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V červnu modré zvonky zvoní, 

květy bezu zdáli voní, 

červenec je v zemi zdejší 

vážně měsíc nejkrásnější. 

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

 
 

2/2019                                    červen 2019  
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Z obsahu vybíráme... 
        

Slovo starosty    

Deník zastupitelstva  

Ze života MŠ 

Bulletin ZŠ 

Společenská kronika 

SDH a TJ informuje 

Kulturní akce 

Z farnosti 

Z historie obce 

Kdy a proč se slaví hody 

Poděkování 

Pozvánka 

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

 

Slovo starosty 

 

 

Vážení spoluobčané, 

 

setkáváme se na stránkách tohoto čtvrtletníku v čase, kdy jaro je na ústupu a 

přichází léto. Letní slunovrat nastane v pátek 21.června před víkendem, který prožijeme 

hodovými dny Hoštic.  

Léto máme zažité jako čas družstevních žní, prázdnin, dovolených a teplých dnů. 

Mnozí z Vás se společně se mnou přikloní k názoru, že k teplu si v poslední době přejeme  

ještě více deště, než jsme zažili v loňském roce nebo v letošních jarních měsících. 

Nedostatek vláhy a úbytky spodních vod vedou čím dál více našich obyvatel, aby se 

připojili k veřejnému vodovodu. O množících se schválených žádostech zbudovat 

vodovodní přípojku, svědčí materiály z jednání zastupitelstva.   

V uplynulém jarním období jsme řešili vedle běžných záležitostí (využití 

internetového mapového serveru pro obec, schválení spousty smluv, podaných žádostí 

apod.) i problémy, které nás zajímají jako hlavní a které jsem zmiňoval v minulém 

zpravodaji. Červen je měsícem, kdy bychom se mohli poohlédnout po půlročním 

pracovním úsilí.  Ve skutečnosti musím uvést, že půl roku je krátká doba na to, aby byl 

schválený velký projekt o generální rekonstrukci komunikace, aby bylo možno 

rozhodnout o zanedbané kanalizaci  a dalších akcích, které byste sami rádi viděli 

provedené. Nově se objevil zásadní problém, možnost zpracování odpadní splaškové 

kanalizace. V důsledku nových podmínek zvažujeme, kterou čističku odpadních vod 

budeme užívat (Vyškov, Ivanovice na Hané, nebo vlastní výstavbu společně s dalšími  

obcemi). K tomu se objevil problém prosadit navrhovanou variantu do Územního plánu 

Jihomoravského kraje tak, abychom si zajistili dotace. Není to jen pocit boje s větrnými 

mlýny. Nejčerstvější aktuální úkol vznikl z návrhu předsedy představenstva ZOD 

Švábenice, který nám nabídl odkup vývařovny v Hošticích. Toto téma je spojeno 

s několika problémy z nich nejhlavnější je způsob dalšího využití pro obec a případné 

náklady. Pro uspokojení co nejširšího počtu obyvatel naší obce budeme rádi přijímat 

Vaše včasné návrhy.  

Větší radost přináší pohled na úspěšnou práci zájmových činností v oddílech 

fotbalistů, dobrovolných hasičů a kulturní komise. Myslím, že pohled na radostnou 

mládež při dovádění v den čarodějnic, Dne dětí, či jiné kulturní akci je inspirující. 

Na závěr Vám přeji, abyste si užívali pěkné dny léta v kruhu svých blízkých  dětí 
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nejen o prázdninách a dovolených, dalších svátků a blížící se kulturní akce hodových 

dnů, na které Vás tímto zvu. 

 

Váš starosta  
 

 

 

Deník zastupitelstva 
 

Přinášíme Vám ve stručnosti přehled usnesení Zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice  

 

6. zastupitelstvo obce dne 11.4.2019 

 

Schválilo za ověřovatele zápisu o průběhu 6. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 

11.4.2019 pana Mgr. Jana Knápka Ph.D. a pana Ing. Tomáše Hlaváčka. Dále: 

 

 schvaluje navržený program 6. zasedání zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice 

konaného dne 11.4.2019 

 projednalo předložený návrh licenční smlouvy Ochranného svazu autorského 

(OSA) č. VP 2019-6702 a navrženou smlouvu schvaluje 

 schvaluje zpracování projektové dokumentace na revitalizaci Veřejného osvětlení 

pro obec Hoštice-Heroltice za cenu 38.000,-Kč bez DPH 

 posoudilo předloženou žádost pana S a schvaluje projektovou dokumentaci 

„Stavební úpravy hospodářského objektu na dva byty, přístavba schodů, Hoštice 

č.p. 34 

 souhlasí bez připomínek s převedením kladného výsledku hospodaření Základní 

školy Hoštice-Heroltice do rezervního fondu Základní školy v částce 71.930,17 Kč 

 projednalo předložený návrh licenční smlouvy Ochranného svazu autorského 

(OSA) č. VP 2019-31336 a navrženou smlouvu schvaluje 

a) Smlouvu o dílo a o poskytování služeb mezi obcí Hoštice-Heroltice a firmou 

GPlus s.r.o. IČ:45537691 se sídlem v Pardubicích a pověřuje starostu obce 

podpisem této smlouvy 

b) Cenovou nabídku na geodetické zaměření hřbitova, modul „Správa hrobových 

míst“ a úpravy a nastavení aplikace za cenu 12.100,-Kč včetně DPH 

 schvaluje Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene: 

a) č.SBVB-VO/001 mezi obcí Hoštice-Heroltice a panem M. Věcné břemeno bude 

zřízeno na pozemku par.č. st. 40 v k.ú. Hoštice a to za jednorázovou úplatu ve 

prospěch pana M. ve výši 1000,- Kč za svítidlo a 1600,- Kč za  zemní kabel VO 

b) č.SBVB-VO/002 mezi obcí Hoštice-Heroltice a paní  M. Věcné břemeno bude 

zřízeno na pozemku par.č. st. 57 v k.ú. Heroltice a to za jednorázovou úplatu ve 

prospěch paní M.  ve výši 1000,- Kč za svítidlo a 1500,-Kč za  zemní kabel VO 

c) č.SBVB-VO/003 mezi obcí Hoštice-Heroltice a paní  M. Věcné břemeno bude 

zřízeno na pozemku par.č. st. 60 v k.ú. Heroltice a to za jednorázovou úplatu ve 

prospěch paní  M.  ve výši 1000,- Kč za svítidlo a 3000,- Kč za  zemní kabel VO 
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d) č.SBVB-VO/004 mezi obcí Hoštice-Heroltice a panem W. Věcné břemeno bude 

zřízeno na pozemku par.č. 169/38 v k.ú. Heroltice a to za jednorázovou úplatu ve 

prospěch pana  W. ve výši 300,- Kč za  zemní kabel VO 

e) č.SBVB-VO/005 mezi obcí Hoštice-Heroltice a Římskokatolickou farností. 

Věcné břemeno bude zřízeno na pozemku par.č. st. 85 v k.ú. Hoštice a to za 

jednorázovou úplatu ve prospěch Římskokatolické farnosti ve výši 1000,- Kč za 

svítidlo a 200,-Kč za  zemní kabel VO 

 schvaluje: 

a) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800092035 

1/BVB/P a pověřuje starostu obce jejím podpisem 

b) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800092037 

1/BVB/P a pověřuje starostu obce jejím podpisem 

c) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800092038 

1/BVB/P a pověřuje starostu obce jejím podpisem 

 schvaluje projektovou dokumentaci k projektu Hoštice-Heroltice – Obnova 

nízkého napětí a veřejného osvětlení 

 schvaluje Smlouvu č.: 1040013555/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene mezi Obcí Hoštice - Heroltice a E.ON Distribuce, a.s. za účelem umístění 

distribuční soustavy na pozemcích dle této smlouvy ve vlastnictví obce. Věcné 

břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 

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

smlouvy 

 schvaluje Smlouvu č.: 1040009331/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene mezi Obcí Hoštice - Heroltice a E.ON Distribuce, a.s. za účelem umístění 

distribuční soustavy na pozemcích dle této smlouvy ve vlastnictví obce. Věcné 

břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 2.400,- 

Kč bez DPH ve prospěch obce. Pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy 

 schvaluje Smlouvu č.: 1040013555/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene mezi Obcí Hoštice - Heroltice a E.ON Distribuce, a.s. za účelem umístění 

distribuční soustavy na pozemcích dle této smlouvy ve vlastnictví obce. Věcné 

břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 6.800,- 

Kč bez DPH ve prospěch obce. Pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy 

 schvaluje Smlouvu č.: 1040009331/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene mezi Obcí Hoštice - Heroltice a E.ON Distribuce, a.s. za účelem umístění 

distribuční soustavy na pozemcích dle této smlouvy ve vlastnictví obce. Věcné 

břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 

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

smlouvy 

 schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na 

obecních pozemcích parc.č.1272, 1273  v k.ú. Heroltice a 1428 v k.ú  Hoštice, v 

obci Hoštice-Heroltice, zaspaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov  mezi obcí Hoštice-Heroltice 

firmou Infos Leas, spol. s r. o. za jednorázovou náhradu ve prospěch obce v úhrnné 

výši 50,-Kč za běžný metr podzemního komunikačního vedení, ke které bude 
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připočtena příslušná sazba DPH 

 neschvaluje  vybudování obecního vodovodu podle žádosti podané panem XX a to 

v části obce Heroltice před domy č.p.  84, 86, 87, 88, 89, 113, 114, 115, 116, 117, 

