Sluníčko je pánem léta,
všechno zraje, krásou vzkvétá,
plné hvězd je nebe noční,
období to krásné roční.
************************************************
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Slovo starosty
Váţení spoluobčané,
máme za sebou jaro v podobě, které jsme nikdy předtím neproţili, ba dokonce ani
neznali. Do pozornosti se dostala slova méně známá, neznámá nebo dokonce cizí. V
poslední době větší oblibě připadne často uţívaný výraz „rozvolňování“. Konečně opadla
a dále ještě zaniknou omezení a nařízení v souvislosti se vzniklou mimořádnou situací. Za
zavedením rozsáhlých opatření se však skrývala snaha o sníţení rizika přenosu nákazy s
nebezpečným dopadem na kohokoliv z nás. Rád konstatuji, ţe v naší obci nedošlo k
ţádnému případu nákazy a děkuji všem za respektování zavedených pravidel.
Při mnoha vydaných nařízení a omezení jsme se snaţili vlastní úkoly plnit, jak nám
situace dovolovala. Přehled projednaných problémů na zasedáních zastupitelstva je
uvedený v následujícím článku.
Zvláštní pozornost zaslouţí fakt, ţe zastupitelstvo na svém jednání dne 26.5.2020
definitivně rozhodlo a schválilo variantu výstavby vlastní čističky splaškových vod v
katastru Hoštice. Po všech problémech a mnoha jednáních přistoupilo zastupitelstvo k
vlastnímu řešení. Z provedených studií jednoznačně vyplynula varianta vlastní čističky
odpadních vod jako nejvýhodnější. Toto řešení přináší niţší náklady a oproti vedení
kanalizace do zařízení v majetku jiných vlastníků má i své výhody. Do budoucna nám
však vzniknou i nové starosti o zařízení čističky.
S tímto zásadním rozhodnutím se spojuje problematika rekonstrukce kanalizace v
obci a provedení rekonstrukce páteřní komunikace v obci. Bude nutné obě akce spojit jen
harmonogramem prováděných prací, nikoliv náklady, aby si vše zaplatila obec sama, jak
nám to dosud zpracovala projektová kancelář. Kanalizace je majetkem obce a
komunikace je ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Proto i náklady musí být podle
vlastnictví správně rozděleny. S těmito fakty jsou spojena opatření, která budeme v
následujícím období plnit, abychom v dohledné době dosáhli toho, o čem se stále mluví
jiţ mnoho let – nová kanalizace a rekonstrukce cesty s chodníky.
Firma „Ozdravovna silnic Ostrava“ provedla v prostorách sportovního areálu
opravu přístupové cesty a přilehlé plochy pokládkou asfaltové ţivice. Úpravou jsme se
snaţili vylepšit celkovou úroveň prostor tohoto zařízení, které slouţí čím dál více většímu
počtu zájemců o sportovní a kulturní vyţití v obci. K tomuto účelu jsme taky vyuţili
spolupráci se Správou údrţby silnic a pouţili recyklát na úpravu částí plochy ve
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sportovním areálu a na zapravení děr v páteřní komunikaci v obci. Za spolupráci k
provedení oprav zaslouţí poděkování pan Otakar Orel, který nám recyklát rozváţel a v
rekonstrukci byl nápomocný nám nedostupnou technikou.
Jak jsem jiţ uváděl v předcházejícím Zpravodaji, byla podána ţádost o schválení
dotace ke zpracování nového Územního plánu Hoštice-Heroltice. O ţádosti bude
rozhodnuto v souladu s plánem JmK dne 18.6. Není jasné, zda bude dotace poskytnuta a
v jaké výši. I tuto dotaci zřejmě ovlivní mimořádná opatření související s pandemií. Je
však jisté, ţe sníţení dotace nezastaví dopracování Územního plánu.
Měsíc červen je tradičně spojený s „Hody“, následně pak závěr měsíce s koncem
školního roku a nastávajícím obdobím prázdnin.
Přeji Vám, aby Vaše zdraví bylo zárukou spokojeného proţívání všedních i
nevšedních dnů, aby jste o dovolených objevili krásy českých zemí a po dovolených se
vrátili plní nové energie a optimismu.
Váš starosta

