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Jaro dělá pokusy, 

vystrkuje krokusy… 
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Pozvánky 

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

 

Slovo starosty 
 

 

 Váţení spoluobčané, 

 

věřím, ţe jste zimní období přečkali ve zdraví a uţ se těšíte z jarního období, kdy 

nás čeká teplo, delší dny a více sluníčka.  

V prvním letošním měsíci proběhla tradiční Tříkrálová sbírka Oblastní charity 

Vyškov. Koledníci, kteří navštívili naše domovy, vykoledovali 21.308,-Kč. V loňském 

roce byla vybrána částka 18.935,- Kč.  Všem, kteří darovali na charitu nějakou částku, 

děkujeme. 

V zimních měsících děti i dospělí měli moţnost si uţít tradiční vánoční turnaje ve 

stolním tenisu. Leden a únor patřil tanečníkům, kteří se mohli zúčastnit mysliveckého a 

hasičského plesu. V prvním únorovém týdnu se konal dětský karneval, který zorganizoval 

kulturní výbor, a dle mého názoru se povedl na jedničku.                                      

Prioritou naší obce pro tento a příští rok je vybudování splaškové a dešťové 

kanalizace, která je ve fázi podání projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí. 

V této souvislosti je v plánu i uloţení kabelu nízkého napětí a současně s ním i optický 

kabel, který se nyní pokládá z Vyškova do Heroltic.  S tím je i spojena rekonstrukce cesty 

v obci, nové chodníky a parkovací stání. Realizace se bude odvíjet jednak od získání 

dotací, coţ v současnosti pro obce naší velikosti není jednoduché a  také vstřícnosti 

Správy a údrţby silnic Jihomoravského kraje, které cesta přes obec patří.                                

Obci se v minulých letech podařilo koupit dvě nevyuţité nemovitosti, které jsou 

určeny k demolici. Ve strategickém plánování obce bychom chtěli naplánovat jejich 

vyuţití do budoucna. V souvislosti s tímto byly občanům doručeny dotazníky, kde mohli 

sdělit své názory a připomínky k chodu obce. Návratnost dotazníků byla bohuţel jen asi 

15%. Děkuji všem občanům, kteří si udělali čas a dotazníky vyplnili a odevzdali. 

Odpovědi v anketě byly velice různorodé, nejvíce Vás trápí problematika kanalizace a 

kvalita cesty v obci, coţ je stále v řešení a s tím souvisí i uloţení optického kabelu, coţ se 

v dotaznících několikrát opakovalo. 

V oblasti školství je největším problém placení obědů v MŠ elektronicky, coţ by 

mělo začít fungovat od září 2019. Rodiče těch dětí, které potřebují v ZŠ ranní druţinu, 

nechť se obrátí na paní ředitelku Mgr. Chourovou, která o poţadavku ví a dořeší to 

s rodiči individuálně. Jsem rád, ţe se objevily pozitivní ohlasy na náš kulturní výbor, 
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který se opravdu snaţí pořádat rozmanité akce, coţ jeho členy stojí mnoho sil a energie. 

Těší je velká účast a spokojenost občanů na pořádaných akcích.  

 Dalším častým návrhem, který se objevoval,  je moţnost vybudovat v lokalitě 

„koupaliště“ rybník a odpočinkovou zónu. Jelikoţ projekt byl jiţ před několika lety 

zpracován, tak jsme toto téma opět otevřeli a zjišťujeme moţnosti dotací v této oblasti.  

 Dotázání byli i naši nejmenší občané, v ZŠ zvítězilo nové koupaliště (rekonstrukce 

a skluzavky) a letní kino, v MŠ kolotoče, horská dráha, trampolína na hřišti a nové herní 

prvky na dětském hřišti.  

Častým přáním bylo i to, aby v naší obci rostlo více zeleně. V posledních dnech 

byla provedena výsadba 19 ovocných stromků a to na pozemcích za obecním úřadem a 

také směrem k vlakovému nádraţí. Velmi mě mrzí, ţe hned na druhý den bylo několik 

stromků odcizeno.  

Nechci končit jen špatnou zprávou, můţeme být jako jedna z mála obcí pyšní na to, 

ţe v naši obci máme obětavé občany, kteří zachránili ţivot panu Josefu Navrátilovi a 

Denisce Navrátilové, které pan Paštěka František vytáhl z hořícího auta. Také nesmíme 

zapomenout na pana Skácela Jaroslava a jeho syna Karla, kteří okamţitě poskytli první 

pomoc panu Navrátilovi. 

Tímto bych chtěl všem zachráncům vyjádřit velké díky a poklonu za to, ţe 

riskovali svůj ţivot pro záchranu dvou jiných ţivotů.  

Vzhledem k tomu, ţe se blíţí Velikonoce – svátky jara, přeji Vám všem dobrou 

náladu, veselé velikonoční svátky, plno pohody, radosti a spokojenosti.  

 

Váš starosta  
 

 

 

Deník zastupitelstva 
 

  

Přinášíme Vám ve stručnosti přehled usnesení Zastupitelstva obce od prosince 2018 do 

března 2019.  

 

 

3. Zastupitelstvo obce dne 17.12.2018 

 

 Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice souhlasí s umístěním i provedením 

novostavby vodovodní přípojky k rodinnému domu Heroltice č.p. 15 

 Zastupitelstvo obce Hoštice - Heroltice schvaluje Smlouvu č.: 1040015943/001 o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Hoštice - Heroltice a E.ON 

Distribuce, a.s. za účelem umístění distribuční soustavy – betonový sloup NN na 

pozemku parc. č. 851/3 v k.ú. Heroltice ve vlastnictví obce. Věcné břemeno bude 

zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 2 500,- Kč bez DPH 

ve prospěch obce. Pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 

 Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje finanční dar pro organizace a 

spolky pro rok 2019 ve výši: 
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a) 80 000,- Kč pro TJ Hoštice-Heroltice, z toho pro oddíl stolního tenisu 10 000,- 

Kč 

b)   1 000,- Kč pro Český svaz včelařů 

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

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

dětí 

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

 Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje neinvestiční příspěvek pro rok 

2019 následovně: 

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

b) 420 000,- Kč pro MŠ Hoštice-Heroltice 

c)      6100,- Kč pro MAS Vyškovsko 

 Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje pro rok 2019 neinvestiční transfer 

v částce 10 000,- Kč jako výtěţek z loterií a jiných her pro TJ Hoštice-Heroltice 

 Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje závazné ukazatele rozpočtu obce 

Hoštice-Heroltice na rok 2019 a střednědobý výhled na rok 2020 a 2021.  

 Rozpočet obce se schvaluje takto:  

Celkové příjmy rozpočtu 8 125 900,- Kč 

Celkové výdaje rozpočtu 8 125 900,- Kč 

 Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje rozpočet Mateřské školy Hoštice-

Heroltice na rok 2019 včetně střednědobého výhledu na rok 2020 aţ 2022. 

 Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje rozpočet Základní školy Hoštice-

Heroltice na rok 2019 včetně střednědobého výhledu na rok 2020 aţ 2022. 

 Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje nájemní smlouvu mezi obcí 

Hoštice-Heroltice a Povodí Moravy, s.p., a pověřuje starostu obce k jejímu 

podpisu. 

 Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje plán inventur na rok 2018. 

 Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje sjednání Dohody o provedení 

práce na dobu neurčitou mezi Obcí Hoštice-Heroltice a panem Ing. Oldřichem 

Tomáškem na zpracování Kroniky obce a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

 Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. 

n) zákona o obcích stanoví odměnu  za výkon funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva takto: 

Místostarosta             6 000,- Kč/měsíčně 

Předseda výboru              1 400,- Kč/měsíčně 

Člen výboru                 800,- Kč/měsíčně 

Zastupitel                             0,- Kč/měsíčně 

Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice stanovuje měsíční odměnu pro členy výborů, 

kteří nejsou členy zastupitelstva ve výši  800,- Kč, odměna bude poskytována od 

1.1.2019 

 Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje Smlouvu o zajištění a nakládání s 

odpady č. 17030014 mezi Obcí Hoštice-Heroltice a firmou Respono, a.s. a 

pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

 Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje pověření starosty obce Hoštice-
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Heroltice k provedení Rozpočtového opatření ke dni 31.12.2018 s maximálním 

navýšením rozpočtu pro rok 2018 do výše 50.000,-Kč. 

 Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice neschvaluje nákup pozemku parc. č. 810/3 v 

k.ú Hoštice  za cenu 208.000,- Kč. 

 Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice neschvaluje bezúplatný převod vlastnického 

práva k pozemku parc.č. 1158/1 v k.ú Heroltice. 

 Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2018. 

 Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje prodlouţení termínu smlouvy o 

dílo s Firmou AQUA PROCON s.r.o se sídlem Palackého tř. 12 61200 Brno, 

IČ:46964371 do 30.6. 2019. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem 

dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1455216 ze dne 21.4.2017  s Firmou AQUA 

PROCON s.r.o 

 

 

4. zastupitelstvo obce dne 7.2.2019 

 

 Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2019. 

 Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje mimořádný finanční dar ve výši 

15.000,-Kč pro TJ Hoštice-Heroltice - oddíl stolního tenisu. 

 Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice souhlasí s projektovou dokumentací: 

nástavba RD Hoštice 71. 

 Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice souhlasí s: 

a)  návrhem trati rychlostní zkoušky „Ivanovická brána“, 

b) průjezdem katastrem obce Hoštice-Heroltice – vedení rychlostní zkoušky, 

přejezdu a objízdné trasy, 

c) uţitím účelových komunikací v katastru obce Hoštice-Heroltice, 

d) povolením zvláštního uţívání komunikací a úplnou uzavírkou komunikací na 

trati rychlostní zkoušky v katastru obce Hoštice-Heroltice, 

e) přechodnou úpravou provozu – umístěním dočasného dopravního značení na 

pozemcích ve vlastnictví obce Hoštice-Heroltice. 

 Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 

břemene č. PV-014330051726/001 mezi obcí Hoštice-Heroltice a E.ON Distribuce, 

a.s. na zřízení a vymezení věcného břemene  distribuční soustavy – betonový sloup 

NN, připojení NN pro stavbu „Hoštice, demolice RD, úprava NN  na pozemku 

parc. č. 822/6 v k.ú. Hoštice, úplatně v ceně 2000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu 

obce jejím podpisem. 

 Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje věcný dar v hodnotě maximálně 

do 500,- Kč do tomboly na benefiční Paprskový ples, který pořádá Asociace rodičů 

a přátel zdravotně postiţených dětí v ČR, Klub Paprsek. 

 Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje věcný dar do tomboly v hodnotě 

maximálně do 1500,-Kč na Hasičský bál pořádaný SDH Hoštice-Heroltice. 

 Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o 

zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě na obecních pozemcích parc. č. 1272, 1273 v 

k.ú. Heroltice a 1428 v k.ú. Hoštice, v obci Hoštice-Heroltice, zapsaných na LV č. 
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10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov 

mezi obcí Hoštice-Heroltice a firmou Infos Leas, spol. s.r.o., za jednorázovou 

náhradu ve prospěch obce dle znaleckého posudku, který zajistí na své náklady 

investor stavby. 

 Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje pořízení Územního plánu Hoštice-

Heroltice. 

 Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje ţádost o pořízení Územního plánu 

Hoštice-Heroltice a podání ţádosti o pořízení na Městský úřad Vyškov, Odbor 

územního plánování a rozvoje jako k pořizovateli. 

 Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice pověřuje místostarostu pana Ing. Antonína 

Dynku jako určeného zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem. 

 

 

5. zastupitelstvo obce dne 7.3.2019 

 

 Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje s projektovou akci č. BTS OK 8 

BVYHHE OK. 

 Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice souhlasí bez připomínek s dokumentací pro 

územní řízení a současně jako vlastník lesního pozemku parc. č. 1204 v k.ú. 

Heroltice souhlasí s vedením trasy vodovodu v ochranném pásmu lesa a jako 

správce vodního toku ID 10202202 souhlasí s dotčením manipulačního pruhu 

vodního toku při stavbě: „SV Vyškov – větev Ivanovická“ investoru Vodovodům a 

kanalizacím Vyškov, a.s. 

 Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice souhlasí bez připomínek se záměrem stavby 

„V556 – Výměna vedení“ v úseku Vyškov-Prostějov. Plánovaná stavba nového 

vedení je umístěna mimo zastavěné území obce v trase stávajícího vedení, které 

bude demontováno a je v souladu s územním plánem obce Hoštice-Heroltice. 

 

 

 

Tříkrálová sbírka 
   

Ve dnech 1. – 14. ledna 2019 proběhla kaţdoroční Tříkrálová sbírka, kterou 

organizačně v našem regionu zabezpečuje Charita Vyškov. Zúčastnilo se jí 28 obcí 

z regionu Vyškovska. Celkem 132 vedoucích skupinek s více neţ 390 koledníky získalo 

od občanů finanční příspěvky ve výši 763 662,- Kč, coţ je o 63 000,- Kč více neţ v 

loňském roce.  

Děkujeme zejména všem štědrým dárcům, kteří přispěli nejen finančně, ale i svým 

pozitivním přístupem a vytvořili přátelské prostředí pro koledníky. Chceme poděkovat i 

za milé přivítání v místech, kde se dlouho pro nedostatek koledníků nekoledovalo. Radost 

z přijetí pro nás byla největší odměnou. 

Charita Vyškov srdečně děkuje všem malým i velkým dobrovolníkům, kteří 

neúnavně obcházeli dům od domu.  