118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 

 souhlasí s umístěním i provedením novostavby vodovodní přípojky k rodinnému 

domu Hoštice 85 

 

7. zastupitelstvo obce dne 15.5.2019 

 

Schválilo za ověřovatele zápisu o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 

15.5.2019 pana Provazníka Vlastimila a paní Mgr. Štolfovou Danu. Dále: 

 

 schvaluje navržený program 7. zasedání zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice 

konaného dne 15.5.2019 

 schvaluje Rozpočtového opatření č. 3/2019 

 schvaluje finanční dar pro Linku bezpečí, z.s. ve výši 5000,-Kč a pověřuje starostu 

podpisem darovací smlouvy 

 jako akcionář akciové společnosti Vodovody a Kanalizace Vyškov, a.s. zmocňuje 

starostu obce pana Luďka Kolkopa k zastupování obce při výkonu všech práv 

akcionáře na valné hromadě akciové společnosti VaK Vyškov, a.s., která se bude 

konat dne 30.5.2019 

 jako akcionář akciové společnosti RESPONO, a.s. se sídlem ve Vyškově zmocňuje 

starostu obce pana Luďka Kolkopa k zastupování obce při výkonu všech práv 

akcionáře na valné hromadě akciové společnosti RESPONO, a.s., která se bude 

konat dne 31.5.2019 

 neschvaluje prodej pozemku par.č. 10/2 v části obce Hoštice 

 souhlasí s úplnou uzavírkou pro vozidla, jejichž výška nepřesahuje 3,6 m, v úseku 

silnice č. I/47 v km 2,780 – 4,610 tj. v úseku od křižovatky ke středisku ZOD 

Hoštice-Heroltice po křižovatku s bývalou silnicí I/47 před Ivanovicemi na Hané 

ve dnech 21. - 23. května 2019 (vždy od 8:00 do 17:00 hodin), a to z důvodu 

pokládky hmot pro vodorovné dopravní značení na zkušebním úseku. V případě 

nepříznivého počasí nebo z jiných technických důvodů je náhradní termín ve dnech 

28.-30. května 2019. Vozidlům jejichž výška přesahuje 3,6 m, bude průjezd 

umožněn. Silnice III/4286 se uzavírá v délce 300 m 

 II.stanovuje přechodnou úpravu provozu včetně dopravního značení dle 

dokumentace firmy TRASIG, s.r.o. pro úplnou uzavírku předmětného úseku na 

objížďkové veřejně přístupné účelové komunikaci. V úseku na objížďkové veřejně 

přístupné účelové komunikaci budou provedeny nutné opravy výtluků a provedeno 

sečení krajnice ze strany žadatele, za účelem zachování bezpečnosti silničního 

provozu 

 III.stanovuje přechodnou úpravu provozu a povoluje částečnou uzavírku ve 

stejném úseku silnice I/47 ve dnech 4. - 6. června 2019 (vždy od 8:00 do 17:00 

hodin), a to z důvodu měření a hodnocení parametrů hmot pro vodorovné dopravní 

značení v novém stavu a po 12 měsících od pokládky. V případě nepříznivého 
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počasí nebo z jiných technických důvodů je náhradní termín ve dnech 11. - 13. 

června. 2019 

 IV.stanovuje přechodnou úpravu provozu a povoluje částečnou uzavírku ve 

stejném úseku silnice I/47 ve dnech 15. - 17. října 2019 (vždy od 9:00 do 17:00 

hodin), a to z důvodu měření a hodnocení parametrů hmot pro vodorovné dopravní 

značení po 6 měsících od pokládky. V případě nepříznivého počasí nebo z jiných 

technických důvodů je náhradní termín ve dnech 22. - 24. 10. 2019 

 souhlasí s umístěním i provedením novostavby vodovodní přípojky k rodinnému 

domu Heroltice 35 

 souhlasí s umístěním i provedením novostavby vodovodní přípojky k rodinnému 

domu Heroltice 129 

 souhlasí s finančním darem ve výši 5000,- Kč na transparentní účet ve prospěch 

hendikepovaného XX 

 schvaluje návrh cenové nabídky 55 835 Kč na opravdu pergoly na dětském hřišti. 

 neschvaluje návrh cenové nabídky 23189 Kč bez DPH na zhotovení 

zabezpečovacího systému na budově Obecního úřadu č.p. 78 v části obce Hoštice 

 volí jako členku kulturního výboru slečnu KB s platností od 1. 6. 2019. 

 

 

 

Schválený rozpočet pro rok 2019 
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Volby  
 

 Volby do Evropského parlamentu se uskutečnili v pátek 24. a v sobotu 25. května 

2019  v rámci celoevropských voleb do Evropského parlamentu. V nově zvoleném 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU KONANÉ 

24.5.-25.5.2019 V OBCI HOŠTICE-HEROLTICE 
          

          

Počet voličů zapsané v seznamu: 504       

K volbám přišlo 140 voličů čož je 27,78%      

Počet platných hlasů: 139        

          

          

          

číslo název        počet hlasů 

30 ANO 
2011 

       30 

9 Komunistická str. Čech a Moravy     23 

28 Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)   18 

5 Občanská demokratická strana     15 

39 Křesťanská demokratická unie - Českosl. strana lidová   12 

27 Česká pirátská strana      11 

7 Česká strana sociálně demokratická     7 

26 Starostové (STAN) s regionálními partnery a TOP 09   7 

16 Vědci pro Českou republiku      4 

32 Moravan
é 

       3 

24 HLAS        2 

6 ANO, vytrollíme europarlament     1 

11 Sdružení pro republiku - Republ. str. Českosl. M. Sládka   1 

13 Volte Pravý Blok www.cibulka.net     1 

19 PRO Zdraví a Sport      1 

21 Moravské zemské hnutí      1 

22 Česká Suverenita       1 

35 Bezpečnost, Odpovědnost, Solidarita     1 

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
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ČERVEN 2019 / ČÍSLO 55 

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  

 

Pasování na čtenáře 

Letošního pasování na čtenáře proběhlo v nezkrácené podobě, i když byli prvňáci jen 

dva. Děti přečetly připravený text a byly piráty prohlášeny za čtenáře. Jako motivaci pro 

další zdokonalování obdržely 

pěknou knihu. Přejeme pěkné 

čtenářské zážitky nejen s touto 

knihou.  

 

Velikonoční týden 

Příchod jara a velikonočních svátků 

jsme přivítali zdobením tuje, 

drobnými výrobky v pracovním vyučování a ve výtvarné výchově a samozřejmě 

barevným oblečením během pašijového týdne. Vyvrcholením byla škaredá středa, pro niž 

jsme vybrali speciální úbor (fotografie na konci bulletinu). 

 

Besídka ke Dni matek 

V úterý 14. dubna uspořádala kulturní komise obecního úřadu besídku ke Dni matek, na 

níž měla zastoupení i naše škola. Po úvodním vystoupení dětí místní mateřské školy 

přednesli vybraní žáci několik básniček, aby maminkám poděkovali za jejich lásku, péči i 

nekonečné starosti. Žáci, kteří navštěvují výuku hry na hudební nástroj vedený paní Janou 

Krejsovou, poté ještě zahráli na zobcovou flétnu. O závěrečnou část programu se 
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postarala taneční skupina Rhythmickgym z Ivanovic na Hané. Děkujeme všem za účast a 

doufáme, že si maminky účinkování svých ratolestí užily. 

Školní výlet do Přerova 

Datum pro školní výlet letos připadlo na středu 22. května. Ačkoliv předpověď počasí 

nevypadala – vzhledem k plánovanému programu – zrovna přívětivě, nedalo se s tím nic 

dělat. Bohužel meteorologický výhled se naplnil v té nejhorší podobě, takže jsme už z 

Hoštic vyjeli za deště. Ani po příjezdu do Přerova se mraky neumoudřily a skrápěly nás 

celou cestu od autobusu k přerovskému zámku. Zde, resp. v Muzeu Komenského, nás 

čekala zážitková expozice zaměřená na školní výuku v různých historických obdobích – 

od zbožného baroka, přes přísné Rakousko-Uhersko, osvobozenou první republiku až po 

budovatelská léta socialismu. V každé dobově autentické třídě si žáci něco vyzkoušeli, 

dokonce i tělesné tresty. Pan průvodce v kostýmu předválečného pana řídícího dětem 

zábavnou formou přiblížil strasti dřívějšího vzdělávání a nechyběl ani závěrečný 

znalostní kvíz. 

