
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaro začalo, slunce svítí, 

na louce rozkvetlo kvítí… 

 

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

 
 

1/2021                           březen  2021 
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Hanácke pohádke… 

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

 

 

Slovo starosty 

 

 

Vážení spoluobčané, 

 

Na stránkách našeho zpravodaje se letos setkáváme poprvé v čase, kdy již uplynulo 

téměř čtvrt roku a je tu co nevidět jaro v plné kráse.  

Ne všechny naše plány mohou být zrealizovány tak, jak jsme si předsevzali. Přesto 

bych Vás rád informoval, že pokud vše dobře dopadne, již v letních měsících se pustíme 

do nástavby základní školy. Samozřejmě i na této akci jsou důležité finance a doufám, že 

se podaří získat velmi výraznou dotaci, která nás popožene k ukončení akce do měsíce 

prosince. 

 Všichni už dnes víte, že rekonstrukce kanalizace a výstavba nové splaškové 

kanalizace patří k našim dalším hlavním úkolům. Na této práci se podílíte také Vy 

vyplněním Evidenčních listů, které jste odevzdali do 

15.3. na obecní úřad. Nebyl to zbytečný požadavek, 

neboť na základě Vašeho postoje bylo potřeba zvážit, jak 

budeme dále postupovat.  Mohu konstatovat, že byly 

vydány evidenční listy pro 220 rodinných domů, zpět 

bylo dosud odevzdáno 214 listů a z toho se uchází o 

připojení 

k budované 

splaškové 

kanalizaci 204 

rodin. To je 

téměř 93 %. 

Rád bych Vám 

vyjádřil veliké 

díky za 

odpovědný 

přístup a za pomoc při plnění tohoto úkolu. 

Jako poděkování za včasné odevzdání Evidenčních listů bylo vylosováno 10 nemovitostí, 

které obdržely malou pozornost od obce. 
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Mrzí nás, že se nám zatím nedaří zrealizovat společný požadavek mít v obci 

prodejnu potravin. Dle Asociace českého tradičního obchodu zaniklo v letech 2016-2019 

na vesnicích téměř 2000 malých prodejen s potravinami a smíšeným zbožím. Důvodem 

proč prodejny zavírají je malá návštěvnost, slabé tržby a obchody nejsou rentabilní. Malí 

obchodníci nejsou cenami zboží schopni konkurovat velkým potravinovým řetězcům. 

Tomuto problému se nevyhnula ani naše obec a několik ostatních vesnic v okolí. Obec 

bez obchodu jakoby přestávala žít. Obchod je místem nejen pro nákup, ale i určité 

komunitní centrum, kde se lidé potkávají, tak jako ve škole nebo v hospodě.  

Snažíme se najít vhodné místo pro prodejnu. V úvahu připadají prostory knihovny, 

která by se přesunula na náhradní místo. V zámyslu je i možnost postavit prodejnu jako 

modulární prefabrikovanou stavbu (kontejnerový systém). Obec má v plánu se podílet 

nejen prostory, ale zařídit i základním vybavením (regály, chladničky), po určitou dobu i 

odpuštění nájmu, energií a vyřízení dotace. To vše je možné zařídit. Problém však je najít 

obchodníka, který by se do provozu prodejny pustil. Oslovena byla i vietnamská 

komunita, ale ani ta nemá zájem. Překážkou jsou taky menší obchodní řetězce jako 

například Coop apod.  

Naše lokalita je nezajímavá vzhledem k malému počtu obyvatel a dojezdové 

vzdálenosti k okresnímu městu. Chápeme, že je  pro občany velký problém, obzvlášť 

nyní během koronavirové krize, jestliže nemáme prodejnu potravin. Pomozte nám, 

prosím, tento problém vyřešit a pokud víte o šikovném obchodníkovi, který by měl zájem 

obchod provozovat, dejte nám vědět. Víme, že pojízdná prodejna není ideálním řešením, 

ale jinou alternativu jsme zatím nenašli. O to víc nás mrzí kritika, která říká, ať už s tím 

konečně něco uděláme.  Prosíme Vás tímto o trpělivost, věřte, že se snažíme problém 

řešit. 

V letošním roce nás čeká jedna společná větší akce. V letních měsících, podle 

plánu možná v červenci, proběhne veřejné projednání k novému „Územnímu plánu 

Hoštice-Heroltice“. Protože se jedná o zásadní dokument, který ovlivňuje nás všechny, už 

dnes Vás žádám o účast na tomto projednávání. 

Obětí nové situace se stal také kulturní život. Zima  zůstala bez Mikulášské 

nadílky, bez plesové sezony a jak vidět, velmi umenšené bude i slavení Velikonoc. 

Omezený sportovní život byl v průběhu téměř celého loňského roku. V lednu proběhla 

jen tříkrálová sbírka ve velmi netradiční formě.  V ní se ukázalo, že v obci je spoustu 

spoluobčanů, kteří i ve složité životní situaci dokážou vyjádřit podporu potřebným.  

   Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají zvládat 

nelehkou životní situaci.   

Přeji Vám především pevné zdraví, spoustu radosti a rok plný moudrých 

rozhodnutí při zodpovědném rozhodování. 
 

Váš starosta  
 

 

 

 

 

 

 



1/2021                                                         Zpravodaj obce                                            březen 2021 

________________________________________________________________________________                                                                           

4 

 

Deník zastupitelstva 
 

  

Přinášíme Vám ve stručnosti přehled usnesení Zastupitelstva obce od prosince 2020 do 

března 2021.  

 

 

25. Zastupitelstvo obce dne 17.12.2020 

 

- schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 25. zasedání zastupitelstva obce konaného 

dne 17. 12. 2020 Mgr. Jana Knápka Ph.D.   

a pana Vlastimila Provazníka 

- schvaluje navržený program 25. zasedání zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice 

konaného dne 17. 12. 2020 

-  schvaluje pro zpracování projektové dokumentace k doměření uliční čáry a doplnění 

katastrální mapy jako zhotovitele  projektanta pana Ing. Ivo Jabůrka, s cenou 32.000,- Kč. 

-  schvaluje finanční dar pro organizace a spolky pro rok 2021 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, o.s. okresní organizace Vyškov 

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

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

e) 20 000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Hoštice na Hané 

-  schvaluje neinvestiční příspěvky pro rok 2021 následovně: 

a) 360 000,- Kč pro ZŠ Hoštice-Heroltice 

b) 390 000,- Kč pro MŠ Hoštice-Heroltice 

c)      6 500,- Kč pro MAS Vyškovsko 

-  schvaluje pro rok 2021 neinvestiční transfer v částce 10 000,- Kč jako výtěžek z loterií 

a jiných her pro TJ Hoštice-Heroltice 

- schvaluje závazné ukazatele rozpočtu obce Hoštice-Heroltice na rok 2021 a střednědobý 

výhled na rok 2022 a 2023 dle přílohy na paragrafy  

Rozpočet obce se schvaluje takto:  

Celkové příjmy rozpočtu 8 730 600,- Kč 

Celkové výdaje rozpočtu 8 730 600,- Kč 

-  schvaluje rozpočet Mateřské školy Hoštice-Heroltice na rok 2021 včetně střednědobého 

výhledu na rok 2022 až 2024 

- schvaluje rozpočet Základní školy Hoštice-Heroltice na rok 2021 včetně střednědobého 

výhledu na rok 2022 až 2024 

- schvaluje plán inventur na rok 2020 

- schvaluje pověření starosty obce Hoštice-Heroltice k rozhodnutí o provedení 

Rozpočtového opatření ke dni 31.12.2020 s maximálním navýšením rozpočtových výdajů 

pro rok 2020 o částku 100.000,- Kč 

- schvaluje smlouvu o směně pozemku par. č 1425 v kat. Hoštice a pověřuje starostu obce 

jejím podpisem 
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-  schvaluje nákup malotraktoru s žacím ústrojím u firmy Jelínek-H s.r.o. v ceně 

225.998,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy 

-  schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2020 v rozsahu předloženého návrhu na stranách 

příjmů a výdajů uvedených rozpočtových položek 

 

26. Zastupitelstvo obce dne 2.2.2021 

-  schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu  

26. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 2. 2. 2021  Mgr. Danu Štolfovou a  

Ing. Ivo Tomáška 

- schvaluje navržený program 26. zasedání zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice 

konaného dne 2. 2. 2021 

- projednalo způsob vedení trasy navrhované splaškové kanalizace obce Hoštice-

Heroltice 

- souhlasí s předloženým návrhem projektové dokumentace s podmínkou zapracovat 

projednané připomínky na ZO 

- schvaluje předložený „Dodatek č. 1 nakládání s nebezpečnými a ostatními složkami 

komunálního odpadu ke smlouvě č. 17030134“  

- schvaluje předložený „Dodatek č. 2 o zajištění nakládání s odpady ke smlouvě č. 