Nechceme zapomenout na poděkování obcím a městu Vyškovu, bez jejichţ 
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vstřícnosti by akce probíhala velmi obtíţně. Tříkrálová veřejná sbírka je povolena 

Ministerstvem vnitra a její výtěţek je určen nejpotřebnějším lidem v nouzi, bez ohledu na 

vyznání, rasu nebo národnost. Úspěšnost sbírky závisí také na počtu dobrovolníků, kteří 

jako asistenti, vedoucí skupinek či koledníci věnují svůj volný čas na pomoc potřebným. 

 
redakce – upraveno, převzato z www.vyskov.charita.cz 

 

 

Tradičně i v naší obci se letos konala  Tříkrálová sbírka. Dvě skupinky koledníků 

poctivě zvonily ve všech domech. Děkujeme za jejich čas, ochotu i koledování u našich 

domů a zároveň všem dárcům za jejich štědrost. Vykoledovali 21308 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volby  
 

 Volby do Evropského parlamentu v roce 2019 se u nás uskuteční v pátek 24. a v 

sobotu 25. května 2019 (v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 

hodin ) v rámci celoevropských voleb do Evropského parlamentu. V nově zvoleném 

Evropském parlamentu bude mít  Česká republika stejně jako dosud 21 zástupců. 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_2019
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%BD_parlament
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko


1/2019                                                         Zpravodaj obce                                            duben 2019 

____________________________________________________________________________________                                                                           

8 

 

 

Vítání občánků 
 

V sobotu 19.1.2019  jsme v obřadní síni obecního úřadu slavnostně přivítali do naší 

obce Hoštice-Heroltice nejmladší občánky - Ellu Račanskou, Victorii Brunclík a Emily 

Ellu Zarembovou. Našim nejmenším občánkům i jejich rodinám jsme popřáli hodně 

zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenění občanů medailí HZS Jihomoravského kraje 
          

Všichni občané naší obce určitě mají v paměti nešťastnou událost z ledna letošního 

roku, kdy v osobním autě zkolaboval náš 

spoluobčan a auto začalo hořet i s jeho 

malou vnučkou na zadním sedadle. Příběh 

měl šťastný konec a dva lidské ţivoty byly 

zachráněny. Největší poděkování patří panu 

Františkovi Paštěkovi a jeho manţelce za 

jejich pohotovost a statečnost. Nelze 

opomenout i pomoc pánů Jaroslava a Karla 

Skácelových, kteří oţivovali postiţeného aţ 

do příjezdu rychlé lékařské pomoci.  

Dne 8. února byly našim statečným 

občanům na stanici HZZ ve Vyškově 

předány pamětní medaile Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje za 
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záchranu dvou lidských ţivotů. Ředitel HZS 

Jihomoravského kraje plk. Jiří Pelikán vyzvedl ve své řeči 

hlavně pohotovost a ochotu pomoci sousedovi v nouzi, 

protoţe jinak by byly následky této události tragické. Pan 

Jaroslav Skácel a pan František Paštěka se setkali se 

zasahující směnou, bylo to pro obě strany velice zajímavé 

setkání, při kterém bylo zodpovězeno mnoho otázek z obou 

zúčastněných stran. 

Předávání ocenění se zúčastnili i starosta obce, zastupitelé a zástupce dobrovolných 

hasičů naší obce. Po předání medailí následovala prohlídka hasičské základny včetně 

vybavení s výborným výkladem. 

Ještě jednou bych chtěla našim občanům za jejich hrdinský čin poděkovat a ocenit 

jejich statečnost. Obecní zastupitelstvo připravuje slavnostní poděkování za jejich čin, 

které proběhne pravděpodobně na hody v sobotu 22. června 2019. 

 

                                                                                                   Dana Štolfová 

 

 

Ze života mateřské školy 
  

Nový rok jsme začali návštěvou divadla Radost v Brně. I kdyţ nám paní Zima 

nepřála a silnice začarovala svým mocným kouzlem, nakonec jsme se přece jen do 

divadla dostali. Děti shlédly pohádku O perníkové chaloupce. Bylo velmi příjemné při 

představení sledovat rozzářené oči dětí, jejich nadšené výrazy a radostné reakce. 

Z divadla jsme odjíţděli plni 

dojmů a velmi příjemně naladěni. 

Naše téma, zaměřené na 

zdraví a poznávání těla, nám přišla 

zpestřit paní doktorka MUDr. 

Lenka Šišková.  Na svoji návštěvu 

se velmi dobře připravila a 

překvapila nás v lékařském oděvu 

a s kufříkem v ruce. Děti se 

předháněly, aby mohly být jejími 

pacienty nebo se stát pod jejím 

vedením na chvilku lékaři. Paní 

doktorka všem vysvětlila, ţe 

návštěvy v ordinaci se opravdu 

nemusíme bát a ta paní nebo pán 

v bílém není strašidlo, ale někdo, 

kdo se nám snaţí pomoci. Svůj interaktivní program zaměřila na nemoci a úrazy dětí.   

20. 2. 2019 se naše MŠ proměnila v kouzelnou školku, plnou čarodějů, princů, 

princezen, rytířů a jiných pohádkových bytostí. V tento den jsme totiţ uspořádali 
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karneval. A jak uţ to tak na správném karnevalu chodí, celé dopoledne jsme soutěţili, 

tancovali, bavili se a nechybělo ani občerstvení pro děti.  

V rámci našeho tématu – 

„Řemesla“, jsme se snaţili vyuţít co 

nejvíce moţností, které nám toto 

téma nabízí. Pozvali jsme paní 

Zvarovou, Policii ČR a nechyběla 

ani dílnička pečení, při které si děti 

vlastnoručně vyrobily povidlové 

koláče, které nám pak paní kuchařka 

upekla. Zbylo nám i domů na 

ochutnání pro maminku a tatínka. 

Paní Zvarová nám přišla 

povyprávět o své velice zajímavé 

práci fotografky a nepřišla s 

prázdnou. Naši třídu ve chvilce 

proměnila ve fotoateliér. Děti tak měly moţnost si prohlédnout fotoaparát a další 

předměty, potřebné pro toto povolání. V průběhu programu nás seznámila i s historií a 

nejrůznějšími zajímavostmi, týkajícími se fotografování.  

Policie k nám dorazila v plné zbroji. Děti s úţasem vyslechly, jak zajímavá a 

nebezpečná práce policisty je. Prohlédly si jejich výstroj i výzbroj a rovněţ měly moţnost 

si vše vyzkoušet, přičemţ záhy zjistily, ţe výzbroj je opravdu jen pro silné „chlapy“, 

protoţe váha těchto ochranných prostředků, byla opravdu znatelná. Nakonec si děti 

mohly prohlédnout policejní auto.  

Snaţili jsme se také vyuţít co nejvíce moţností, které nám příroda, jak zimní, tak 

jarní, nabízí. Takţe jsme 

pozorovali, bádali a pracovali na 

nejrůznějších pokusech s vodou, 

ledem i solí. S nástupem jara jsme 

zase zasadili obilí a teď uţ jen 

pozorujeme, jaké kouzlo vyčaruje 

voda a hlína se semínky.  

Od září, kaţdé pondělí 

jednou za čtrnáct dní, k nám 

dochází pohádková babička 

Alenka. Opět jsme vyuţili ochoty 

paní Štolfové a pokračujeme 

v četbě pohádek babičkou před 

spaním i letos.  

Na závěr našeho článku bychom všem chtěli popřát krásné a slunné dny a příjemné 

proţití velikonočních svátků. 