Po netradiční výuce jsme se pěšky 

přesunuli k nedalekému parku za řekou 

Bečvou, kde sídlí ornitologická stanice 

ORNIS. Kvůli neustálému dešti jsme 

mohli absolvovat jen prohlídku vnitřních 

expozic, ale i ty stály za to. Dětem se 

zvláště líbily 3D brýle pro virtuální realitu 

a relaxační místnost imitující prostředí 

lesa. Na závěr výletu jsme se schovaní pod 

pláštěnkami a deštníky vrátili do centra 

Přerova a rozešli se po nákupech suvenýrů 

a dárečků. Ač nám počasí tentokrát 

nepřálo, účel školního výletu byl naplněn 

beze zbytku a všichni byli nakonec 

spokojeni. 
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Kosmický zážitkový stan 

V pátek 24. května do místní mateřské školy zavítal Kosmický zážitkový stan, jedinečný 

projekt vzdělávacích pořadů o vesmíru. Programu se zúčastnili děti MŠ i naši žáci. Děti 

rozděleny do tří skupin podle věku absolvovaly tematické pořady vleže uvnitř velkého 

nafukovacího stanu. Poté – už mimo stan – vytvářely z vlastních těl dynamickou Sluneční 

soustavu či Vesmír, aby lépe pochopily pohyb vesmírných těles. Ti, co zrovna nebyli ve 

stanu nebo neobíhali kolem Slunce, mohli zkusit poskládat puzzle s astronomickými 

motivy. Žáci měli možnost si zážitkovou metodou zopakovat už nabyté vědomosti, 

případně své znalosti rozšířit. 

Více info o projetku zde: http://www.zazitkovystan.cz  

Exkurze u vyškovských hasičů 

V úterý 11. června jsme vyrazili příměstskou linkou do Vyškova, abychom lépe poznali 

práci místních profesionálních hasičů. Na stanici se nás ujal mladý hasič Tom s několika 

kolegy, kteří nám názorně předvedli, jak jsou hasiči vystrojeni a co všechno se může dít 

při výjezdu. Ukázali nám vybavení hasičských aut a vysvětlili, jak co funguje. Pak na 

louce za stanicí proběhla ukázka hašení hořícího fritovacího hrnce a na úplný závěr si 

všichni vyzkoušeli 

hašení proudnicí, při 

němž se děti mohly 

na rozpáleném 

slunci i trochu 

ochladit. Zpět do 

Hoštic jsme se 

vraceli oblíbenou 

lokálkou a do školy 

jsme došli právě k 

obědu.  

 

http://www.zazitkovystan.cz/
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Perly našich žáků 

Pane učiteli, víte, co bych chtěl vědět? Co dělá můj děda. A víte proč? Protože je mrtvej. 

Náš pes má na obočí čárkované tečky. 

Já mám doma takovou dloooouhou kuličku. 

Jaká je to vážná hudba ? ...Odvážná !!! 

Kozlův (správně Karlův ) most měří 520 m. 

Jak se jmenuje nejvyšší představitel římsko-katolické církve? – pařez! 

Strom, jehož plody jsou žaludy….žaludník. 

Název rostliny, které se říká doutník…doutník obecný!  (správně orobinec širolistý) 

Leknín bílý se živí bakteriemi 

Maminka od selátka? ….svině…a tatínek??? …bizon  

Co nás ještě čeká na konci školního roku 

Vlastivědný výlet do Švábenic.    Rozloučení s páťáky v kulturním domě. 

Slavnostní ukončení školního roku na obecním úřadě. 

 

Velikonoční týden – barevné dny 
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Ze života mateřské školy 
  

V naší školce se nikdy nenudíme… 

Velikonoce jsme si u nás v MŠ opravdu užili. Povídali jsme si o různých tradicích, 

zvycích, a to nejen u nás, ale i v ostatních zemích. Některé jsme si sami na vlastní kůži i 

vyzkoušeli a velmi se u nich pobavili. Zajímavé bylo přehazování střechy vejci (pochází z 

Německa) nebo vajíčková bitva. Překvapením byl dopis od velikonočního zajíčka, který 

si pro nás připravil dobrodružnou cestu s hledáním vajíček s nelehkými úkoly. Závěrem 

našeho putování na nás čekal zakopaný poklad na školní zahradě, který jsme museli sami 

vykopat.  

Velkou zábavou pro naše předškoláky byly návštěvy bazénu, probíhající každý 

dubnový pátek. Vodní radovánky pod dohledem plaveckého instruktora si předškoláci ve 

vodě opravdu užili. 

V polovině dubna nám ve třídě vyrostl 

obrovský stan, který uvnitř ukrýval celý 

vesmír. Děti pohodlně ulehly a s nadšením 

sledovaly nad hlavou hvězdy, planety a jiná 

nebeská tělesa. Zábavnou, pohádkovou 

formou se dozvěděly spoustu zajímavých 

informací.  

Poslední květnový týden jsme všichni 

společně nasedli do autobusu a vyjeli na 

výlet na ekofarmu Jalový dvůr. Přestože nám 

počasí nepřálo a od rána pršelo, nenechali 

jsme se odradit. Vydali jsme se na cestu vybaveni pláštěnkami, gumáky, pořádnou 

svačinou a vírou, že se počasí umoudří. Po příjezdu na místo jsme se řádně posilnili, 

abychom nabrali sílu. Než jsme shlédli vnitřní část farmy, tak nás počasí vyslyšelo a 

opravdu přestalo pršet a už nám nic nebránilo v další skvělé zábavě. Nakonec se děti 

povozily na koni. Jízdu zvládli hravě i ti nejmenší. Do školky jsme se vraceli se 

sluníčkem, plni dojmů, zážitků a řádně unaveni. 

Den dětí jsme oslavili 30. května. Hned ráno za námi přijelo divadlo s pohádkou 

Skřítek Vítek. Poté jsme se přesunuli na zahradu, kde se děti rozeběhly na jednotlivá 

stanoviště a soutěžily v 

nejrůznějších disciplínách. Protože 

všichni podali výborné sportovní 

výkony a všichni vyhráli, byli 

odměněni medailí. Pozvali jsme si v 

tento den paní malířku obličejů, 

která všechny děti proměnila podle 

jejich přání. Ze školky domů tak 

odcházeli tygříci, víly, pejskové a 

jiní.  

Protože jsme zvídaví a máme 

rádi zvířátka, rozhodli jsme se 
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chovat motýly. Pořídili jsme si larvy, které krmíme a každý den pozorujeme, jak se mění 

v housenky. Už se těšíme, jak se zakuklí a pak nám vyletí krásní, barevní motýli, které 

před prázdninami vypustíme do přírody.  

V červnu jsme také rádi využili pozvání a  podívali jsme se  do Muzea 

zemědělských strojů ZOD Haná. Samozřejmě na konci školního roku nesmí chybět 

slavnostní rozloučení s našimi předškoláky. Součástí naší oslavy bude skládání slibu 

školáka.  

Na závěr bychom Vám všem chtěli popřát krásné letní prázdniny, bohaté na zážitky 

a především rodinnou pohodu. 

 

                                                                                       kolektiv MŠ 

 

Kulturní akce 
 

Probouzení broučků se zvonečkovým průvodem a vynášením Moreny 

 

Na Smrtnou neděli 7.4. jsme využili příležitosti podle tradic ukončit zimu a oslavit 

začátek jara. Proto jsme se sešli v kulturním 

domě, kde jsme se na to mohli dobře připravit. 

Vyráběli jsme Moranu, neboli znamení zimy, 

ale také letečka, kytičky či velikonoční 

přáníčka, která jsou zase předzvěstí 

přicházejícího jara. Jako první přišla na řadu 

samozřejmě Morana, která se za tradičních 

popěvků dětí vhodila do potoka a nechala 

odplout. A protože zima byla již definitivně 

pryč, mohli jsme zasadit u obecního úřadu 

vyrobené kytičky a přečíst si pohádku o 

pampelišce. Ale co by to bylo za jaro, kdyby nám stále spinkali námi na podzim uspaní 

broučci. Proto jsme šli za cinkání zvonečků ke 

kostelu na místo, kde jsme je uspali, opět 

probudit, což se nám samozřejmě náramně 

povedlo a jaro mohlo s klidným srdcem začít.  