17030014“ 

- schvaluje podání žádosti na Ministerstvo financí České republiky o finanční podporu 

pro přístavbu budovy základní školy v obci Hoštice-Heroltice na akci „Nástavba a 

stavební úpravy ZŠ v Hošticích – Herolticích“ 

- schvaluje podání žádosti o finanční podporu z dotačního programu Jihomoravského 

kraje na zpracování Územního plánu Hoštice-Heroltice 

-  schvaluje provedení demolice rodinného domu č.p. 42 v k. ú. Hoštice  

-  pověřuje starostu obce k podpisu souhlasného stanoviska dokumentu k demolici 

-  schvaluje investiční záměr „Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Hošticích-Herolticích“ 

- schvaluje rozpočet akce Nástavba Základní školy celkových nákladů ve výši 6 462 751,- 

Kč s DPH (včetně nezpůsobilých výdajů), z toho k přímé realizační náklady na výstavbu 

5 804 771,- Kč s DPH 

-  schvaluje prohlášení o spolufinancování projektu pro akci „Nástavba a stavební úpravy 

ZŠ v Hošticích-Herolticích“ ve výši minimálně 10% 

- schvaluje čestné prohlášení o provedení zadávacího řízení na zhotovitele stavby v 

souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek na akci „Nástavba a 

stavební úpravy ZŠ v Hošticích-Herolticích“ 

- schvaluje smlouvu pro umístnění Z-Boxu v obci a pověřuje starostu obce jejím 

podpisem 

 

27. Zastupitelstvo obce dne 16.3.2021 

-   schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 27. zasedání zastupitelstva obce konaného 

dne 16. 3. 2021 Ing. Antonína Dynku a Ing. Oldřicha Tomáška 

- schvaluje navržený program 27. zasedání zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice 

konaného dne 16. 3. 2021 

- souhlasí s vybudováním odboček ze stoky „D-7“ k připojení rodinných domů č. p. 46, 
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43, 63, a 42 v k. ú. Heroltice 

-  neschvaluje variantu napojení rodinných domů č. p. 70 a č. p. 102 v k. ú. Heroltice ke 

splaškové kanalizaci způsobem nachystání tlakového potrubí pro možnost napojení 

pomocí tlakových přípojek – včetně návrhu domovních čerpacích stanic a jejich přípojek 

do tlakové kanalizace 

-  souhlasí se zahloubením stoky „D-4-1“ 

-  souhlasí s vybudováním splaškové stoky „A-3“ 

-  schvaluje „Dodatek č. 1“ ke Smlouvě o dílo“ ze dne 28.5.2020 se zhotovitelem panem 

Ing. arch. Tomášem Kocourkem na výstavbu sociálního domu 

- posoudilo předloženou dokumentaci k demolici domu na parcele č. st. 1 v k. ú. Hoštice.   

- souhlasí s provedením demolice domu v souladu s předloženou projektovou 

dokumentací 

-  posoudilo předloženou dokumentaci k výstavbě rodinného domu na parcele č. 36/3 v k. 

ú. Hoštice  

- souhlasí s provedením výstavby rodinného domu podle předložené projektové 

dokumentace následně: 

*Vodovodní přípojka: napojení na stávající rozvody vodovodu v místní komunikaci;  

*Kanalizační přípojka vč. domovní ČOV: napojena na stávající jednotnou kanalizaci v 

místní komunikaci na pozemku par. č. 822/7; 

*Vnitřní dešťová kanalizace vč. retenční nádrže 6m3 s bezpečnostním přepadem a 

vsakovacího zařízení na pozemku par. č. 822/7; 

*Plynovodní přípojka: napojena na stávající rozvody plynu v chodníku na pozemku par. 

č. 822/7 

-  neschvaluje zakoupení velikonočního dárkového balíčku v hodnotě do 1.000,- Kč pro 

HENDICAP CENTRUM ŠKOLA ŽIVOTA, Frýdek Místek 

- souhlasí s převedením kladného výsledku hospodaření Mateřské školy Hoštice-

Heroltice do rezervního fondu Mateřské školy v částce 30.885,44 Kč 

- schvaluje Rozpočtové opatření č.1/2021 v rozsahu předloženého návrhu na stranách 

příjmů a výdajů uvedených rozpočtových položek 

- projednalo možný způsob podpory obyvatel obce Hoštice–Heroltice, kteří se rozhodli 

připojit k nově budované splaškové kanalizaci a přijalo toto usnesení:  

-obec Hoštice-Heroltice zabezpečí vypracování projektové dokumentace k jednotlivým 

přípojkám na náklady obce; 

-obec Hoštice-Heroltice zajistí administrativní záležitosti týkající se vyjádření k 

projektové dokumentaci a územního rozhodnutí, příp. územního souhlasu na náklady 

obce; 

-obec Hoštice-Heroltice uhradí správní poplatky za vydání územního rozhodnutí, příp. 

územního souhlasu 

- deleguje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů, pana Luďka Kolkopa jako zástupce a pana Ing. Tomáše 

Hlaváčka jako náhradníka tohoto zástupce k zastupování obce Hoštice-Heroltice na 

valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IČ 49454587, 

konaných v průběhu roku 2021. 
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Tříkrálová sbírka 
   

V letošním roce proběhla Tříkrálová sbírka netradičně kvůli nouzovému stavu. 

Kasičky byly umístěny na obecním úřadě a v kostele v Hošticích-Herolticích.  

Celkem bylo v naší obci Hoštice-Heroltice vybráno 5960,- Kč. Děkujeme zejména 

všem štědrým dárcům, kteří přispěli. 

 

  

 

 

 

 

Obyvatelstvo obce k  31.12.2020 

 

 

 

 
 

 

Svoz odpadů  
  

14. týden 
9. 4. 2021 pátek – budou probíhat vývozy odpadu z 8. 4. 2021 

10. 4. 2021 sobota – budou probíhat vývozy odpadu z 9. 4. 2021 

 

Otevírací doba sběrných dvorů: 
3. 4. 2021 (Bílá sobota) - sběrné dvory otevřeny 

5. 4. 2021 (Velikonoční pondělí) – sběrné dvory uzavřeny 
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Sčítání lidu, domů a bytů  
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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    

ROK DISTANČNÍ VÝUKY  

Máme za sebou rok boje s epidemií zákeřného koronaviru, s epidemií, která výrazně 

zasáhla i do českého školství. Loni v březnu asi nikdo netušil, jak moc se svět a náš 

způsob života změní. Nečekané a náhlé uzavření školy nás donutilo bez možnosti 

přípravy přejít z běžné, prezenční výuky na výuku tzv. distanční. 

Během prvního uzavření škol na jaře 2020 jsme zavedli offline formu výuky (úkoly na 

školním webu a následná kontrola a zpětná vazba prostřednictvím e-mailu, popř. 

sociálních sítí, externí odkazy apod.). Při druhé výluce v říjnu jsme už byli připravenější, 

a tak jsme mohli offline formu brzy nahradit efektivnější online formou. Přechod na nový 

způsob výuky jsme podle mého názoru zvládli dobře. Počáteční nejistota rychle 

vyprchala, žáci i my učitelé jsme si zvykli a postupně přišli na to, jak si co nejlépe vyjít 

vstříc, aby proces vzdělávání nebyl zcela zastaven. 

Právě procházíme už třetím přerušením prezenční výuky, které vláda po skončení 

vánočních prázdnin nařídila nejprve pro všechny žáky kromě 1. a 2. ročníku, a po 

skončení jarních prázdnin dokonce pro úplně všechny školy včetně mateřských. Nutno si 

přiznat, že z toho, co nám zprvu připadalo jako zajímavá výzva a nová zkušenost, tedy 

vyučování prostřednictvím videokonferencí, začínáme být trochu otráveni a zvláště u 

některých dětí je patrná ztráta motivace, únava, někdy až apatie či averze ke škole. 

Co s tím ? Obávám se, že nezmůžeme mnoho, s podobnými pocity se potýká většina 

populace, takže co lze očekávat od dětí ? Zkrátka, nezbývá než zatnout zuby a vydržet. 

Zdraví celého národa je teď tou nejvyšší prioritou... 

Tomáš Havlíček 
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ANKETA NA TÉMA ONLINE VÝUKA  

Dovolujeme si vás seznámit s výsledky malé ankety, které se zúčastnili členové 

pedagogického sboru a někteří naši žáci a jejich rodiče. Uveřejnění odpovědí bylo 

dobrovolné, stejně jako zveřejnění svého jména. Děkujeme všem respondentům za 

zpětnou vazbu, upřímné názory a zajímavé postřehy. Děkujeme za slova chvály, o 

připomínkách budeme přemýšlet a debatovat. Pro nezainteresované může tato anketa 

posloužit jako příslovečné nahlédnutí pod pokličku… 

 

UČITELÉ 

Eva Valeš Chourová, ředitelka ZŠ a učitelka 4. a 5. ročníku 

1) Co považujete za největší klady a zápory online výuky ? Klady: Online výuka je 

dobré řešení v situaci, kdy nemůže probíhat výuka prezenční. Mám možnost učivo 

vysvětlit, pomocí sdílené obrazovky i názorně, lze procvičovat vše pomocí různých 

zajímavých a barevných online programů, můžeme se vidět, mluvit spolu, sdílet některé 

pocity, situace... Zápory: Někdy zlobí technika a připojení ( někdy ve spolupráci s dětmi 

:) )... Někdy jde nové učivo těžko vysvětlit a přiblížit tak, jak jsme zvyklí, práce je 

pomalejší, těžkopádnější. Záporem je i to, že velmi chybí osobní přístup, fyzická 

přítomnost všech, chybí zpěv v hodinách, kdy vznikne naprosto skvělá energie, při únavě 

relaxační dechové a jógové cviky, možnost jít k tabuli v případě, že dítě něčemu 

nerozumí - vysvětlím a následné ahaaaa!!!! je odměnou pro obě strany. 