Deník zastupitelstva
Přinášíme Vám ve stručnosti přehled usnesení Zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice
16. zastupitelstvo obce dne 10.3.2020
Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 16.
zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10.3.2020 pana Ing. Tomáška Oldřicha a
pana Blaţka Františka. Dále:
 schvaluje navrţený program 16. zasedání zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice
konaného dne 10.3.2020
 schvaluje projektovou dokumentaci na Stavbu rodinného domu DOMINO A na
parc.č. 1311 v k.ú. Heroltice za podmínek:
RD bude odsazen od hranice obecního pozemku 1m v nejuţším místě,
Inţenýrské sítě (přípojka plynu a přípojka vody) budou provedeny protlakem pod
místní komunikací,
Nově vybudovaná vodoměrná šachta bude pojezdová
 schvaluje projektovou dokumentaci na Stavbu rodinného domu DOMINO B na
parc.č. 36/20 a 36/28 v k.ú. Heroltice za podmínek:
RD bude odsazen od hranice obecního pozemku 1m v nejuţším místě,
Inţenýrské sítě (přípojka plynu a přípojka vody) budou provedeny protlakem pod
místní komunikací,
nově vybudovaná vodoměrná šachta bude pojezdová
 schvaluje návrh trasy optického vedení stavby „Připojení mýtné brány D1 233 km“
 schvaluje Smlouvu o zajištění nakládání s odpady číslo 17040362 mezi obcí
Hoštice-Heroltice a firmou Respono, a.s. a pověřuje starostu obce podpisem této
smlouvy.
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17. zastupitelstvo obce dne 21.4.2020
Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 17.
zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21. 4. 2020 pana Mgr. Jana Knápka, Ph.D. a
pana Ing. Tomáše Hlaváčka. Dále:
 schvaluje navrţený program 17. zasedání zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice
konaného dne 21. 4. 2020
 jako akcionář 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
30.5.2020
 souhlasí:
a) s návrhem trati rychlostní zkoušky „Ivanovická brána“;
b) s průjezdy katastrem obce Hoštice-Heroltice z důvodu vedení rychlostní
zkoušky, přejezdu a objízdné trasy;
c) s uţitím účelových komunikací v katastru obce Hoštice-Heroltice;
d) s povolením zvláštního uţívání komunikací a úplnou uzavírkou komunikací na
trati rychlostní zkoušky v katastru obce Hoštice-Heroltice;
e) s přechodnou úpravou provozu, s umístěním dočasného dopravního značení na
pozemcích ve vlastnictví obce Hoštice-Heroltice.
 schvaluje návrh trasy vedení elektrické energie NN v k. ú. Hoštice, schvaluje
zvláštní uţívání komunikace
 souhlasí s provedením stavby na parcele č.36/1 v k. ú. Hoštice
 schvaluje záměr obce č. 3/2020, k prodeji části pozemku par. č. 1/4 v k. ú. Hoštice,
druh pozemku ostatní plocha o výměře 56 m2 dle nového geometrického plánu č.
447-38/2020
 schvaluje provedení výstavby přípojky elektrického vedení NN na parcele č. 79, k.
ú. Hoštice k RD č.p.55
 schvaluje předloţený návrh Smlouvy č. 1040018061/002 o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene a pověřuje starostu podpisem této smlouvy
 souhlasí s uzavřením hromadné licenční smlouvy o veřejném provozování
hudebních děl VP_2020_60123 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy
 souhlasí s prominutím nájmu kiosku ve sportovním areálu, nájemkyni paní AH po
dobu platnosti nařízení vlády ČR o uzavření provozu
 projednalo předloţenou ţádost paní VP a nesouhlasí s úhradou nákladů
 projednalo předloţenou ţádost paní IB a souhlasí s provedením stavby zahradního
přístřešku v souladu se schválenou dokumentací povolovacího řízení
 souhlasí s provedením kácení v rozsahu podle doloţené technické dokumentace a
situačních plánů.
 vyţaduje splnit podmínku za jeden vykácený strom nově vysadit dva nové stromky
dle následné dohody mezi oběma stranami
 schvaluje Rozpočtové opatření č.2/2020 v rozsahu předloţeného návrhu na
stranách příjmů a výdajů uvedených rozpočtových poloţek.
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18. zastupitelstvo obce dne 26.5.2020
Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 18.
zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26. 5. 2020 pana Vlastimila Provazníka a paní
Mgr. Danu Štolfovou. Dále:
 schvaluje navrţený program 18. zasedání zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice
konaného dne 26. 5. 2020
 schvaluje finanční dar pro Linku bezpečí, z.s., ve výši 5000,-Kč a pověřuje starostu
obce podpisem darovací smlouvy
 schvaluje předloţený návrh Smlouvy č.:1030058946/002 o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene a pověřuje starostu podpisem této smlouvy
 schvaluje Smlouvu o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí Stavebního
úřadu MěÚ Vyškov, uzavřenou mezi obcí Hoštice-Heroltice a firmou E.ON
Distribuce a.s. a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy
 schvaluje novostavbu vodovodní přípojky k RD č.p. 135 na parc. č. st. 191 v k. ú.
Heroltice
a)Vydáním Rozhodnutí o pouţití komunikace ke zvláštním účelům
b) Smlouvou o právu provést stavbu a pověřuje starostu obce jejím podpisem
 nesouhlasí s předloţenou projektovou dokumentací vzhledem k plánované
rekonstrukci přilehlé veřejné komunikace. Zastupitelstvo doporučuje vodoměrnou
šachtu umístit do RD č.p. 9
 nesouhlasí s předloţenou projektovou dokumentací vzhledem k plánované
rekonstrukci přilehlé veřejné komunikace. Zastupitelstvo doporučuje vodoměrnou
šachtu umístit do RD č.p. 10
 neschvaluje prodej části pozemku o výměře cca 56 m2 na parc. č. 1/4 k. ú. Hoštice
ve vlastnictví obce Hoštice-Heroltice za cenu 300,-Kč/m2
 schvaluje předloţenou projektovou dokumentaci a souhlasí s připojením objektu v
souladu s dokumentací k dešťové kanalizaci obce Hoštice-Heroltice
 schvaluje rozšíření stávající garáţe o prodlouţení směrem do ulice, přístavbu kryté
pergoly ke stávající garáţi a připojení nadzemní nádrţe o objemu cca 1m3 do
obecní jednotné kanalizace
 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 19. 6. 2020
 schvaluje Smlouvu o dílo na projekt „Výstavba sociálního domu v obci HošticeHeroltice“ uzavřenou mezi obcí Hoštice-Heroltice a panem Ing. arch. Tomášem
Kocourkem a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy
 schvaluje vybudování nové kanalizační sítě obce Hoštice-Heroltice
 schvaluje výstavbu čističky odpadních vod na území obce Hoštice-Heroltice
 souhlasí s ukončením smlouvy o dílo č. 1455216 ze dne 21.4.2017
včetně
dodatků se zhotovitelem projektových a inţenýrských prací firmou Aqua Procon
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 pověřuje starostu obce zabezpečit přípravu zadávacích prací spojených s výstavbou
kanalizace a čističky odpadních vod.

Ze života mateřské školy
I tento školní rok utekl, jako voda, i kdyţ díky bezpečnostním opatřením v
souvislosti s Coronavirovou epidemií, byl velmi výjimečný. Naše mateřská škola byla
také, stejně jako převáţná většina dalších po celé České republice, v této náročné době
uzavřena. O to větší pak bylo radostné setkání po jejím znovuotevření. Bohuţel jsme, ale
vlivem událostí museli zrušit
všechny plánované akce aţ do konce
školního roku. To znamená všechna
jiţ zajištěná, či zatím jen plánovaná
divadelní představení, interaktivní
programy, návštěvu Policie ČR se
sluţebními pejsky v naší školce,
výlet a další. Naše aktivity jsou
omezeny pouze na prostory MŠ, ale i
tak se snaţíme náš pobyt v MŠ co
nejvíce zpestřit.
Den dětí jsme oslavili zahradní
slavností. Tančili jsme, soutěţili a
nechybělo ani dětské šampaňské a
spousta dobrot a sladkostí. Šikulové,
kterým se podařilo nasbírat všechna razítka v rámci soutěţení, si tak domů odnesli
sladkou odměnu. Dětem se v úkolech
velmi dařilo a na konec vyhrály všichni.
Nezapomněli jsme ani na naše
kamarády, kteří s námi nemohli
tentokrát trávit společný čas ve školce a
byli doma. Nakreslili jsme jim společně
alespoň obrázek a dohromady se
sladkostmi jim zásilku doručili naše paní
učitelky aţ domů do poštovních
schránek.
Letos máme tři předškoláky, kteří
nás opustí a nastoupí po prázdninách do
ZŠ. A jelikoţ se nám po nich bude moc
stýskat, tak i tentokrát jsme pro ně
připravili hodně veselé a taky „náročné“ rozloučení. Abychom je mohli pasovat na
školáky, museli splnit několik úkolů, v nichţ prokázali svoje znalosti a schopnosti.
Nicméně všichni v této zkoušce hravě uspěli, a tak uţ nestálo nic v cestě, aby byli
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jmenováni školáky.
Pustili jsme se také do několika velmi
zajímavých a nevšedních pokusů. Zkoušeli jsme si
vyrobit déšť, pozorovali ţivot hlemýţďů, o které
jsme se starali ve třídě, a nakonec je pustili na
svobodu. Tančili jsme, kreslili, zpívali, skotačili a
uţívali si kaţdého společného dne v naší krásné
mateřské škole.
Moc si přejeme a všichni tomu pevně věříme,
ţe situace s pandemií bude co nevidět ta tam a
jelikoţ se nezadrţitelně blíţí prázdniny, tak bychom
Vám chtěli popřát krásné, slunečními paprsky zalité léto, plné pohody, odpočinku a
příjemných záţitků.
kolektiv MŠ

