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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou první čtvrtinu roku 2022, zima je za námi a jaro zatím nepřináší
tolik potřebnou vláhu. Na samém začátku tohoto roku v důsledku války na Ukrajině
dochází ve společnosti ke změnám, které se dotýkají i našeho života. Jsem přesvědčený,
že to neovlivní naše společné úsilí, abychom dále pokračovali v úkolech, které jsme si
vytyčili pro zkvalitnění života v obci.
Měsíc březen na úseku dotací funguje jako období, kdy je třeba podat žádost o
dotaci. V tomto jsme nezaspali a využili jsme možnosti. Na Jihomoravský kraj byla
podána žádost o přidělení dotace na rekonstrukci školky. Budova školky, která není
v potřebném stavu, vyžaduje častou úpravu. Vzhledem k situaci a časovým možnostem
plánujeme provést postupnou rekonstrukci, opravit elektroinstalaci, opravu omítek a další
drobné úpravy.
Druhou žádost o dotaci jsme předložili ke zkvalitnění podmínek provozu obchodu
v obci. I když obchod v obci využívá zatím jen omezený počet Vás obyvatel obce, stal se
tento „obchůdek“ potřebnou součástí života v obci. Prostory obchodu jsou omezené a tím
trpí i provoz. Do budoucna bychom rádi ještě více zkvalitnili i tuto službu.
Své si vyžaduje i kulturní dům. Sál, který byl naposledy upravován před více jak
třiceti lety, vyžaduje opravu stropu. Po jednání a schválení zastupitelstvem bude v sále
zhotovený kazetový strop a provedena výmalba.
S příchodem jara a teplých dní by naše děti rády využívaly dětské hřiště ve
sportovním areálu. Současné vybavení venkovního zařízení vlivem počasí již „vzalo za
své“. Proto v nejbližší době dojde i zde k doplnění a změnám tak, aby hřiště bylo
bezpečné, kvalitní a hlavně sloužilo našim dětem.
V obci nadále pokračují terénní práce na uložení optického kabelu. V Heroltické
části jsou práce již téměř dokončeny a dobudování se blíží i v Hoštické části obce. I když
provádějící firmu mám trvale pod dohledem, ne vždy se vše podaří podle představ a
k vaší úplné spokojenosti. Za pochopení Vám děkuji.
V minulosti jsem Vám již sdělil, že k našim hlavním úkolům patří výstavba
čističky odpadních vod, rekonstrukce stávající kanalizace a výstavba nové kanalizace.
Z tohoto úkolu jsme neslevili. V současnosti je stav řešení na úrovni Jihomoravského
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kraje. Doufáme, že naše podklady projedná zastupitelstvo kraje již v měsíci červnu tohoto
roku. S kanalizací je úzce spojena páteřní komunikace přes obec. Je plánováno v nejbližší
době provést jednání o rekonstrukci silnice mezi Jihomoravským krajem, Správou a
údržbou silnic Vyškov a naší obcí.
Zásadní úkol našeho volebního období „Územní plán Hoštice-Heroltice“ byl
splněn. Na internetových stránkách obce se můžete seznamovat s novým dokumentem,
který nabyl svoji účinnost dnem 1. ledna 2022.
V brzké době hodláme zbourat dům na Mahdalovém. Umožnila nám to situace,
kdy v obci máme nového vlastníka domu č. p. 5 v Hošticích. Po zbouraném domu
vznikne proluka. „Jak využít nový prostor?“ je otázka i pro Vás. Rádi přijmeme vaše
návrhy, proto Vás tímto žádáme o sdělení názoru, jak Vy, byste si představovali prostor
využít.
Uvedený výčet provedených a plánovaných akcí je jen rámcový. V běžném životě
se potýkáme s mnoha dalšími problémy, které někdy ani není vhodné zveřejňovat. Proto
bych rád poděkoval všem těm, kteří se podílí na plnění úkolů ve prospěch obce. Přeji i
těm, kterým se v obci příliš nelíbí, aby i jim se podstatně zlepšily podmínky a měli více
radosti ze života.
Všem nám společně přeji radostný úsměv ve tváři.
Váš starosta