2) Projevují se děti jinak než ve škole ? Děti se projevují přibližně stejně, přístup k 

domácím úkolům, osvojení si nové látky a aktivita v hodině se nemění. Změna je vidět v 

tom, že žáci, kteří mají slabší představivost, schopnost zapamatování a soustředění, mají 

menší úspěchy a tím i motivaci. V tomto případě se ale všichni snažíme přiblížit učivo, 

jak nejlépe umíme. 

3) Jaký dopad může mít přerušení prezenční výuky na děti ? Děti se naučí být více 

samostatné a myslím, že si víc budou vážit běžných situací, setkávání se, protože větu " 

Já už chci jít do školyyyy! " bychom ještě nedávno slyšeli zřídka. :)  Trochu se zpomalila 
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hbitost čtení a počítání, začíná být vidět únava a letargie. Věřím ale, že jak přijdeme do 

školy, rychle se dostaneme do původního tempa a zbytek školního roku si co možná 

nejvíce užijeme. 

Jako každá situace v životě člověka i v životě lidstva celkově vždy něco vezme, něco dá. 

Je hodně na nás, jak vezmeme do svých rukou zdraví, přístup k životu, přestaneme řešit 

zbytečné věci a pochopíme, že účelem života tady na Zemi je být šťastný a spokojený. 

 

Zdeněk Pytela, učitel 1., 2. a 3. ročníku 

1) Co považujete za největší klady a zápory online výuky ? Počítačová výuka je více 

méně vhodná pro průměrného žáka. Každé dítě má své „tempo“, takže nadaný žák se 

„nudí“, méně nadaný „často nechápe“. Klady: zlepšení počítačové gramotnosti, rodiče 

vidí srovnání s ostatními. Zápory: nesoustředěnost, zdlouhavost, výpadky sítě nemožnost 

kontroly a okamžité nápravy chyb, nemožnost individuálního přístupu, stereotyp, fyzický 

neklid. 

2) Projevují se děti jinak než ve škole ? Je těžší děti motivovat. 

3) Jaký dopad může mít přerušení prezenční výuky na děti ? Pro méně nadané děti je 

tato výuka naprosto nevhodná. Dané učivo nelze probrat do hloubky. Nelze s žáky 

nacvičit algoritmus práce. Výuka je plochá a dle mého soudu jsou nové poznatky uloženy 

v paměti dětí krátkodobě. 

 

Tomáš Havlíček, učitel 4. a 5. ročníku a vychovatel v ŠD 

1) Co považujete za největší klady a zápory online výuky ? Klady: možnost aspoň 

nějakého sociálního kontaktu, způsob práce připomínající prezenční výuku, děti jsou 

vedeni (nuceni) k větší samostatnosti a odpovědnosti, musí se vyrovnat s novou životní 

situací a porozumět složitosti dnešního světa – situace se dotýká všech, není z ní úniku. 

Zápory: chybí přirozená interakce mezi dětmi, komunikace je zdlouhavá a plná šumů, 

nelze důsledně kontrolovat aktivitu (důležitá je proto odpovědnost a svědomitost dětí), 
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jinak spíše individuální, vyplývající ze snahy, připravenosti a technického zázemí 

každého jednotlivce – technika občas pozlobí, ale to lze vůlí a vzájemnou tolerancí 

překonat. 

2) Projevují se děti jinak než ve škole ? Hůře se jim udržuje pozornost, jinak se chovají 

stejně – ti, kteří se snažili  a byli z domu připraveni při prezenční výuce, tak ti se snaží a 

jsou připraveni i na online hodinách. 

3) Jaký dopad může mít přerušení prezenční výuky na děti ? Možná budu naivní a 

odvážný, ale myslím si a věřím, že dopad nebude až tak dramatický, jak to hlásají 

novinové titulky. Děti jsou přizpůsobivé, žijí současností a okamžikem, po návratu do 

normálu se otřepou a přeorientují na nový stav. Zásadní vědomosti by chybět neměly, 

návyky si zase osvojí. Důležitá je součinnost s rodiči, ti nesou na svých bedrech největší 

náklad, a proto jim držím palce, aby ještě vydrželi. 

 

RODIČE 

Marcela Čtvrtníčková, rodič 

1. Co považujete za největší klady a zápory online výuky ? Klady: když jsem náhodou 

přítomna online výuky, vidím,  jak žáci reagují na pokyny učitele, jak jsou aktivní, jestli 

dávají pozor, jestli učivu rozumí... Také vnímám i to, jakým způsobem učitelé učí. 

(vysvětlování učiva, vztah k žákům, motivace). Jaký mají celkový přístup k žákům.  To 

musím pochválit. Látka je vysvětlována srozumitelně a přehledně. Žáci jsou donuceni 

používat samostatně IT technologie, více samostatně pracovat. Zápory: Občas špatné 

připojení, takže je každé ráno napětí, jestli se vůbec připojíme. A jestli budu moci na 

dálku s připojením (když jsem v práci) pomoci. Jsou to prostě občas nervy. Další 

nevýhodou je tiskárna, kterou nemáme k dispozici. Jsem občas nucena tohle řešit přes 

práci (když to jde), anebo s pomocí známých. Nebo se určité věci musí opsat. Největší 

nevýhodou je chybějící osobní kontakt mezi žáky.  

2. Co by se mohlo zlepšit ? Možná mi občas chybí zpětná vazba – reakce na poslaný 

domácí úkol někdy chybí. Nevím, jestli byl úkol správně vypracovaný, kde byly chyby, 
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popřípadě jaké bylo hodnocení. Podle toho se totiž můžeme zařídit, a pokud to 

zvládneme, i vysvětlit. 

3. Změnil se nějak přístup vašeho dítěte ke škole ?  [Otázka nebyla zodpovězena.] 

Pavel Kachlík, rodič 

1. Co považujete za největší klady a zápory online výuky ? Klady bohužel asi moc 

nenalezneme, možná trochu větší samostatnost, ta je ale vykoupena odtržením od 

kolektivu a kontaktů. 

2. Co by se mohlo zlepšit ? Aby tato situace už byla vyřešena a děti nastoupily do školy. 

3. Změnil se nějak přístup vašeho dítěte ke škole ? Nezměnil, ale poznala v této 

situaci, že ráda chodí do školy a nedá se to ničím nahradit.  

 

Veronika Matika, rodič 

1. Co považujete za největší klady a zápory online výuky ? Klady - dcera je nadále v 

kontaktu s panem učitelem a se spolužáky, vidíme nárůst motivace - dcera dělá úkoly 

sama, nemusíme jí je připomínat nebo na ni dohlížet. Dcera nemusí nosit roušku nebo 

štít. Zápory - technika, občas nám padá internet, občas nespolupracuje mikrofon nebo 

kamera, občas je výuka moc nahlas a občas zase potichu - Google Meet pravděpodobně 

neumí balancovat hlasitost všech účastníků na stejnou úroveň, možná by jiný nástroj 

nabízel lepší komfort a více funkcí (tabule na psaní apod); dceři chybí hromadné kroužky 

(AJ, vaření, meditace, šití). 

2. Co by se mohlo zlepšit ? Jsme velice spokojení s tím, jak výuka probíhá. Je 

organizována dobře, pestře, poutavě, děti se opravdu něco naučí. Vše probíhá přirozeně, v 

klidu, skoro stejně jako ve škole - z pohledu dítěte. Od přátel slyšíme, jak výuka probíhá 

jinde, a cítíme propastný rozdíl mezi výukou ZŠ Hoštice-Heroltice (výborná) a jinými 

školami (děti jsou ve velkém stresu a tlaku, nešťastné a vynervované). Děkujeme 

3. Změnil se nějak přístup vašeho dítěte ke škole ? Ne. Dcera školu miluje a denně se 

na výuku těší.  
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Jitka Rafajová, rodič 

1. Co považujete za největší klady a zápory online výuky ? Za klady online výuky 

považuji to, že děti a učitelé se alespoň na chvíli vidí a vědí o sobě. Myslím si, že dětem 

se učivo lépe učí, když vědí, že ho učitel bude zkoušet. Má motivaci, než když se má 

něco učit s tím, že snad někdy v budoucnu to po něm učitel bude chtít. Dále za klady 

považuji to, že nemusím chystat svačiny do školy :-)Za zápory online výuky považuji to, 

že děti nemají osobní kontakt s kamarády. Také udržení pozornosti před počítačem není 

pro ně jednoduché. 

2. Co by se mohlo zlepšit ? Zlepšit se už asi nedá nic. Jsem ráda, že při dnešní situaci 

nám technika umožňuje, alespoň takový kontakt.  

3. Změnil se nějak přístup vašeho dítěte ke škole ? Určitě se změnil. Děti se do školy 

začnou těšit a nebudou považovat školu za samozřejmost. Musí jim být líto, že nebyly 

výlety, vánoční besídka a možná i nebude zakončená s páťáky. 

