 17.12. 2019 pana Ing. Tomáše Hlaváčka a pana Mgr. Jana Knápka 

Ph.D. 

 schvaluje navrţený program 14. zasedání zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice 

konaného dne 17.12. 2019. 

 ruší usnesení č. 5/12/2019 ze dne12.11.2019. 
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 souhlasí s PD novostavby rodinného domu na par.č. 51/1 a 835/1 v k.ú. Heroltice 

včetně zpevněných ploch, inţenýrských sítí – přípojky vody, plynu, splaškové, 

dešťové kanalizace, nízkého napětí, jímky na vyváţení, retenční nádrţe a oplocení.  

 schvaluje Smlouvu o poskytování sluţeb od firmy PAULLA s.r.o. se sídlem Nám. 

T. G. Masaryka 94, Lipník nad Bečvou a pověřuje starostu obce podpisem této 

smlouvy. 

 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hoštice-Heroltice č. 1/2019, o místním 

poplatku ze psů. 

 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hoštice-Heroltice č. 2/2019, o místním 

poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a 

odstraňování komunálních odpadů. 

 schvaluje Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě mezi Obcí Hoštice-Heroltice a 

nájemcem a pověřuje  starostu obce jejím podpisem. 

 schvaluje Rozpočtového opatření č. 5/2019. 

 schvaluje finanční dar pro organizace a spolky pro rok 2020 ve výši: 

a) 80 000,- Kč pro TJ Hoštice-Heroltice, z toho pro oddíl stolního tenisu 10 000,- 

Kč 

b)   1 000,- Kč pro Český svaz včelařů 

c) 10 000,- Kč pro SDH Hoštice-Heroltice 

d)   5 000,- Kč pro Klub Paprsek – Asociace rodičů a přátel zdravotně postiţených 

dětí 

e) 280 000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Hoštice na Hané. 

 schvaluje neinvestiční příspěvek pro rok 2020 následovně: 

a) 400 000,- Kč pro ZŠ Hoštice-Heroltice 

b) 400 000,- Kč pro MŠ Hoštice-Heroltice 

c)      6 500,- Kč pro MAS Vyškovsko. 

 schvaluje pro rok 2020 neinvestiční transfer v částce 10 000,- Kč jako výtěţek z 

loterií a jiných her pro TJ Hoštice-Heroltice. 

 schvaluje závazné ukazatele rozpočtu obce Hoštice-Heroltice na rok 2020 a 

střednědobý výhled na rok 2021 a 2022 dle přílohy na paragrafy.  

 Rozpočet obce se schvaluje takto:  

Celkové příjmy rozpočtu 8 804 600,- Kč 

Celkové výdaje rozpočtu 8 804 600,- Kč. 

 schvaluje rozpočet Mateřské školy Hoštice-Heroltice na rok 2020 včetně 

střednědobého výhledu na rok 2021 aţ 2023. 

 schvaluje rozpočet Základní školy Hoštice-Heroltice na rok 2020 včetně 

střednědobého výhledu na rok 2021 aţ 2023. 

 schvaluje plán inventur na rok 2019. 

 schvaluje pověření starosty obce Hoštice-Heroltice k provedení Rozpočtového 

opatření ke dni 31.12.2019 s maximálním navýšením rozpočtu pro rok 2019 do 

výše 100.000,-Kč. 

 odvolává ke dní 31.12.2019 tyto členky kulturního výboru: Janu Vlčkovou, Anetu 

Zemanovou a Hanu Hájkovou a jako novou členku kulturního výboru volí paní 

Bc.Annu Káčerovou  s platností od 1.1.2020. 
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 schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor učebny č. 3 (16 m2) v přízemí 

budovy školní druţiny, která je ve vlastnictví obce Hoštice-Heroltice, na adrese 

Hoštice-Heroltice, Hoštice 31, 682 01 Vyškov, a to za účelem výuky ţáků 

hudebního oboru ZUŠ a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 

 schvaluje Smlouvu o dílo č. 6/2019 na zpracování Územního plánu obce Hoštice-

Heroltice. Smlouva bude uzavřená mezi firmou Studio Region, s.r.o. zastoupenou 

jednatelem Ing. arch. Miloslavem Sohrem a obcí Hoštice-Heroltice zastoupenou 

starostou obce panem Luďkem Kolkopem a pověřuje starostu obce podpisem této 

smlouvy. 

 schvaluje Smlouvu č. 17030134 s firmou Respono a.s. se sídlem Cukrovarská 

486/16 Vyškov a obcí Hoštice-Heroltice a pověřuje starostu obce podpisem této 

smlouvy. 

 schvaluje Smlouvu o uţívání produktů přímého bankovnictví mezi firmou 

UniCredit Bank a.s. se sídlem v Praze a obcí Hoštice-Heroltice a pověřuje starostu 

obce podpisem této smlouvy. 

 schvaluje Objednávku č. OP-19-284 na zpracování architektonické studie dětského 

hřiště. 

 schvaluje objednávku na vypracování architektonické studie výstavby komunitního 

domu pro seniory dle předloţené cenové nabídky Ing. arch. Tomášem Kocourkem, 

Puškinova 455/6, Vyškov ze dne 10.10.2019. 

 

15. Zastupitelstvo obce dne 4.2.2020 

 schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 15. zasedání zastupitelstva obce 

konaného dne 4.2.2020 pana Ing. Tomáška Iva  a pana Provazníka Vlastimila. 

 schvaluje navrţený program 15. zasedání zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice 

konaného dne 4.2.2020. 

 schvaluje zadání Územního plánu Hoštice-Heroltice. 

 schvaluje Smlouvu č.: VVN-014330054965/020 o zřízení věcného břemene mezi 

Obcí Hoštice - Heroltice a E.ON Distribuce, a.s. za účelem provést rekonstrukci 

vedení VVN, stavby s názvem „V556-výměna vedení na pozemcích par.č. 947, 

1427, 1428 v k.ú. Hoštice ve vlastnictví obce Hoštice-Heroltice. Věcné břemeno 

bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 46 500,- Kč bez 

DPH ve prospěch obce. Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice pověřuje starostu 

obce podpisem této smlouvy. 

 schvaluje dokumentaci oplocení podél dálnice D1 v úseku Vyškov – východ exit 

230 a Ivanovice na Hané exit 236. Celková délka oplocení je 12228 m. Úsek se 

nachází v k.ú. Vyškov, Topolany u Vyškova, Heroltice, Hoštice, Medlovice a 

Ivanovice na Hané. 

 souhlasí s umístěním i provedením novostavby vodovodní přípojky na pozemku 

par.č. 808 v k.ú Hoštice ve vlastnictví obce Hoštice-Herolitce. 