TJ Hoštice - Heroltice
Oddíl stolního tenisu
Sezóna 2019-2020 byla ukončena předčasně, nedohráli se poslední dvě kola. Jak
jsem avizoval v minulém čísle Zpravodaje, nepodařilo se nám v soutěţi udrţet "béčko",
které tedy sestoupilo. Do nové soutěţe, která začne začátkem října 2020 přihlásíme opět
tři druţstva.
Oddíl kopané
Letní přípravu jsme s hráči zahájili hned po uvolnění koronavirových opatření
začátkem května. Účast je i s přispěním hráčů "béčka" vysoká a kvalitní trénink uţ se
projevil i v přípravných zápasech. Hlavně utkání s účastníkem 1.B. třídy v Pivíně, které
skončilo remízou 2:2 (Honza Kolář, Filip Kocourek) mělo kvalitu. Ještě jsme sehráli
utkání v Dědicích, kde jsme zvítězili 9:2 (nedohráno kvůli silnému dešti). Naše "béčko"
nejdřív porazilo Komořany 6:5 a potom Rychtářov 1:0.
Vedení oddílu kopané chce pozvat všechny občany a příznivce fotbalu na hodový
turnaj, který pořádáme v sobotu 27.6.2020. První utkání (Hoštice-Malkovice) začíná v
8.30. Zlatý hřeb celého dne bude utkání starých pánů, kde Hoštice přivítají chlapce z
Ivanovic se začátkem v 16.45 hodin. Kvalitní fotbal a ještě lepší občerstvení bude
zajištěno.
Členové oddílu také děkují všem občanům obce, kteří věnovali svůj ţelezný šrot při
organizovaném sběru.
Vratislav Kocourek
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BULLETIN
ZÁKLADNÍ ŠKOLY HOŠTICE-HEROLTICE
Rozloučení se školním rokem
Váţení rodiče a občané Hoštic-Heroltic, školní rok 2019/2020 bude za pár dní minulostí.
Byl to podivný rok, tedy především jeho druhé pololetí. Za jeho průběh ovšem nikdo
z nás nemůţe a nikdo z něho nemá radost, nicméně nemá smysl naříkat nad rozlitým
mlékem. Je třeba se nad to povznést a dívat se dopředu, ţivot jde dál. Zákeřná epidemie
nás totiţ i mnohé naučila: improvizovat, komunikovat jinak neţ jsme zvyklí, být
shovívavější a tolerantnější – a to samozřejmě nejen v oblasti školství. S čím se ve škole
těţko vyrovnáváme, je holý fakt, ţe jsme kvůli epidemiologickým opatřením přišli o
všechny naplánované školní akce - a právě na jaře a koncem roku jich míváme nejvíce.
Aby toto červnové číslo Bulletinu nebylo úplně prázdné, rozhodli jsme se jej naplnit
aspoň krátkými texty našich ţáků…

Čím bych chtěl být...
...biatlonistkou, abych vyhrávala medaile a jezdila do zahraničí.
...fotografem, protoţe mě potom, aţ se podívám na hotovou fotku, potěší, jak to vypadá.
...gymnastkou. Baví mě skákání na trampolínách a chci se naučit různá salta.
...policistkou a moct chránit Českou republiku.
...zdravotní sestřičkou, protoţe je to celkem klidná práce.
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...chtěla bych být jako moje teta a vyrábět různé náramky a náhrdelníky nebo přání a
pozvánky.
...archeolog, protoţe by mě bavilo hledat různé kosti a lebky.
...pekařkou, protoţe by to v domě hezky vonělo a pekla bych i bezlepkové pečivo.
...uklízečkou...ale nevím proč.
...youtuberem, protoţe to je lehká práce a bavilo by mě bavit lidi.
...chci se ţivit tím, ţe budu dělat nějaký sport, např. jezdit na freestyle koloběţce.
...barmanem a mít vlastní hospodu, kterou bych si vylepšoval za vydělané peníze.
...učitel boje se zbraněmi nebo návrhářem počítačových her, protoţe by se mi líbilo
navrhovat hry a postavy do nich.

...fotbalistka, protoţe to je můj nejoblíbenější sport.

Červená Karkulka aneb Jak to bylo doopravdy
Byla jednou jedna holčička a jmenovala se Karkulka. Maminka ji poslala, ať jde
k babičce a donese ji telefon a rum do cukroví. Karkulka si to poslušně dala do batohu a
vyrazila k babičce. V lese potkala vlka, který se vyptával co to nese a kam jde. Kdyţ
zjistil, ţe nese rum, dostal na něj chuť. Nenápadně sledoval Karkulku aţ k babičce.
Karkulka se pozdravila s babičkou, poloţila batoh u dveří a šla nabrat čerstvou vodu ke
studánce. Vlk toho vyuţil a vlezl do domu. Jakmile našel rum, všecek ho vypil, opilý se
svalil pod stůl a začal hlasitě chrápat. O chvilku později šel okolo myslivec a podivil se,
proč babička tak divně chrápe. Šel se radši přesvědčit, jestli nepotřebuje pomoc. Kdyţ
nakonec objevili pod stolem spícího vlka, rozhodli se ho zachránit, protoţe vlk je
9
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chráněné zvíře. Neuměli však zacházet s novým iphonem a tak čekali na Karkulku, která
se naštěstí právě vrátila a ta zavolala ochránce přírody. Po vystřízlivění putoval vlk do
ZOO, kde našel svůj nový domov. A Karkulka ho občas chodí navštěvovat.

Kdybych byl čaroděj nebo čarodějka…
Kdybych měl tu moţnost a stal se čarodějem, chtěl bych pouţívat jen dobrá kouzla. Na
zlé lidi kouzlo, aby byli hodní. Nechtěl bych být vládcem celého světa, protoţe bych měl
moc starostí. Pro sebe bych si chtěl vyčarovat lego, rád si s ním totiţ hraju. A začaroval
bych školu, aby vyučování bylo jen tři dny v týdnu…

Kdybych zjistil, ţe můţu kouzlit, tak bych jako první si přičaroval křídla. Pomocí křídel
bych obletěl celý svět. Podíval bych se na všechna krásná místa. Pokud bych někde
zjistil, ţe se nemají dobře, třeba ţe nemají co jíst, tak bych jim přičaroval hodně jídla.
Dále bych nemocným přičaroval zdraví, aby nebyly ţádné nemoci a nikdo neumíral…