 

Rodič, nepřál si uvést jméno 

1. Co považujete za největší klady a zápory online výuky ? Největší klady – kontakt s 

učitelem, vysvětlení učiva, interakce – možnost klást otázky, diskuse. Největší zápory – 

nestabilní signál, někteří žáci nedávají pozor, chybí taková ta školní legrace. 

2. Co by se mohlo zlepšit ? Rodiče by měli dětem zabezpečit stabilní vybavení 

(připojení, notebook). Co se týká samotné výuky, nemám výhrady. Denně slyším, že se 

snažíte. 

3. Změnil se nějak přístup vašeho dítěte ke škole ? Velmi. Ztratili chuť se učit. Pořád 

neumí pochopit, že tato strohá výuka má plnohodnotně nahradit denní docházku. 

 

Rodič, nepřál si uvést jméno 

1. Co považujete za největší klady a zápory online výuky ? Kladem je zvýšení 

počítačové gramotnosti  dětí, samostatnost, zodpovědnost, nácvik rozdělení si práce a 
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přípravy na výuku. Je fajn, že alespoň takto je udržován kontakt učitel/žák/spolužáci.  

Záporem je omezená možnost reakcí, odpovědí, celé komunikace při on-line výuce, což 

částečně zdržuje všechny. Pak i chybí spontánnost a je narušena svižnost výuky. Osobní 

kontakt a tradiční výuku nemůže nikdy plně nahradit.  

2. Co by se mohlo zlepšit ? Těžko hodnotit. On-line výuku vidím v naší škole jako 

promyšlenou a dobře zvládnutou. Oceňuji také pravidelnost podle zavedeného rozvrhu. 

Pro některé úkoly k samostatnému vypracování možná zvážit, zda by nemohly být 

namísto opisování nahrazeny vyplněním pracovních listů.  

3. Změnil se nějak přístup vašeho dítěte ke škole ? Určitě. Po  prvních dnech - 

týdnech, kdy se zdálo, že jsou to fajn prázdniny, děti zjistily, jak moc jim škola, učitelé a 

spolužáci chybí. Především chybí osobní kontakty, zážitky z výletů, besídek, atd. Zkrátka 

to, na co se po letech vzpomíná. Převládl smutek ze ztraceného školního roku. 

 

Karel Skácel, rodič 

1. Co považujete za největší klady a zápory online výuky ? Klady – možnost alespoň 

takového kontaktu se školou. Zápory – nemožnost přímého kontaktu s učitelem a 

spolužáky. 

2. Co by se mohlo zlepšit ? Zvýšit počet hodiny výuky. Doplnění online výuky 

angličtiny a kreativní aktivity družiny. 

3. Změnil se nějak přístup vašeho dítěte ke škole ? Pozitivnější, protože je při výuce 

rodič. 

 

ŽÁCI 

Barbora Kachlíková, žákyně 5. ročníku 

1. Co se ti na online výuce líbí a co nelíbí ? Líbí se mi jen to že máme více volného 

času. Nelíbí se mi že máme více domácích úkolů. 

2. Co by se mohlo zlepšit ? Mohlo by se zlepšit to že by jsme opět chodili do školy. 
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3. Můžeš nějak ovlivnit kvalitu online výuky ? Být vždy dobře připravena a chodit včas 

na online výuku. 

Michaela Matika, žákyně 2. ročníku 

1. Co se ti na online výuce líbí a co nelíbí ? Líbí - že jsou všichni pohromadě a 

pravidelně se vídají. Nelíbí - že nejde, aby si pan učitel úkoly přímo zkontroloval a 

opravil v sešitě, že si sama musí psát hvězdičky :)  

2. Co by se mohlo zlepšit ? Jedna společná hodina týdně spolu s první třídou, tito 

spolužáci mi chybí. 

3. Můžeš nějak ovlivnit kvalitu online výuky ? Nevím. 

 

Ondřej Rafaj, žák 5. ročníku 

1. Co se ti na online výuce líbí a co nelíbí ? Líbí se mi, že nemusím brzy ráno vstávat. 

Nelíbí se mi, že nejsem s kamarády. A také, že nebyla vánoční besídka. Doufám, že bude 

alespoň zakončená s páťáky. Na kterou se už teď těším. 

2. Co by se mohlo zlepšit ? Zlepšit by se mohl signál, aby se to pořád nesekalo. Už se 

těším, až budeme mít optický kabel. 

3. Můžeš nějak ovlivnit kvalitu online výuky ? Můžu ovlivnit, že budu dávat víc pozor, 

ale je to těžké, protože mě to takhle přes počítač vůbec nebaví. Doufám, že už brzy 

budeme moci jít do školy. 

 

Barbora Skácelová, žákyně 1. ročníku  

1. Co se ti na online výuce líbí a co nelíbí ? Klady – maminka je přítomna při výuce. 

Zápory – nemůžu si po výuce popovídat se spolužáky a ani s kamarády z družiny. 

2. Co by se mohlo zlepšit ? Nevím. 

3. Můžeš nějak ovlivnit kvalitu online výuky ? Nevím, u nás vše funguje bez výpadků 

připojení. 
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Žák 2. ročníku, nepřál si uvést jméno 

1. Co se ti na online výuce líbí a co nelíbí ? Líbí se mi Bodlinka. Nelíbí se mi, jak 

všichni vykřikují. 

2. Co by se mohlo zlepšit ? Chtěl bych více hodin. 

3. Můžeš nějak ovlivnit kvalitu online výuky ? Nevím. 

 

Žákyně 5. ročníku, nepřála si uvést jméno 

1. Co se ti na online výuce líbí a co nelíbí ? Na online hodině se mi nelíbí, že je to 

takové dlouhé a někdy i nudné. A taky, že máme úlohy i o víkendu. 

2. Co by se mohlo zlepšit ? Mohla by být nějaká zábava na online hodině, nebo ne 

zábava, ale aby nás to prostě víc bavilo. 

3. Můžeš nějak ovlivnit kvalitu online výuky ? Asi ne. 

 

Žák 5. ročníku, nepřál si uvést jméno 

1. Co se ti na online výuce líbí a co nelíbí ? Je to lepší než nic, ale není to dokonalé. 

2. Co by se mohlo zlepšit ? Jít do školy, mít nějakou besídku i pro rodiče, užít si s 

kamarády jiné věci než učení. 

3. Můžeš nějak ovlivnit kvalitu online výuky ?  Jde to ovlivnit tím, jak je kdo při výuce 

pozorný. 

 

Žák 5. ročníku, nepřál si uvést jméno 

1. Co se ti na online výuce líbí a co nelíbí ? Nelíbí se mi nic na on-line výuce. Chci 

chodit do školy. 

2. Co by se mohlo zlepšit ? Méně úkolů, víc hodin. Protože úkoly píšu déle než on-line 

hodiny. 
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3. Můžeš nějak ovlivnit kvalitu online výuky ? Nevím. 

SÁŇKOVÁNÍ V HÁJKU 

Kopec navezené hlíny vedle hasičské nádrže se stal místním areálem pro zimní 

radovánky. Po mnoha suchých letech docela podařený konec zimy a aspoň malá útěcha 

v těchto neveselých časech… 

 

 

   

 

Stůl pro misku s jablky 

 nakreslený Matějem Piňousem 

 v aplikaci Malování 
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 Miska s jablky (a červy) 

 nakreslená Ondrou Rafajem 

 v aplikaci Malování 

 

Bulletin ZŠ Hoštice-Heroltice 3/2021 © Tomáš Havlíček 
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Ze života mateřské školy 
  

Po několika letech nám konečně v letošním roce paní Zima ukázala svoji 

kouzelnou moc a dopřála nám sněhovou nadílku s mrazivým počasím. Však jsme se ji 

také snažili každodenním zpěvem i tancem přivolat k nám do kraje.  Konečně jsme se tak 

mohli z jejích čar a kouzel radovat a oddávat se bílým hrátkám. Tento krátký čas jsme se 

snažili maximálně využít.  Stavěli jsme sněhuláky, pozorovali sníh lupou, dělali ledové 

bubliny, sledovali stopy ve sněhu, bádali nad pokusy s vodou a mnoho dalších činností, 

které jsme si opravdu užili.   

I přes veškerá opatření, spojená se zhoršující se situací 

a bojem proti celosvětové pandemii, která jsou pro nás velmi 

omezující, jsme se snažili nabídnout dětem pestrý, zábavný a 

zajímavý program. Naše školka se proměnila v laboratoř, kde 

jsme zkoumali všechny naše 

smysly, a to nejrůznějšími 

výzkumnými metodami. 

Poznávali potraviny, 

ochutnávali je, studovali oči, 

uši, ruce, jazyk, nos. 

Trénovali náš sluch, testovali 

příjemné i nepříjemné 

zvuky.  Očichávali 

nejrůznější vůně, ale i nepříjemný zápach. V rámci 

tématu o poznávání našeho těla, jsme si nezapomněli 

připomenout, jak je důležitá hygiena, a to zvláště v 

těchto dnech.  

Když nemohl lékař k nám na besedu do školky, 

zahráli jsme si sami na doktory a ošetřovali si vzájemně 

vymyšlená zranění. Velmi provoněné a zajímavé dopoledne jsme si užili při míchání čaje 

z bylinek, učené na rýmu nebo kašel. Ti nejodvážnější z nás ochutnali i citron plný 

vitamínu C. 