 schvaluje Smlouvu o poskytnutí práv k uţívání softwaru č. SML-00090/20 mezi 

obcí Hoštice-Heroltice a firmou Alis spol. s r.o. a pověřuje starostu obce podpisem 

této smlouvy. 

 schvaluje Smlouvu č.: PV-014330057772/001 o zřízení věcného břemene mezi 
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Obcí Hoštice - Heroltice a E.ON Distribuce, 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 

2.500,- Kč bez DPH ve prospěch obce. Pověřuje starostu obce podpisem této 

smlouvy. 

 schvaluje Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních sluţeb ORP 

uzavřenou mezi obcí Hoštice-Heroltice a městem Vyškov a pověřuje starostu obce 

jejím podpisem. 

 schvaluje úpravu cen za pronájem KD v obci Hoštice-Heroltice dle přílohy č. 2. 

 schvaluje Rozpočtového opatření č. 1/2020. 

 neschvaluje kácení dřevin na pozemku parc. č. 835/1. 

 schvaluje kácení stromu na obecním pozemku par.č. 1267/1 k.ú. Heroltice. 

 schvaluje Záměr obce č. 1/2020 prodej střešní krytiny za cenu 1 Kč/kus. 

 schvaluje Záměr obce č. 2/2020 prodej kamene do základů za cenu 100,- Kč/m3. 

 schvaluje cenovou nabídku firmy Elektroprojekt Hasoň pro zpracování podkladů k 

získání dotace na revitalizaci veřejného osvětlení obce Hoštice-Heroltice. 

 schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování ţádosti o dotaci v celkové částce 30 000,- 

Kč bez DPH, uzavřenou mezi obcí Hoštice-Heroltice a firmou Štěpánková-analýzy 

s.r.o. se sídlem Kpt. Jaroše 29, Boskovice a pověřuje starostu obce podpisem této 

smlouvy. 

 schvaluje ţádost o výpověď ze smlouvy č. 1827/2014 o nájmu pozemku parc.č. 

1433 v k.ú. Hoštice. 

 schvaluje převedení kladného výsledku hospodaření Mateřské školy Hoštice-

Heroltice za rok 2019 do rezervního fondu v částce 29 249,95 Kč. 

 

Harmonogram vývozu odpadů v době velikonočních svátků 
  

15. týden 

10. 4. 2020 (Velký pátek) – budou probíhat vývozy odpadu 

  

16. týden 

13. 4. 2020 (Velikonoční pondělí) – nebudou probíhat vývozy odpadu 

14. 4. 2020 úterý – budou probíhat vývozy odpadu z 13. 4. 2020 

15. 4. 2020 středa – budou probíhat vývozy odpadu z 14. 4. 2020 

16. 4. 2020 čtvrtek – budou probíhat vývozy odpadu z 15. 4. 2020 

17. 4. 2020 pátek – budou probíhat vývozy odpadu z 16. 4. 2020 

18. 4. 2020 sobota – budou probíhat vývozy odpadu z 17. 4. 2020 

  

Otevírací doba sběrných dvorů: 

11. 4. 2020 sobota a 13. 4. 2020 (Velikonoční pondělí) – sběrné dvory jsou uzavřeny 
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     DUBEN 2020 / ČÍSLO 58 

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  

 

UZAVŘENÍ ŠKOLY KVŮLI PANDEMII NOVÉHO TYPU KORONAVIRU 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví byla naše škola, tak jako 

všechny ostatní, uzavřena, a to aţ do odvolání. Pandemie nás všechny dostala do situace, 

v níţ naše školství, potaţmo celá společnost ještě nikdy nebyly. Přejme si, abychom z ní 

vyvázli co nejdříve a s co nejmenší újmou.  

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY 

Náhlé a nečekané přerušení výuky, navíc s nejistou dobou trvání, je nepříjemným 

zásahem do vzdělávacího procesu v právě probíhajícím školním roce. Výzva ministra 

školství i naše vlastní odpovědnost nám ukládá pokusit se aspoň částečně nahradit běţné 

prezenční vyučování samostudiem a výukou na dálku, a to prostřednictvím našich 

webových stránek, popř. e-mailu. 

V Menu školního webu jsme zaloţili poloţku !Domácí příprava!, kam kaţdé pondělí 

vkládáme úkoly a náměty k domácí práci. Apelujeme na vás, ţáci a rodiče, abyste jejich 

plnění nepodceňovali a přistupovali k nim zodpovědně a svědomitě. Doufáme, ţe se zase 

brzy setkáme ve školních třídách, kde je výuka pochopitelně efektivnější i zábavnější. 

Případné dotazy prosím směrujte na naše emaily: 

Eva Valeš Chourová: zshosticeheroltice@seznam.cz 

Tomáš Havlíček: uglydog@seznam.cz 

Zdeněk Pytela: zdenyz@email.cz 

mailto:zshosticeheroltice@seznam.cz
mailto:uglydog@seznam.cz
mailto:zdenyz@email.cz
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ORGANIZACE ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

Ředitelství Základní školy Hoštice-Heroltice oznamuje: 

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2020/2021 se uskuteční 

bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Zákonný zástupce dítěte podá v termínu od 1. do 30. dubna 2020 písemnou ţádost 

o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. 

Formulář ţádosti lze stáhnout na webových stránkách školy – kdo nemá moţnost 

vytisknout, můţe ţádost napsat na volný list papíru (viz níţe, popř. vyuţijte náš formulář 

jako vzor). Ţádost prosíme doručit na adresu školy. 

 

Obsah písemné žádosti: 

• označení správního orgánu, jemuţ je ţádost určena (konkrétní základní škola) 

• jméno a příjmení ţadatele (dítěte), 

• datum jeho narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování 

• jméno, příjmení, rok narození a místo trvalého pobytu osoby, která ţádost podává  

• datum podání a podpis osoby, která ţádost podává 

• kopii rodného listu 

 

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na vedení školy, nejlépe prostřednictvím 

elektronické pošty.  

Na závěr přejeme všem dobré zdraví, hodně trpělivosti a pevné nervy. Neztrácejme 

optimismus – bude líp !  

 

Na shledanou zase ve škole – snad ještě letos na jaře… 

 

Bulletin ZŠ Hoštice-Heroltice 4/ 2020© Tomáš Havlíček 
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Tříkrálová sbírka 
   

Dne 5.ledna  2020 proběhla tradiční Tříkrálová sbírka, kterou organizačně 

zabezpečuje Charita Vyškov.  V naší obci v rámci letošní sbírky  chodily tři skupinky 

koledníků,  které poctivě zvonily ve všech domech. Patří jim díky za jejich čas, ochotu i 

koledování u našich domů a 

zároveň všem dárcům za 

jejich štědrost. Vykoledovali 

20814  Kč. 

Děkujeme zejména 

všem štědrým dárcům, kteří 

přispěli nejen finančně, ale i 

svým pozitivním přístupem 

a vytvořili přátelské 

prostředí pro koledníky 

milým  přivítáním.  
 