 

                                                                                       kolektiv MŠ 
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BŘEZEN 2019 / ČÍSLO 54 

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  
 

Přednáška policejní preventistky 

V únoru jsme si pozvali do školy paní policistku z oddělení tisku a prevence, Mgr. Alici 

Musilovou, aby s dětmi prodiskutovala témata týkající se jejich bezpečí. Paní magistra 

nám darovala knihu Policejní pohádky, z níţ dětem nejprve předčítala. Ve skutečnosti 

nejde o pohádky, ale o příběhy s preventivním účinkem mající děti upozornit na rozličná 

rizika. K hlavním tématům hodinové besedy patřila: bezpečnost v silničním provozu 

(včetně správné výbavy kola), zdravotní rizika spojená s poţitím alkoholu (zvláště pro 

děti a mladistvé) a nástrahy číhající na internetu (nebezpečí sociálních sítí a virtuální 

anonymity). Děti poslouchaly pozorně a paní magistru zahrnovaly mnoha upřímnými 

dotazy. Doufejme, ţe si výstrahy a rady vezmou k srdci a uvědomí si, ţe zlo a zlí lidé 

nejsou jen výsadou pohádek. 
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Beseda s místními cestovateli 

Začátkem března jsme si do školy pozvali místní nadšené cestovatele (a fotografy), paní 

Danu Smrţovou a pana Stanislava Hořínka, aby nám vyprávěli o jedné ze svých 

posledních „expedicí“. Oba mají za sebou uţ mnoho výprav snad do všech koutů světa, 

několik vydaných knih a nespočet cestovatelských besed. Kdyţ u nás ve škole byli 

posledně, promítli nám fotografie z rozpálené Afriky, nyní přišli s reportáţí ze zcela 

opačného klimatického prostředí. Se svým veteránem zvaným Fifinka (bezmála 30 let 

starý volkswagen golf) se předloni v létě vydali přes sousední Polsko, pobaltské 

republiky, Finsko a Norsko aţ za polární kruh. Děti byly uchváceny historkami o setkání 

s medvědem, popisem polárního dne či vyprávěním o Laponcích. Velký úspěch sklidila 

historka o posezení s finskými vesničany, kteří nabídnutý upečený špekáček s chutí 

zakusovali špekáčkem studeným, neboť došel chleba. Děkujeme oběma příjemným lidem 

za zajímavé i poučné povídání a těšíme se někdy příště na nové záţitky z dalších cest. A 

takto zaznamenal besedu náš ţák Vašek Fiala: 

„Mně se nejvíc líbilo, jak za polárním kruhem nezapadalo ani o půlnoci slunce a ještě se 

mi líbilo, že tam jsou tak krásná zvířata. Byl jsem překvapený, že tam jeli autem Fifinkou 

asi necelý měsíc. Moc se mi líbilo všechno. Jednou bych chtěl procestovat celý svět.“ 
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Projekt zdraví dětem 

Dne 28. března, tedy na Den učitelů, zavítala do naší školy paní Mgr. Veronika Andres. 

Příjemná mladá dáma dětem představila projekt Zdraví dětem zaměřený na podporu 

zdravého ţivotního stylu. Vzdělávací kurz vypracovaný neziskovou organizací Zkus to 

zdravě má akreditaci Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy. Dětem byl nejprve 

promítnut pohádkový příběh akcentující problematiku poruch příjmu potravy. Zápletka 

měla preventivní účinek a stala se rovněţ východiskem pro následující přednášku o 

zdravém stravování a zdravém 

způsobu ţivota vůbec. Ve 

druhé, praktické, části děti 

samy na základě získaných 

informací sestavovaly zdravý 

jídelníček pro celý den. Na 

závěr všichni ţáci obdrţeli 

tematický diplom a naše škola 

získala certifikát za účast v 

projektu. 

Den naruby 

Při příleţitosti Dne učitelů 

jsme si připomněli odkaz Jana 

Amose Komenského a jeho 

zásady ve vyučování, které 

jsou ţivé a aktuální i dnes. 

Někteří ţáci si posléze 

vyzkoušeli práci za katedrou 

v malotřídní škole a zcela 

vyčerpaní uvítali zvonek 

ohlašující konec hodiny. :D 
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Školní akce duben – červen 

2. 4. Pasování na čtenáře + zápis do 1. ročníku 2019/2020 

5. 4. Začátek plaveckého výcviku v Akvaparku Vyškov 

15. 4. – 17. 4. Barevné dny na přivítání jara 

25. 4. Rodičovské schůzky 

29. 4. Vesmírný stan v MŠ (vzdělávací a záţitkový pořad na dané téma) 

22. 5. Školní výlet Přerov – lanová dráha u Helfštýna – Lipník n. Bečvou 

Květen nebo červen – návštěva hasičské zbrojnice ve Vyškově 

1. červnový týden – přírodovědný výlet do Švábenic ke Dni dětí 

 

Bulletin ZŠ Hoštice-Heroltice 3/ 2019 © Tomáš Havlíček 

 



1/2019                                                         Zpravodaj obce                                            duben 2019 

____________________________________________________________________________________                                                                           

15 

Společenská kronika         
 

 
 

V prosinci 2018 a v  prvním čtvrtletí tohoto roku 

 oslavili svá ţivotní výročí tito naši občané 

 

 

 

60 let         Anna Hromková 

 

65 let         Miloš Mrnuštík 

         Josef Knápek 

                       

70 let        Josef Janeček 

       Marie Bukayová 

       Ladislav Suchomel 

       Stanislav Hořínek 

 

80 let          Irena Kolkopová 

         

85 let         Vlastimil Slezák 
 

 

 

 

 

 

 

 




   
 

Dne  19. ledna  2019 nás ve věku 71 let opustil 

pan Josef Hanák 

 

 

 

 

 

 

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.“ 
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SDH Hoštice-Heroltice informuje 
   

Počasí je ještě značně proměnlivé, ale jaro se nezadrţitelně blíţí. Objevují se první 

květy, ptáci prozpěvují, příroda se pomalu probouzí. O pomalém probouzení, ale nemůţe 

být řeč v případě naší zásahové jednotky, která byla „probuzena“ hned na počátku roku.  

Nejprve v pátek 18. ledna o půl desáté večer, kdy jsme zasahovali u poţáru osobního 

automobilu v Herolticích. Jednotka profesionálních hasičů z Vyškova zdolala poţár za 

pouţití vysokotlakého proudu. Naše činnost spočívala v řízení dopravy během 

vyšetřování příčin poţáru a odklízení jeho následků. Druhé probuzení nastalo v pondělí 

21. ledna, kdy krátce před osmou hodinou ranní byl nahlášen poţár osobního automobilu 

v Herolticích. Nebýt včasného zásahu pana Františka Paštěky a členů jednotky Jaroslava 

Skácela a Karla Skácela,  mohla celá událost skončit velikou tragédií. Také všichni tři 

obdrţeli pamětní medaili Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Je 

potěšující, ţe jsou mezi námi stále lidé, kteří jsou ochotni pomoci druhým. 