Kdybych byla čarodějkou, tak bych si vykouzlila nový mobil, protoţe ten můj uţ je starý.
Taky bych nechala zmizet koronavirus, abychom nemuseli chodit v rouškách a mohla
bych normálně chodit ven, do obchodu a sportovat. Dál bych si vyčarovala trampolínu,
ale velkou, pro cvičení gymnastiky a akrobacie nebo parkuru…A ještě bych zařídila, aby
pořádně napršelo…

Já bych chtěla: létat, umět pohybovat věcma, být neviditelná, měnit se v co chci, ovládat
počasí, být nesmrtelná, nestárnout, umět mluvit se zvířaty, umět vyvolávat duchy, mít
dům jako hrad, mít bydlení ve vesmíru, mít svého draka a černou kočku a křišťálovou
kouli a velký klobouk…

Kdybych já byl čarodějem, tak bych si vyčaroval peníze, hodně lega, auto, mobil a
dlouhý ţivot…
10
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Naši žáci a učitelé během koronaviru…
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Na závěr…“perly“ našich žáků…2019/2020
Kdo je to botanik? Dělá boty. (Ne!) …Ne??? …Tak šňůrky!
Kdo je to filatelista? …Hraje na housle ? (To si pleteš s filharmonií!) …Tak ten s tema
tyčkama, co stojí před něma. :D
Karel IV – přečteno jako „Karel IF“.
Kdo to byl Jeţíšek? …Jeţíšův syn.
Kdo je to vydřiduch? …Duch vydry.
První ve vesmíru byl – Tomáš Garrique Masaryk! :D
Která sova kromě sýčka je ve vyjmenovaných slovech? …Slepýš !
Co to je nerostné bohatství? …to, ţe peníze nerostou. :D :D :D

A hurá na prázdniny…
Vážení rodiče, milé děti, kolegové a vůbec všichni, užijte si pěkné léto plné slunce,
odpočinku, pohody a hlavně bez roušek! ;)

Bulletin ZŠ Hoštice-Heroltice 6/ 2020© Tomáš Havlíček
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Kulturní akce
Čarodějnická stezka
Dobrý den, jmenuji se Gertrůda, čarodějnice Gertrůda, a ráda bych touto cestou
poděkovala všem dětem, které se
podílely na nalezení mého koštěte, které
mi zaklel a schoval jeden mocný čaroděj.
Děti absolvovaly během týdne výpravy po
stezce plné úkolů, které musely splnit, aby
se mocné kouzlo odčarovalo. Nakonec se
všem podařilo cestu zdárně dokončit a
koště i s drobnou odměnou nalézt.

Mezinárodní den dětí
Dne 6.6.2020 jsme u nás
v Hošticích-Herolticích na fotbalovém
hřišti uspořádali oslavu ke Dni dětí, a
tím jsme se po delší vynucené pauze
mohli opět potkat a uţít si spolu hezké
slunečné odpoledne, které na nás
čekalo jako objednané. Snad i proto
bylo účastníků více neţ hojně.

13

2/2020
Zpravodaj obce
červen 2020
__________________________________________________________________________________

Jako téma jsme zvolili pohyb,
kterého se v posledních měsících mohlo
nedostávat, proto ten název „Mini
mistrovství H-H.“ Protoţe to byla oslava
dětí, přichystali jsme si pro ně atrakce
v podobě skákacích hradů, tetování a
pohybových soutěţí. Samozřejmě pak
také musela následovat náleţitá odměna
a řádné posilnění po předvedených
výkonech. Kaţdé dítko proto dostalo
medaili, zmrzlinu a buřta, kterého si
mohlo opéci na připraveném ohni. Snad
se akce povedla, soudě z rozzářených
výrazů našich hlavních aktérů a také