 

Ze života mateřské školy 
  

V letošním roce nám paní zima opravdu nepřála, proto jsme se místo zimních 

radovánek, hrátek na sněhu a zimního bádání věnovali alespoň pokusům ve třídě. Snaţili 

jsme se tak maximálně vyuţít všech témat a propojit vzdělávací činnost s proţitkovým 

učením. Zařazovali jsme praktické činnosti, 

které vycházely z dosavadních zkušeností a 

poznatků dětí. Pozorovali jsme všemi smysly 

vlastnosti ledu, za pomocí speciálního 

roztoku vytvářeli krystaly, které nám vyrostly 

do překrásných tvarů a barev. Zjišťovali jsme 

v rámci tématu zdraví, kolik bacilů máme na 

neumytých rukou za pomocí brambor. Přijela 

za námi také zdravotnice z červeného kříţe a 

formou interaktivního programu seznámila 

děti s první pomocí v nejrůznějších situacích. 

Ukázala nám masáţ srdce, umělé dýchání, ošetření zranění na různých částech těla, 

uvolnění dýchacích cest a další. Program byl uzpůsobený dětem tohoto věku. Ty se 

s nadšením zapojily, vše si prakticky vyzkoušely a musím říct, ţe jim to opravdu šlo.  

Začátkem února naše děti nasadily helmy, dostaly plány a na chvilku se z nich stali 

stavitelé. Malá technická univerzita, která k nám zavítala, pro ně připravila opravu 

nelehký úkol. Musely zvládnout postavit vysílač Ještěd. V naší herně tak vyrostly z lega 

hned čtyři tyto věţe. Kdo si na toto zadání netroufl, vytvořil si vlastní stavbu dle svých 

představ, nebo jen tak tvořil, co ho napadlo, protoţe opravdu bylo z čeho. Tolik 
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stavebního materiálu děti ani my jsme ještě neviděli. Naši třídu doslova zasypalo lego. 

Koncem února naši předškoláci zavítali do první třídy ZŠ za svými kamarády a panem 

učitelem. Chvilku se tak zapojili do výuky, která je čeká po prázdninách.  

Začátkem března se naše školka proměnila v začarovaný hrad plný pohádkových a 

kouzelných postav. Na našem karnevalovém veselí nechyběly princezny, víly, rytíři, 

nejrůznější pohádkoví hrdinové, zvířátka a jiní. Dopoledne plné zábavy vyplňovaly 

soutěţe, hry a tanec při našich oblíbených písničkách.  

V tématu povolání na nás čekalo také 

mnoho zajímavých činností a aktivit. Vyrobili 

jsme si kuchařské čepice a pustili se do pečení 

pletýnek. Navštívil nás také jeden z tatínků, pan 

Handlíř, který pracuje jako pilot u záchranné 

sluţby. Na svoji návštěvu se velmi dobře připravil 

a děti díky videu, které natočil,  se mohly na 

chvilku stát pilotem záchranného vrtulníku. 

Vyzkoušely si výstroj pilota a dozvěděly se 

mnoho zajímavého o této práci.  

Doufáme, ţe brzy budeme moci v našem 

nabytém programu pokračovat, protoţe i naši 

MŠ donutila současná situace s nákazou 

COVID19 do odvolání školku uzavřít, a to 

především z bezpečnostních důvodů, ale také i 

pro velmi nízkou účast dětí, která byla 

s největší pravděpodobností zapříčiněna 

obavami z moţné nákazy. Nicméně plánů do 

budoucna máme spoustu. V dubnu měla za 

námi přijet opět Malá technická univerzita, 

v květnu jsme měli pozvány psovody Policie 

ČR z Krajského ředitelství v Brně a Den dětí 

bychom chtěli oslavit divadlem u nás v MŠ a 

dalšími radostnými aktivitami.  

 

Zápis do MŠ 2020/2021 

 

Dne 5. 5. 2020 v době od 9:30 do 11:30 nás čeká zápis do MŠ pro školní rok 

2020/2021. Kritéria a další podrobnosti jsou zveřejněny na našich webových stránkách. 

Kapacita MŠ je 27 dětí a přepokládaný počet volných míst jsou čtyři.  

 

„Člověk míní, ţivot mění“, tak lze asi shrnout poslední události, které ovlivňují 

tyto poslední dny nás všech, ale věřím, ţe pokud budeme ke svému zdraví přistupovat 

zodpovědně, budeme se co nevidět radovat z výše naplánovaných akcí.  

Krásné, slunné jarní dny, klidné proţití velikonočních svátků a hlavně pevné zdraví 

Vám všem  

přeje kolektiv MŠ 
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Společenská kronika         
 

 
 

V prosinci 2019 a v  prvním čtvrtletí tohoto roku 

 oslavili svá ţivotní výročí tito naši občané 

 

 

60 let Milada Tomášková 

 

65 let Boleslav Gold 

  

70 let Zdeňka Procházková 

70 let Lubomír Judas 

 

75 let Drahomíra Štěrbová 

 

80 let Blaţena Pospíšilová        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Všem, kterým s ohledem na současný nouzový stav zástupci obce nemohli osobně popřát 

a také získat jejich souhlas se zveřejněním, bude věnován čas a také blahopřání v příštím 

vydání Zpravodaje. 
 




   
Dne  19. února  2020 nás ve věku 88 let opustila 

paní Miroslava Jandíková 

 

Dne  25. března  2020 nás ve věku 52 let opustil 

pan Pavel Zaremba 

 

 

Všem jmenovaným, ale i těm ostatním, 

kteří také oslavili svůj svátek 

 a z jakéhokoliv důvodu nejsou uvedeni, 

 

přejeme pevné zdraví a co nejvíce 

spokojenosti. 

„Těţko se s Tebou loučí, těţké je bez Tebe ţít, 

 láska však smrtí nekončí, 

 v srdci Tě stále budeme mít.“ 
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SDH Hoštice-Heroltice informuje 
   

Jaro je tu a s ním i další Zpravodaj. Oproti loňskému rušnému začátku roku, který 

předznamenal zvýšenou aktivitu naší jednotky po celý rok, je prozatím letošní rok 

klidnější. V lednu došlo k zahoření elektroinstalace vagónu u projíţdějícího rychlíku. 

Vlak byl zastaven mezi Ivanovicemi a Hošticemi, nedošlo však k ţádné větší škodě a po 

odvětrání pokračoval vlak v jízdě. Naše jednotka nebyla k tomuto zásahu povolána.  