Z dalších událostí se jiţ tradičně první pátek v lednu  uskutečnila valná hromada 

sboru, které se zúčastnili členové 

sboru, včetně mladých hasičů a 

zástupce Okresního sdruţení hasičů 

(OSH) pan Ivana Musila. Byla 

zhodnocena činnost v uplynulém roce. 

Vyslechli jsme zprávu starosty sboru, 

zprávu o hospodaření, informace ze 

zásahové jednotky a informace o 

mladých hasičích. Také jsme 

naplánovali činnost na rok letošní.  

V sobotu 16. února se konal 

„Hasičský bál“. K tanci nám hrála 

skupina LORD. Pro všechny bylo připraveno občerstvení a tombola. Pokud nenastanou 

nějaké neočekávané změny, bude příští rok hrát nová kapela.  

V pátek 22. února jsme u nás 

uspořádali valnou hromadu okrsku 

Moravské Prusy, jehoţ jsme součástí. 

Byly probrány události minulého roku a 

stanoven plán činnosti pro rok letošní. 

Pro delegáty sborů bylo připraveno 

pohoštění. Mezi jednu z naplánovaných 

akcí patřilo i cvičení jednotek okrsku v 

poskytování první předlékařské pomoci, 

které se uskutečnilo v neděli 24. března 

v našem kulturním domě.  
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Byl jsem na zastupitelstvu poţádán, zda by šlo vysvětlit, jaké signály je moţné 

slyšet prostřednictvím sirény 

umístěné na střeše hasičské 

zbrojnice. Proto závěr dnešního 

příspěvku věnuji právě těmto 

informacím. Toto a mnoho 

dalšího je dostupné i stránkách 

Hasičského záchranného sboru 

Jihomoravského kraje: 

www.firebrno.cz, odkud čerpám i 

následující informace: 

Jak funguje varovný systém a k 

čemu slouţí: 

V České republice je zaveden systém varování obyvatelstva, který pokrývá téměř 

100% všech trvale osídlených oblastí naší země. Je tvořen převáţně sirénami, ale také 

obecními rozhlasy, napojenými na dálkové ovládání nebo ovládanými ručně/místně. 

Některé sirény (elektronické) „umějí mluvit", tj. po zaznění signálu je automaticky 

sdělena tísňová informace. Obdobně to platí i pro některé obecní rozhlasy (plní funkci 

místních informačních systémů). Většina sirén je však staršího typu (rotační), pouze 

„houkají" a po zaznění signálu není moţné prostřednictvím sirény sdělit obyvatelům obce 

druh ohroţení. Proto je důleţité umět rozlišovat jednotlivé druhy signálů. 

Celý systém slouţí k okamţitému varování obyvatelstva při ohroţení takového 

charakteru, kdy je nezbytné okamţité ukrytí nebo evakuace. V České republice od r. 2001 

platí pouze jeden varovný signál „Všeobecná výstraha", který Vám sdělí, ţe „se něco 

děje" a je na Vás se rychle dostat na bezpečné místo a zjistit další informace. 

Jaké druhy signálu můţete slyšet: 

Všeobecná výstraha - tento signál oznamuje hrozící nebezpečí a můţe zaznít 

kdykoli, v kteroukoli denní i noční dobu. Signál „Všeobecná výstraha" je kolísavý tón po 

dobu 140 sekund a můţe zaznít 3x po sobě. U „mluvících" sirén následuje informace o 

druhu ohroţení, např. „Nebezpečí zátopové vlny", v kaţdém případě ale příslušná tísňová 

informace zazní v nejbliţší moţné době po odeznění signálu zpravidla v obecním 

rozhlase, vysílají ji radiovozy policie/hasičů nebo také zazní v televizi a rozhlase. 

Zkouška sirén - tento signál uslyšíte nejčastěji, a to kaţdou první středu v měsíci ve 

12.00 hodin. Ověřuje se jím funkčnost systému a také slyšitelnost sirén. Pokud v tuto 

dobu neslyšíte „svoji" sirénu v místě Vašeho bydliště, nahlaste to na příslušný obecní 

úřad nebo hasičům. Signál „Zkouška sirén" je nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 

sekund. U „mluvících" sirén a některých obecních rozhlasech je doplněn informací 

„Zkouška sirén". Zkouška sirén není tedy varovným signálem! 

Poţární poplach - tento signál slouţí pouze ke svolání jednotek poţární ochrany k 

výjezdu na zásah. Signál „Poţární poplach" je 1x přerušený tón po dobu 60 sekund, u 

elektronické sirény napodobující zvuk trubky HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ. Poţární poplach také není 

varovným signálem! Při tomto signálu doporučujeme pouze zjistit, jestli se případný 

poţár nebo jiná mimořádná událost neděje ve Vašem bezprostředním okolí a pokud Vás 

neohroţuje, zachovejte klid a nic nedělejte, nebudete-li k tomu záchranáři vyzváni. 
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Na úplný závěr mi dovolte, abych Vám jménem SDH popřál pohodové proţití 

velikonočních svátků a celého jara. 

 

       Za SDH   Jan Knápek 

 

 

 

Kulturní akce 
 

  Na tradiční maškarní karneval k nám zavítal bavič Pavel Chabičovský se svou 

partou a rozjel velkou show plnou zábavy, srandy, písniček a soutěţí, která bavila naše 

děti oblečené v roztodivných převlecích a maskách. Celým programem nás prováděla i 

mladá talentovaná zpěvačka Kačule Pokorná se svými chytlavými melodiemi, které nám 

teď u nás doma znějí kaţdou chvíli z YouTube. V nabitém pozdním odpoledni došlo i na 

kouzelníka, vystoupení Medvídka Pú s Tygrem a také na neodmyslitelnou součást 

maškaráku, a to tombolu, ze které nepřišla zkrátka ţádná naše ratolest. Na závěrečný 

taneček a odchod domů si děti ještě rozsvítily svítící brýle a čelenky.  

Pokud byste si chtěli celý karneval ještě připomenout,  na facebookovém profilu 

Kulturního výboru Hoštice-Heroltice najdete fotky z celé akce. 

Další plánované akce, na které se můţete v nejbliţší době těšit, budou Probouzení 

broučků (7.4.), Pálení čarodějnic (30.4.) a Dětský den (1.6.). Určitě si nezapomeňte 

s sebou i „Průkazy malého návštěvníka“.  

Pro dospělé bychom rádi uspořádali přednášku na téma „Jak na vysoký 

cholesterol“, hodový 2. ročník ochutnávky vín s cimbálovou muzikou a doprovodným 

programem a pravidelné cvičení jógy. 

                              

 

 Za organizátory J. a F. Blaţkovi 
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Plánované kulturní akce v obci na rok 2019 
 

DUBEN 

-   7. 4.  Probouzení broučků 

- 30. 4.  Pálení čarodějnic 

 

KVĚTEN 

- 14. 5.   Besídka ke Dni matek (od 15.30 hodin) v KD 

- 18. 5.  Druhý ročník charitativní akce „Kroky pro Šimonka“(organizátor p. 