Deník zastupitelstva
Přinášíme Vám ve stručnosti přehled usnesení zastupitelstva obce od prosince 2021 do
března 2022. Podrobnější přehled ve formě zápisů ze zastupitelstva můžete vidět na
našich webových stránkách: www.hostice-heroltice.cz
37. zastupitelstvo obce dne 16.12.2021
- schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 37. zasedání zastupitelstva obce konaného
dne 16. 12. 2021 pana Ing. Antonína Dynku a pana Ing. Ivo Tomáška.
- schvaluje navržený program 37. zasedání Zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice
konaného dne 16. 12. 2021
- schvaluje výši finančního příspěvku obcí do Fondu IDS JmK pro rok 2022 a následující
roky v částce 100,- Kč na jednoho obyvatele za rok
- schvaluje finanční dar pro organizace a spolky pro rok 2022 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, základní organizace Ivanovice na Hané;
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 2022 následovně:
a) 390 000,- Kč pro ZŠ Hoštice-Heroltice
b) 390 000,- Kč pro MŠ Hoštice-Heroltic
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c) 6 500,- Kč pro MAS Vyškovsko
- schvaluje pro rok 2022 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 2022 a střednědobý
výhled na roky 2023 a 2024 dle přílohy na paragrafy
Rozpočet obce se schvaluje takto:
Celkové příjmy rozpočtu 8 730 900,- Kč
Celkové výdaje rozpočtu 8 730 900,- Kč
- schvaluje rozpočet Mateřské školy Hoštice-Heroltice na rok 2022 včetně střednědobého
výhledu na roky 2023 až 2025
- schvaluje rozpočet Základní školy Hoštice-Heroltice na rok 2022 včetně střednědobého
výhledu na roky 2023 až 2025
- schvaluje plán inventur na rok 2021
- schvaluje pověření starosty obce Hoštice-Heroltice k rozhodnutí o provedení
Rozpočtového opatření ke dni 31. 12. 2021 s maximálním navýšením rozpočtových
výdajů pro rok 2021 o částku 100.000,- Kč
- schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hoštice-Heroltice č. 1/2021, o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hoštice-Heroltice č. 2/2021, o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
- projednalo situaci ke stanovení hranice pozemku mezi parcelami p. č. 494/1 a p. č. st. 10
v k. ú. Heroltice a situaci vzalo na vědomí
- schvaluje Smlouvu č.: PR-014330074011/002-ADS o zřízení věcného břemene mezi
obcí Hoštice - Heroltice a EG.D, a. s. za účelem umístění distribuční soustavy na
pozemcích dle této smlouvy ve vlastnictví obce Hoštice-Heroltice. Věcné břemeno bude
zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 1.000,- Kč bez DPH ve
prospěch obce. Pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy
- neschvaluje projektovou dokumentaci vodovodní a plynovodní přípojky k RD č. 5 v k.
ú. Hoštice a vodovodní přípojku k RD č. 6. v k. ú. Hoštice
- schvaluje dodatek ke smlouvě s bankou UniCredit Bank
- schvaluje dokumentaci k dodatečnému povolení stavby na p. č. 500/8 v k. ú. Heroltice.
- souhlasí se:
- sjezdem a napojením na místní komunikaci
- stavbou rodinného domu
- provedením a napojením přípojek pro rodinný dům
k akci „Novostavba rodinného domu – Heroltice, p. č. 1114/3, k. ú. Heroltice“
- předběžně souhlasí s odprodejem pozemku p. č. 1256 k. ú. Hoštice 40 m2 a p. č. 1147,
tedy 1147/1 k. ú. Heroltice o výměře 84 m2
- souhlasí se zaústěním přepadu z retenční nádrže do dešťové kanalizace obce na parcele
č. 822/7 k. ú. Hoštice
- projednalo studii „Výstavba sociálního domu v obci Hoštice – Heroltice“, předloženou
firmou BAUMAS projekt a schvaluje:
a) předloženou studii,
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b) investiční záměr, realizace sociálního domu
Pověřuje starostu obce k vypsání zadávacího řízení pro zpracování projektové
dokumentace
- schvaluje finanční podporu ve výši 5.000 Kč
z rozpočtu obce Hoštice-Heroltice na rok 2022 pro Klub PAPRSEK.
- schvaluje vydání Opatření obecné povahy – Územní plán Hoštice-Heroltice
- schvaluje Smlouvu o Smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č.
03PO-xxxx (SB – 2021 – 62)
38. zastupitelstvo obce dne 25.1.2022
- schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu
38. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 1. 2022 pana Františka Blažka
a pana Ing. Tomáše Hlaváčka
- schvaluje navržený program 38. zasedání Zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice
konaného dne 25. 1. 2022
- neschvaluje projektovou dokumentaci vodovodní a plynovodní přípojky k RD č. 5 v k.
ú. Hoštice a vodovodní přípojku k RD č. 6. v k. ú. Hoštice
- schvaluje předložený „Dodatek č. 1 nakládání s nebezpečnými a ostatními složkami
komunálního odpadu ke smlouvě č. 17030134“
- projednalo situaci ke stanovení hranice pozemku mezi parcelami parc. č. 494/1 a parc. č.
st. 10 v k. ú. Heroltice a nesouhlasí, aby předložený navrhovaný zákres byl použit jako
podklad k vytvoření geometrického plánu
- projednalo předložený návrh zpřesnění hranic pozemků parcel číslo 11/2, 10/2 a 602/3
k. ú. Hoštice. Navrhuje další projednání na následujícím jednání zastupitelstva
- schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi obcí Hoštice-Heroltice a firmou
TRASKO Projekce s. r. o., týkající se čl. 3 „Čas plnění, odst. 3.1.“. Termín předání díla,
prodloužení termínu do 31. 8. 2022 a pověřuje starostu obce jeho podpisem
- schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotací na provoz venkovských prodejen z
rozpočtu JMK a pověřuje starostu obce podpisem podané žádosti
- schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotací na Podporu venkova z rozpočtu JMK a
pověřuje starostu obce podpisem podané žádosti
39. zastupitelstvo obce dne 24.2.2022
- schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu
39. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 2. 2022 pana Ing. Antonína Dynku a
pana Mgr. Jana Knápka, Ph.D.
- schvaluje navržený program 39. zasedání Zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice
konaného dne 24. 2. 2022
- schvaluje Smlouvu č.: PR-014330076188/002-ADS o zřízení věcného břemene mezi
obcí Hoštice - Heroltice a EG.D, a. s. za účelem umístění distribuční soustavy na
pozemcích dle této smlouvy ve vlastnictví obce Hoštice-Heroltice. Věcné břemeno bude
zřízeno úplatně a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 1.000,- Kč bez DPH ve
prospěch obce. Pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy
- schvaluje předložený „Dodatek č. 3 nakládání s nebezpečnými a ostatními složkami
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komunálního odpadu ke smlouvě č. 17030014
- schvaluje:
a) vybudování nové kabelové smyčky NN na par. č. 1114/3 k. ú. Heroltice
b) smlouvu č.: PR-001030071938/001-SITL o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a pověřuje starostu podpisem této smlouvy
- vzalo na vědomí žádost o pokácení stromu na obecním pozemku
- schvaluje:
a) sjednání dohody o provedení práce na dobu neurčitou mezi Obcí Hoštice - Heroltice a
panem Mgr. Janem Knápkem, Ph.D. na zpracování kroniky obce a pověřuje starostu obce
jejím podpisem
b) formu vedení kroniky - počítačem zpracovaná, vytištěná a svázaná od roku 2017
c) způsob schvalování zápisu - starostou obce
- vzalo na vědomí podanou stížnost, která je již řešena PČR
40. zastupitelstvo obce dne 22.3.2022
- schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu
40. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2022 paní Mgr. Danu Štolfovou a
pana Vlastimila Provazníka
- schvaluje navržený program 40. zasedání Zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice
konaného dne 22. 3. 2022
- schvaluje účetní závěrku MŠ Hoštice-Heroltice za rok 2021 včetně rozvahy, výkazu
zisku a ztráty s přílohami
- schvaluje účetní závěrku ZŠ Hoštice-Heroltice za rok 2021 včetně rozvahy, výkazu
zisku a ztráty s přílohami
- souhlasí s převedením kladného výsledku hospodaření Mateřské školy HošticeHeroltice za rok 2021 v částce 42.628,02 Kč do rezervního fondu Mateřské školy.
- souhlasí s převedením kladného výsledku hospodaření Základní školy Hoštice-Heroltice
za rok 2021 v částce 98.794,91 Kč do rezervního fondu Základní školy
- schvaluje provedení opravy stropu v sále kulturního domu
- schvaluje sjednání smlouvy k provedení práce firmou pana JK, Vyškov a navrhovanou
cenou do 110.800,- s DPH a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy
- schvaluje:
a) provedení územního řízení stavba „Hoštice-Heroltice, kabel NN RD Ing. N.“,
b) SMLOUVU č. PR 001030072426/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a EG.D, a. s. a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy
- vyhlašuje „Záměr obce č. 1/2022“, kterým dává na vědomí možnost odprodeje pozemků
par. č. 1256 o výměře 40m2 v k. ú. Hoštice a par. č. 1147 o výměře 84 m2 (původní
rozsah 111 m2) v k. ú. Heroltice
- deleguje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve
znění pozdějších předpisů, pana Luďka Kolkopa jako zástupce a pana Ing. Ivo Tomáška
jako náhradníka tohoto zástupce pro případ jeho nemoci nebo pracovního zaneprázdnění,
k zastupování obce Hoštice-Heroltice na valných hromadách společnosti Vodovody a
kanalizace Vyškov, a.s., IČ 49454587, konaných v průběhu roku 2022
- deleguje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve
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znění pozdějších předpisů, pana Luďka Kolkopa jako zástupce a pana Ing. Tomáše
Hlaváčka jako náhradníka tohoto zástupce pro případ jeho nemoci nebo pracovního
zaneprázdnění, k zastupování obce Hoštice-Heroltice na valné hromadě akciové
společnosti RESPONO, a.s., IČ 49435612, která se bude konat dne 7. 6. 2022
- povoluje žadateli EG.D., a.s. v zastoupení firmě MONELA elektro s.r.o., Vyškov,
zvláštní užívání silnice místní komunikace k vybudování kabelového vedení NN na par.
č. 1271, mezi par. č. 835/1 a soumezím parcel č. 1128 a 1114/3 v k. ú. Heroltice
- posoudilo předloženou projektovou dokumentaci k výstavbě rodinného domu na
parcelách č. 283/19, 283/20, 284/3, 35/2, 833/17, 833/1, 833/20, 833/3, 36/1 v k. ú.
Heroltice
- souhlasí s provedením výstavby rodinného domu podle předložené projektové
dokumentace
- a) schvaluje sjednání „Dodatku č. 1 Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti“, č. 2435/2021-SML ze dne 25. 11. 2021, mezi pronajímatelem
Povodí Moravy, s.p. a nájemcem Obec Hoštice-Heroltice;
b) pověřuje starostu obce k podpisu tohoto dodatku číslo smlouvy 2435/2021-SML-Dl.
- schvaluje Rozpočtové opatření č.1/2022 v rozsahu předloženého návrhu na stranách
příjmů a výdajů uvedených rozpočtových položek