 Ještě, než došlo vládním nařízením k uzavření 

mateřské školy, stihli jsme celou třídu změnit v dopravní 

hřiště s vlastnoručně vyrobeným přechodem pro chodce. 

Nechyběl zde semafor, silnice ani auta. Samozřejmostí 

byly pro naše nejmenší účastníky silničního provozu 

nejrůznější reflexní prvky.   

Bohužel od 1. března se vládní opatření dotkla také 

mateřských škol, a tak jsme nyní uzavřeni i my. Snažíme 

se s našimi dětmi komunikovat alespoň prostřednictvím 

webových stránek, kde pro ně připravujeme nejrůznější 

úkoly, abychom jim tento dlouhý čas zpříjemnili.  

Předškoláci jsou vzděláváni distančním způsobem, 

kdy každý týden dostávají různá doporučení pro 
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vzdělávání doma, plní zajímavé úkoly, tvoří, zpívají, … 

 Velké poděkování patří především rodičům, kteří se opravdu poctivě svým dětem 

věnují, i přestože v této nelehké době mají spoustu svých pracovních povinností. 

Důkazem toho je téměř každý den nějaký dopis, obrázek či výrobek, který nacházíme v 

naší poštovní nebo emailové schránce. Za všechny tyto vzkazy velice děkujeme a jsou 

pro nás velkou odměnou a inspirací pro další práci. 

Zápis do Mateřské školy Hoštice-Heroltice pro školní rok 2021/2022 proběhne bez 

přítomnosti zákonných zástupců z důvodu současné špatné epidemiologické situaci. 

Velice nás mrzí, že stejně jako v minulých letech, nemohou děti spolu se svými rodiči 

přijít k nám do školky, seznámit se s prostředím, zaměstnanci, dětmi, prohlédnout si, co 

je čeká po prázdninách. Bohužel,  v letošním roce bude probíhat podání přihlášek 

anonymně a neosobně, a tak v případě jakýchkoliv dotazů se můžete na nás v této 

souvislosti kdykoliv obrátit. Kontakt je uveden na webových stránkách MŠ, kde budou 

také zveřejněny podrobnosti k zápisu a fotogalerie, které jsou určitým ukazatelem naší 

práce pro vaši lepší představu o nás. 

Přejeme Vám všem krásné prožití velikonočních svátků ve zdraví a naším 

společným přáním je taktéž i brzké otevření školky 

 

                                                                                       kolektiv MŠ 

 

Společenská kronika         
 

 
 

 Od prosince 2020 doposud  oslavili svá životní výročí tito naši občané 

 

 

 65 let  Jiří Petržela  

 

 70 let  Milada Mrnuštíková  

 

 75 let  Libuše Baldíková  

 

 75 let   Vojtěch Křápek   

 

 85 let  Vladislav Knichal  

 

         

 
 

 

 

 

 


 

Všem jmenovaným, ale i těm ostatním, 

kteří také oslavili svůj svátek 

 a z jakéhokoliv důvodu nejsou uvedeni, 

 

přejeme pevné zdraví a co nejvíce 

spokojenosti. 
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Ve věku 80 let nás opustila 

paní Žofie Michlíčková 
 

 

 

 

SDH Hoštice-Heroltice informuje 
   

Rok se s rokem sešel a koronavirus nám stále znepříjemňuje život. Nastavená 

opatření znemožňují jakékoliv shromažďování osob, takže se neuskutečnila valná 

hromada ani ples.  

Od minulého vydání Zpravodaje došlo ke dvěma mimořádným událostem. První 

byl požár 27. ledna večer. Došlo k zahoření sazí v komínu rodinného domu v Hošticích. 

Požár nahlásil všímavý řidič autobusu, avšak jeho popis místa události byl tak nepřesný, 

že nám spolu s jednotkou hasičů z vyškovské stanice chvíli trvalo, než jsme ho objevili. 

Byla provedena kontrola termokamerou a bylo vyčištěno komínové těleso. K žádným 

škodám na majetku nedošlo. Jen majitele domu by asi vyšlo levněji, kdyby si nechal 

vyčistit komín kominíkem než hasiči. Přestože topná sezóna pomalu končí, věnujte 

prosím pozornost svým komínům, nemusí to vždy dopadnout beze škod.  

Druhá událost se stala 19. února ve večerních hodinách na křižovatce před 

Herotskou. Došlo zde k dopravní nehodě dvou osobních automobilů, přičemž byly 

zraněny 3 osoby, které byly předány do péče zdravotnické záchranné služby. Jednotka 

hasičů z vyškovské stanice provedla protipožární opaření na havarovaných vozidlech a 

zajistila místo pro přistání vrtulníku záchranářů. Po dobu zásahu byla komunikace 

uzavřena.  

Dovolte mi, abych Vám jménem SDH popřál pohodové prožití nadcházejících 

Velikonočních svátků a celého jara a hlavně hodně zdraví v současné nelehké době. 

 

 

       za SDH   Jan Knápek 

 

 

 

 

 

„Těžko se s Tebou loučí, těžké je bez Tebe žít, 

 láska však smrtí nekončí, 

 v srdci Tě stále budeme mít.“ 
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Kulturní akce 
 

Za poslední týdny, kdy byl omezen pohyb jen v místě svého bydliště, si mnoho z 

vás  mohlo všimnout při procházkách po okolí, že je tu všude kolem spousta odpadu, 

který tam dozajista nepatří. Proto jsme se připojili ke známé akci Ukliďme Česko a 

uspořádali v těchto dnech, kdy píši tenhle článek, akci Ukliďme Česko, ukliďme naši 

obec a okolí. Zatím neznám její výsledek, ale rád Vám o něm napíšu v příštím zpravodaji.  

Pokud  to aktuální  situace dovolí, rádi bychom uspořádali hodové akce v sobotu 

26.6.2021 a to  v podobném formátu jako minulý rok. 

                              

 

 Za organizátory F. Blažek 

 

 

 

Z farnosti 
  

 Srdce a jazyk - nástroj dobra i zla 

 

Jeden panovník z dávných časů hloubal nad otázkami života. Protože ho 

znepokojovala podstata dobra a zla. Přikázal svému sluhovi, aby přinesl nějaké orgány, 

které jsou nejlepší, nejkrásnější a nejcennější. 

Sluha přinesl zvířecí srdce a jazyk. Panovník si orgány prohlédl, přemýšlel o jejich 

smyslu a poté sluhu poslal, aby přinesl nejošklivější a nejhorší orgány. Sluha šel a donesl 

opět srdce a jazyk. Udivený panovník se zeptal: "Přinášíš srdce a jazyk jako ty nejlepší 

orgány, a současně i jako ty nejhorší, jak to? 

Sluha odpověděl: „Když to, co člověk cítí a co si myslí, jde upřímně od srdce a 

jazyk říká čestně jen pravdu, jsou srdce a jazyk ty nejcennější orgány. Člověk, jemuž 

patří, se cítí zdravý a šťastný. Když se však ze srdce stane vrahovo doupě, které zapírá 

svá přání, a jazyk mluví nepravdu a faleš, jsou oba orgány pro člověka, kterému patří, 

skutečným trestem. Svár, který rozsévá navenek, plní i jeho nitro a štěstí se od něho 

odvrací.“ 

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

Ze srdce vám všem přeji,  abyste byli nositeli pokoje. Pak budete šťastní. 

Už podruhé prožíváme dobu postní a velikonoční ve zvláštní – pandemické době. 

Tato situace se dotkla i konání všech bohoslužeb. Povolen je jen velmi omezený počet 

účastníků, kteří se musí předem nahlásit.  

Zvláště v této době k sobě buďme  ohleduplní a trpěliví. Přeji vám zdravíčko a 

všem vám žehnám. 

 

Otec Kryštof 
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Z historie obce 
 

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

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

jsou vybrány ze zápisů z let 1925-1928.  
======================================================================= 

  

„V r. 1925. v ohledu stavebním staly se tyto změny v obci. 

Majitel kovárny č. 48 Jan Jambor přistavěl si kůlnu;  v čís. 29 u rolníka Jana 

Přikryla zbořeno dosavadní chatrné obytné stavení a vystavěno znovu od základu – 

v průčelí z bílých cihel z Hodonína přivezených.   

Do čís. 25 nastěhoval se nynější majitel Fr. Přibylík a dal stavení částečně 

opraviti. Dne 24.XI.  skočil pod mlýnské kolo mlynář N. Dočkal, člen obec. zastupitelstva 

a letopisecké mise. Pohřben byl církevně v pátek  27.XI. Mlýn od 1.I.1926 pronajat za 

roční nájemné 35.000 Kč p. Mikší. 

Vzdor energetickému úsilí našeho zahraničního ministra Dr. Ed.  Beneše a 

některých jiných vedoucích osobností z politického světa evropského nebylo možno 

provésti t. zv. ženevský  protokol z roku loňského Podařilo se však letos místo toho 

uskutečniti t. zv. smlouvy locarnské ( jméno od švýcarského městečka Locarno při jezeře 

Gardském). 