Bednář       

           z Vyškova)                                                                                                                                                                              

 

ČERVEN 

- 1. 6.     Mezinárodní den dětí 

- 22. 6.   Hodové odpoledne (koncert, košt vína s cimbálovkou aj.) 

            Tradiční fotbalový turnaj 

- 26. 6.  Jak na cholesterol? (odpolední seminář pro všechny věkové kategorie) 

 

SRPEN 

- Stanování pro děti (pravděpodobně první víkend) 

- Ţelezný Zekon  - čtvrtý ročník (Kiosek Na hřišti, termín bude upřesněn v druhé 

polovině srpna) 

- Ukončení prázdnin (pořádá SDH) 

 

ŘÍJEN   

- Drakiáda (pořádá SDH) 

 

LISTOPAD 

- Uspávání broučků (termín bude upřesněn) 

- Setkání seniorů (pravděpodobně 29. 11.) 

 

PROSINEC 

- Mikulášská besídka (termín bude upřesněn) 

- Zpívání koled u vánočního stromu (termín bude upřesněn) 
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TJ informuje 
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Z farnosti 
  

 

 Dvě zrcadla – dva úhly pohledu 

 

Jednou si Satan vymyslel hru, aby se pobavil. Vytvořil ďábelské zrcadlo, které mělo 

kouzelnou moc: Co bylo krásné a dobré, to se v něm zdálo ubohé a k ničemu, zatímco to, 

co bylo zlé a špatné, se zveličilo a ukázalo se to přitažlivé. 

Satan se se svým strašným zrcadlem vydal na cestu do všech končin světa. A 

všichni, kdo se do zrcadla podívali, zachvěli se. Každá věc se v něm jevila znetvořená a 

všechno bylo ošklivé. 

Zlomyslník se tím velmi bavil. Čím byly věci odpornější, tím víc se mu líbily. 

Jednoho dne ho pohled do zrcadla tak uchvátil, že se začal nezřízeně chechtat. Zrcadlo 

mu v tu chvíli vyklouzlo z rukou a roztříštilo se na miliony kousků. 

Mohutný vichr, který se rozpoutal, roznesl kousky zrcadla do celého světa. Některé 

kousíčky byly menší než zrnka písku a spadly do očí mnoha lidem. Tito lidé začali vidět 

všechno zkresleně - všímali si jen toho, co bylo špatné, a všude viděli jen zlo. 

Z dalších kousků byla vyrobena skla do brýlí. Lidé, kteří nosili takové brýle, už 

neuměli rozeznat, co je správné, ani neměli schopnost spravedlivě soudit. Nepotkali jste 

náhodou takové lidi? 

Některé kousky zrcadla byly použity do okenních skel. Ti, kteří se dívali okny s 

těmito skly, viděli jen nesympatické sousedy, kteří podle nich trávili čas vymýšlením 

špatností. 

Když se Bůh dozvěděl, co se stalo, zesmutněl. Rozhodl se, že lidem pomůže. Řekl: 

„Pošlu na svět svého Syna. On je můj obraz, moje zrcadlo. Bude ukazovat mou dobrotu, 

mou spravedlnost, mou lásku. Ukáže člověka takového, jakého jsem chtěl a zamýšlel 

stvořit.“ 

Ježíš tedy přišel jako zrcadlo pro lidi. Kdo na něho pohlédl, spatřil dobrotu a 

krásu, naučil se zbavovat se sobectví a lži, učil se žít spravedlivě a nikým nepohrdat.  

Nemocní nacházeli znovu odvahu k životu, zoufalí se posilovali novou nadějí. Ježíš těšil 

zarmoucené a pomáhal lidem přemoci strach ze smrti. 

Mnoho lidí si zamilovalo Boží zrcadlo a následovalo Ježíše. Dokázal v nich 

rozžehnout touhu po dobru.  Byli ale také jiní, které zlo přemohlo. Ti si přáli Boží zrcadlo 

rozbít. A tak byl Ježíš zavražděn. Ale vzápětí se zvedla nová vichřice: Duch svatý. Zvedl 

miliony kousků Božího zrcadla a rozvál je po celém světě. 

Komu padl do oka malinký kousek tohoto zrcadla, začal vidět svět a lidi tak jako 

Ježíš. V očích se mu ukazovaly především věci dobré a krásné, spravedlnost a 

ušlechtilost, radost a naděje. A co bylo špatné a nespravedlivé, to mu připadalo, že je 

možné změnit a upravit. 

 

**************************** 
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Drazí občané Hoštic a Heroltic,  

 

chci Vás pozdravit a popřát Vám radost, pokoj a šťastné dny. Těším se na setkání s Vámi, 

především na mši svaté, v neděli vţdy v 8.00 hodin. Dále v nadcházejícím období 

budeme slavit tyto slavnosti: 

 

Mše svaté Velikonočního tridua  
 

 Moravské Prusy 

 
Švábenice 

Zelený čtvrtek 

18.4.2019 

Začátek obřadu    

17.00 hodin 

Začátek obřadu  

 19.00 hod 

 Velký pátek 

19.4.2019 – DEN PŘÍSNÉHO 

POSTU 

Začátek obřadu    

17.00 hodin 

Začátek obřadu  

 19.00 hod 

 

Bílá sobota 

20.4.2019 

Začátek obřadu   

18.00 hodin 

Začátek obřadu   

20.00 hod 

 

 
 

·          9. 6. 2019  –  mše se slavností 1. sv. přijímání pro připravující se  v 9.00 hodin 

·        11. 6. 2019   – svátek nemocných ve farnosti v 18.00 hodin   

·        16. 6. 2019  -  oslavíme farní hody. Hodová bohosluţba ve farním kostele bude  

                              v 9.30 hodin 

·        23. 6. 2019  – průvod Boţího Těla ve Švábenicích v 8.30 hodin 

 

P. Krzysztof  

 

Z historie obce 
 

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

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

Vybraný úryvek zaznamenal snahu kronikáře o popis těţkého roku 1939. Je zřejmé, ţe 

zápis je stručnou chronologií událostí bez vyjádření hodnocení či názoru.  
======================================================================= 
R. 1939 

„Čas v pohnutých dobách úžasně kvapí.   Sotva se porozhlédneš a ukuje nějaký - podle 

svého přesvědčení rozumný plán, už je zase konec roku. Ohlédneš se v duchu a uvidíš, že 

jsi nesplnil ani zdaleka to, co jsi měl v úmyslu. Jen si povzdechneš, rychle přezkoumáš 

příčiny a překážky, a  už Tvé myšlenky letí nespoutaně za novými sny a čerstvými 

časovými úkoly, spřádáš  je  honem v pevnou síť,  do níž chceš zachytiti všechny nové 

možnosti. A uskutečniti! Podařilo se Ti však provést velkou část  toho, či vše, co jsi sobě 

předsevzal, pak divné blahé teplo rozleje se v duši a cítíš, jak nová   dávka síly a důvěry 

se vlila do tvých žil, nervů a mozku. Staneš se pevným, odolným, ochotným bít se s 

tvrdostí života a všemi nesnázemi; cítíš se nezdolným. Cítíš, že Tvé síly stačí, abys boj 

svůj dobojoval a že zas, až za rok s rokem se mine, budeš spokojen se sebou samým. 