Harmonogram svozu odpadu
15. týden
15. 4. 2022 (Velký pátek) – budou probíhat pravidelné vývozy všech odpadů
16. týden
18. 4. 2022 (Velikonoční pondělí) – nebudou probíhat pravidelné vývozy odpadů
19. 4. 2022 úterý – budou probíhat pravidelné vývozy všech odpadů z 18. 4. 2022
20. 4. 2022 středa – budou probíhat pravidelné vývozy všech odpadů z 19. 4. 2022
21. 4. 2022 čtvrtek – budou probíhat pravidelné vývozy všech odpadů z 20. 4. 2022
22. 4. 2022 pátek – budou probíhat pravidelné vývozy všech odpadů z 21. 4. 2022
23. 4. 2022 sobota – budou probíhat pravidelné vývozy všech odpadů z 22. 4. 2022
Otevírací doba sběrných dvorů:
16. 4. 2022 sobota – sběrné dvory otevřeny
18. 4. 2022 (Velikonoční pondělí) – sběrné dvory zavřeny
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Ze života mateřské školy
Paní Zima letos asi zaspala a neměli jsme tak možnost užít si ji, jak se patří. Museli
jsme hodně improvizovat, abychom prožili všechny zimní radovánky, které nabízí. Četli
jsme si příběhy, experimentovali s mrazem a vodou, vyráběli papírové vločky, sněhuláky.
Díky naší fantasii jsme prožívali vše, co zima nabízí,
alespoň ve třídě a při pobytu venku.
Ze zimy jsme volně přešli k nemocem a našemu
zdraví. S dětmi jsme si povídali o našem těle, zkoumali
smysly. Bylo opravdu velmi zajímavé zjišťovat, k čemu
máme uši, oči, nos, pusu. V rámci tématu o povolání nás
navštívili hasiči. Třída se během chvilky změnila
v hasičskou stanici plnou vybavení potřebného k boji
s požárem. Děti tak měly možnost blíže poznat tuto
zajímavou a nebezpečnou profesi.
V polovině
března se naše školka
proměnila
v pohádkovou pevnost.
Sešlo se tu spoustu
princezen, čarodějnic, rytířů a dalších postav ze světa
fantasie. Tento karnevalový den jsme si pořádně užili.
Soutěžili jsme, tancovali, zpívali a slavili.
Velikou zábavou pro nás byl i dopravní týden a
to hlavně pro kluky. Nechali jsme se očarovat
pohádkovými příběhy a stali se z nás řidiči, piloti,
cyklisté… Závodili jsme s auty, tvořili silnice, dráhy.
Pozvali jsme si také do školky hudebníka,
abychom si mohli zazpívat s pro nás
netradičními nástroji, jako je lesní roh, klarinet, saxofon.
Letošní začátek jara se opravdu vydařil. My jsme tak mohli využít všechny
možnosti, které nabízí. Sázeli jsme travičku, která se nám již pěkně zelená za oknem.
Pozorovali klíčení fazolí a hrachu, při hrách jsme létali s ptáčky z teplých krajin,
probouzeli zvířátka a pomáhali najít klíč od jara. Při všech našich výpravách a proměnách
v různých tématech jsme se snažili vše řádně prozkoumat, ohmatat, prožít, vyzkoušet,
abychom poznali co nejlépe svět kolem nás.
Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023
se bude konat dne 4. 5. 2022 v době od 9:30 do 11:30.
Kritéria a další podrobnosti najdete na našich webových stránkách.
Krásné, slunné jarní dny, klidné prožití velikonočních svátků, a hlavně pevné
zdraví Vám všem přeje
kolektiv MŠ
8
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BULLETIN
➢ ZÁKLADNÍ ŠKOLY HOŠTICE-HEROLTICE 