z toho, ţe i druhý den jsem potkal dítko na
hřišti, jak pobíhá s naší medailí na krku.
Další plánovanou akcí, kterou spolupořádáme, jsou hody, kde jsme si vzali na starost,
jako obvykle, ochutnávku vín u cimbálové muziky, jejíţ třetí ročník se bude konat opět
v areálu kulturního domu.
Další připravované akce:
 Vzhledem k veleúspěšnému loňskému stanování, nemáme jinou moţnost, neţ ji
zopakovat, a to 18.7.
 Rádi bychom také s uskutečnili výlet s rodinou do přírody 16.8., kde bychom
protáhli noţky nějakou pěší túrou.
 Chystáme pro vás
opět Jógu, která začne od září a to od středy 9.9., s
jogínkou paní Věrou Cetkovskou za 50,- za lekci.
Snad jiţ klidnější období roku a hezké léto přeje za kulturní výbor
František Blaţek
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SDH Hoštice-Heroltice informuje
Minulý článek jsem končil informací, ţe vzhledem ke koronaviru jsou všechny
aktivity znemoţněny. Jsem rád, ţe v současnosti se všechna opatření jiţ uvolňují a
všichni se vracíme k běţnému ţivotu.
V rámci preventivních opatření bylo rozhodnuto, aby se jednotlivé jednotky hasičů
nemíchaly, proto byly k jednotlivým zásahům vysílány odděleně. Na naši jednotku ţádný
úkol naštěstí nepřipadl. Ale protoţe jeden zásah se přece jen udál a podle zájmu občanů
vybíhajících před domy určitě rozčeřil klidnou hladinu víkendového podvečera, rozhodl
jsem se, ţe vám napíši o předurčenosti jednotek hasičských sborů.
V ČR máme plošné pokrytí a kaţdá jednotka má své určení jak co do místa určení
tak i do typu zásahů. Konkrétní pravidla určuje vţdy krajský úřad příslušného kraje svým
nařízením. To jak je příslušná jednotka zařazena je závislé na tom kolik má členů, zda je
alespoň část členů jednotky schopna zasáhnout vţdy, jaké má jednotka vybavení a dalších
faktorech. Obecně lze říci, ţe všechny jednotky (kategorie JPO I – V) mají předurčení
k hašení poţárů. Tak například jednotka hasičského záchranného sboru ve Vyškově
(profesionální jednotka kategorie JPO I) musí k zásahu vyjet do 2 minut od vyhlášení
poplachu. Kromě vybavení k hašení poţárů má celou řadu speciální výstroje a výzbroje
k činnostem jako je kácení stromů, vyprošťování při dopravních nehodách, odstraňování
nebezpečného hmyzu, předlékařská první pomoc a mnoha dalších. Dále je vybavena pro
práci ve výškách a hloubkách, na vodní hladině atd. Členové jednotky jsou samozřejmě
na jednotlivé činnosti proškoleni. Místem působnosti je okres Vyškov a části přilehlých
okresů Prostějov, Kroměříţ, Blansko, Brno–venkov. Ani tato jednotka není vybavena
úplně veškerou moţnou technikou, proto v případě potřeby jsou povolávány speciální
jednotky z krajské stanice v Brně, chemická laboratoř z Tišnova. A pokud ani to nestačí,
tak například v Hlučíně je speciální jednotka disponující unikátní technikou, jako jsou
vyprošťovací tanky nebo těţká technika na prohledávání a likvidaci zřícených budov.
Zcela speciální kategorií jsou jednotky (profesionální i dobrovolné) podniků. Ty se
specializují především na rizika spojená s konkrétní výrobou v daném podniku (typickým
příkladem jsou chemické továrny). Na stranu druhou naše dobrovolná jednotka (JSDH
Hoštice-Heroltice) je jednotkou kategorie JPO V. Čas k výjezdu je 15 minut, nikdo
nečeká v zásahovém obleku ve zbrojnici na poplach. Předurčenost je pouze místní tj.
katastr obcí Hoštice a Heroltice. Disponujeme 1 dopravním automobilem,
elektrocentrálou, přenosnou stříkačkou, kalovým čerpadlem a dalším, ale rozhodně
nemáme takové vybavení jako profesionální jednotka. Ani členové jednotky nejsou
proškolení k takovému rozsahu činností jako profesionální hasiči. Takţe nám k zásahům
zůstávají poţáry a technická pomoc (čerpání vody, oprava střechy, odklízení). Takţe
nejsme povoláváni (ani informováni) o dopravních nehodách, zásazích spojených
s předlékařskou první pomocí, únicích chemických látek a dalších. V rámci pomoci obci
jsme k dispozici starostovi obce, který nás můţe povolat k různým činnostem. Posledním
takovým úkolem bylo kropení cesty k Bařině před jejím válcováním.
Dovolte, abych Vám jménem SDH popřál pohodové proţití nadcházejících
prázdnin a dovolených (v rámci moţností, které nám situace dovolí) a celého léta.
Za SDH Jan Knápek
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Z farnosti
Dvě koruny - královská a trnová
Koronavirus se viditelně podobá koruně. Královská koruna je symbolem moci a
autority – a tento virus má nad námi lidmi opravdu obrovskou moc. Pouhým okem je sice
neviditelný, ale povšimněte si, k čemu všemu miliony – vlastně miliardy – lidí donutil, a
co všechno kvůli němu naopak dělat nemůžeme.
Důrazně nám také připomíná, jak jsme zranitelní. Člověk na svou smrtelnost
snadno zapomíná. Koronavirus dokládá, že náš vztah ke stvoření a také vztah stvoření k
nám není v pořádku. A že se to nestalo náhodou.
Ale existuje ještě jiná koruna, která je naší nadějí: trnová koruna, kterou vložili
Pánu Ježíši u soudu na hlavu předtím, než byl popraven. Tato koruna dokládá, jak
hluboká je propast mezi stvořením a jeho Stvořitelem. Zemi stvořil Bůh, ne my. Nejsme
jejími majiteli, přestože o to usilujeme. Jsme jen nájemníky a správci a máme v této věci
nedostatky – mnozí z nás si zpackali život nebo ho zpackali druhým, nemluvě o tom, co
jsme provedli s planetou.
Není možné připravit pro lidi dva ráje: jeden ve spojení s Bohem a druhý bez Boha.
Koronavirus velmi rychle bortí naše iluze o tom, že na zemi vybudujeme dokonalý svět.
Naše původně netečné, či dokonce samolibé reakce se jeho přičiněním mění v upřímné
zděšení, pocit zmaru a hněv.
V porušeném světě, který je důsledkem hříchu ničen, jsou bolest a utrpení
nevyhnutelné. Dokud nezačal na celé planetě řádit koronavirus, před touto realitou jsme
možná utíkali. Teď ho už ale nelze ignorovat, stejně jako nelze ignorovat otázky života a
smrti, na které nás upomíná.
„Bůh k nám potichu mluví uprostřed našich rozkoši, hovoří k nám i v našem
špatném svědomí, ale nahlas křičí, cítíme-li bolest. Je to jeho megafon, kterým burcuje
hluchý svět.“ (C. S. Lewis)
Koronavirus nám může posloužit i jako velký megafon a připomenout nám onu
definitivní statistiku: totiž že každý jeden z nás zemře. Koronavirus, navzdory spoušti,
kterou napáchá, nám může posloužit k velmi prospěšnému účelu: a to tehdy, přiměje-li
nás k tomu, abychom se obrátili k Bohu, kterého jsme roky nebrali na vědomí; k Bohu,
který měl na hlavě trnovou korunu – jen aby nás přivedl zpátky k sobě a přenesl nás do
nového neporušeného světa, kde již není smrti.
*************************
V této pro nás nezvyklé době, chci pozdravit všechny farníky. Jiţ se pomaličku
vracíme k běţnému chodu ve všech oblastech. Od 15. 6. padají také všechna omezení
počtu účastníků bohosluţeb v našem kostele. Proto Vás zvu k společnému setkávání při
mši sv. v neděli v 8 hod. Dětem po neplánovaných prázdninách začnou uţ ty pravidelné letní prázdniny. Přeji dětem, ale i celým rodinám krásné chvíle odpočinku a zotavení.
P. Krzysztof, Váš farář
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Z historie obce
Dnešní úryvek je z Kroniky obce Heroltice za léta 1925 – 1939 zaloţené 15.ledna r.
1925, která je dopsána i zpětně. Opis je doslovný a z dnešního pohledu můţe obsahovat
pravopisné chyby.
=======================================================================