Z dalších událostí se jiţ tradičně 10. ledna uskutečnila valná hromada sboru, které 

se zúčastnila většina členů sboru. Byla zhodnocena činnost v uplynulém roce. Vyslechli 

jsme zprávu starosty sboru, zprávu o hospodaření, informace ze zásahové jednotky. Byla 

také předána vyznamenání za věrnost. Protoţe letos je rokem volebním, byl zvolen nový 

výbor, ale zůstal ve starém sloţení. Také jsme naplánovali činnost na letošní rok. 

V pátek 17. ledna proběhla valná hromada okrsku Moravské Prusy, jehoţ jsme 

součástí. Byly probrány události minulého roku a stanoven plán činnosti pro rok letošní. 

Pro delegáty sborů bylo připraveno pohoštění. I zde proběhly volby výboru, ani tady 

nedošlo k ţádným změnám. Mezi naplánované akce patřilo na konci března i cvičení ve 

vyprošťování osob z havarovaného automobilu, ale vzhledem k současné situaci se 

neuskutečnilo. 

V sobotu 15. února se konal „Hasičský bál“. K tanci nám hrála po několika letech 

nová skupina „Veřejná zkouška“. Myslím, ţe to byla dobrá volba. Pro všechny bylo 

připraveno občerstvení a tombola.  

Jakékoliv další aktivity jsou prozatím znemoţněny vzhledem k situaci 

s koronavirem. 

Na závěr mi dovolte, abych Vám jménem SDH popřál pohodové proţití 

nadcházejících velikonočních svátků a celého jara a hlavně hodně zdraví v současné 

nelehké době. 

 

       Za SDH   Jan Knápek 

 

Kulturní akce 
 

Zpívání u stromečku     

 

Jiţ po druhé přijal naše 

pozvání muţský pěvecký sbor ze 

Sobůlek, a díky nim se uskutečnilo 

Zpívání u stromečku dne 22. 12. 

2019.  

Po vyslechnutí vánočních 

koled a kostelních písní se sbor a 

přítomné obecenstvo přesunulo do 

Kulturního domu v Herolticích, kde 

bylo přichystáno posezení u vína, 
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které zpěváci zpříjemňovali zpěvem 

moravských písní. 

 

 

Maškarák    

 

 První letošní akcí byl 

Tradiční maškarní bál, konaný 2. 2. 

2020. O zábavu se postarali bavič 

Chabičovský a zpěvačka Kačule. 

Pro děti bylo přichystáno zábavné 

představení, které doplňovalo 

setkání se Šmoulinkou, nafukování 

balónků a soutěţení o sladké odměny. 

Vystoupení bylo zakončeno bublinkovou 

show a losováním tomboly pro děti. Odpolednem také provázeli Šmoulové, tedy členové 

kulturního výboru.  

Další plánovanou akcí bylo Probouzení broučků, která se bohuţel z důvodů 

opatření vlády neuskutečnila. Budeme doufat, ţe  nouzová opatření budou postupně 

uvolněna a připravované Pálení čarodějnic se bude moci aspoň částečně uskutečnit.  

 

Za kulturní výbor Kristýna Bartáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1/2020                                                         Zpravodaj obce                                            duben 2020 

________________________________________________________________________________                                                                       

 

14 

TJ informuje 
 

Oddíl kopané 

Naše "áčko" absolvovalo na přelomu ledna a února třídenní soustředění v 

Boskovicích. Zúčastnilo se 17 hráčů a dva trenéři. Na akci byli čtyři náročné tréninky, 

kombinace, výběhy a umělá tráva. Pátá tréninková jednotka byla jen tradiční fotbálek na 

ukončenou. Poté zimní příprava pokračovala v domácím prostředí, kde nám moc pomohl 

p. Miroslav Mašlej, kterému za všechny hráče děkuji. Velká většina hráčů se postavila k 

celé zimní přípravě svědomitě s velkou účasti, doplněnou o hráče "béčka".  

I fotbal zasáhl koronavir, protoţe v této době měla být odehrána uţ dvě jarní kola, 

ale bohuţel pro nás se vše posouvá. Nezbývá neţ věřit, ţe nám boj o první místo neuteče, 

uţ jen kvůli klukům, kteří opravdu poctivě trénovali. Odehráli jsme také čtyři přípravné 

zápasy s výsledkem tři výhry (Drnovice dor., Drnovice A, Bohdalice A) a jedna prohra  

(Rousinov B). 

Přeji nám všem, jako vedoucí muţstva,  brzké shledání na zeleném paţitu. 

 

Oddíl stolního tenisu 
Stejný problém jak fotbal má i stolní tenis. Okresní soutěţe se bohuţel nedohrály, 

chybí poslední dvě kola. Konečných výsledků se tedy ode mě  nedočkáte. Ty průběţné 

zatím říkají, ţe naše „áčko“ hraje tradičně o první místo na okrese. „Béčko“ se bohuţel 

letos nezachrání a sestoupí. „Céčko“ hraje poklidný střed tabulky. Velkou pochvalu 

zaslouţí Pepa Mrnuštík, který celou sezónu táhl oslabené „béčko“ a ještě velice úspěšně 

pomáhal prvnímu druţstvu. 

 

Pokud se situace v České republice zlepší, tak oddíl kopané chystá na hody 

program na hřišti. Uskuteční se turnaj A muţstva, účast zatím přislíbili Chvalkovice, 

Mor. Málkovice, Švábenice a jednáme s Rudolticemi. Další program ještě včas 

upřesníme. 

S pozdravem Vratislav Kocourek 

 

Z farnosti 
  

Drazí občané Hoštic a Heroltic, sestry a bratři! 

Všichni jdeme společně cestou do nebe. Proţíváme spolu jak chvíle radosti, tak 

chvíle bolestné, štěstí i neštěstí, ale také zdraví i nemoc. Letošní postní doba si od nás 

vyţaduje, abychom více neţ obvykle byli spojeni s kříţem Jeţíše Krista. 

Chvíle, které nyní proţíváme kvůli nákaze koronavirem, jsou pro křesťany mimo 

jiné také zkouškou víry. V současné době bychom měli v sobě vzbudit ještě větší důvěru 

v Pána Boha, v jehoţ náručí ţijeme. Kaţdý z nás musí být zakořeněn v moudrosti Boţí, 

ale i moudrosti tohoto světa.  
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S důvěrou k Pánu Bohu musíme také v této době poslouchat státní nařízení, která 

nám ukazují, co máme v této konkrétní situaci dělat. Nejlepším lékem na nákazu 

koronavirem je pochopení, poslušnost a zodpovědnost. Zodpovědnost za sebe i ostatní.  

 

Duchovní a psychoterapeutická pomoc na telefonu  

Arcibiskupství olomoucké a Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity 

Palackého společně nabízejí duchovní a psychoterapeutickou pomoc na telefonu – všem, 

kdo v čase epidemie potřebují podporu nebo povzbuzení.  