 

Pálení čarodějnic 

 

Co by asi mohli všechny naše 

čarodějnice a čarodějové ze vsi dělat na 

Filipojakubskou noc? Co jiného, než ji 
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pořádně oslavit. Začátek nám ale ještě zpestřil nečekaný nevšední zážitek v podobě 

stavění máje, na což se se zaujetím dívali nejen děti, ale i my dospělí. Pak už si ale malí 

čarodějníci vzali Čarodějnickou zmolu a šli se zdokonalovat v jejich umění, za které si po 

dokončení výcviku mohli převzít odměnu a čtyřlístek pro štěstí. Abychom dali naší 

čarodějnici na hranici ještě malou chvíli, zatančilo se na pár písniček, kde se obzvláště 

minimálně jedna stala hitem pokračujícího večera i u starší generace. Zúčastnění si jistě 

dobře rozpomenou na pochod pana 

Čudli.   

Pak nastala chvíle zapálit vatru i 

s čarodějnicí a pochutnat si na buřtech, 

ještě před jedním z vrcholů večera, 

kterým byla ohnivá show v provedení 

skupiny Ohnivci, kdy nám po jejich 

konci večer hezky sklouzl do volné 

zábavy na Kiosku.  

 

Špuntí městečko ke dni dětí 

 

Dětský den se konal vcelku nedávno, 

proto zúčastnění si ho jistě dobře vybaví, 

ale pro ty ostatní se pokusíme popsat námi 

trošku netradičně pojatý a z obvyklých 

kolejích vybočený styl, kterým jsme ho pojali. 

Děti se u nás u koupaliště na hasičské dráze 

staly občany městečka, kde si mohly svou 

šikovností a pílí vydělat různými řemesly 

(stolař, záchranář, farmář, zahradník, úklidová 

četa, atd.) speciální 

dětské peníze, které si 

následně vyzvedly v 

bance a mohly je utrácet 

za zábavu v podobě 

skákacího hradu, jízdy na 

koni, třpytivého tetování, 

kroketu, či si dát popcorn 

nebo v našem 

baruosvěžující drink. 

Každý špuntík, kterých 

bylo popravdě mnohem 



2/2019                                                         Zpravodaj obce                                            červen 2019 

__________________________________________________________________________________    

16 

 

 

 

 

více, než jsme očekávali, se v našem Špuntím městečku 

dozajista osvědčil a mohl si užívat. Proto si myslím, že 

pro příští rok máme určitě o vymýšlení jedné dětské akce 

míň a po vychytání pár mušek ji můžeme směle 

zopakovat.  

 

Co Vás čeká a nemine 

 

Na následující měsíce máme v plánu tři akce. Ta 

první bude hned na hody, kdy budeme pořádat v sobotu 

22.6.  vše, co se bude konat v areálu za kulturním domem. 

Tudíž Vás všechny zveme na koncert Karla Gotta revival, 

druhý ročník ochutnávky vín s cimbálovou muzikou, 

doprovodný program a diskotéku.  

Další akce na sebe nenechá 

dlouho čekat a již 26.6. od 16.hod.  

bude v kulturním domě přednáška 

pro všechny věkové kategorie o 

cholesterolu, kde se zajímavou 

formou můžete dozvědět více o tom, 

co to vlastně cholesterol je, jak nám 

může jeho vysoká hladina škodit a 

jak ho správně zvládnout. Přednášet 

budou lékař – specialista a nutriční 

terapeutka, od které se dozvíme, jak 

jíst chutně a zdravě. Součástí bude i 

možnost nechat si cholesterol změřit 

a hned si u pana doktora z FN Brno 

vyhodnotit výsledky. V době 

přestávky, či na konci semináře 

bude ochutnávka šťáv firmy 

Rabenhorst (bio šťávy z 

ekologického zemědělství), s 

možnosti zakoupení. Přednáška je 

zdarma, lehké občerstvení zajištěno. 

A poslední akcí, jak jsem již 

v předešlém vydání zpravodaje 

slibovali, bude stanování s dětmi, 

které bychom rádi vsadili do půlky 

července.  

Přejeme Vám tedy povedené léto, kdy se my budeme těšit, že se Vy budete těšit na 

naše akce, kde se opět potkáme.  

 

 Za organizátory J. a F. Blažkovi 
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Společenská kronika         
 

 

Ve druhém čtvrtletí tohoto roku 

 oslavili svá životní výročí tito naši občané 

 

 70 let   Jan Wachtel 

 75 let   Marta Zarembová 

 75 let   Jitka Brhelová 

 75 let   Jarmil Štolfa 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 



 

SDH Hoštice-Heroltice informuje 
   

Prodlužující se dny a stoupající teploty jsou neklamnou známkou, že se blíží léto. S 

létem přichází prázdniny a čas dovolených.  

Ale nejdříve se jako obvykle ohlédneme za tím, co se stalo. Po dramatickém 

začátku roku se ani toto období neobešlo bez mimořádných událostí. Ve středu 17. dubna 

byl nahlášen ve 20.18 hodin požár na břehu potoka v Hošticích u hájku. Zásahová 

jednotka se dostavila na místo ve 20.30 a vyhodnotila, že nebude potřeba povolávat 

posily. Bylo zřízeno čerpací stanoviště na břehu a nasazen jeden „C“ vodní proud, požár 

byl zlikvidovaný ve 21.10 hodin.  Bylo zjištěno, že došlo k zahoření odpadu, který je na 

břehy vyvážen, škoda tedy byla nulová. Ale je třeba upozornit, že zakládání černých 

skládek je nelegální, stejně jako spalování odpadu. Pokud už z jakéhokoliv důvodu ve 

volné krajině rozděláváte oheň, nikdy jej nenechávejte bez dozoru.  

Na státní svátek 8. května se jako tradičně uskutečnila v Topolanech okrsková 

soutěž v požárním sportu. Výsledné pořadí: 1. SDH Topolany, 2. SDH Hoštice-Heroltice, 

3. SDH Moravské Prusy. 

Přestože prázdniny teprve začínají, dovoluji si Vás pozvat na Hasičské odpoledne, 

které se uskuteční v sobotu 31. srpna od 14 hodin na hasičské dráze v Hošticích. Můžete 

se těšit na ukázky profesionální hasičské techniky, sestřikování plechovek, první pomoc a 

samozřejmě hustou pěnu a vodotrysk.  

Závěrem všem přeji příjemné prožití prázdnin a dovolených. 

 

        Za SDH Jan Knápek 

 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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Shrnutí sezony TJ Hoštice - Heroltice 2018 – 2019 oddíl kopané 
 

Přípravka starší OS sk. A 

Hráči starší přípravky  pod vedením Jana Wachtela dosahovali po celou sezonu 

pěkných výkonů, umístili se na hezkém 5. místě s 13 body. 

V této kategorii však na prvním místě nejsou výsledky, ale nejdůležitější je, aby 

fotbal jako takový naše malé hráče bavil. Malí fotbalisté mají v dnešní době plno jiných 

lákavějších odreagování, proto jsme rádi, že se kluci fotbalu věnují a doufáme, že se 

fotbalu dále věnovat budou. 

Velké poděkování patří rodičům hráčů a především Janu Wachtelovi za vzorné 

vedení družstva. 

 

B mužstvo IV. třída sk. A okresní soutěže 

Hráči naší „Benfiky“ se umístili na 7. místě s 15 body. Bodů to není moc.  V této 

soutěži, jejíž úroveň stále klesá; hrají především starší hráči. Je třeba, aby za B mužstvo 

hrálo co nejvíce mladých hráčů, aby úroveň našeho mužstva zvedli, a aby B mužstvo 

plnilo tu roli, kterou bychom chtěli, tzn. být základnou pro naše A mužstvo. Mužstvo 

vedl Jiří Petržela. 

 

A mužstvo III. Třída sk. A okresní soutěže 

Naše A mužstvo se umístilo na krásném 4. místě s 57 body. Mužstvo po celou 

sezonu vedl Michal Jünger, jeho asistenty byli Jiří Jenáček a Jiří Petržela. Před sezonou 

se mužstvo povedlo doplnit o Jana Koláře, Jana Husáka, Adama Kocourka a v zimní 

přestávce se k mužstvu připojil ještě Erik Jünger. Podzimní část sezony se vcelku 

povedla, avšak mužstvo si neodpustilo několik zbytečných ztrát bodů i s celky,  které pak 

na jaře jasnými výsledky přehrálo. Především tedy jarní část sezony ukázala, že při lepší 

tréninkové vůli a při udržení nebo vhodném doplnění kádru, jsme schopni se prát o špici 

tabulky. Jarních deset výher v řadě je povzbuzením do další práce. Poděkování za tuto 

sezonu patří především trenérovi Michalu Jüngerovi, který svými nápaditými a náročným 

tréninky pozvedl úroveň našeho mužstva. Těšíme se na další spolupráci.  