ÚVODEM
Jarní číslo bulletinu vždy předznamenává poslední a nejdůležitější čtvrtletí
školního roku, na jehož konci žáci obdrží závěreční vysvědčení shrnující
výsledky jejich vědomostí a dovedností.
Ještě předtím nás však čekají tradiční a oblíbené školní akce jako školní výlet,
pochoďák do švábenického lesa nebo rozloučení s páťáky. Letošní výlet nás
zavede na zrekonstruovaný hrad Helfštýn. Kromě komentované prohlídky
středověké památky je na programu návštěva nedalekého lanového centra a
zastávka ve městě Lipník nad Bečvou.
Uvažujeme také o jedné mimoškolní akci ve Vyškově, ale záleží na tom, jestli
se nám ji podaří časově skloubit s aktuálními jízdními řády autobusů a vlaků
směrem do/z Vyškova.
Dále chceme informovat, že po roční odmlce se naši žáci opět účastní
plaveckého kurzu v Aquaparku Vyškov. Plavání je ideální sport pro posílení
svalů, srdeční činnosti a imunity. Děti chodí na plavání v rámci tělesné
výchovy, čili je pro ně povinné. Vedle toho mají možnost přihlásit se do
sportovního kroužku, který v odpoledních hodinách vede p. učitel Zděněk
Pytela. Sportovní vyžití jim nabízí také pobyt ve školní družině, neboť téměř
každý den trávíme zhruba hodinu času venku. Uvědomujeme si, že v dnešní
„sedavé“ době není snadné děti motivovat a přivést k pohybu, a proto bychom
9
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v tomto ohledu chtěli apelovat i na rodiče.
DEN UČITELŮ
V rámci Dne učitelů, který připadá na den narození J. A. Komenského, jsme
se s našimi žáky domluvili, že si vyzkouší, jaké to je vyučovat ve školní třídě.
Ve dvojicích si připravili a prakticky předvedli výuku českého jazyka,
matematiky a prvouky – s výkladem, zápisem do sešitu i procvičováním. Děti
si nové role s chutí osvojily a některé z nich už teď naznačily předpoklady pro
výkon tohoto – dle jejich vlastních slov – nelehkého povolání.
Na fotografii je zachycena hodina matematiky v podání Oskara a Honzy. Více
snímků je k vidění na webových stránkách školy.

Bulletin ZŠ Hoštice-Heroltice 1/2022 © Tomáš Havlíček
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Společenská kronika
Od prosince 2021 doposud oslavili svá životní výročí tito naši občané

60 let
60 let

František Pospíšil
Jitka Mašlejová

65 let
65 let

Jarmila Korčáková
Zdeňka Mrnuštíková

70 let
70 let
70 let
70 let

Božena Račanská
Vlastimil Hýzl
Jana Vlčková
Jindřich Vybíral

75 let

Jiří Ptáček
Všem jmenovaným, ale i těm ostatním,
kteří také oslavili svůj svátek
a z jakéhokoliv důvodu nejsou uvedeni,
přejeme pevné zdraví a co nejvíce
spokojenosti.



„Těžko se s Tebou loučí, těžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě stále budeme mít.“

6. ledna 2022 nás ve věku nedožitých 85 let nás opustila
Marie Bugnerová
19. ledna 2022 nás ve věku 80 let nás opustila
Jaroslava Dvorská
31. ledna 2022 nás ve věku nedožitých 72 let nás opustila
Maruška Křápková
11
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Tříkrálová sbírka
Ve dnech 14.1. a 15.1 v naší obci
proběhla Tříkrálová sbírka. Chodilo se ve dvou
skupinkách a celkem bylo vybráno za celou
obec Hoštice-Heroltice 23.741 Kč, což je
nejvíce za celou dobu této sbírky v naší obci.
Velice děkujeme za vaše příspěvky a
také koledníkům, kteří si v tyto dny našli čas a
mohla se tak sbírka uskutečnit, tak jak jsme byli
zvyklí.

SDH Hoštice-Heroltice informuje
Zdá se, že koronavirus, který nám znepříjemňoval dva roky život, je na ústupu a
pomalu se vracíme k normálnímu životu.
Valná hromada sboru se uskutečnila v sobotu 8. ledna za hojné účasti členů.
Vzhledem k nastaveným podmínkám a měnící se situaci se neuskutečnil ples. V sobotu
19. února proběhla u nás valná hromada okrsku Moravské Prusy. V pátek 18. března se
konala schůzka členů zásahové jednotky.
Od minulého vydání zpravodaje došlo na našem území k jedné mimořádné události
a to 15. února odpoledne na dálnici D1 na 233 km ve směru na Kroměříž. Jednalo se o
závadu na motoru osobního automobilu, uniklé provozní kapaliny byly odstraněny
pomocí sorbentu. K zásahu byly povolány jednotky z Vyškova, Slavkova a Kojetína.
Na závěr mi dovolte, abych Vám jménem SDH popřál pohodové prožití
nadcházejících velikonočních svátků a celého jara.
za SDH Jan Knápek