Takový je život, život všech na rok, který máme za sebou, nebyl - Bůh  to ví – pro nás 

lehkým. Neklid, rozruch na všech stranách.  V prudké vichřici nedaří se dobře jemným 
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věcem. A prožíváme vichřici velikou. I silný strom se zvrátí, není-li zakotven ocelovými 

svaly svých kořenů do rodné půdy.  V dnešním překotném víru života je rok dobou příliš 

krátkou, než aby bylo  lze zjistiti, co bylo dobré a co opak dobra.  

Přehled hlavních událostí 

Leden 

30. Projev vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera v Říšském sněmu; Říše potřebuje 

uvolnění životního prostoru 

Únor 

12. Dr. Ladislav Dvořák  guvernérem Národní banky.  

Březen 

11. Změna slovenské vlády: Předsedou Karol   Sietor. 

13. Dr. Josef Tiso v Berlíně u Vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera. 

14. President dr. Emil Hácha v Berlíně u Vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera.  

Slovensko samostatným státem.  

15. Říšské vojsko vtáhlo do českých zemí, které Říše vzala do ochrany.- Vůdce a říšský 

kancléř  Adolf Hitler v Praze.  

16. Říšský kancléř Adolf Hitler vyhlásil status Protektorátu Čechy a Morava, když Říše 

na žádost presidenta  dr. Emila Háchy převzala ochranu  nad českými zeměmi. Po 24 

hodin samostatnosti Podkarpatská Ukrajina obsazena maďarským vojskem. V Čechách a 

na  Moravě mimo Prahu zavedena jízda vpravo.  

17. Předseda správní komise města Prahy dr. O. Klapka jmenován primátorem, prof. 

Pfitzner jeho náměstkem.  

18. Říšským protektorem pro Čechy a \Moravu byl jmenován Konstantin svobodný pán 

Neurath.  K. H. Frank jmenován státním tajemníkem . Rozhodnuto o založení jediné české 

politické strany Národní souručenství.  

22,. Národní shromáždění rozpuštěno, jmenován Výbor Národního souručenství. 

Francouzský president Albert Lebrun v Londýně.  

24. Ohlášen nový finanční plán Říše. Poměr koruny k marce stanoven úředně  1RM=10K.  

Duben 

5. Říšských protektor svobodný pán Konstantin Neurath přijel do Prahy. Albert Lebrun 

zvolen znovu francouzským presidentem.  

26. Dr. Chvalkovský jmenován vyslancem Protektorátu v Berlíně.  

Květen 

4.  Plný úspěch náborové akce do N.S.: 99,79% voličstva.  

17. Nový Výbor Národního souručenství.  

Červen 
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21. Katastrofální povodně v Čechách a na Moravě.  

23. Zřízena dozorčí úřadovna pro zahraniční obchod při ministerstvu obchodu a vydáno 

rámcové nařízení o organické výstavbě hospodářství (nová průmyslová organisace). 

Červenec 

25. Všeobecná pracovní povinnost k zajištění sklizně. 

Srpen 

31. Polsko vyhlásilo všeobecnou mobilisaci. Gdansko se připojuje k Říši.  

Září. 

1. Na historické schůzi říšského sněmu říšský kancléř Adolf Hitler ohlásil, že na 

vojenské provokace Polska odpovídá říšská branná moc odvetným protiútokem. 

5. Po vítězném postupu na celé frontě vtáhla říšská branná moc do Krakova.  

22. Stanovena demarkační čára mezi říšským a sovětským vojskem v bývalém Polsku.  

30. Vyhláška o zavedení odběrných lístků na potraviny.  

Říjen 

4. Říšské vojsko  táhlo do pevnosti Varšavy po  její kapitulaci.  

7. Vládní nařízení o zřízení vládního vojska v Protektorátě Čechy a  Morava.  

26. Josef Nebeský jmenován vedoucím Výboru N.S. Slovenským presidentem zvolen dr. 

Josef Tiso.  

27. Zrušeny platové srážky státních zaměstnanců.  

Listopad 

6. Říšský protektor svobodný pán Konstantin von Neurath návštěvou na Moravě.  

8. Atentát v Bürgerbräukelleru v Mnichově  (München) po projevu Vůdce a říšského 

kancléře Adolfa Hitlera si vyžádal 8 lidských životů.  

13. Francie a Anglie zamítly provokativním způsobem proti Říši zprostředkovací mírové 

návrhy holandské královny a belgického krále.  

21. Území postoupena v letech 1920, 1924, a 1938 Polsku, byla připojena opět k 

Slovensku.  

29. SSSR vyhověl pakt o neútočení s Finskem. Na další finské provokace se odpoví 

protiútokem.  Vyhlášením zvýšení mezd a platů o 10-20% skončena prvá etapa mzdové 

úpravy v Protektorátu.  

Prosinec 

1. Říšská nouzová služba rozšířena i na Protektorát Čechy a Morava. Sovětské oddíly 

překročily finské hranice. SSSR se dohodl  s novou lidovou finskou vládou v Terioki.  

2.  Významný projev státního tajemníka K.H: Franka na Staroměstském náměstí o 

nutnosti jednoznačnosti v české politice.  
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12. Zavedení autoritativní samosprávy v Praze.  

14. Společnost národů vyloučila SSSR a doporučila pomoc Finsku. 

15. Zavedeny odběrové lístky na textilie.“ 

        redakce – doslovný opis 

 

Dva dny  a  jedna noc 
 

 

Poslední dubnový a první květnový den jsou všeobecně známy jako dny, kdy se 

pálí čarodějnice a staví májky. Oba tyto „rituály" se postupem času staly tradičními. Na 

Filipojakubskou neboli Valpruţinu noc či téţ Noc čarodějnic se údajně slétávaly 

čarodějnice na sabat. Název Valpurţina se připisuje saské bohyni pohanské magie 

Valpurze. Jiní znalci  zase připomínají anglickou jeptišku, posléze abatyši Valburgu, 

která v osmém století usilovně šířila křesťanství v germánských zemích. O sto let později 

ji papeţ prohlásil za svatou právě na 1. května, a tak jí byla přisouzena role ochránkyně 

před temnými silami pohanství. 

Od středověku se věřilo, ţe existují dny, kdy mají nečisté síly větší moc neţ jindy. 

Takovým dnem byl i noční čas Filipojakubské noci, která trvá od soumraku 30. dubna do 

úsvitu 1. května. Je nocí, kdy prý zlé síly dokáţou vládnout ještě větší magickou silou neţ 

jindy.  

Právě této noci se totiţ prý slétaly čarodějnice celého světa. Čarodějnice se 

scházely na horách, skalách nebo pustých místech. Na setkání se často měnily v různá 

zvířata, například v kozla, vlka, černou kočku nebo mouchu. 