Chtěli bychom poděkovat také naším fanouškům, kteří pravidelně navštěvovali 

naše zápasy. Zároveň si myslíme,  že při současných výsledcích a vzorné reprezentaci 

naší obce by si naše zápasy zasloužily vyšší návštěvu. I naši hráči si to určitě zaslouží.  

S koncem sezony nesmíme zapomenout na práci, kterou pro náš klub již několik let 

nezištně vytváří náš předseda, pan Vlastimil Provazník. Tímto bychom mu chtěli ze srdce 

poděkovat.  

Jako přidanou hodnotu musíme zmínit fakt, že se nám všem podařila stmelit 

výborná fotbalová parta, která tvoří výborný kolektiv i mimo hřiště. A to je na vesnickém 

fotbale asi to nejdůležitější.  

V minulém roce se podle našeho názoru podařila oslava 80ti let kopané v naší obci. 

Je třeba zmínit, že při této příležitosti se podařilo částečně zrekonstruovat náš fotbalový 

areál. Za to vše chceme poděkovat všem zúčastněným, kteří  ve svém volném čase na 

těchto brigádách pracovali.  

výbor TJ Hoštice - Heroltice  
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Z farnosti 
  

 „Prázdniny…jsem šťastný, mám volno... Čas pro sebe, čas pro tebe. Očekávám 

mnoho – slunce, oblaka, vítr, vodu, dálky, přátele. Otevři mi oči pro krásu svého světa, 

dej mi pozorný sluch pro hlas stvoření. Děkuji Ti za ty dny volnosti. Dej, ať nasbírám 

sílu, abych byl laskavější. 

Setkám se s lidmi, blízkými i cizími, děkuji ti a prosím Tě, abych jim dovedl 

naslouchat, abych se přiblížil jim i jejich světu, abych jim porozuměl, neboť mám čas. 

Dej mi slova a činy, které dávají radost. Na všech cestách ať je se mnou Tvá láska. Dej, 

ať se vrátím domů bohatý zkušenostmi a novou silou.“ 

 

Moji milí,  

 

těší mě, že se s Vámi mohu opět na stránkách Zpravodaje obce  podělit  o pár 

myšlenek. V Bibli je psáno: Všechno má určitou chvíli, všechno má svůj čas - je čas 

budovat i čas bořit. Je čas plakat i čas smát se. Je čas boje i čas pokoje. (srov. Kaz 3, 1-8) 

Můžeme doplnit – je čas práce a učení, je čas prázdnin a  dovolených. Čas bez práce, čas 

bez školy! 

Ale i  o  prázdninách můžeme my dospělí do školy - do školy k  dětem. Víte proč?  

Ony se totiž ještě umí divit: Proč tak krásně kvetou kytky? Proč je voda tak průzračná? 

Proč je nebe tak modré? Proč je tolik hvězd na obloze? Máme se co učit od dětí, je tolik 

důvodů k úžasu, které my někdy ve shonu pracovních dnů vůbec nevnímáme! Během 

roku na to nemáme čas. Divíme se jiným věcem, často nepříjemným.  

Prázdniny jsou časem odpočinku, větší blízkosti s našimi dětmi či vnoučaty, také 

podivu nad přírodou, nad dobrými lidmi, ale i časem poděkování za to všechno. 

Nepříjemných věcí je dost po celý rok. Teď nastal čas být otevřený pro ty příjemné. Moje 

maminka říkávala: „U jídla se nemluví o katastrofách.“ Zkusme to o dovolené! Mluvme 

o kráse, mlčme a podivujme se! 

Člověk, který nezná úžas nad znovuobjevením zevšednělé krásy, který nechválí a  

neděkuje, vlastně živoří, nežije. Možná má leda potěšení z toho, že soused nemůže 

k moři, že kolega má horší auto a méně plnou peněženku. Takový člověk je jako moucha 

v hrnci s medem. Často si myslí: „Co je mně po všech?“ Jenže… Jenže i když má třeba 

dostatek všeho, co by chtěl, najednou mu něco chybí.  Stejně jako té mouše v medu 

křidélka neslouží, jsou slepena medem. Kdo pomůže? Možná nový pohled na věc, nebo  

třeba právě ty děti! Ta jejich škola dětství a úžasu nad vším tak obyčejným a zároveň tak 

zázračným kolem nás. Není samozřejmé, že to máme.   

Koncem června začíná letní období a pro mnoho lidí začíná dovolená. Přeji všem, 

aby mohli pěkně prožít alespoň několik dní zaslouženého klidu a oddechu. 

Zároveň bych chtěl ty, kteří se chystají na cestu do různých míst jejich 

prázdninového pobytu, vybídnout k opatrnosti. Bohužel každý den, a zvláště o víkendech, 

dochází na silnicích k nehodám, při nichž je tragicky zmařeno mnoho lidských životů; a 

více než polovina obětí jsou mladí lidé. V posledních letech bylo vykonáno mnoho pro 

to, aby se těmto strašlivým událostem předešlo, ale s přispěním a nasazením všech se 
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může a musí udělat ještě mnohem víc. 

Je třeba potírat nepozornost a povrchnost, jež mohou ve vteřině zničit vlastní 

budoucnost i budoucnost druhých lidí. Život je cenný a jedinečný. Je třeba si ho neustále 

vážit a chránit ho, mimo jiné také korektním a rozvážným chováním na silnicích. 

Přeji Vám  krásné  dny zasloužené dovolené a dětem pěkné prázdniny, spoustu  

hezkých zážitků a všem načerpání nových sil pro další práci nebo školní povinnosti. 

Vyprošuji Vám Boží ochranu. 

P. Krzysztof, Váš farář  

 

Z historie obce 
 

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

1926.  Opis je doslovný a z dnešního pohledu může obsahovat pravopisné chyby.  

Vybraný úryvek zaznamenal snahu kronikáře o popis těžkého roku 1939. Je zřejmé, že 

zápis je stručnou chronologií událostí bez vyjádření hodnocení či názoru.  
======================================================================= 
R. 1926 

„V tomto roce dlužno zaznamenati intenzivní rozvoj radiofonie. U nás rozvoj 

podnícen hlavně tím, že v Brně – Komárově postavena byla  Marconiho vysílací stanice s 

délkou vlny 521 m o výkonnosti 2,4 Kw. K tomu hned možno zaznamenati, že dnem 14. 

XI. t.r. pro vzájemném rušení některých  bližších stanic s příbuznou délkou vln, změněny 

délky vln, a to: Brno místo 521 m má nyní vlnu 441,2 m, Praha místo 372 m, nyní 348,9 

m (energie 5 Kw), Bratislava nezměněna 300m (0.5Kw), Vídeň I. 531 m změněna na 

588,2 m, Videň II. 582,5 m na 517,2 m. 

Snad bude zajímavo uvésti, jak se vlny pro radiofonii vypočtou: Základem nových 

vln je přesné měření v kilocyklech. Jak známo vysílá se radiotelefonie vysokofrekventním 

střídavým proudem, tj. proudem, jehož směr se mění za 1 vteřinu 500 a ž 30 milionkrát. 

Proud  budí v anténě vlny, jež se šíří rychlostí světla, tedy 300.000 kin za 1 vteřinu. Vlna 

vzniká každou periodou kmitání střídavého proudu. 

Okruh, ve kterém lze levnou krystalovou stanicí přijímati je velmi značný. Na př. 

Prahu a Brno lze dobře přijímati na krystal (leštěnce olovnatého-galenit) v okruhu 60,80 

až 100 km, Bratislavu v okruhu 30 km. V sídle vysílací stanice lze přijímati na krystal i 

pomocí antény vnitřní – rámové. Cena krystalu je nyní kol 10 Kč. Krystalový přijímač je 

zařízen vždy jen na sluchátka, kterých je mnoho  druhů v ceně od 50 do 145 Kč za kus na 

2 uši.   

Silnějšího příjmu na sluchátka anebo bez sluchátek na  zv. amplion docílíme stanicí 

lampovou.  

Nejnovější zpráva ze dne 30.XI. t.r. zaznamenává  opět nové zdokonalení, k němuž 

radiofonie spěje a to: 

Inženýrem telegrafní správy v Oslo Petersonovi podařilo se učiniti významný 

vynález na poli bezdrátového přenosu obrazů. Sestrojil jednoduchý přístroj, kterým lze s 

neuvěřitelnou rychlostí přenášeti na dálku obrazy. Byl podniknut právě pokus s vysíláním  

portrétu krále Hakona. Co nejvíce překvapuje, je to, že se podařilo zachytiti obraz na 

krystal. Norský časopis uveřejnil o vynálezu podrobnou zprávu, podle které  aparát stojí 
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jen 400 norských korun  (3000 Kč). Podařilo se tímto prostým aparátem přenášet kresby 

a celé strany tištěného textu. Za minutu přenáším se až 125 cm2 obrazu. Vynálezce 

oznámil, že podnikl pokusy o přenos obrazů se stanicemi americkými a že výlohy jsou 

nepatrné.  