Kulturní akce
Dětský maškarák
I
když
s měsíčním
zpožděním, tak přece se nám
podařil zorganizovat maškarní
karneval pro děti, a to bez
jakýchkoliv omezení, což asi
spousta rodin ocenilo a řádně
využilo, protože k nám do
kulturního
domu
dorazilo
nebývalé
množství
dětí.
Samozřejmě velkým lákadlem
12
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byla i show od teamu Páji Chabičovského, který
mám rozjel pořádnou zábavu, při které nechyběla
zpěvačka Kačule, kouzelník, malování na obličej,
dětské tetování a balónky s héliem. Jako vždy byla
připravená tombola, u které nepřišlo žádné dítko
zkrátka a odneslo si některou z cen. Samozřejmě
neopomenu poděkovat sponzorům Pedikúra
Radka, pan Pecár obchod H-H, Hromkovi Kiosek
na hřišti a obecní úřad H-H.
Dospělácký maškarák
Už druhým rokem se u nás
nepořádal žádný ples, proto jsme se po
oznámení
ukončení
všech
proticovidových
opatření
rozhodli
uspořádat narychlo aspoň maškarní
zábavu s tombolou. Tímto bych rád
všem darujícím poděkoval, a také
neméně ocenil ty, co si se sebe nebáli
udělat srandu a přišli v maskách.
Plánované akce
14.4. Velikonoční probouzení broučků
s řechtačkovým průvodem
23.4. Ukliďme Česko
30.4. Pálení čarodějnic
4.6. Mini městečko ke Dni dětí
Za organizátory J. a F. Blažkovi

TJ informuje
Rok 2022 pro nás začal 26.1., kdy jsme se setkali na zdejší umělé trávě na prvním
seznamovacím tréninku a započali přípravu. Hned v zápětí 28.1. až 30.1. jsme
absolvovali kondiční a stmelovací soustředění v Boskovicích.
Po soustředění nás čekala třítýdenní kondiční příprava pod vedením Michala
Jüngera v cyklu 3 tréninky za týden. V měsíci březnu jsme se už konečně dostali zpět na
travnatou plochu.
Děkujeme všem fanouškům za podporu v podzimní části a doufáme, že nás budete
podporovat i v nelehké jarní části v honbě za
postupem.
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Přátelská utkání v rámci přípravy:
TJ H-H vs Líšeň “U” 17
TJ H-H vs Pustiměř
TJ H-H vs Kohoutovice
TJ H-H vs Vícemilice
TJ H-H vs Slavkov
TJ H-H vs Drnovice
TJ H-H vs Lipovec
Švábenice vs TJ H-H

7:1
10:0
6:3
3.5
0:4
2:1
2:3
4:1
Rozlosování – jaro 2022

15. kolo ,,A“ muži

Mor.Málkovice - Hoštice

27.3.2022

neděle

14:00

16. kolo ,,A“ muži

VOLNO!

3.4.2022

neděle

15:30

17. kolo ,,A“ muži

Kroužek - Hoštice

10.4.2022

neděle

15:30

18. kolo ,,A“ muži
10. kolo ,,B“ muži

Hoštice - Dědice
Hoštice ,,B“ - Pustiměř ,,B“

17.4.2022
17.4.2022

neděle
neděle

13:30
16:00

19. kolo ,,A“ muži
11. kolo ,,B“ muži

Lysovice - Hoštice
Komořany ,,B“ - Hoštice ,,B“

23.4.2022
24.4.2022

sobota
neděle

16:00
16:00

20. kolo ,,A“ muži
12. kolo ,,B“ muži

Hoštice - Kučerov
Hoštice ,,B“ - Kučerov ,,B“

1.5.2022
1.5.2022

neděle
neděle

14:00
16:30

21. kolo ,,A“ muži
13. kolo ,,B“ muži

Hoštice - Ivanovice n. H.
Hoštice ,,B“ - Brankovice ,,B“

8.5.2022
8.5.2022

neděle
neděle

14:00
16:30

22.kolo ,,A“ muži
14. kolo ,,B“ muži

Račice - Hoštice
Račice ,,B“ - Hoštice ,,B“

15.5.2022
15.5.2022

neděle
neděle

16:00
10:00

23. kolo ,,A“ muži
15. kolo ,,B“ muži

Hoštice - Radslavice
Hoštice ,,B“ - Chvalkovice u. B.

21.5.2022
22.5.2022

sobota
neděle

17:00
17:00

24. kolo ,,A“ muži
16. kolo ,,B“ muži

Chvalkovice n. H. - Hoštice
VOLNO!

27.5.2022

pátek

17:30

25. kolo ,,A“ muži
17. kolo ,,B“ muži

Hoštice - Bohdalice ,,B“
Hoštice ,,B“ - Opatovice

5.6.2022
5.6.2022

neděle
neděle

17:00
14:30

26. kolo ,,A“ muži
18. kolo ,,B“ muži

Drnovice ,,B“ - Hoštice
Rychtářov - Hoštice ,,B“

12.6.2022
12.6.2022

neděle
neděle

10:30
15:30

14. kolo ,,A“ muži

Hoštice - Habrovany

18.6.2022

sobota

17:00
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Z farnosti
Květina, která prorostla asfaltem
Nastává jaro, i když velmi smutné, ale potřebujeme střípky radosti. Možná už jste
někdy navštívili Rakovecké údolí s tisíci bledulemi nebo přírodní rezervaci Větrníky
s množstvím různým květin a pozoruhodnou a svéráznou rozhlednou, ze které je úžasný
výhled do dalekého okolí. V Brně-Lískovci je pro změnu „koniklecová louka“ na
Kamenném vrchu.
Příroda je krásná, stačí se dívat kolem sebe. Chodím sbírat léčivé byliny a jít po
louce pro mě znamená vidět jitrocel, pampelišku, kopřivu, hluchavku, přesličku, třezalku,
řebříček a zjara jako první kvete podběl a prvosenka. Pohlédnete výše a uvidíte bez, hloh,
šípek a ještě výše lípa, bříza… A ještě výše nad našimi poli létá spousta kání, poštolek.
Na svých cestách do přírody jsem jednou na polní cestě potkal květinu. Nic
zvláštního, řeknete si, ale cesta byla asfaltovaná a tam, kde asfalt prasknul, vykvetla
jedna osamocená pampeliška. Žlutě si zářila obklopena šedivou hmotou. Dřepl jsem si
k ní, obdivoval její krásu a měl z ní velkou radost. Ještě dlouho jsem cestou dál na ni
myslel a hned mi bylo líp.
Říkal jsem si: Kéž bychom i my byli takoví jako ta pampeliška. I když jsme křehcí a
malí, obklopeni smutnou šedí tohoto světa, můžeme rozdávat aspoň kousky dobra a
střípky radosti.
Přeji Vám, ať se Vám to daří.
****************************
Vážení občané,
chystáme se prožívat velikonoční svátky - svátky smrti a zmrtvýchvstání Ježíše
Krista. Největší křesťanské svátky! Na Zelený čtvrtek slavíme mši na památku poslední
večeře Páně. Na Velký pátek si připomínáme křížovou cestu a Ježíšovu smrt na kříži. (Ve
Švábenicích se budeme modlit pobožnost křížové cesty v pátek od 14 hodin a půjdeme od
kapličky Panny Marie do kostela.) Bílá sobota je den ticha a modlitby u „Božího hrobu“.
A v neděli velikonoční přijde radost ze Zmrtvýchvstání. Bohoslužby velikonočního tridua
jsou v následující tabulce. Přijměte srdečné pozvání k těmto slavnostním bohoslužbám.