Touto sluţbou chtějí obě instituce vytvořit bezpečný prostor vám, kteří jste se 

v důsledku nucené karantény a z ní vycházejících opatření dostali do psychické nepohody 

a míra vašich obav a úzkostí přesahuje pro vás únosnou mez. Také v případě, kdy 

potřebujete duchovní podporu nebo povzbuzení: vyuţijte nabízených kontaktů. 

K dispozici vám jsou odborníci několika oborů, kteří se při telefonickém rozhovoru 

s vámi budou snaţit zvládnout vaši nastalou situaci nebo vás nasměrují tak, aby se vám 

v dané situaci dostalo co nejlepší pomoci. Pomoc nabízíme na základě telefonického 

rozhovoru, a to na uvedených telefonních číslech. Nedovoláte-li se na vámi vybrané číslo, 

volejte na jiné z uvedených. 

Duchovní a psychoterapeutická pomoc 
P. Lukáš Engelmann, kněz, psychoterapeut, 731 402 155 

P. Jindřich Kotvrda, kněz, psychoterapeut, 739 389 136 (9–17 hod.) 

P. Roman Macura, kněz, psychoterapeut, 603 787 013 

Duchovní pomoc 

S. Lucie Cincialová, řeholnice, 731 600 081 

S. Klára Maliňáková, řeholnice, psychoterapeut pod supervizí, 731 646 963 

Dominik Opatrný, teolog, nemocniční kaplan, 731 788 901 

P. Pavel Stuška, kněz, 731 621 190 

P. Václav Tomiczek, kněz, nemocniční kaplan, 736 647 693 

Psychoterapie 
Kateřina Hamplová, krizová intervence, 775 115 446 

Richard Kořínek, psychoterapeut, 604 777 004 

Arnošt Krtek, psychoterapeut, 722 667 878 

Růţena Krtková, psychoterapeut, 722 667 878 

Zdeněk Meier, psychoterapeut, 603 496 710 

Markéta Pešoutová, psycholog, 722 667 878 

Petra Potměšilová, psycholog, 603 293 252 

Peter Tavel, kněz, psychoterapeut, 777 443 143 

Carmen Švýcarská, psychoterapeut, 604 322 522 

Kristýna Černíková, krizová intervence, 602 349 782 

Poradenství pro rodiče  
Marcela Aneţka Kořenková, psychoterapeut a koordinátor projektu, 733 522 339 

 

Všechny Bohoslužby v kostele jsou zrušeny do odvolání! 
  

P. Krzysztof  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwgZqgkKboAhVHsKQKHVaPDt8QFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ceskenoviny.cz%2Fzpravy%2Fbohosluzby-v-kostelich-jsou-zruseny-chramy-se-ale-nezavrou%2F1865595&usg=AOvVaw2svWTErtYJNdNApyZl7aMt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwgZqgkKboAhVHsKQKHVaPDt8QFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ceskenoviny.cz%2Fzpravy%2Fbohosluzby-v-kostelich-jsou-zruseny-chramy-se-ale-nezavrou%2F1865595&usg=AOvVaw2svWTErtYJNdNApyZl7aMt
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Z historie obce 
 

     Dnešní úryvek je z Kroniky obce Heroltice za léta 1925 – 1939 zaloţené 15.ledna r. 

1925, která je dopsána i zpětně.  Opis je doslovný a z dnešního pohledu můţe obsahovat 

pravopisné chyby.  Vybraný úryvek zaznamenal snahu kronikáře o popis těţkého období 

I. světové války  v naší obci i celosvětovém kontextu. Nechybí ani zmínka o španělské 

chřipce. Je zřejmé, ţe zápis obsahuje subjektivní vnímání kronikáře ve zpětném  popisu 

událostí. Je moţné, ţe uvedená jména padlých a zraněných nejsou výčtem všech 

skutečných obětí války z obce Heroltice.  
======================================================================= 
  „Dne 26 .července r. 1914. ranní noviny ve svých úvodnících mrazivě potvrzují 

skutečnost, ţe Rakousko-Uhersko vypovědělo Srbsku válku. Zpráva tato způsobila mezi 

obyvatelstvem přímo zděšení.  

   Časně z rána o 5 hod. bubnuje obecní stráţník a vyhlašuje mobilisaci. Černoţluté 

vyhlášky vyvěšeny na úřední tabuli, volaly do zbraně záloţníky I. a II. výzvy to jest 

všechny co byli  vojáky aţ do stáří 42 roků.  

  Nálada občanstva nedá se vypsati, zejména těch, kteří museli hned druhý den ráno 

opustiti rodiny a jíti  takřka do neznáma. Jiţ v této chvíli poznal mnohý, ţe přichází něco, 

co se vyskytuje v ţivotě člověka zřídka. Na nádraţích odehrávají se srdcervoucí scény, 

zatím co Vídeň a  německé obyvatelstvo jásá a  cítí se vyvolenými činiti příkoří všemu co 

jestli české.  

  Z naší obce odjíţdí mnoho muţů do války a tlumené s „Bohem“ slyšel snad mnohý z úst 

svých drahých naposled. Nikdo neví, komu, proč a zač má obětovat své nastřádané síly, 

zdraví a snad i ţivot.  

  Věru byla to smutná neděle dne 2.srpna 1914. Byla to ta první, kterou následovala ještě 

nekonečná řada takových.  

  Jakési nepatrné uklidnění nastalo  teprve po několika  dnech v útěše, ţe vojna dlouho 

nepotrvá. Mnohé manţelky  doufali ve slib manţelů, kteří při rozchodu pravili, ţe za čtvrt 

roku po vojně. Příšera války roztáhla se však po celém světě na dobu mnohem delší. Obec 

byla po odchodu muţů jako po vymření.  

  Politický, kulturní a společenský ţivot utichl, myšlenky obyvatelstva upíraly s tam kde 

hučela děla a rozhodovalo se o velkých událostech světových a budoucnosti našeho 

národa. Je pravda, ţe kraj zdejší nebyl svědkem bojů a hrůz válečných, ale  přece sem 

zasahovaly stíny šíleného válečného běsnění.  Projdeme jen uplynulá léta válečné litice, 

plné 4 roky útisku, bídy a strádání. Zvláště  ve městech byla bída zlá a aţ z Vídně sem 

jezdili pro mléko, trochu másla, mouky, bramborů a vajec. Tehdy srdce mnohých 

hospodářů zatvrdla. |Tím více musíme však vyzvednouti těch, kdoţ v těch těţkých dobách 

nechovali vědomí, ţe vlastní prospěch nesmí býti vykoupen slzami druhých.  