K obyčejnému přijímači na krystal lze připojiti válec, takže kromě  hudby a slova je 

možno  zároveň zachytiti obraz. Petersen ujišťuje, že je otázkou jen krátké doby, že 

vlastník přijímače bude nejen slyšeti na dálku, ale i viděti.  Za pokusů s obyčejným 

aparátem radiotelefonickým bylo mu možno rozesílati i zlomky běžícího filmu. Hlavní 

podstatou vynálezu je  citlivý válec, který nepatrným zesílením reprodukuje zřetelné, čisté 

obrazy. Tímto vynálezem se dosavadní přijímače nepatrně  komplikují a lze též 

zprostředkovati rozhlas  obrazový telegrafií obyčejnou. Blízká doba dočká se tedy asi 

radiových novin, které budou mluvit,  zpívat, hrát i malovat najednou! 

Prvou stanici radiofonickou na příjem krystalem si sám pořídil v našich dvou 

obcích p. Konrád  Kovalík, typograf v Herolticích. Stanička byla velmi  primitivní: cívka 

namotána na lepence, isolátory z hrdel skleněných lahviček ap. Dne 7.března byla poprvé 

v činnosti. Poslech byl velmi slabý. Druhá stanice také  krystalová, ohlášena p. správcem  

Skalou, třetí  zařídil asistent zemědělské kontroly, bytem u obchodníka Jindř. Otevřela v 

Hošticích, p. inž. Navrátil.  Jako 4. přihlášena na pošt. úřadě kryst. stanice říd. učitele, 

kterou instalovat 18.III p. Rob. Paleček z Vyškova  za 650 Kč. Po té zřízeny kryst. stanice 

u pí. Kocourkové v Herolticíc, u Jos. Vlčkové, u nádr. zřízence na zastávce, p. Smékala, 

účetního mlékárny, u pí. Jos. Kočí v Hošticích a p. faráře Kmenta  1. XI. t.r. jest tedy v 

obou obcích 10 stanic přijímacích; z nich  p. Smékal změnil krystalový přijímač na 

čtyřlampovku s amplionem; p. inž. Navrátil a p. Kovalík  mají lampové zesilovače.  

Měsíční poplatek obnáší 10 Kč. Na krystal velmi dobře slyšeti Brno, dobře Vídeň, 

slaběji Berlín a někdy i Prahu. Po změně vln slyšeti Frantukrt. 

V neděli 25. července odhalen v Herolticích pomník 5 padlým vojínům ve světové 

válce (Doležel, Procházka, Šádek, Vlček, Zaremba). Pomník, zhotoven kamenickým 

mistrem Veselým z Ivanovic . 

Ve dnech červnových a červencových konány slavnosti VIII. Sletu všesokolského v 

Praze. Z místní jednoty sokolské súčastnilo se hlavních  slavností sletových ve dne 4., 5. a 

6. VII. pět účastníků.  Slavnosti vydařily se vzdor nestálému počasí skvěle.“ 

 

        redakce – doslovný opis 

 

Kdy a proč se slaví hody 
 

Hody (v Čechách posvícení) je vzpomínková slavnost na posvěcení kostela. Výraz 

„posvícení“ vznikl ze slova „posvěcení“. Dostavba kostela byla pro každou obec 

mimořádná událost, protože jeho stavbě obyvatelé obvykle věnovali mnoho práce a dle  

možností i peněz. Církev sama kostely zpravidla nestavěla, ale po dokončení kostel 

převzala a starala se (a stará) o jeho provoz i údržbu, včetně přípravy a přidělování 

duchovních jednotlivým farnostem pro službu církvi a Bohu. Slavnost posvěcení kostela, 

jsou  farní hody. Tento název se přenesl i na zábavu, která takovou oslavu doprovázela.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Bcen%C3%AD#Svěcení_kostela
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Farnost
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Po dokončení stavby nemohl být kostel hned použit pro bohoslužby. Nejprve se 

musel slavnostním způsobem vyjmout ze světské sféry a posvěcením jej vyčlenit pro 

služby Bohu. Po vysvěcení oltáře biskup s průvodem zpravidla převzal schránku s ostatky 

vybraného světce - patrona  a  uložil je v kostele. Následovalo vysvěcení soch a obrazů a 

slavnostní první mše svatá.  

Termín liturgických hodů, kdy se slaví hodová mše zasvěcená světci farního 

kostela, se řídí  a je stanoven liturgickým kalendářem. Může se proto stát, že slavnost 

liturgických hodů připadne na jiný víkend (dojde k posunu o víkend vpřed či vzad), než 

který by byl  nejbližší svátku patrona kostela.  

Kostel v Hošticích je zasvěcen sv. Janu Křtiteli a v neděli blízko dne svátku jeho 

narození se slaví farní hody v Hošticích. Určitě proto  stojí za zmínku jak historie našeho 

kostela, tak i  život tohoto světce či tradice, zvyky a pověry, které  jsou s tímto svátkem 

spojovány. 

Farní kostel sv. Jana Křtitele v Hošticích je nejstarším dosud stojícím kostelem na 

území bývalého okresu Vyškov. Ve starší literatuře se uvádí, že první zmínky o existenci 

kaple v Hošticích najdeme v listině starší (z r. 1182 nebo 1183), kdy měla být kaple 

darována řádu johanitů (dnes maltézští rytíři).  Těm ve středověku patřilo mimo jiné 

ivanovické panství s Hošticemi či  hrad Orlovice, lidově nazývaný Orlov. Novější 

literatura zasazuje první zmínku o kostele do roku 1398 (zároveň první zmínka o obci 

Hoštice). Stavba kostela pak podle ní pochází z druhé poloviny 14. století,  tedy alespoň 

obvodové zdi. Brzy poté byl patrně upravován, neboť na svátek sv. Bartoloměje roku 

1445 byl kostel vysvěcen a do oltáře  byly vloženy ostatky oděvu sv. Jana Křtitele, sv. 

Jakuba apoštola a dalších světců. V témže století byla  ke kostelu přistavěna věž, kterou 

bylo později třeba několikrát zvyšovat. Postupně byla ke kostelu přistavěna také předsíň  

(asi 17. století) a sakristie (postupně jich bylo několik, současná je z roku 1879) a do 

kostela byl vestavěn hudební kůr. Podle zmínek v archivních dokumentech měla být pod 

kostelem krypta plná lidských kostí a na střeše kostelní lodi malá věžička se zvonkem  

(zvonilo se jím při mši sv.). 

V roce 1911 byl kostel opraven, byla dána nová střecha na zvýšenou věž a do ní 

instalovány věžní hodiny. V roce 1938 byla pozlacena makovice a kostel vymalován. Na 

přelomu 20. a 21. století proběhla oprava kostela.  

Jan Křtitel (24.6.) byl podle Ježíše největším ze všech proroků. Podle Nového 

zákona se narodil kolem roku 1 n.l. Alžbětě, sestřenici Panny Marie a chrámovému knězi 

Zachariášovi, kterému narození syna předpověděl anděl. Ve svých 27 letech odešel Jan 

Křtitel do judské pustiny kázat a své následovníky a zároveň i  Ježíše křtil v řece Jordán. 

Díky kritizování krále Heroda kvůli jeho cizoložskému svazku s bratrovou ženou 

Herodianou byl vsazen do vězení. Herodiana, vedená snahou  Jana zprovodit ze světa,  k 

tomuto zneužila svou dceru Salomé. Herodes Antipa okouzlen tancem Salomé, jí přislíbil 

splnění jakéhokoliv přání. Na matčinu radu si Salomé vyžádala Janovu hlavu. Herodes 

tedy musel svůj slib splnit a proto byl Jan kolem roku 30 n.l. sťat. 

Svátek sv. Jana Křtitele je téměř jedinečný církevní svátek, kdy se slaví narození 

světce. U většiny světců totiž slavíme výročí jejich smrti. Jan Křtitel bývá znázorněn s 

křížem a beránkem. Je patronem slavnosti křtu a řeholníků. Je zřejmé, že kostel 

v Hošticích je zasvěcen mimořádnému světci,  který vynikal svou odvahou, pokorou, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohoslu%C5%BEba
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%AFh
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD
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vírou, sebezapřením, moudrostí i smyslem pro spravedlnost a morálku. 

Podle lidového zvyku na den svatého Jana Křtitele přehazovali hospodáři oves přes 

krávy, aby hodně dojily. Polední zvon zas připomínal, že byl ten pravý čas k natrhání 

jakýchkoliv bylin, tzv. „svatojánské koření“, které bylo prý dobré jak na vaření, tak i na 

léčení.  