Zelený čtvrtek
14.4.2022
Velký pátek
15.4.2022 – DEN PŘÍSNÉHO
POSTU
Bílá sobota
16.4.2022

Moravské Prusy
Začátek obřadu
17.00 hodin
Začátek obřadu
17.00 hodin
Začátek obřadu
18.00 hodin

Švábenice
Začátek obřadu
19.00 hod
Začátek obřadu
15.00 hod
Začátek obřadu
21.00 hod
15
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30. 5. v 19 hodin - mše sv. s pomazáním nemocných
19. 6. v 10 hodin - mše sv. s průvodem Božího Těla ve Švábenicích
26. 6. v 11 hodin - oslavíme farní hody ke cti sv. Jana Křtitele
Mgr. P. Karel Janíček, farář

Z historie obce
Dnešní úryvek je z Kroniky obce Heroltice za léta 1925 – 1939 založené 15.ledna r.
1925. Opis je doslovný a z dnešního pohledu může obsahovat pravopisné chyby.
=======================================================================

R. 1937
„V lednu tohoto roku začalo dosti silně mrznouti a napadalo také dosti sněhu,
takže silnice v katastru obce byly místy nesjízdné. Zima tato však brzy polevila, a
v měsíci únoru byly již ke konci měsíce některé dny velice teplé. Ráz tohoto počasí se
stupňoval a březen byl již velice teplý, takže asi v polovici března se již začalo s jarními
pracemi v poli.
Období tohoto počátku jara bylo s velkými starostmi očekáváno od všech
zemědělců, poněvadž se zde jednalo o vývinu zimního osevu, který na podzim byl
poškozen myšími požery a z 50% byl zaset velmi pozdě, takže v mnohých případech klíčil
až pod sněhem, takže vývin jeho byl velice slabý. Březnové a další počasí bylo však velice
příznivé, takže vzrůst těchto ozimů byl ke úplné spokojenosti zemědělců. Z jarních osevů
se selo mnoho pšenice jarní, v náhradu za zaorané pšenice zimní. Mnozí hospodáři
neměli vůbec žito, poněvadž je museli na jaře zaorati. Bylo též naseto mnoho směsek a
velice se výšil osev ovsa. Též zemáků bylo poměrně více vysázeno, obzvlášť na polích
osetých jetelem, avšak myšími požery zničených.
Jak bylo ke konci roku minulého katastrofální rozmnožení myší, které hrozily zničiti
veškeré polní kultury, tak na jaře v tomto roce byla myš zase vzácností. Jakým způsobem
tyto myši se vyhubily, nedovedl nikdo zjistiti, zkrátka vypadalo to tak, jako by byly na
dobro zmizely z řad živočišstva. Během roku nenaskytly se též žádní jiní živočišní škůdci,
a nebylo rovněž žádných živelných pohrom. Až do žní, které dosáhly uspokojivého
výnosu, bylo počasí velice přizpůsobivé potřebné vegetaci rostlin, avšak koncem srpna
přišly pršky, které ztěžovaly polní práce až do pozdního podzimu. Následkem těchto
stálých dešťů počaly hníti zemáky, které by jinak byly daly rekordní výnosy.
Rovněž výnos cukrovky byl nadprůměrný, že mnohým řepařům zůstaly velké
přebytky, které prodávány byly cukrovarům 1q za 9 Kč, nebo musely býti ponechány jako
krmivo pro hospodářství.
V hospodářství obce nenastaly žádné podstatnější změny, kromě toho, že koupě
hostince pop č. 33, jak ve zprávě z r. 1936. uvedeno, nebyla výměrou okr. úřadu ve
Vyškově schválena s poukazem, že koupě tato neodpovídá rentabilnímu hospodářství
obecního zřízení pro hospodaření obce.
V důsledku této akce žádal p. Ondřej Urbánek majetník vedeného hostince zvýšené
nájemné z radnice ve výši 1000 Kč ročně, kterýžto obnos později slevněn na 500 Kč
ročně, avšak i v tomto jednání nebylo docíleno dohody a obecní zastupitelstvo usnáší se
16
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všemi hlasy přítomných členů obec. zastup. ve schůzi konané dne 7.listopadu t.r.
přemístiti radnici z hostince p. Urbánka do domu p. Kalába Frant. pop. č. 60. Za zmínku
uvádím, že radnice v obci Herolticích byla snad od nepaměti umístěna vždy v uvedeném
hostinci až do dnešní doby a z toho plyne, že snad obec Heroltice během příštích let bude
nucena postarati se o zřízení radniční budovy, která jest potřebná v každém ohledu.
Během t.r. zakoupeny též pozemky a sice: Od pí Procházkové Josefy č. 1 koupen
pozemek tak zvaný „Krajina za dráhou“ za cenu 8500 Kč a od manželů Dobešových
pozemky ve výměře asi 10 mír za cenu 45.000 Kč. Kupní smlouva však s manželi
Dobešovými nebyla doposud provedena následkem závad ze strany věřitelů majících na
těchto pozemcích právo zástavní.
Stavební ruch nebyl t.r. v obci vůbec žádný až na úpravu mlýna p. Bartlíka
provedena řádná úprava cesty ku mlýnu.
Tohoto roku udaly se v občanstvu dva tragické případy. Majitel usedlosti p.
Metoděj Satorník skončil svůj život oběšením na mlatevně svého statku. Příčinou toho
byla asi trudomyslnosť a nervová choroba, která se u něho jevila již delší dobu. Čin tento
provedl, když manželka odešla na pole za prací dne 14.května o 8.hodině ranní.
Druhý případ tragedie udal se v usedlosti č. 36. P. Vladimíra Hrozka. Syn jeho Karel, 7
let starý, spadl při skotačení, snad náhodou, snad zlomyslností přítomného čeledína, do
kotle s vařící vodou. Přes okamžitý lékařský zákrok a umístění do nemocnice, nebylo
možno zachrániti ho poněvadž utrpěl popáleniny II.stupně, kterémuž zranění podlehl dne