  Ţeny narukovavších neměly téţ na růţích ustláno. Práce muţova všude scházela, potahů 

byl nedostatek, chasy nebylo jen 14 a 15 letých hochů. Vše spočívalo na bedrách 

hospodyní.   V prvním a druhém měsíci války bylo  konáno za dědinou u kříţe modlení, 

ale kdyţ nepřestávala válka, bylo od toho modlení upuštěno v předpokladu, ţe zde se 

nedá nic vymodliti.  
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  Válka stávala se čím dále čitelnější a první co se objevilo byl nedostatek ţivotních 

potřeb, které dosáhly neslýchaného zdraţení. Mnozí lidé vyuţili tohoto nedostatku a 

začali se obohacovati těmito slzenými penězi na nichţ lpěla krev bezzemků.  

  K těmto přidal se nedostatek tabáku. Kuřáci sbírali různé listí a dokonce i bramborovou 

nať a z toho si připravovali tabák. 

  Jahodový list byl náhraţkou za čaj. Načal nedostatek látek, tak ţe tkaniny se začali 

vyrábět z kopřivových vláken, které se sbíraly všude i v naší Hané.  Vojíni z vyškovské 

nemocnice chodili průvodem na sbírání kopřiv do okolí.  

  Po obcích začali choditi zjišťovací komise tak zvané rekvisice. Tyto rekvisice stíhala 

jedna druhou a hledáno bylo všude, kde se dalo i v komínech. Při jedné této rekvisici 

prohledala tato komise i obecní zvonici.  Kdyţ nastal nedostatek střeliva, zrekvirovali 

nám i zvonek ve zvonici.  

  Jinou metlou venkova byly válečné půjčky. S upisováním jejich bylo zvláště útočeno na 

ty co byli „aţ na  další  vojenské povinnosti“ zproštěni.  Kdyţ ţádný jiţ nechtěl upisovat 

byli to starostové, kteří museli choditi dělat náladu pro toto upisování a neminuli ani 

dvéře domkařů. Dnes se jim to na mnohých místech vytýká. Starostou v obci byl   tehdy p. 

Skácel Josef, jemuţ bylo nésti  těţkosti válečné.  

  Byl téţ nedostatek uhlí, takţe  ve školách se při chladných počasích ani neučilo.  

Chtěje všechno dobře zpeněţiti, přestali mnozí členové dodávati mléko do  mlékárny a 

počali takřka obchodovati na svou vlastní pěst, majíce spojení „s keťasy“ aţ z Vídně a. 

.td. 

   Během války dovezeno k nám několik  rodin italských vystěhovalců. Přišli sem skoro 

vyhladovělí a umístěni byli u rolníků a velmi záhy si zde zvykli.  

  Hned v roce 1914. padl v Srbsku Ant. Procházka z čís. 31 v obci naší málo známý, 

poněvadţ od 14 let šel do učení do Vídně kde se později usadil, nezapomínaje však nikdy 

své rodné obce. 

  Richard Vlček, syn zdejšího  poštmistra zasáhnut granátem rak. artillerie klesá na  

Monte Pertice těsně před odjezdem na dovolenou a ve skalnaté zemi Alp Dolomitských 

spí svůj sladký sen.  

  Josef Zaremba, syn obuvníka z čí. 3. a Karel Šádek syn domkaře z čís. 50 odešli rovněţ 

a více se nevrátili, jsouc nezvěstni. Sebemenší zpráva nedala jiskru naděje, kde zahynuli.  

Smrť zuřila na frontách a hodovala i v zázemích. V roce 1916. umírá v Olomouci 

v nemocnici na černé neštovice Josef Doleţel z čís. 46. 

6 mnohých se nevědělo, tu a tam  některý psal ze zajetí, některý se vracel zraněn na 

zotavenou.  

  I nemoce se dostavily. V 1918 roce na podzim řádila zde hrozně španělská chřipka. Na 

tuto chřipku zemřel Ferdinand Vlček, syn poštmistra a Anna Knichalová, dcera mlynáře.  

Nedají se vylíčit všechny útrapy, jeţ náš lid, zejména chudina v době této musela zakusiti. 

Ze všech těchto útrap vysvobodil náš lid doma i za hranicemi na frontách 28.říjen 1918. 

kdy prohlášení jsme byli za samostatný národ československý pod vlajkou bílo-modro-

červenou.  

  Pět let burácela vichřice  válečná a hřměla děla na všech stranách světa. Pět let kosila 

smrt mladé nadějné ţivoty  a muţe v plné síle věku, pět let chovali jsme passivní odpor 

našich srdcí proti Rakousku a výsledek? 
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Kdo jinému jámu kopal, sám do ní padá! 

Rakousko padlo a  troskách jeho  povstávají státy nové: Československo, Jugoslávie, 

Maďarsko a Rakousko.  

  Končím smutnou kapitolu o válce světové s připomínkou: nezapomínejme těch, kteří 

nám ku zlaté Svobodě  ţivoty svými pomohli, ale radostného dne svobody se s námi 

nedoţili.“ 
        redakce – doslovný opis 

 

Boží milosti – symbol hojnosti 
 

V minulosti se boţí milosti připravovaly na Vánoce,  v masopustě, na Velikonoce, 

nebo jako pečivo svatební? Vyhodnocení je rychlé – všechny čtyři moţnosti jsou správně. 

Záleţelo na regionu a místních zvycích.  

Boţí milosti by se daly novodobou frází označit za „kalorickou bombu“. Jenţe 

jídla na všechny čtyři vyjmenované slavnostní příleţitosti nikdy nebyla ţádná dieta, ale 

naopak – moţností dopřát si. Mastné a sladké, tedy tuk a cukr, to byly někdejší atributy 

hojnosti. Chceme-li občas do slavnostní kuchyně předků „sáhnout“, musíme se podřídit 

recepturám. Jen tak se tradice udrţí – a předá dalším generacím. Pak uţ je jen na naší 

vůli, kolik boţích milostí sami sníme a kolik nabídneme svátečním hostím či rozdáme 

koledníkům. 

Naši předkové měli boţí milosti za vrcholně sváteční pochoutku. Však na jejich 

přípravu bylo zapotřebí velkého mnoţství tuku a cukru, coţ byly vzácnosti. Proto se 

připravovaly jedenkrát do roka  a nebo při vzácných příleţitostech a zejména po dlouhých 

půstech právě  na Vánoce či Velikonoce. Na Slovácku tvořily součást svatebního menu. 

Nejčastěji se tradice boţích milostí váţe k masopustu, jako poslední sladká a tučná 

tečka za obdobím hojnosti. Masopust byl ohraničen svátkem Tří králů a Velikonocemi. 

Závěru se říkalo fašank, fašung, končiny nebo ostatky. 

Masopust vrcholil tři dny před Popeleční středou, která byla prvním postním dnem. 

Posledním dnem, kdy bylo moţno boţích milostí nasmaţit, bylo masopustní úterý, kdy 

vesnicemi procházel průvod maškar, maškarádů. Těm – a jejich doprovodu – se boţí 

milosti nabízely (vedle nebo místo masopustních koblih). 