Účel těchto smluv je v podstatě též jako loni u protokolu ženevského: zajištění míru 

v Evropě. Byl to zase náš zahraniční ministr. Dr,. Beneš, který velmi účinně se jednání 

účastnil.  Dne 30.října podal ve stálém výboru Národního shromáždění o významu 

locarnských úmluv tuto zprávu: 

Smlouvy locarnské  vyšly z akce Společnosti  národů znamenající dále beze sporu 

posilu Společnosti národů, získávají jí nového důležitého činitele politického, Německo, 

bez něhož Společnost národů nemohla býti ani úplná ani zcela normálně životná. 

Znamená to politický přelom v Evropě.  Německo vstupuje v politický evropský život opět 

jako plnoprávný a rovnocenný činitel, jako nová velmoc. Je to vytváření nové psychologie 

evropské, nové rovnováhy evropské, nových mezinárodních poměrů vůbec. Je to pokus 

také o odzbrojení morální, o novou konsolidaci mravní, tím i politickou a hospodářskou. 

Znamená to na dohlednou dobu přijetí dosavadního status quo v západní a střední 

Evropě, což má politický dosah ohromný. Znamená to posléze, že dnešní Rusko musí si to 

uvědomit a že  bud nuceno chtěj nechtěj  definitivně s tím počítat, podle toho se zařídit a 

s Evropou se dohodnout. Nebude snad dlouho trvat a dojde k druhému Locarnu,  kde se 

celá Evropa dohodne s Ruskem. 

Význam těchto smluv uplatnil se ještě letos při ozbrojeném vpádu vojska řeckého 

na půdu bulharskou., Spor, který by býval nutně vedl k válce, byl Společností národů dle 

smluv locarnských smírně urovnán.  

 

Zapsáno v r. 1926: Poštovní úřad byl otevřen u nás 1.srpna 1899. Zásluhou býv. 

poslance a starosty obce Hoštic, Konráda Martinka. Plat tehdejšího poštovního  

espedienta byl ročních 150 zl  a 150 zl pro pošt. posla za doručování a pochůzky k pošt. 

vlakům. Služba poštovní v předválečné době: od 8 do 12. a od 2 do 6 odp. s dvojím 
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doručováním – 2, pak 3-4 spoje k vlakovým poštám denně. V době poválečné z důvodů 

úsporných: 10-14 hod.  odpo. – 3, pak jen 2 spoje k pošt. vlakům s jedním doručováním.  

Doručovací obvod poštovní do r. 1901 pouze Hoštice a Heroltice. V r. 1901. 

přiděleny Křižanovice. V r. 1909 obec Rybníček a pro tyto poslednější obce zařízena 

služba přespolního posla s pochůzkou denní mimo neděle.  

Poštovní  úřad byl počátkem zařazen do III.tř. 5.stupně, později i do III.3 nyní je 

III.zl. Frant. Vlček vykonal poštovní praksi v zimních měsících 1898/99. U pošt. úřadu ve 

Vyškově a složil dne 20.V.1899 v Prostějově německou zkoušku pošt. espedienta. R. 1921. 

stal se pragmatikálním stát. zaměstnancem; 31.I.1921 má s propočtením 30 služ. let a je 

ve XIII.platové stupnici.  

 

Zlatý poklad republiky měl koncem r. 1926 hodnotu přes 21 milionů korun.   

Počasí v celém roce 1927 bylo velmi příznivé – jak vývoji, tak ovšem i sklizni všech 

polních plodin. Z obilí jen žito vykazuje sklizeň slabší.  Neobyčejnou úrodu poskytly 

brambory. Proto cena jich klesla s loňských až 100 Kč za 1q na 25 Kč! Průměrný výnos 

řepy po měřice je letos na Moravě 55.35 q oproti 48.25 q roku loňského. Cena 18 Kč za 

1q. Co napsáno o počasí letoším celkem platí zvláště o počasí podzimním. Souhlasný 

úsudek jest, že není pamětníka tak krásného podzimu. Počátkem listopadu jsou dosud 

krásné teplé, namnoze slunečné dny i  teplé noci; mrazu vlastně dosud nebylo.  

Provedenou pozemkovou reformou hlad po půdě neukojen, ba naopak, jak v tom 

svědčí pronájem pozemků všude. Obecní pozemky v Hošticích v měsíci srpnu vydraženy 

až za 700 Kč za 1 měřici. Dosud bylo nájemné z téhož pozemku.  

V Hošticích letoším rokem vystavěny 4 rodinné domky na obecním pozemku proti 

nemocnici. 1m2 odprodán po 6 Kč, a to: 1) Janu Zdráhalovi, jehož domek o 2 světnicích, 

kuchyni a příslušenství postaven nákladem asi 30.000 Kč;  2) Sigmundovi Středovi, jehož 

stavba vyžádala si nákladu asi 56.000 Kč;  3) F. Vojáčkovi (30.000Kč);  4) Jos. 

Martinkovi (30.000Kč). 

Je tedy v Hošticích 77 domovních čísel. Sigmund Středa prodal svůj domek čís. 5 J. 

Sládkovi z Křižanovic;  Adolf Dopita domek čís. 45, který obdržel od svého tchána Ant. 

Machaře, prodal Alb. Strašákovi čís. 46;  domek čís. 39 patřící dříve mlynáři Nik. 

Dočkalovi, koupil po projednání pozůstalosti rolník Franc z Herotic a prodal jej opět 

Ant. Chlupovi z čís. 56 z Hoštic.  

Str. 181 

V roce 1928 přikročeno k řádné  úpravě zdejšího hřbitova, neboť  byl již ve stavu 

ubohém. K stavbě sice toho roku ještě nedošlo, ale došlo k všeobecné dohodě, jak opravu 

provésti a s jakým nákladem.  

Ke konečné úpravě přikročeno na jaře 1929. Offerty podali: Julius Zvolský… 

50.704 Kč,  Karel Knap… 41.336 Kč, Oskar Funtíček… 38.808 Kč. Stavba svěřena p. 

Oskaru Funtíčkovi z Ivanovic, konečný náklad 48.000 Kč.  

Hřbitovní zdi postaveny kolem dokola, nová umrlčí komora rovněž nová a 3 brány jedna 

hlavní a dvě poboční.  

Nutno podotknouti, že úprava hřbitova vkusně a důstojně provedená přispěla 

značně k okrase obce.“  

 
        redakce – doslovný opis 
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Prymulant či domahnij - pandemie mění češtinu 
 

V pandemii koronaviru žijeme již přes rok a čeština byla za tu dobu obohacena o 

stovky slov souvisejících nejen s koronavirem, ale i s opatřeními, která výrazně ovlivnila 

život všem občanům naší republiky. Slovník novotvarů  pilně zaznamenává nová a nová 

slova, která se tu více, tu méně uchytí v naší mateřštině. 

Stejně lavinovitě jako nový koronavirus zachvátil Česko, začala náš jazyk 

zaplavovat nová slůvka a slovní spojení. Během jara se jich objevily stovky, s druhou 

vlnou pandemie pak na podzim přišla i nová vlna slov. 

Zatímco na jaře koronavirovému slovníku vládly výraz jako haranténa či 

koronáček (význam těchto slov nejspíš už netřeba vysvětlovat), na podzim lidová 

tvořivost častěji reagovala na nejrůznější a často chaotická protiepidemická opatření. 

„Změnilo se zaměření slov. Ze začátku to bylo hodně o koronaviru, ale už od 

pozdního léta se to točí zejména okolo nařízení a praktických věcí, které nám zasahují do 

života,“ říká Martin Kavka, autor projektu Čeština 2.0, kam od roku 2009 mohou lidé 

sami přidávat nová slova. 

Setkat se tak můžeme s výhrouškou (hlášením, aby si lidé nasadili roušku), 

pestaurací (podnik opakovaně otvíraný a zavíraný podle aktuálního skóre PES) nebo 

korotočem (což je trefný výraz pro chaotické otočky ve vládních nařízeních ohledně 

koronaviru). 

Nová slova se vztahují rovněž k hlavním vládním aktérům koronavirové  

pandemie, tedy ministrům zdravotnictví. Vojtěch Adam zabodoval hláškou chodit na 

Adama (což v době koronavirové neznamená nahotu, ale pouze nenasazenou roušku), Jan 

Blatný zase posloužil jako inspirace výrazu „je mi to houby Blatný“. 

Na plné čáře vítězí na jaře i na podzim Roman Prymula. I když byl na podzim 

ministrem pouhých několik dní, jeho tvrdý postoj k opatřením a zejména neobvyklé, leč 

zvukomalebné příjmení udělaly své. „Pokud bychom měli vybrat jednu postavu téhle 

koronakrize, tak to určitě bude on. Na jeho jméno se toho dá dost vymyslet a Češi toho 

zvesela využívají,“ říká Kavka. 

Už od jara máme díky bývalému ministrovi výraz Prymulex (soubor 

protikoronavirových nařízení neboli Lex Prymula), z kraje tohoto roku přibyl výraz 

prymulant označující člověka, který chce další opatření, aby se vyhnul práci či škole. Ty, 

které onemocnění covid-19 neustále přirovnávají k chřipce, jistě potěší výraz prýma. 

Evergreenem pak zůstávají roušky, které se neodmyslitelně staly součástí našeho 

života a v našem slovníku pak zaujímají význačné postavení. Rouškolapka je označení 

spony držící roušku, aby nemusela být zaháknuta za uši, výraz rouškomunismus asi 

netřeba vysvětlovat. 