14.září v zemské nemocnici v Brně.
Rok tento přinesl nám občanům čsl.národa ještě jednu velikou bolesť
nezapomenutelnou:
Dne 14.září ve 3 hod 29 minut v noci, když naplnil života svého 87 let 6 měsíc a 7 dny,
zemřel nám náš první president
T. G.Masaryk.
Zemřel za necelá dvě léta na zámku lánském od doby co odešel z funkce presidentské, v
důvěře, že se nezklamal, že vše půjde dobře a dopřáno mu bylo osudem, dívati se na nás
jak to vedem.
V dni pohřbu tj. dne 21.září uctilo zdejší obec. zastup. památku zesnulého smuteční
schůzí obec. zastupitelstva se slibem, že dbáno bude nad tím, aby jeho duch byl stále
mezi námi.
Jako pisatel konstatuji, ačkoliv zdejší obec číselné pop. čís. vzrůstá, jeví se úbytek
obyvatelstva, který jest zřejmý obzvláště při sestavování stálých voličských seznamů.
V létech 1932-33 bylo ve zdejší obci až 375 voličů – kdežto v prosincovém seznamu t.r.
jest zapsáno jen 210 voličů t.j. asi o 27% méně než v r. 1932-33 – čímž potvrzují se
obavy o odlidňování venkova. Rovněž úmrtnosť ve zdejší obci byla početná a vykazuje až
39% veškerého obyvatelstva.“
redakce – doslovný opis
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Zabijačková historie
Kdyby to zůstalo na Josefu Jungmannovi, jmenoval by se prosinec prasinec.
Slovutný obroditel, který mimo jiné nahrazoval latinské názvy měsíců českými jmény,
zohlednil fakt, že v prosinci se hojně porážela prasata. Tradiční zimní období zabijaček
trvalo do masopustního úterý. Po něm následovala Popeleční středa, která je začátkem
postního období. Skončilo hodování a radovánky a to až do Velikonoc,
Zabijačka se na našich vesnicích zabydlela v průběhu 19. století. Hlavní roli
sehrály brambory, které ze zdejších končin vymýtily opakující se hladomory a přinesly
sedlákům relativní dostatek. Díky tomu si každý druhý sedlák mohl vykrmit svého
čuníka.
V dřívějších dobách se zabijačky konaly výlučně v zimních mrazivých měsících.
Zimní čas zabijačky měl celou řadu důvodů. Nejdůležitější byla nízká teplota, díky čemuž
se vepřové maso tak rychle nekazilo a bylo více času na jeho zpracování. Současně se
v zimě povážlivě snižovaly zásoby a pro zvířata již bylo málo krmení. Třetím důvodem
byl dostatek času – od jara do podzimu byla spousta práce na poli a na zabijačku by
v sezoně nebyl čas.
Zabijačky dokonce ovlivnily i rodinné oslavy: zatímco dnes se svatby konají
obvykle od jara do podzimu, v 19. století se většina svatebních oslav odehrávala v lednu
a únoru. Jednak byl čas na slavení a hlavně – díky zabijačce bylo dost jídla na pohoštění
svatebních hostů. I proto se v tomto období na vesnicích odbývalo nejvíce svatebních
hostin, při nichž vedle ovarů, jitrnic, jelit a pečeného masa nesměly chybět ani na sádle
smažené kobližky, šišky a boží milosti.
Dnes, kdy už se staré zvyky příliš nedodržují, ale hlavně v době mrazáků a
mrazicích boxů, se zabijačky konají celoročně. Ostatně si k ní ani nemusíte žádného
pašíka vykrmovat. Jednoduše v řeznictví zakoupíte třeba jen očištěnou půlku prasete a
zabijačkové pochoutky si kdykoliv uděláte jenom z ní.
Samozřejmě, že to není ono! Jednak si nepochutnáte na všech těch jelitech,
jitrničkách, tlačence, jatýrkách a mnohých dalších dobrotách, ale především chybí ten
prastarý rituál a atmosféra pravých zabijaček.
Protože je prokázáno, že už člověk neolitický obdělával pole a pro svou obživu
vedle skotu choval i ovce, kozy a vepře, nemůže být známo, kdy se ta úplně první
zabijačka konala. Zato z listin z 10. století našeho letopočtu se ví, že již v té době mezi
tzv. řemesla poddaná čili dvorská patřili též řezníci. Říkalo se jim carnifices, ale tehdy se
zabývali pouze porážením dobytka. Stejně tak se ví, že první masné krámy vznikly už v
roce 1234 za panování Přemysla Otakara II.
První skutečný cech řeznický byl ovšem zřízen až roku 1359. Řezníky předstihli
krejčí, kteří prvilegium získali již v roce 1318. Řezníkům to však nemuselo nijak vadit,
protože když král Karel IV. nařídl, že cechové se musejí při slavnostních příležitostech
seřazovat v určitém pořádku, na první místo postavil cech řeznický. Ten tedy kráčel v
čele průvodu se svou červenou korouhví, na níž byl na jedné straně vyobrazen jednoocasý
bílý lev bez koruny a na druhé straně brána s mříží se dvěma oděnci, kteří do brány sekají
sekerami. Tento privilegovaný motiv řezníci získali od Karlova otce Jana
Lucemburského, který jim ho udělil za hrdinský čin z 28. listopadu 1310, kdy Prahu
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obsadila korutanská vojska. Řezníci se však na žoldnéře u jedné z městských bran vrhli,
bránu otevřeli a královským vojákům tak umožnili průnik do města. Vůdce řezníků pak
byl jmenován pražským primátorem.
I z toho je patrné, že živnost řeznická bývala živností velmi váženou. Ani dnes se
správná zabíjačka bez řeznického mistra neobejde. Ten si nejprve musí připravit skupinu
nožů a seker, a že jich není málo. Patří sem např. vykosťovací nůž, nůž na plátkování