Rok 1920
Založena osvětová komise a zřízena veřejná knihovna – vydržována z obecních peněz.
Místní odbor. Nár. jednoty předal svoji knihovnu obci.
Okresní osvětová komise připojila obec Herotice k osvětové komisi do Hoštic. Čelní
funkcionáři této osvětové komise byli většinou z obce Hoštic.
18.dubna prvé volby do Národního shromáždění a 25.dubna do senátu. Volba prováděla
se v obecní radnici.
18.června konala Těl. jed. Sokol po převratu první sokolské veřejné cvičení na
Trávníkách v obci Hošticích.
28.-29.června v Praze VII. slet Všesokolský. Na tomto sletu byl z naší obce p. Frant.
Vlček, poštmistr. Při jízdě tam byl zraněn při srážce vlaků v Českém Brodě. Za zranění
toto obdržel snad značnou sumu peněz snad prý asi 4000 Kč.
26. srpna první republikánský odvod.
V obec. zastup. byly usneseny tyto význačné změny.
23.února upraveny poplatky z tak zvaných přísadnisk a pastvin občany používaných.
25.července přijat do obce p. Klvač. Leop.
5.prosince vypovězen z obce p. Fr. Kudlička i s rodinou pro nezákonné chování.
Rok 1920 byl poměrně dosti úrodný, ačkoliv dle paměti starých občanů byl dosti suchý.
Rok 1921
16. února první sčítání lidu v republice československé.
Napočteno: 352 Čechoslováků, 1 cizinec
Dle národnosti: 352 Čechů, 1 Polák
Dle vyznání: 344 řím. kat, 6 evangelíků, 3 bez vyznání
Dle pohlaví: 158 mužů, 195 žen
Celkem čítala obec Herotice 353 obyvatel. Domů bylo 69 čísel pop. Bytových stran při
soupisu 76.
20. března pořádán v obecním hostinci koncert volného pěveckého Sdružení z Vyškova
3. května prodán p. Vojtěchu Drábkovi z Otaslavic obecní hostinec č. 33 za cenu 65.000
Kč i se 4½ míry pole. Hostinec byl prodán za zaplacení obecních dluhů a na úpis IV. Čsl.
Státní půjčky.
Obec měla v roce 1921 dluhů v obnose 97.393.91 Kč! Dluhy tyto vznikly upisováním
válečných půjček a zhodnocením těch na čsl. státní půjčky.
Z kupní smlouvy ze dne 3 května t.r. vyjímáme odst. IV. :
Prodávající strana obce Herotice vyhrazuje si 1 světnici jako radnici. Kupující strana
jest povinná v čas potřeby tuto světnici otápěti a osvětlovati. Průchod do této radnice
jest dovolen přes hostinskou místnost.
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Současně při tomto prodeji byl požádán majitel statku p. Antonín Manner v Bohdalicích
o odprodej části jeho majetku 80 m2 z části jeho zahrady, aby byl získán vjezd do č. 52.
K obecní býkovně. Koupě byla provedena.
18. září zastavil se ve Vyškově při prvním zájezdě na Moravu p. president
T. G Masaryk.
29. září byl zastřelen p. Knichal Konrád mlynář v Herolticích č. 44. Byl zastřelen svým
synem pro rodinné a hospodářské poměry.
Do svazku obce přijat v tomto roce:
Mrnuštík Frant. Č. 68.
Mrnuštík Josef č. 47
Procházka Jan č. 53.
redakce – doslovný opis