 Démonické tajemno připisované posledním dubnovým a prvním květnovým 

hodinám, lidová pověrčivost a obyčeje se v přirozeném běhu dávných staletí promísily 

stejně jako jiné výroční oslavy s křesťanskou liturgií.  Víra v nečisté síly, stará jako 

lidstvo samo, se časem proměnila v pověru. A tak lze v symbolickém vyhánění 

zla vystopovat církevní, pohanské i pohádkové souvislosti. Dříve zvláště staré ţeny 

bývaly často podezřívány ze spojení s ďáblem a před uhranutím  jimi se lidé bránili 

rozmanitým praktikami. Před vrata domu i chléva se poloţily naryté drny. Dříve neţ 

mohla čarodějnice vystoupit dovnitř, musela všechny stébla přepočítat, coţ jí trvalo aţ do 

rána, kdy její moc pominula. Stavení se kropilo svěcenou vodou a na prahy se umístily 

kříţe pletené ze slámy nebo vysypané z písku.  Případně se vysvěcenou křídou 

namalovalo na všechny dveře po třech kříţích, či se udělala čára kolem celého domu. 

Před vrata a na dvůr se  zapichovaly  pruty a pichlavé trní, aby se čarodějnice 

poranila. Na ochranu před nimi se zapichovaly i vidle, košťata, pod drn se dávalo vejce. 

Aby se čarodějnice zahnaly,  mladíci na návsi práskali biči, také se střílelo z pušek.  

Existovala řada praktik, které měly umoţnit čarodějnici vidět, případně potrestat. Lidé 

věřili, ţe ji lze zahlédnout v noci na křiţovatce nebo opuštěném místě. Na ochranu před 

čarodějnicemi se na vyvýšeném místě pálily ohně, které jsou v některých krajích, zvláště 

v Německu,  velmi starého původu.  Postupem doby se z výročních ohňů na vyvýšených 

místech stalo „pálení čarodějnic“ – mladíci zapalovali košťata a vyhazovali je do výšky, 
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prý proto, aby viděli čarodějnice létající na košťatech v povětří. Jinde se říkalo, ţe je tak 

moţno čarodějnici srazit k zemi.  

O půlnoci, před sv. Filipem a Jakubem, kdy měly zlé síly moc škodit lidem, daly se 

nalézt četné poklady. Aby se hledající před nimi bránil, musel mít při sobě květ z kapradí, 

svěcenou křídu, hostii a další předměty. Kdo se chystal na nebezpečnou cestu nebo 

vykonat významný čin, měl přeskočil pro štěstí oheň třikrát tam a zpět. Dívky skákaly 

přes oheň, aby získaly dobrého manţela. Ostatním se mohlo splnit nějaké přání.  

S příchodem měsíce května bylo v našich krajích spojeno stavění staročeských 

májí.  Traduje se, ţe na den 1.května chodili mládenci po půlnoci do lesa, kde utnuli  

březový stromek, který zdola aţ po  korunu hladce oklestili, ozdobili věncem, kvítím, 

pestrými stuţkami a červenými hedvábnými šátky. Tak vznikne máje. Pak se postaví 

uprostřed návsi. Navíc kaţdá  poctivá panna dostane svou máji, kterou jí před domem 

postaví její milý; nemá-li ještě ţádného tak zkrátka  některý jiný mládenec. Je-li více 

děvčat v domě, dostane kaţdá svou máji a to nejstarší největší, nejmladší nejmenší. 

Potom první neděli májovou po poledni chodívali mládenci s hudbou a májí dům od 

domu, kde děvčatům byly máje postavené. Za to dostávali mládenci od dívek  dárky. Pak 

začalo veselí se zpěvem a tancem buď společně okolo postavené máje, na  návsi nebo 

v hospodě.  Bývalo často prestiţní věcí, aby máj na návsi byla vyšší neţ měli 

v sousedních obcích. Někdy měla v koruně velký věnec z chvojí a místní chlapci pořádali 

soutěţ, kdo se odváţí vylézt k němu a přinést z věnce stuhu. Někdy museli mládenci máj 

přes noc střeţit, protoţe chlapci ze sousední obce se pokoušeli věnec z máje pod rouškou 

tmy ukrást, coţ by přineslo hanbu vsi celý příští rok.  

Na noc ze 30. dubna na 1. květen se však dá pohlíţet i jinak. Za oslavu lásky a 

ţivota  byla vnímána v keltské kultuře. Keltský svátek Beltine, připadající na noc 30. 

dubna a následující 1. květen, se vedle jiného hlásí k tradici dnu lásky s nezbytným 

polibkem pod rozkvetlým stromem. V Irsku se při Beltaine urovnávaly spory, sjednávaly 

sluţební a svatební smlouvy i rozvody. Lidé ráno zdobili stavení a příbytky čerstvými 

květinami, natrhanými za úsvitu, stavěli březovou májku, přes den se veselili a hodovali. 

Za rozbřesku myli v ranní rose − ţeny obličej, aby zkrásněl, muţi ruce, aby je 

měli šikovnější. Napít se před rozbřeskem z pramene přispělo k dobrému zdraví i 

ke štěstí. Čarovná noc měla mít sílu plnit přání. Kdo touţil po miminku, měl prý nejlepší 

příleţitost. Děti počaté právě tuhle noc jsou prý celý ţivot šťastné. 

Ve starověkém Římě byl první máj oslavován jako tzv. Floralia den, který byl 

zasvěcen bohyni jara a plodnosti Flóře. Křesťanský první máj se slavil velmi cudně. 

Polibek byl povaţován za ryze soukromý projev a  byl úzce spjat se svatbou. Současná 

podoba tradice prvomájového polibku se tak dochovala aţ z poloviny 20. století, kdy 

částečně došlo k uvolnění mravů. První máj je i v našich krajích spjat s tradicí polibku 

pod rozkvetlou třešní. Ţena, která pod ní bude políbena, by měla celý příští rok oplývat 

krásou, přitaţlivostí a plodností. Nepolíbené pak prý uschnou. I proto víc neţ muţi myslí 

na tuto tradici samotné ţeny, které nechtějí přijít o ţádnou přednost své ţenskosti.  

V některých krajích je zvykem na 1. máje vysypávat chodníčky lásky. Pěšinky 

z písku, vápna, pilin spojit domy zamilovaných dvojic. V Rakousku dodnes přetrvává 

tradice, ţe si milenci před svými domy kreslí v tento den srdce se svými jmény. 
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Paradoxní je, ţe ačkoli je květen povaţován za měsíc lásky a právě jeho první den 

se slaví polibky, na svatby bývá chudý. Ke květnovým svatbám se totiţ váţe pověra, 

která praví: Svatba v máji -  do roka máry. Tato pověra zřejmě vycházela z předpokladů 

našich předků, ţe po svatbě ţena téměř okamţitě otěhotní, coţ by znamenalo, ţe by porod 

vycházel na měsíc únor. Hrozilo by tak, ţe v kruté zimě nepřeţije matka ani dítě,  neboť 

lékařská pomoc u chudých lidí v té době nebyla po ruce a  zásoby jídla se ztenčovaly.  
 

 

     redakce – převzato, upraveno, zdroj novinky.cz, ireceptar.cz 
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