V případě koronaslov jde zejména o vtipnou nadsázku, která pomáhá vyrovnat se s 

obtížnou situací. Někdy je však třeba přeložit slova, která v češtině nemají přesný 

ekvivalent. 

Anglický výraz „lockdown“ byl poprvé použitý v sedmdesátých letech minulého 

století a primárně popisoval nouzové uzavření věznice při vzpourách a nepokojích. 

Zůstával víceméně na okraji jazyka, nyní je to globálně používaný výraz, jehož význam 

zná každý. Jak ale takové slovo převést do češtiny? 
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 „Vedli jsme debatu, jak to nazývat česky. Vymýšlely se nové výrazy, přitom 

máme krásné staré slovo - zarach,“ říká s nadsázkou Kavka, i když si je vědom, že se 

tento výraz asi těžko ujme. Podobně těžko si lze přestavit novinové titulky, které by 

hlásaly, že „vláda nařídila v pořadí již třetí kompletní domahnij“ nebo že „konec 

venikroku (ze spojení ven ani krok) je v nedohlednu“. 

Většina těchto slov zanikne. Reagují na aktuální situaci a nemají obecné využití. 

Už dnes je obtížné si vzpomenout, k čemu se vlastně vztahuje výraz židlenka (neboli 

vstupenka na sezení poté, co vláda zakázala loni v září vstup na akce na stání). 

„Těžko říct, zda a která slova vydrží. Na jazyku je nejúžasnější, že je to absolutně 

demokratický nástroj. My všichni rozhodujeme o tom, co budeme používat a nemůže to 

nařídit jeden úřad,“ říká Kavka. 

Doufá, že většina koronavirových slov zmizí, protože by to znamenalo, že zmizel i 

problém koronaviru. „Mám je ale rád. Líbí se mi na nich ta vynalézavost a přizpůsobivost 

jazyka. Když si člověk uvědomí, že čeština je stovky let stará, a přesto se dokáže 

popasovat s takovou spoustou novinek, tak je to úžasné,“ dodal na vysvětlenou Kavka. 

Až vás tedy přestane bavit prdom a neustálý korotoč, nechte se očkovat. Nejste 

přece žádný čipochondr a neradi byste okoviděli na nějakém promordoru. Tedy pokud 

bude k mání něco jiného než vakčína. A jestli vám do toho někdo hodí covidle, 

nezoufejte. Haranténa se dá vydržet, pokud si třeba volný čas zpříjemníte vkukným na 

koncert nebo si s přáteli dáte skypivo. Mějte se hezky a mírný průběh. Hlavně dělejte vše 

pro to, aby jste neskončili v covidáriu. 

  
redakce-převzato, kráceno, zdroj: Novinky.cz 

 

 

Hanácke pohádke 
 

 

JAK STVOŘIL PÁNBŮH HANÁKA 

 

O Hanáku se sice říká, že to trvá trochu dlouho, než se „rozkévá“, avšak Hanák si 

nenechá ničeho líbit, co se týká jeho vlastní osoby a hned je „horóci“. Tento rys hanácké 

povahy velmi případně charakterizuje pohádka, jak stvořil Pánbůh Hanáka. Tuto pohádku 

vyprávěl před lety člověk z Morkovic u Zdounek. Na Kojetínsku vyprávějí, že se Hanák 

rodí z knoflíka — to prý je na Hané tak úrodná půda, že když Hanák večer ztratí v poli 

knoflík od kordulky, do rána z knoflíka zrodí se Hanák. 

Když chodil Pán Kristus se svatým Petrem po zemi, zastesklo se jednou sv. Petrovi 

po Hanáku. I prosil Pána Krista: „Pane! už jsi tolik pěkných věcí stvořil, stvoř také 

Hanáka!“ Pán Kristus vyhověl prosbě sv. Petra. Na cestě, kudy šli, ležel veliký kámen. 

Pán Kristus dotkl se tohoto kamene rukou a pravil „Budiž Hanák!“ Na místě, kde prve 

ležel kámen, objevil se pěkně urostlý Hanák „chlap jak hora.“ A šli tak všichni tři dále. 

Svatý Petr byl rád, že má Hanáka a po očku si ho prohlížel. Najednou však uviděl, že 

Hanák nemá úst.  

https://www.novinky.cz/koktejl/clanek/prymulant-ci-domahnij-pandemie-meni-cestinu-40349463


1/2021                                                         Zpravodaj obce                                            březen 2021 

________________________________________________________________________________                                                                           

29 

 Svatý Petr opět prosil Pána Krista: „Pane! Takového pěkného Hanáka jsi stvořil, 

jenom škoda, že nemá úst a nemůže nám nic povídať, udělej mu ústa! Pán Kristus pravil 

sv. Petrovi: „Ať tě to, Petře, nemrzí!“ Když však sv. Petr pořád prosil, řekl tedy Pán 

Kristus: „Tož mu udělej Petře, pod nosem prstem čárku!“ Svatý Petr přistoupil k 

Hanákovi a udělal mu prstem čárku pod nosem, na místě, kde bývají ústa. V tom však 

Hanák rozpřáhl svou silnou pravici a zahřměl na sv. Petra: „Stakra, chlape, nešťáré!“  

Svatý Petr ustrašeně couvl a od té doby má před Hanáky velký respekt, jsou to moc 

hodní lidé, jenom do nich nikdo nesmí „šťárat“!  

 

HANÁCKÉ NEBE 
 

Povídá se, že v souvislosti s hledáním archivních materiálů ke stavbě kaple sv. 

Anny v Olomouci se podařilo objevit údaj o Hanáckém nebi v podání tovačovského pana 

děkana, který chtěl Hanákům, svým farníkům připomenout, že mimo starost a péči o 

hmotné statky a fyzické tělo je nutná i starost o duši a hodnoty života věčného. Nebe jim 

představil takto: 

„Milí farníci! 

Představte si velekánské rebnik, plné rozpoštěné furtečkle (másla). V prostředko 

teho rebnika velekánské kopec za stróhanyho pernika. Kolem dokola teho rebnika ležijó 

Hanáci na břochách, hobe majó otevřeny a čekajó. 

Na vrcho teho pernikovyho kopca stojijo andilci, dělajó šeške tvarohovy, trnkama 

nadity. A jak nekeró oplácajó, položijó jo na ten nastróhané pernik. Ona se kotóli, kotóli 

– ováli se pernikem a dule žbluňk do teho rozpoštěnyho putro a pěkně plove přímo do 

hobe Hanákovi, co na břeho na břocho leži… Ten chlamst a jož je šeška v něm! 

A to všecko je kos hadre proti blaženosti nebeské! 

 
    redakce – převzato, upraveno, zdroj Hanácké nebe | s.life (signaly.cz), fb 

 

 

 

145 let od prvního telefonního hovoru 
 

Spousta lidí používá už jen mobilní telefony, ale tzv. pevný telefon bude ještě 

nepostradatelný. Připadá nám samozřejmé, že po vytočení čísla se po pár vteřinách z 

telefonu ozve (pokud je volaný přítomen): „Haló?“ Už sto čtyřicet pět let používáme 

tento geniální vynález, který změnil dějiny komunikace. Bez objevu Alexandra Grahama 

Bella by asi šel vývoj mobilních telefonů klikatějšími cestami. Abychom byli zcela 

přesní: princip telefonu objevil německý fyzik Johann Philipp Reis v roce 1861, ale z 

jeho přístroje na přenášení tónů elektromagnetickými vlnami se nedalo telefonovat. 

Mobilní telefony se začaly v masovém měřítku používat na začátku devadesátých 

let. V lidském myšlení o technickém vývoji vznikla díky překotnému vývoji „díra“. 

Dnešní desetileté děti, které nakvašeně vypínají svůj mobil před vstupem do třídy ve 

škole, možná ani netuší, jak tzv. pevný telefon funguje. 

https://life.signaly.cz/1201/hanacke-nebe
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Bellův telefon původně neměl být telefonem, ale harmonickým telegrafem, což je 

telegraf, který umí přenést několik zpráv najednou. Poprvé začal Graham Bell uvažovat o 

přenosu zvukových vln elektřinou o dovolené roku 1874.  Vynálezce přišel na to, že při 

mluvě do ucha stéblo přenášelo zvukové vlny. To byla velmi důležitá inspirace. Dne 2. 

června 1875 zaznamenal Bell přenos zvuku mezi dvěma píšťalami, přičemž každá byla v 

jiné místnosti. Tehdy také zjistil, že zvuk podobný hlasu se přenáší i po přerušení proudu. 

Proud byl totiž následně generován slabým magnetickým polem. V září téhož roku začíná 

Bell psát podklady pro podání patentové přihlášky. Bylo mu pouhých 29 let, když 15. 

února 1876 podal patent na vynález telefonu a předběhl o dvě hodiny Elishu Graye. Bell 

obdržel patent 7. března 1876, ale tehdy jeho přístroj ještě nepracoval.  

U zrodu patentu, kterým začala zbrusu nová éra komunikace, stála pomoc 

neslyšícím. Bellova matka byla neslyšící a on, stejně jako jeho děd a otec, učil mluvit 

neslyšící děti. Už za studií na univerzitách v Edinburghu a v Londýně se začal zabývat 

akustikou, aby dokázal nějak pomoci své matce. 