Boryš umí po skalinách
Známe to všichni. Nerozumíme kousku textu, ať uţ anglickému, nebo českému, a tak
si ho přetvoříme na text podobný. A ačkoliv si myslíme, ţe je velmi nepravděpodobné,
abychom se všichni přeslechli stejně, děje se to. Jde dokonce o tak notorickou záleţitost,
ţe má pojmenování a encyklopedické vysvětlení.
V parku sedí parta výrostků a jeden z nich má kytaru.
„Zahraj nám Izbinu!“ vybídnou ho ostatní.
„Ale dejte pokoj!“
„Nedělej se, zahraj Izbinu!“
„Dejte pokoj, říkám!“
„Ale tak nedělej machra!“
„No jo, no jo,“ svolí nakonec kytarista, hrábne do strun a spustí: „Izbina hard day’s
night...“
No jasně, It’s been a hard day’s night, hit od Beatles.
Jiný příklad. Aţ zase budou dávat hudební film Noc na Karlštejně a Miloš Kopecký
s Waldemarem Matuškou zapějí: „Kdypak tetřevi honzlovci prohrají,“ a vy si budete
říkat, co jsou sakra ti tetřevi honzlovci, vězte, ţe jste právě slyšeli takzvaný mondegreen.
Tetřevi totiţ nejsou honzlovci, ale prohrávají „hon s lovci“. A mondegreen je
pojmenování toho, co vám mozek během vnímání textu provedl.
Je to označení slovní hříčky, která vzniká záměrným či neúmyslným přeslechnutím
nebo záměnou podobně znějících slov. To můţe nastat vlivem komunikačních šumů,
nečekaným oslovením či při pouţití neobvyklého, případně pro posluchače neznámého
výrazu. Pojmenování odkazuje na Smrt lady Mondegreen, esej Sylvie Wrightové.
Autorka v ní popsala, jak se jako dítě domnívala, ţe ve skotské baladě ze 17.století The
Bonny Earl of Murray slyšela „They have slain the Earl of Moray, and Lady
Mondegreen“ (Sťali hraběte z Moray a lady Modegreen), namísto „The have slain the
Earl of Moray, and laid him on the green“ (Sťali hraběte z Moray a uloţili ho na paţit).
Písničky jsou nejčastějším případem , kdy takový mondegreen vzniká. Asi úplně
kaţdý se jako dítě potýkal se zapeklitými hlavolamy. Kdo je v písni Beskyde, Beskyde
18
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onen záhadný Okybača? Ve skutečnosti to byl černooký bača. Případně co je „to půrko“
za tolar v písni Já do lesa nepojedu? Přece topůrko za tolar.
Ve škole naše trauma z neporozumění zdaleka neskončilo. Hned v první třídě na nás
vybafla píseň Ach synku, synku a nám vrtalo hlavou, proč pan prezident Masaryk tolik
zboţňoval písničku, v níţ se synka ptají „oralý jsi?“ Co to asi znamená? Ţe se otec syna
ptá: „Oral-li jsi?“, to nás samozřejmě nenapadlo, protoţe takové vznosné češtinářské
obraty nám byly vzdálené. U prvních táboráků jsme potom přemýšleli, co jsou asi
rozjizvy v písničce Stánky od bratří Nedvědů a proč „ rozjizvy nic posbírá“. Naštěstí s
ukázalo, ţe ztracená víra neposbírá hrozny z vinic.
Fascinující je, ţe některé mondegreeny nám v paměti zůstávají napořád a natolik se
vryjí do mozku, ţe nás ani nenapadne přemýšlet, zda vůbec dávají smysl. Kamarádka mě
nedávno dostala tím, ţe si donedávna myslela, jak se v písničce Dělání od Svěráka a
Uhlíře zpívá, ţe „dělání je lé“. Kdyţ jsem se ptala, co podle ní znamená „lé“, vysvětlila
mi, ţe to povaţovala za zkratku pro „skvělé.“ Přitom se v písni zpívá. „Dělání je lék.“
Uţ zmíněná Noc na Karlštejně nepřinesla češtině jen tetřevy honzlovce, ale taky
letité přesvědčení mnoha diváků o tom, ţe Daniela Kolářová v převleku za panoše se s
hordou rytířů raduje: „Hojahoj, hojahoj, krávy máme ve stáji,“ ačkoliv měli radost z toho,
ţe v králi mají zastání.
Mondegreenem, který se z omylu přetvořil v tak trochu záměrnou provokaci, je
kousek písně Uţ troubějí. „Uţ troubějí, uţ troubějí, na horách je Lenin“, místo „na horách
jeleni“ se zpívalo naschvál a všichni na sebe ve sboru a u táboráku spiklenecky
pomrkávali.
Takové „záměrné“ mondegreeny mají mezi lidmi velkou popularitu. Snad úplně
nejznámější je Hrdý Budţes, divadelní hra podle knihy Ireny Douskové, za niţ získala
Bára Hrzánová Cenu Thálie, Onen „Budţes“ vznikl zkomolením básně S. K. Neumanna.
Hlavní hrdinka Helenka si totiţ slíbila, kdyţ ve školním rozhlase slyšela báseň Hrdý
Budţes, ţe bude jako on a vytrvá. Báseň přitom měla následující znění:
A hrdý buď,
ţes vytrval,
ţes neposkvrnil
ústa ani hruď
falešnou řečí.
Podobně jako Budţes vznikl i občan Čehona. Ten se objevil v rakouské císařské
hymně: „Čeho nabyl občan pilný, toho nám Bůh zachovej.“
Mondegreeny obohatily češtinu i o několik lechtivých výrazů. Jeden pochází
dokonce ze Starých pověstí českých. Vznikl o něm i klasický vtip s Pepíčkem: Při
biologii se ptá paní učitelka dětí, jaká znají slova označující muţské přirození. Přihlásí se
Evička. „Prosím, penis!“ Přihlásí se Martínek: „Prosím, pyj!“ Přihlásí se Pepíček:
„Prosím, lemrouch!“ Paní učitelka se podiví: „Jak jsi na to přišel?“ Pepíček to vysvětlí:
„Prosím, to je z Jiráska. Ve Starých pověstech českých píše, ţe Oldřich přijel za Boţenou,
sestoupil z koně, ona před ním poklekla a políbila lem roucha jeho!“
A konečně hned dva mondegreeny máme i v naší hymně. Za vše můţe verš „Bory
šumí po skalinách“, který leckoho donutil zamýšlet se nad tím, kdo je „Boryš“ a co a jak
„po skalinách umí“. Kdo měl blíţ k ostravskému nářečí, toho zase zajímalo, kdo je Ryš,
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„bo Ryš umí po skalinách“.
Některé mondegreeny se staly oficiálními názvy kapel, v databázi Bandzone
naleznete jak skupinu Lemrouch, tak například Špuntkvaně.
Slovní hříčky a nezáměrně přetvořené texty se pro leckoho staly sběratelskou vášní.
Bývalý slovenský učitel Roman si je pojmenoval po svém – říká jim šakily. „Název je
podle písničky od Bon Joviho, kde v úvahu můţete slyšet šakilahát, coţ zní jako arabský
výkřik, ale původní verze je shot through the heart,“ vysvětlil pro slovenský deník Plus.
Sami však asi cítíme, ţe šakily jsou trochu jiný typ zkomolenin neţ mondegreeny. Tím se
vlastně vracíme k úvodní Izbině. Šakily nemají ţádné logické vysvětlení, spíš vznikají
jako fonetické přepisy nebo zjednodušeniny jazyka.
Kdo by neznal například písničku Lambada, která proţívala největší slávu na začátku
devadesátých let? Kdyţ jsem se ptala vrstevníků, jak si Lambadu zpívali, rozhořela se
absurdní hádka, jestli se na začátku zpívá „Šóra pucifoj“, nebo „Čóro kucifoj“ a ţe
pokračování písně je rozhodně „kejuntýgo sma fišoráj“. Přitom text je portugalsky a zní
„Chorando se foi quem um dia so me fez chorar,“ a znamená: „Ten, kdo mě kdysi dohnal
k pláči, odešel plačící.“
Často nám nestačí udělat si z anglického textu foneticky srozumitelnější verzi a
rovnou si vymyslíme českou větu, která zní téměř stejně jako originál. Takový případ
přeslechnutí se nazývá japonským slovem soramimi, coţ doslova znamená prázdné ucho.
Jev, kdy se při poslechu cizího jazyka vybaví homofonní text v mateřštině, má i svůj
psychologický název – akustická pareidolie. Tu definuje psychologie takhle: „při tomto
jevu dochází k dotváření vnímaných neurčitých nebo nezřetelných podnětů ve smysluplné
obrazy za pomocí fantazie.“
Často se to stává v populární hudbě, zejména při neznalosti originálu. Například kdyţ
moldavská skupina O-Zone zpívá „vrei sä pleci dar nu mä, nu mä iei…“ (Chceš odejít,
ale nechceš mě vzít s sebou), Japonec slyší „Bei sa beishu ka, nomanoma-yei!“ (Rýţe, to
je to, rýţové víno. Napij se, napij se-jééé“)
Na akustické pareidolii zaloţila celou svou kariéru česká dvojice Těţkej Pokondr.
Hity zpívá česky tak, ţe na první poslech znějí vlastně skoro totoţně s originály. Shout od
Tears For Fears je Skaut, Je ťaime od Jane Birkinové a Serge Gainsbourga je Ţeton,
Sunshine Reggae je Šaša jede, Jeanny od Falca jsou samozřejmě Dţíny a tak dále.
Na stejném principu kdysi vznikaly všechny nahrávky Šmoulů, zásadní součást
dětství všech, kteří se narodili v osmdesátých letech. Ty stejně jako Pokondry otextoval
frontman kapely Tři sestry Lou Fanánek Hagen. Píseň Macarena byly u Šmoulů
Makarony. Saturday Night byl Zatvrdlej nejt. Typickou ukázkou soramini je předělávka