Folklorické například uvádějí: “Na Chrudimsku se lze dnes s typickou „maškarou“ 

setkat v obcích Studnice, Vortová, Hamry a místní části Hlinska Blatno, ale i v jiných 

částech Vysočiny. (Jsou zapsány do seznamu nehmotného dědictví UNESCO). Přetrvává 

rovněţ tradice výroby masopustního pečiva – točenic, ptáčků, růţí, šišek, křehútek či 

boţích milostí.“ A dále pak např.:  “K hlucké svatbě patřila jedna zajímavost. Děti 

dostaly na krk na niti navlečená smaţená kolečka vykrájená z pečiva nazývaného boţí 

milosti. Tak si sladkou pochoutku k ozobávání nosily stále při sobě.”  

Na Horácku se boţí milosti smaţily na Vánoce. Zdobil se jimi vánoční stromek. 

V regionu Luhačovicka patřily boţí milosti k pečivu masopustnímu. “Uţ od točného 

čtvrtku, před masopustní nedělí to všude vonělo pečením a smaţením trdelníků a boţích 

milostí, které měly na Luhačovickém Zálesí tvar slunce s nařezanými okraji,” uvádějí 

kronikáři. 
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Podhorácké muzeum v Předklášteří (obec v okrese Brno-venkov) připomíná zvyky 

a obyčeje. “Pro velikonoční svátky je mimo jiné typické pečení boţích milostí, perníků, 

jidášů, z těsta vyrobených zvířátek, mazanců, beránků…“ Na Valašsku:. “Jen jedenkrát v 

roce se připravovalo pečivo smaţené. Typicky masopustním jídlem byly na vesnicích 

koblihy smaţené na másle, nebo na bukvicovém oleji a ve městech se pekávaly boţí 

milosti, drobné kosočtverečky na kratších stranách nakrojené. Od konce 19. století se uţ 

boţí milosti smaţily také na vsích.” 

Je zřejmé, ţe dříve bylo pečení těchto dobrot velmi rozšířené v mnoha  oblastech 

naší země. Kdo by chtěl vyzkoušet třeba o letošních velikonočních svátcích, tady 

přinášíme  recept: 

 

Suroviny na boţí milosti 

250 g hladké mouky 

2 špetky soli (bez ní by bylo pečivo „jalové“) 

50 g másla nebo rostlinného tuku 

50 g cukru 

2 ţloutky 

2 lţíce rumu 

5 lţic zakysané smetany (je to skoro celý kelímek) 

kůra z poloviny citronu 

šťáva z poloviny citronu 

hladká mouka na podsypání 

olej na smaţení 

moučkový a vanilkový cukr a mletá skořice 

 

Z odváţených surovin vypracujeme rukama nejdřív v míse a po částečném 

zpracování na válu kompaktní hladké těsto. Necháme asi půl hodiny odleţet (mohla by to 

být i delší doba) na chladném místě (lednice, spíţ). 

Těsto tence vyválíme – je třeba podsypávat. Radélkem nařeţeme pásy, z nich pak 

obdélníky. Ty různým způsobem nařízneme: buď jen vprostřed, nebo dva zářezy 

dokončíme a volné prouţky propleteme – zde je prostor pro kreativitu. 

Nařezané kousky vkládáme do vyšší vrstvy rozpáleného oleje a smaţíme po obou 

stranách. Horké vhazujeme do misky s moučkovým cukrem, který ochutíme nejdřív 

vanilinovým cukrem a pro druhou várku boţích milostí do cukru ještě přidáme mletou 

skořici.  

Kdo by chtěl mít cukroví méně sladké a tučné, odkládá na papírový ubrousek, aby vsákl 

olej a kousky jen pocukruje sypátkem. 

Boţí milosti nejlépe chutnají čerstvé. Kdyţ bychom je chtěli uchovat na další den, 

necháme je jen volně v míse nebo v plechové krabici na sladké pečivo. Nepřikrýváme 

folií ani nevkládáme do sáčku, cukr by na nich zvlhl. 

 

  redakce-převzato 

 

 



1/2020                                                         Zpravodaj obce                                            duben 2020 

________________________________________________________________________________                                                                       

 

20 

Český unikát na dvě, tři kousnutí... 
 

Chlebíčky známe všichni, ale co vlastně víme o jejich původu?  Kdo je vlastně 

vymyslel? A co tomu předcházelo?… zkusíme najít odpovědi. 

Obdoby chlebíčků, tedy „open-faced sendvičů“ najdeme v celé východní Evropě a 

ve skandinávských zemích. Jde vlastně o předchůdce chlebíčků – tedy „chleby s něčím“. 

Některé zdroje hovoří uţ o 6. století, ale největší vliv na jejich rozšíření měla móda 

pikniků šířící se z Anglie od 18. století, změna ţivotního stylu po baroku a také pozdější 

snazší obchodování s lahůdkami. 

Obloţené chleby přivedla na svět roku 1733 vlastně prachsprostá lenost. Lord 

Sandwich byl totiţ tak náruţivým hráčem karbanu, ţe se nenamáhal chodit k jídlu a 

poţádal svého sluhu, aby mu jen tak mezi krajíce chleba vloţil plátek masa. A první 

obloţený chléb byl na světě! Obloţený chléb si oblíbil i mlsný Napoleon, který při 

vymýšlení bojových strategií neměl čas vysedávat u hodovního stolu. Nechával si tedy 

přinášet chléb s masem, a aby pěkně viděl čím je obloţený, poţádal o odstranění vrchního 

krajíce. Do konce 18. století se „otevřené sendviče“ staly velice oblíbené a jejich sláva 

rostla nejen mezi šlechtou, ale i prostými lidmi. Ti si je oblíbili hlavně jako praktickou 

svačinu. 

V roce 1916 zakládá Jan Paukert slavné lahůdkářství na Národní třídě v Praze a 

chlebíčkový unikákt se začíná rodit. Český chlebíček tedy oslavil 100 let. Typický 

obloţený chlebíček tak, jak ho známe, vzniká na popud Paukertova rodinného přítele 

malíře Jana Rytíře Skramlíka (několik let byl i operním pěvcem,  v Národním divadle 

odzpíval 33 různých oper coby vyhledávaný baryton), kterému se jako pohoštění moc 

nezdají jednohubky a vyţaduje „něco tak na dvě, tři zakousnutí“. A „něco tak na dvě 

zakousnutí“ v podobě, kterou vymyslel Jan Paukert starší, se Čechům začíná moc líbit. 

Chlebíčky se trochu zvětšují a vyhlášených praţských lahůdkářství vzniká nakonec 

deset. Kaţdé lahůdkářství má také svou specialitu – chlebíčky se obkládají husími játry, 

sardelkami, kapary, humry, lanýţi, uzeným jazykem či uzeným úhořem. Během prvního 

roku se chlebová veka změnila na bílou tukovou, aby ingredience neprosakovaly. Přibyly 

různé varianty a produkt, jenţ se stal velmi rychle oblíbeným. 