V roce 1870 jeho rodiče emigrovali do Kanady, kde Bell začal také zkoumat 

možnosti komunikace za pomoci elektrické energie. Ve výzkumech pokračoval i později 

v Bostonu a s asistentem Thomasem Watsonem se mu v červnu 1875 podařilo přenášet 

zvukem vyvolané elektrické signály po drátech mezi dvěma přístroji - sluchátkem a 

mluvítkem. 

Začátkem ledna 1876 pak umístili sluchátkový přístroj na půdě a mluvítko si Bell 

postavil na svůj stůl v přízemí. Věta, kterou pak pronesl do mikrofonu, vstoupila do dějin: 

„Pane Watsone, prosím, přijďte sem, potřebuji vás tady!“ Za okamžik se po schodech 

přiřítil nadšený asistent: „Slyšel jsem vás! Funguje to!“ 

Podobnou větu pak Bell pronesl i při telefonním hovoru z Bostonu do Cambridge, 

který se uskutečnil 10. března téhož roku. „Mr. Watson, come here, I want to see you,“ 

(Pane Watsone, přijďte sem, chci vás vidět). Šlo o první oboustranný telefonní hovor na 

světě. 

V témže roce 25. června na stoleté výstavě ve Philadelphii představil Bell svůj 

vynález světu. Telefon zde byl hlavním exponátem. Až v roce 1884 se však uskutečnil 

první dálkový telefonní hovor z Bostonu do New Yorku. 

Nutno uvést, že 14. února 1876, pouhé dvě hodiny po Bellovi, dorazil na úřad s 

tímtéž nápadem chicagský technik Elisha Gray. Ten svůj přístroj nazýval 

„elektroharmonický telegraf“. Soudní spory s Grayem trvaly skoro 20 let a definitivně je 

ukončila až Grayova náhlá smrt roku 1901. Bell spor nakonec vyhrál. Výrok soudu 

dokonce tvrdí, že Bell je samostatným a prvním vynálezcem každého druhu elektrického 

přenosu zvuku.  

Když Graham Bell roku 1922 ve věku 75 let zemřel, na světě tehdy fungovalo 

neuvěřitelných 22 milionů telefonů. Bellova verze telefonu se koncepčně používala 

zhruba až do konce minulého století. 

První funkční telefon ovšem nevzbudil zprvu žádnou větší pozornost. Když ho Bell 

nabídl americké a britské vládě, Britský poštovní úřad odpověděl, že Američané snad 

takovou věc potřebují, ale Angličané si předávají zprávy pomocí malých chlapců, kteří 

přenášejí listy mezi adresáty. Telefon by jim prý nebyl na nic. To se ovšem mělo ve 20. 
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století radikálně změnit a telefonování se postupem času stalo samozřejmostí, bez které 

bychom si dnes nedokázali svět představit. 

 

Telefon je kupodivu jednou z těch nejjednodušších technických věcí v dnešní 

domácnosti. Pravda je, že telefonní síť se od doby vynálezu telefonu příliš nezměnila. 

Změnil se materiál a jeho ochrana, telefonizace každého regionu znamenala jeho 

„zadrátování“. Daleko podstatnější změny se odehrávaly v příslušenství telefonní sítě. 

Základní a nejjednodušší telefon je složen celkem ze tří věcí: Vidlicový spínač – na tomto 

spínači leží sluchátko; když se sluchátko zvedne, spínač se uvolní a spojí vás s telefonní 

sítí. Reproduktor – je umístěný ve vrchní části sluchátka, pomocí něj slyšíme osobu na 

druhé straně „drátu“. Mikrofon – nejstarší mikrofony byly tvořeny ze dvou tenkých 

kovových nebo plastových membrán a karbonového prachu mezi nimi, zvukové vlny z 

hlasu stlačovaly karbon, který následně měnil svůj elektrický odpor, odpor pak 

ovlivňoval množství elektrického proudu, který mohl projít. Takový opravdu zcela 

základní telefon neměl ani vytáčení, ani zvonek, takže nebylo možné zjistit, že vám 

někdo volá. To ale neznamenalo, že z telefonu nemohl volat jeho majitel. Objev číselníku 

vyplynul z tzv. pulzní volby. Číslo se dalo zvolit tak, že se v rychlém sledu za sebou 

mačkal vidlicový spínač. Například dvě rychlá zmačknutí za sebou znamenala dvojku. 

Dalším poněkud otravným problémem tohoto typu telefonu bylo, že telefonující slyšel 

sám sebe mluvit. Tento druh telefonu ale už dnes pochopitelně nikdo nepoužívá. V 50. a 

60. letech si takového přístroje stavěli jen „skalní“ amatérští fanoušci telefonizace. 

Takový „lepší“ telefon se ze soudobého technického pohledu nijak moc neliší od už 

zmíněného nejjednoduššího. Je to vlastně onen základní telefon obohacený o několik 

vychytávek  - duplexní cívka – zařízení, které zabraňuje slyšet vlastní hlas, tlačítková 

klávesnice a generátor kmitočtu a zvonek. Mnohá z těchto zařízení jsou nahrazena 

modernějšími, například místo mechanického zvonku je tu reproduktor nebo místo 

starého mikrofonu je tu elektronický, ale princip zůstává stále stejný. 

Aby byl váš hlas při telefonování přenášen, musí „běžet“ po dvou měděných 

drátech. Když si spočítáte, kolik lidí má telefon, tak je nemožné, aby do telefonní 

ústředny vedly od každého telefonu dva dráty. Proto tyto dva dráty vedou do takzvané 

telefonní krabice. Tu už ve městech neuvidíte, ale v odlehlých vesnicích jsou ještě běžně 

vidět. V této krabici je váš hlas, spolu s mnoha dalšími hlasy, digitalizován v kmitočtové 

rychlosti 8000 hertzů za sekundu v 8bitovém rozlišení. Poté je poslán po koaxiálním 

kabelu nebo po optickém vláknu do telefonní ústředny. 

Dříve nebylo telefonování tak rychlé, jako je teď. Když jste chtěli zavolat někomu 

ve stejném městě, tak jste jednoduše zvedli sluchátko a spojovatelce v telefonní ústředně 

se rozsvítilo světýlko nad vaší přípojkou. Ona zapojila konektor do vaší přípojky a 

zeptala se, komu chcete volat. Poté zapojila konektor do přípojky volaného a nechala 

telefon zvonit. Až volaný zvedl telefon, tak mu spojovatelka oznámila, že voláte, a spojila 

vás. Když jste po volání položili telefon, tak světýlka nad přípojkami zhasla a 

spojovatelka vypojila konektory (koneckonců díváte-li se na seriál M.A.S.H., jehož děj se 

odehrává v 50. letech, tak vidíte stejný způsob telefonování). Při realizaci dálkového 

hovoru musela spojovatelka volat přes několik ústředen, až byla spojena s konečnou 

ústřednou v místě pobytu volaného. 
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Postupem času byli spojovatelé a spojovatelky nahrazeni počítačovými přepínači. 

Tyto přepínače rozpoznají podle volaného čísla a předvolby, kam voláte a na který 

přepínač nebo případně rovnou do jaké domácnosti mají hovor přepnout. Ale spínače 

dnes už nespojují klasické měděné dráty, protože měděná celosvětová síť by byla 

nesmírně drahá. Váš hovor je přenášen pomocí satelitů a vysílačů, které vysílají 

mikrovlny, nebo už zmíněnými optickými vlákny a koaxiálními kabely. 

Když zvednete telefon, tak vám přepínač v ústředně „přehraje“ oznamovací tón. 

Tento tón oznamuje, že telefon je připojen k telefonní síti a je připraven na volání. Tón je 

složen za série 350hertzových a 440hertzových tónů. Pokud je volané číslo obsazeno, tak 

vám ústředna „zahraje“ zvuk složený z 480hertzových a 620hertzových tónů, tento tón se 

opakuje v jedenapůlsekundových intervalech. Pokud špatně zvolíte číslo, tak se z telefonu 

ozve: „Volané číslo neexistuje.“ Tato věta je také doprovázena dosti otravným zvukem, 

díky digitalizaci a software je reakce ústředny okamžitá. 

Jistě jste zaslechli při vytáčení čísla různá „tůtání“, kdykoli jste zmáčkli některé 

číselné či znakové tlačítko. Při zmáčknutí určitého tlačítka totiž zahraje tón.  Zvuky 

přenášené telefonní sítí jsou limitovány vlnovým rozsahem mezi 400 Hz a 3400 Hz, 

všechny zvuky a tóny nenacházející se v tomto vlnovém rozsahu jsou eliminovány. Díky 

tomu zní v telefonu hlas některých lidí poněkud divně. 

 

 
redakce – kráceno, upraveno, zdroj: 

 

Telefon změnil dějiny komunikace | SvětVědy.cz (svetvedy.cz) 

Telefon - jeden z největších vynálezů lidstva — ČT24 — Česká televize (ceskatelevize.cz) 

Před 145 lety proběhl první telefonní hovor. Britové zpočátku Bellův vynález odmítali | Lidé | 

Lidovky.cz 

https://www.lidovky.cz/lide/pane-watsone-prijdte-sem-chci-vas-videt-pred-145-lety-probehl-prvni-

telefonni-hovor.A210310_083405_lide_lros 
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