Světnice se na svatého Jana Křtitele nezametala, aby se nevymetlo rodinné štěstí. 

Ve světnici se za trám dávalo „svatojánské zelí“. Platilo kolik členů rodiny, tolik proutků. 

Na severu a východě Čech stlali „svatojánskou postýlku“. Svátečně oděni natrhali 

koření (vlčí mák, chrpu, bílý bez, heřmánek mateřídoušku, jahodiny, bílé růže aj.). 

Přinesli je domů, nastlali je pod stůl, ozdobili svatými obrázky a věřili, že si tam v noci 

přijde svatý Jan odpočinout. Postýlku tam nechávali až 8 dní, poté koření nasušili a 

používali je například do koupele nebo k léčení dobytka. Místy rodiče vkládali do 

svatojánské postýlky malou nadílku nebo peníz pro děti. 

Svatojánský chlebíček nebo také chléb sv. Jana je vlastně plod (lusky) rohovníku 

obecného, což je 3-4 metry vysoký strom, kterému se daří zejména v oblasti Středomoří. 

Jeho plody jsou tmavohnědé lusky s pórovitou dužninou, obsahující 6 až 8 semen. Ty 

slouží k výrobě lihu a sirupu, používaným v cukrářské výrobě. Dříve k nám byl pro 

velkou oblibu dovážen, dnes slouží převážně jako krmivo pro domácí zvířata. Podle 

legendy se jím svatý Jan živil 40 dní. Pro svou neuvěřitelnou stálou hmotnost (0,2 gramu) 

byla semena používána jako pro přesné vážení už ve středověku.  

Chtělo-li děvče vědět, za koho se provdá, natrhalo v předvečer svátku Jana Křtitele 

devatero kvítí (kopretinu, růži, smolničku, chrpu, rozchodníček, čičmudíček, 

mateřídoušku, fialku a zvonek), a to aniž by při tom promluvilo nebo se ohlédlo. Večer si 

devatero kvítí dalo pod hlavu pod polštář a ve snu se jí prý zjevil její vyvolený. 

Na přípravě svatojánských ohňů se vždy podílela zejména mladá chasa z celé vsi. 

Základem svatojánského ohně byla často jedle s oloupanou kůrou. Její obstarání měli na 

starosti mládenci. Dívky mezitím vyhledaly devatero kvítí, z něhož pletly věnec. Jím pak 

ozdobily vršek jedle, přidaly červené pentle a takto ozdobenou jedli pak vztyčily na 

kopci, vévodícímu okolí. Pod strom nanosily chrastí a zelené chvojí, které bylo hlavním 

živitelem svatojánského ohně. Kolem zapáleného ohně všichni tančili a hráli hry. Děvčata 

například prohazovala skrze plameny věnečky a mládenci se je na druhé straně snažili 

chytat. Pokud mládenec takový věneček chytil, znamenalo to, že budoucí společný vztah 

bude ve znamení věrnosti. Díval-li se někdo do ohně skrze věneček upletený z černobílu, 

byl ochráněn od bolesti hlavy a očí. Dal-li si takový věnec na hlavu a větší kolem pasu, 

byl chráněn před vším zlým. Známé skákání přes oheň mělo úspěšnému skokanovi 

přivodit pevné zdraví a výška jeho skoku zas značila, jak vysoký vyroste len na polích. 

Ve dvojicích se zas skákalo, aby se zjistilo, zda čeká skákající pár šťastné manželství. 

Mnohdy se také zapalovala košťata a hořící se vyhazovala do vzduchu, aby tím zastrašili 

čarodějnice a zároveň se věřilo, ten kdo hořící koště vyhazuje, bude tolik let živ a zdráv, 

kolikrát se mu koště podaří vyhodit do vzduchu, aniž by v povětří nebo po dopadu na 

zem zhaslo. Zapalovala se též stará loukoťová kola pomazaná smolou, která se pouštěla z 

kopce dolů, což symbolizovalo padající slunce. 

Svatojánská noc, kdy slunce díky svému světlu a teplu vládlo zemi přes den a noc 

podle představ našich pohanských předků skrývala mnohá tajemství. Vzhledem k 
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výjimečnosti této noci se mělo za to, že ožívají tajemné síly a země vydává své poklady. 

Rozestupovaly se skály a otevírala země. K nalezení takového místa bylo zapotřebí nalézt 

kvetoucí kapradí. To kvetlo přesně o půlnoci a vydávalo zlatavou záři. Získat takový květ 

však nebylo vůbec snadné, protože ho prý střežily mocnosti temné. Krom čertů a 

čarodějnic v lese číhalo mnoho dalších nástrah jako například bludný kořen nebo 

bludičky, které člověka lákaly do bažin. Člověk, který překonal všechny nástrahy a 

poklad objevil, si měl z něho měl vzít jen tolik kolik unesl, jinak by jeho duše propadla 

pro jeho nenasytnost peklu. 
 

   redakce – převzato, kráceno, zdroj - zpracování Mgr. Emy Šimkové a  internet 

 

 

2. Sportovní odpoledne pro Šimonka 
 

Dne 18. 5. 2019 se v prostorách fotbalového hřiště v Hošticích-Herolticích konal 

již druhý ročník benefiční akce na podporu Šimonka Bozděcha. Organizátoři si i letos 

dali za cíl finančně pomoci chlapci, který bojuje s dětskou mozkovou obrnou. Uspořádali 

proto bohatý program pro děti i dospělé, který mohli návštěvníci ocenit dobrovolným 

slosovatelným vstupným. Motivací tak byl nejen pocit z dobrého skutku, ale možnost 

výhry hodnotných cen v tombole.  

A jaké atrakce na příchozí čekaly? Jedním 

z největších taháků letošního ročníku byla ukázka 

vojenské techniky, konkrétně obrněných vozidel 

Dingo a 

Pandur. 

Nechyběli ani 

zástupci hasičů 

a policie, kteří 

si připravili pro 

děti vlastní program, jehož součástí byla například 

střelba ze vzduchovky.  

Odpoledne pro Šimonka však nenese přívlastek 

„sportovní“ pro nic za nic. I letos byl kladen apel 

především na pohyb a v rámci hesla „sportem pro 

dobrou věc“  se tak všichni mohli bavit celý den. 

Na velkém hřišti probíhaly turnaje fotbalových 

přípravek ze širokého okolí, přičemž poháry za 

první místa si odvezly týmy z Vyškova. Souběžně 

bylo možné sledovat i utkání v malé kopané a od 

17.00 hodin se velké hřiště zaplnilo hráči z Hoštic 

a Dědic ze sk. A muži v rámci mistrovského 

utkání. 

Sportovní vyžití bylo samozřejmě přichystáno i pro ty, kteří se osobně do 

fotbalových zápasů nezapojili. Velký úspěch u dětí sklidily šlapací káry i další aktivity, 

jako bylo například skákání v pytli či jízda na elektrokolech. Novinkou letošního ročníku 
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byla živá kapela Evoluce, která všem návštěvníkům veškeré aktivity zpříjemňovala svým 

koncertem. A každý, kdo vydržel až do večera, se mohl zúčastnit zábavy v kulturním 

domě, kterou provázela kapela Veřejná zkouška. 

Večer bylo zapotřebí oslavit mnohé. Nejen výborné počasí, které se po celý den 

vyvedlo na výbornou, ale především fakt, že výtěžek z dobrovolného vstupného byl 

jednou tak vysoký, jak u předchozího ročníku. Částku 77 000 Kč rodiče Šimonka plánují 

využít na nákup rodinného vozu, který bude více vyhovovat chlapcovým potřebám a 

zdravotním omezením. 

Organizátoři děkují všem, díky kterým bylo možné tuto akci finančně uskutečnit a 

především Vám, návštěvníkům, kteří jste neváhali a přišli podpořit dobrou věc. 

 

Lucie Bednářová – organizátorka 

 

 

Poděkování 
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Když se řekne... 
 

V češtině používáme řadu rčení, přirovnání a výrazů, které skrývají nějakou 

historickou nebo mytologickou souvislost. Její pravý smysl se s léty často vytratil. 

Umíme je sice většinou použít ve správnou chvíli, ale už nevíme, jak taková rčení 

vznikla. 

Medvědí služba je často užívané rčení, které znamená, že i když někdo vykoná 

určitý čin v dobrém úmyslu, může druhému spíše uškodit, než prospět. Medvědí služba 

tedy znamená snahu pomoci, která se obrátí v pravý opak. 

Medvědí služba není rčení lidové, ale původem literární. Označení se vyskytovalo v 

Krylovově bajce s názvem Poustevník a medvěd, ve které chce medvěd odehnat mouchu 

z hlavy spícího poustevníka, aby ho nerušila, ale poustevníka tak zabije. 