masa, na krupování a stahování sádla, zvonková škrabka určená především na
dočišťování prasete při paření atd.
Hospodář zase musel mít připravené necky (naši předkové říkali troky), tzv. triangl
na zavěšení spařeného prasete, dostatek hrnců a pekáčů, kolébkovou sekačku na ovar,
hmoždíř s tloukem, dřevěný vál (štoček), měchačky, naběračky a nabíječky na jitrnice a
jelita a sušák na ně.
Zabijačka se stala symbolem české hostiny. Během ní se podávala spousta
šťavnatých a voňavých dobrot, z nichž mnohé jsou už zapomenuty. Nejdůležitějším
produktem zabijačky bývalo sádlo, kterým se mastilo po celý rok a jehož spotřeba byla
vysoká. Proto měl „pašík“ v minulosti podobu XXL a místo dnešní běžné jatečné váhy
kolem 120 kilogramů vážil obvykle dva metráky.
A jaké speciality se během zabijačky podávaly? Panoval princip od čumáčku po
ocásek, takže žádná část nepřišla nazmar. Ani krev, která se po vykrvení prosolila, aby se
nesrazila. Přidávala se do polévky, jelit či do krvavé tlačenky. A také se zapékala v troubě
s nastrouhanými brambory a kroupami. Tento dnes již zapomenutý pokrm se jmenoval
halapač.
Ovar s křenem známe velmi dobře i dnes, obvykle se podává jako první pokrm
zabijačkového menu. V dřívějších dobách mu ovšem předcházel smažený mozeček, který
měl postavení ceněné delikatesy a servíroval se výhradně hospodáři.
Vedle ovaru se na začátek hostiny připravovaly také smažené ledvinky či kousky
libového masa z hlavy pečené na pánvi s kmínem a bobkovým listem. Vyhlášenou
delikatesou býval vařený rypáček s křenem a také vařený jazyk, ale ten se obvykle
nechával až na druhý den, kdy se podával s křenovou omáčkou a knedlíkem nebo
bramborem.
A už přichází na řadu polévka, slavná prdelačka, i když na zabijačce jsou polévky
dvě. První byla světlá, pouze z ovaru a vnitřností, která se jedla už dopoledne. Vývar se
však vařil dále, přidalo se koření, jitrnice a jelita, díky čemuž získal tmavou, až černou
barvu. A to už byla „prdelačka“ jak ji známe dnes. Temně černá, se zavařenou krví,
kroupami a kořením, hlavně česnekem a majoránkou. Také bouřka se jí říkalo.
Na zabijačkové tabuli nesměly chybět již zmíněné jitrnice a jelita, jež dodnes patří
k oblíbeným českým pochoutkám, naopak tradiční prejt, připravený z hrubě namletého
masa z vepřové hlavy, jater a sleziny, někdy zjemnělý houskou máčenou v ovarovém
vývaru a opět kořeněný česnekem a majoránkou, z našeho jídelníčku téměř vymizel.
Prejtová směs se pekla na pánvi a mazala na topinky, ale dnes mají všichni raději tatarák.
Jitrnicový prejt se také plnil do střívek, dnes už spíše umělých.
Vrcholem zabijačky byl guláš, který pro mnoho fajnšmekrů představuje vůbec
nejlepší a nejchutnější verzi ze všech gulášů, neboť nabízí bohatou, až opulentní chuť. Při
jeho přípravě se vedle masa používají také vnitřnosti: játra, srdce, ledvinky, slezina či
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jazyk. A když se podlévá vývarem z jitrnic, případně se do něj jedno jelito a jitrnice
rozstřihnou, získá ještě výraznější chuť. Takový guláš v žádné restauraci nedostanete, jen
na poctivé zabijačce.
Pozorný a znalý čtenář si určitě všiml, že ve výčtu zabijačkových pochoutek chybí
všem známá tlačenka. Ta je chloubou každého řezníka.
O vzniku tlačenky koluje mezi řezníky historka. Na domácí zabíjačku kdysi
pozvali strýčka ze sousední vesnice. Strýček byl velmi přičinlivý a co zbylo, dával do
pytlíku, který měl schovaný pod kabátem. Kousky masa, ovaru, kůží, vše ještě zalil bílou
polévkou která zbyla. Když se vracel unavený večer domů, mrzlo a vše v pytlíku ztuhlo.
Ráno si vzpomněl na ,,výslužku“ ze zabijačky, vytáhl pytlík, nakrájel ztuhlou hmotu a
ochutnal. Mělo to vynikající chuť a tlačenka byla na světě! Ovšem samotný název
tlačenka se začal používat až začátkem 20. století.
Na výrobu tradiční tlačenky se používá vepřových hlav, kolínek, nožiček, k lepším
druhům pak i vepřových ramínek, bůčku a jiného masa. Maso do tlačenek se uvaří.
Vařené maso se krájí na libovolné kusy nebo kostky, skladba masa i ochucení je podle
druhu tlačenky i chuti a zvyku řezníka.
Směs se plní na domácích zabíjačkách do vepřových žaludků nebo sáčků na
tlačenku. Dříve se tlačenka plnila do hovězích deníků a měchýřů náležitě vypraných.
Hotové tlačenky se vkládají do vařící vody kolem 85-90 °C a vaří 2-3 hodiny, podle
velikosti. Uvařené se opláchnou studenou vodou, propíchají na několika místech jehlou a
rozloží k vychladnutí. Po hodině je dobré každou nohavici tlačenky obrátit a zatížit
prkennou deskou.
Moderní doba s sebou přináší výhody, které naši předci neměli. Hodně
zabijačkových pochoutek si můžeme dopřát celoročně, pokud nám nevadí koupit si je
hotové. Bude to pohodlné, ale bude tomu chybět to původní kouzlo zabijačkového dne a
možnost jíst takové pochoutky hned po jejich přípravě. V každém případě stojí za to je
ochutnat.
redakce – převzato, zdroj:
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