U Paukerta si na nich ve třicátých letech pochutnává česká umělecká elita – Hugo 

Haas, Jaroslav Seifert, Ema Destinová, Werich s Voskovcem i Vlasta Burian, který zde 

pořádá své slavné chlebíčkové párty. Paukert také lahůdkami zásobuje stůl prezidenta T. 

G. Masaryka a je jedním ze tří nejznámějších lahůdkářství v celé Evropě. 

Ovšem všeho do času – v padesátých letech je slavné lahůdkářství znárodněno a 

zlaté české ručičky tentokrát uţ v domácnostech s kreativitou sobě vlastní krájí veku, 

maţou máslo, motají salám do ruliček a rozmisťují ingredience. Kde je konec lanýţům! 

Drahé lahůdky nahrazuje levnější salám, domácí majonézu zaskakuje pomazánka. Ale 

Češi si dokáţí poradit. Chlebíčky totiţ kvůli nedostatku surovin v obchodech nabízejí 

fantastický prostor kuchařské kreativitě a Češi tvoří vlastní chlebíčkovou variaci.  

Jiná gastronomická komodita tohoto druhu nenašla větší zalíbení u českých 

hospodyněk. Chlebíček vlastně umí dnes »spíchnout« také méně dovedný pantáta, kdyţ 

chce pomoct s přípravami veselí (anebo ho pronásleduje hlad). Plácnout na veku trochu 

vlašského salátu nebo jen potřít máslem, to svede kdekdo. Zatočit plátek šunky do ruličky 
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nebo  sýr,  jakbysmet, přidat okurku, petrţelku, případně vejce a nakládanou papriku... 

Fenomén se zrodil! 

Surovinám se meze nekladou, jednotlivé potraviny by však alespoň trochu měly 

ladit. Lososa tak kombinujeme například s koprem, citronem a salátem, tresčí játra s 

cibulí, kapary a paprikou. Základem všech ingrediencí by měla být kvalita. Veka nemusí 

být nudně světlá, pomazánkou nemusí být vţdy bramborový salát… A tak chlebíčky 

přeţívají aţ do porevoluční doby a pak se s velkou slávou vracejí kvalitní i exotické 

suroviny. Chlebíčky se stávají nedílnou součástí narozeninových oslav, svátků, Vánoc, 

Velikonoc,  návštěv, promocí i svateb. Na špici oblíbenosti se drţí šunkový s 

hermelínovým a navíc my, Češi, drţíme prvenství v počtu druhů i mnoţství 

zkonzumovaném na osobu. V roce 2008 je znovuotevřeno lahůdkářství Jan Paukert. A 

jaké jsou moderní trendy? Objevují se chlebíčky s kozím sýrem, chlebíčky vegetariánské, 

místo majonézy jsou oblíbené odlehčené tvarohové pomazánky. 

Chlebíčky patří mezi lahůdky a tím tedy rizikové potraviny podléhající rychlému 

kaţení. Teplota, při jaké jsou chlebíčky uchovávány,  by měla  být nejvýše 10 °C. 

Především v letních měsících se snaţíme chlebíčky co nejdříve zkonzumovat. Pokud 

potřebujeme chlebíčky skladovat, uloţíme je do lednice a přikryjeme alobalem nebo 

potravinářskou fólií. Pokud nechceme, aby chlebíčky okoraly, skladujeme je v lednici, 

přikryté důkladně vyţdímanou, mírně navlhčenou utěrkou. Pozor na uchovávání 

chlebíčků se salátem – důleţitá sloţka salátu, majonéza, je zároveň i tou nejrizikovější. 

  A co další podobné pochoutky studené kuchyně?  Kanapky neboli „chlebíčky pro 

panenky“ či „koktejlové chlebíčky“ bývají na tmavém chlebu bez kůrky, který můţe být i 

opečený, s pomazánkou a ozdobený přísadami jako klasické chlebíčky. Jsou bohatě 

zdobené, bez párátka a většinou na nich najdeme drahé ingredience. Jednohubky  jsou 

proti tomu chuťovky z plátků rohlíku s obyčejným nebo zdobným párátkem uprostřed, 

existují i sladké či ovocné varianty. 

Za zmínku stojí i fakt, ţe chlebíček také sehrál důleţitou historickou roli. Vraţedně 

dobrý český chlebíček za války skutečně zabíjel. Chlebíčky sehrály i důleţitou roli v 

nacistickém odboji. Na tiskové konferenci 18. září 1941, během týdne bojkotu 

protektorátního tisku, byl předseda protektorátní vlády Alois Eliáš nucen přijmout tzv. 

aktivistickou sedmičku šéfredaktorů, kteří se dali do sluţeb nacistického reţimu – psali 

propagandistické texty a sympatizovali s Němci. Tito novináři měli totiţ pocit, ţe je 

protektorátní vláda dostatečně nepodporuje, proto si vyţádali setkání s předsedou. Eliáš 

neponechal nic náhodě a pro novináře připravil pohoštění – chlebíčky, které předtím, neţ 

je servíroval, nechal přítelem, bakteriologem Františkem Patočkou, napustit bakteriemi 

tyfu, tuberkulózy a botulotoxinu. U většiny novinářů se brzy objevily zdravotní 

problémy. 

Jeden z nich – Karel Laţnovský, který snědl chlebíčků nejvíce, otravě o tři týdny 

později podlehl. Nacistická propaganda jeho úmrtí označila za politickou vraţdu a z 

kolaborantského novináře udělala mučedníka, po němţ později pojmenovali dnešní 

Rašínovo nábřeţí dokonce i novinářskou cenu. Eliášovi byla vina nakonec prokázána. Za 

svou odbojovou činnost byl nacisty popraven. Historikové tento čin  povaţují  za 

srovnatelný s atentátem na říšského protektora Reinharda Heydricha. 
redakce – převzato a zkráceno 

Zdroj: https://www.svet-potravin.cz/, https://www.ahaonline.cz/, https://plus.rozhlas.cz/ 

https://www.svet-potravin.cz/clanek/chlebicky-cesky-unikat
https://www.ahaonline.cz/
https://plus.rozhlas.cz/
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Odebírání novinek na email  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Používání látkových roušek 
 

 

 

S novým webem bychom rádi také obnovili seznam osob, kteří odebírají 

aktuální informace a hlášení rozhlasu na email. Proto je potřeba se znovu 

zaregistrovat. 

Kliknete vlevo na hlavní liště na odkaz NOVINKY NA E-MAIL, kde vyplníte 

přihlašovací údaje do přihlašovacího rozhraní, ve kterém můţete později změnit 

nastavení odběru novinek na Vaši e-mailovou adresu. 
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