Achillovou patou je míněno zranitelné místo. Pojem se odvozuje od řeckého 

hrdiny Achillea, bojovníka v trójské válce. Jeho matka, bohyně Thetis, ho ihned po 

narození ponořila do řeky Styx a učinila ho tak nezranitelným, takže ho žádný smrtelník 

nemohl zabít. nPata, za kterou ho držela, byl jediným Achillovým zranitelným místem. 

Právě Achillovu patu zasáhl šípem trojský princ Paris a Achilleus zemřel. 

Označení  Šalamounské rozhodnutí se používá u rozepří, které jsou zdánlivě 

neřešitelné a jsou rozhodnuty nečekaně, moudře a spravedlivě. Název má toto spojení 

podle příběhu o králi Šalamounovi, který měl rozhodnout spor dvou žen o narozené dítě. 

Obě tvrdily, že jsou jeho matkami. Šalamoun přikázal dítě rozpůlit a dát každé ženě část. 

Jedna z nich s tímto rozhodnutím souhlasila, druhá řekla, ať raději dá dítě soupeřce, než 

aby ho zabil. Tu pak Šalamoun označil jako pravou matku a dítě jí nechal odevzdat. 

Jablko sváru je  symbol něčeho, co zapříčinilo nehodu, složité jednání, spory a 

nepřátelství. Často se v pověstích, bájích a pohádkách setkáme s tím, že se kdosi 

„důležitý" nepozve na svatbu. Traduje se, že jednou se ženil jakýsi Pelés a poněvadž byl 

krásný a náramně narcisticky hrdý, pozval na svatbu všechny řecké bohy a bohyně. Ale 

až na jednu. Docela prostým omylem nepozval Eris, bohyni sváru. Mazaná Eris dělala 

jakoby nic, ale když byla zábava v nejlepším vhodila mezi svatebčany jablko. Na něm 

bylo napsáno: Nejkrásnější bohyni. A bylo to tu. To bylo slovo do pranice. V úvahu 

přicházely Héra – Diova manželka, Pallas Athéna – bohyně moudrosti a umění a Afrodíta 

– bohyně lásky. Nikdo si ale na žádné úsudky netroufl a všichni se chtěli vyhnout 

neshodám s tak významnými nebešťankami. Volba soudu nakonec padla na krásného 

pastevce Parida, ve skutečnosti pohozeného syna trojského krále Priama. Každá z bohyň 

se ho snažila podplatit. Héra mu za příznivý rozsudek nabídla moc a slávu, Athéna 

moudrost a Afrodíta nejkrásnější ženu na světě Helenu. Paris se dlouho nerozmýšlel a 

jablko odevzdal Afrodítě. Jenže ouha. Největší krasavice byla vdaná za spartského krále 

Meneláa. Paris musel Helenu unést a ukrýt v Tróji. Druhé dvě bohyně zuřily, přidaly se 

logicky na stranu krále Meneláa a nebylo těžké králi získat i podporu celého Řecka. 

Zanedlouho ke břehům Tróje, vyrazilo 1200 korábů. Válka pro krásnou Helenu pak trvala 

deset let a padlo v ní mnoho desítek tisíc bojovníků. To všechno pro jedno malé 

opomenutí. Tedy alespoň podle pověsti… 
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Fiškus – to se obvykle říká tomu, komu to tzv. myslí, kdo je prozíravý. Zkrátka 

řečeno „fiškus“ nebo  kdo má pořádný „fištrón“, ten se ve světě neztratí. Slovo fiškus 

nebo též fiskus pochází z latinského physicus, tedy lékař či léčitel. Slovo fištrón ve 

významu chytrost, důvtip, nápaditost pochází z německého slova Fischtran. Fisch 

znamená v češtině ryba, a Tran je rybí tuk. Patrně se věřilo, že rybí tuk má posilující 

účinky nejen na tělo, ale i na duševní schopnosti. 

Muž, který dal nepořádku jméno, se narodil jako Pieter Brueghel v 16. století v 

malé holanské vesničce. Podle něho je užíván výraz brajgl. Byl to jeden z nejslavnějších 

renesančních vlámských malířů a jeho obrazy se hemží postavami a symbolickými 

významy. Usadil se v Antverpách a stal se učedníkem malíře, sochaře a architekta Pietera 

Coecka van Aelsta. Maloval pestré výjevy z holandského venkovského života. Jeho 

obrazy se hemží postavičkami, jakoby přetékaly dějem. No zkrátka chaos nebo-li 

„brajgl“.  Atmosféru přírody dokázal zachytit přímo bravurně. A také biblické či 

mytologické příběhy. Jeho hry dětí a tance sedláků a selek jsou plné jasu a smíchu, z 

jiných obrazů na člověka dýchne úzkost. Jako by chtěl říct, že svět, v kterém žije, je 

obrácený vzhůru nohama či naruby a doba vymknutá z kloubů. Pieter Brueghel celé své 

dílo vytvořil během dvanácti let. Největšího úspěchu dosáhly alegorie Sedm smrtelných 

hříchů a ctností. Jeden z nejslavnějších Brueghelových obrazů se jmenuje Nizozemská 

přísloví. Než je všechny objevíte, můžete před obrazem prostát klidně celý den. Je jich 

totiž na sto osmnáct.  

Snad každý ví, že mít na růžích ustláno, znamená mít pohodlný, šťastný a 

bezstarostný život. Žít si jako v bavlnce. Být ve vatě. Ten, kdo naopak nemá na růžích 

ustláno, má smůlu, nepříznivý osud, nikdy nedostane nic zadarmo. Fialka – skromnost, 

lilie – nevinnost, sněženka – naděje... Spojením různých květů a barev se pomocí 

květomluvy dají vyjadřovat nejsložitější city. V čele květin byla však odjakživa růže – 

královna květin, jak ji nazvala proslulá řecká básnířka Sapfó z Lesbu. Legenda vypráví, 

že první růže vyrostla v ráji a byla bílá jako sníh, ale zčervenala studem nad hříchem 

Adama a Evy.  Pověst, ze které pravděpodobně vzniklo právě spojení mít na růžích 

ustláno, praví, že Adonise, miláčka bohyně lásky Afrodity, zranil na lovu divoký kanec - 

zabodl mu kly do slabin. Afrodíté byla v tu chvíli daleko, ale i tak zaslechla sténání 

milovaného jinocha. Když spatřila, že se zmítá v tratolišti krve, sjela na svém voze 

taženém labutěmi rychle na zem a spěchala k místu, kde Adónis umíral. Nedbala ani 

ostrého trní, které jí stálo v cestě. Trny se jí zabodávaly do rukou i nohou a bolestně ji 

zraňovaly. Z kapek její božské krve vyrostly červené růže, nejkrásnější z květin. Ty se 

pak staly se symbolem lásky, která zvítězila nad smrtí. 

Bohémský život je způsob života, který není tradiční a je značně „neuspořádaný“. 

Je typický především pro umělce. Už málo se ale ví, že původně se jednalo o francouzské 

slovo z 19. století, označující situaci, kdy se mladí umělci chtěli přiblížit Cikánům a 

stěhovali se do blízkosti jejich společenství. Cikáni měli být původem z Bohemie. Pro 

bohémský život jsou typické večírky, větší společnost, alkoholismus, užívání drog, 

otevřený sex, užívání si a osobitý názor na politiku. 

Louis Chiron (1899-1979), rodák z monackého Monte Carla, patřil k nejlepším a 

nejrychlejším závodníkům své doby. S vozy Bugatti či Alfa Romeo zvítězil ve více než 

dvaceti Grand Prix, z toho třikrát ve Velké ceně  Československa na okruhu v Brně, který 
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tehdy měřil skoro 30 kilometrů. Poprvé zde dojel na první příčce v roce 1931, zbylé 

triumfy přidal ve dvou následujících letech. Tím se skutečně nesmazatelně zapsal do 

povědomí českých fanoušků, kteří od té doby používají jeho jméno, když chtějí vyjádřit, 

že někdo řídí rychle, agresivně, možná i nebezpečně. Zkrátka, jede jako širón.  Na rozdíl 

od mnoha hazardérů na běžných silnicích však Chiron všechny své závodní eskapády ve 

zdraví zvládl. Automobilka Bugatti po něm nedávno pojmenovala svůj nejnovější a 

dosud nejvýkonnější model.  

 
                                                                redakce – převzato, kráceno, zdroj  https://dvojka.rozhlas.cz 

 

Pozvánka 

MUZEUM ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ HOŠTICE-HEROLTICE 

Vás nejen o hodovém víkendu zve k prohlídce. 

Návštěvní doba: ČERVEN sobota, neděle 9.00 – 17.00 hod., 

ČERVENEC-SRPEN denně 9.00 – 17.00 hod., 

ZÁŘÍ sobota, neděle 9.00 – 17.00 hod. 
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