Sometimes od Kelly Family. Původní „Sometime, I wish I were an angel“ změnil
Fanánek na „Sém tám, vysázeli rejţi“.
Na závěr mám takový zábavný rébus. Najděte si YouTube píseň s názvem On the
floor, kterou zpívají Jennifer Lopezová a raper Pitbull. Po úvodních taktech, v čase 0:30
se ozve Pitbull, který naprosto zřetelně česky říká: „J.Lo! Já jdu sr..! Pitbull ve
skutečnosti říká: „J.LO, ya tú sabes,“ je to španělsky a znamená to: „Ty uţ víš.“
redakce – převzato magazín MF Dnes 13/2020
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Předchůdci moderních sčítání
Sčítání lidu patří k nejdůleţitějším statistickým šetřením, neboť zjišťuje údaje o
stavu obyvatelstva k určitému okamţiku na celém území státu. Na našem území se
soupisy obyvatel uskutečnily jiţ ve středověku, kdy byly prováděny k vojenským a
daňovým účelům. Zpočátku tedy zahrnovaly pouze část populace. Za vůbec nejstarší
dochovaný soupis na českém území je povaţován soupis majetku litoměřického kostela z
roku 1058, který je součástí zakládací listiny kníţete Spytihněva II. Jako významný
mezník je datum 13. října 1753, kdy byl vydán patent císařovny Marie Terezie o
kaţdoročním sčítání lidu - novou kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v habsburské
monarchii zahájilo sčítání provedené v roce 1754. Poprvé se konalo současně a jednotně
na celém území soustátí. Soupis mělo nejprve provést duchovenstvo podle farností,
posléze bylo rozhodnuto, ţe souběţně se uskuteční i sčítání zajišťované vrchností a jeho
obsah bude rozšířen o soupis domů a o hospodářskou charakteristiku majitele domu.
Sčítání konané v roce 1754 bylo výjimečným počinem. Soupisy z 60. let 18. století,
i kdyţ umoţňují poprvé stanovit hustotu osídlení podle krajů a poskytují některé další
informace o sociálním sloţení obyvatel, byly vcelku neúspěšné. Stoupající míra obav ze
vzrůstu daní, odpor šlechty proti centralistickým snahám dvora, k němuţ se postupně
přidávala i církevní hierarchie, vedly k četným zkreslením.
V roce 1777 byl vydán nový konskripční patent, který se s mírnými změnami a
odchylkami stal základem soupisů aţ do roku 1851. Opět bylo zachyceno veškeré
přítomné obyvatelstvo, i kdyţ nadále bylo detailnější třídění podle sociálního postavení a
věku prováděno pouze u muţů. Od 80. let 18. století byly na panstvích (později v obcích)
a městech zaloţeny tzv. populační knihy, v nichţ byla zachycena zvlášť kaţdá rodina se
všemi členy domácnosti; případné změny (úmrtí, narození atd.) byly do těchto knih
zanášeny na základě ohlašovací povinnosti hlavy rodiny. Další významnou etapu v
novodobých dějinách sčítání lidu v Rakousku zahájil zákon přijatý v roce 1869. Na jeho
základě bylo na začátku roku 1870 provedeno sčítání lidu, které zachytilo stav ke dni 31.
12. 1869.
Mezi hlavní účely cenzů, které se konaly na území Rakousko-Uherska ve 2.
polovině 19. a na počátku 20. století, patřilo jednak zjištění aktuálního počtu přítomného
obyvatelstva, posléze i směry migrace, dále podchycení rychlých a výrazných
strukturálních změn, kterými tehdejší společnost procházela, a konečně určení
národnostní skladby jednotlivých regionů a míst. Zjišťování etnické skladby obyvatelstva
se ovšem pro své výrazné politické aspekty stalo velmi sledovanou a kontroverzní částí
sčítání.
Sčítání lidu v roce 1869 se konalo na základě říšského zákona o sčítání vydaného
29. března 1869, který stanovil stálou desetiletou periodicitu sčítání s tím, ţe s výjimkou
prvního se všechna další měla konat vţdy o půlnoci z 31. prosince na 1. ledna roku
končícího nulou. Toto ustanovení bylo závazné aţ do zániku Rakousko-Uherska.
Z biologických znaků se u obyvatelstva zjišťovaly věk a pohlaví. Zaznamenávaly
se případné fyzické vady (např. v roce 1869 slepota a hluchota), později i mentální vady.
Ze společenských znaků se zjišťovala státní příslušnost, rodinný stav, náboţenské
vyznání a obcovací řeč, od roku 1880 také gramotnost sčítané osoby, a to dotazem na
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schopnost čtení a psaní. Otázkou na obcovací řeč byla nepřímo mapována etnická skladba
obyvatelstva. Z dat sčítání bylo moţno zjistit rovněţ ekonomické znaky (např. se
obyvatelstvo dělilo podle poměru k povolání, podle odvětví činnosti, podle subjektivního
povolání, podle postavení v hlavním resp. vedlejším povolání).
Prováděním sčítání bylo pověřeno ministerstvo vnitra a řídily je okresní úřady. Na
území jednotlivých obcí nesly za provedení sčítání odpovědnost obecní úřady. Ty také
jmenovaly příslušné sčítací komisaře, kterými byli často učitelé nebo spolupracovníci
obecních úřadů. Podle převládající etnické skladby obyvatelstva byly sčítací archy
připraveny v jazykových mutacích.
Výrazně se měnil způsob zpracování dat. Údaje ze sčítání z let 1869 a 1880 byly
ještě tříděny a sumarizovány ručně. Zpracování cenzu z roku 1890 však znamenalo
zásadní zlom, neboť bylo uţito elektrických třídicích strojů systému Hollerith, které
nejenom ţe urychlily zpracování sčítání, ale umoţnily i podstatné rozšíření třídění.
Všechny výsledky rakouských sčítání byly vydány tiskem v rámci pramenných děl
rakouské statistiky v řadě sčítání lidu, i kdyţ nedostatkem finančních prostředků se
vydávání zdrţovala a některá třídění se omezovala nebo vypouštěla úplně. Přesto byly
tiskem vydány ty nejdůleţitější části včetně analytických zhodnocení.
Z jednotlivých sčítání byl vydán podrobný statistický lexikon obcí, který pro
kaţdou obec (případně osadu) obsahoval základní údaje o počtech domů a obyvatel,
někdy i podle jejich národnosti a náboţenství.
Rakouská sčítání z let 1890 – 1910 se svým obsahem, kvalitou zpracování a
rozsahem publikovaných dat zařadila mezi velmi dobře organizovaná a provedená sčítání
své doby. Jejich kvalitu dokládá i ta skutečnost, ţe po rozpadu Rakousko-Uherska byly
uţité metody převzaty nástupnickými státy. Dodnes jsou výsledky sčítání významným
pramenem informací o obyvatelstvu středoevropského regionu na přelomu 19. a 20.
století.
Poslední sčítání lidu konané na našem území před první světovou válkou se
uskutečnilo v roce 1910. Nově vzniklá Československá republika potřebovala znát co
nejpodrobnější demografická data nově vytvořeného státu. V roce 1919 byl zaloţen Státní
úřad statistický jako nový orgán pověřený celostátními statistickými šetřeními, mezi neţ
patřilo i sčítání lidu jako jedno z nejdůleţitějších. Podle tradice převzaté z monarchie se
mělo konat v roce 1920. To však nebylo z mnoha důvodů (především dostatečné
přípravy, ale také pro neujasněné hranice Československa) moţné. Navíc nový zákon
o sčítání lidu byl přijat teprve 8. dubna 1920. Zákon nařizoval provést prvé
československé sčítání lidu nejdéle do roka a sčítání opakovat kaţdých pět let, coţ byla
anglosaská praxe.
Sčítání lidu podle nového zákona se uskutečnilo 15. února 1921. Jeho obsah se
poněkud lišil od předválečných sčítání, byl však proveden opět za přítomné obyvatelstvo
(nikoli obyvatelstvo bydlící). Za důleţitou charakteristiku se povaţovalo zjištění povolání
obyvatelstva, i kdyţ nutno poznamenat, ţe byla zjišťována ekonomická aktivita podle
hospodářských odvětví a nikoli za klasické povolání (profese). Nebylo však zjišťováno
vedlejší povolání a nemovitý majetek. Poválečné povolání bylo konfrontováno s
povoláním k 16. červenci 1914, aby byly zjištěny sociální a profesní přesuny mezi dobou
předválečnou a poválečnou.
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Za politicky nejdůleţitější se povaţovalo zjištění národnosti obyvatelstva, které
mělo potvrdit oprávnění vzniku samostatné Československé republiky. Na rozdíl od
předválečného zjišťování národnosti na základě „obcovací řeči“ v rakouské části bývalé
monarchie byla přijata definice národnosti, podle níţ „národností jest rozuměti kmenovou
příslušnost, jejímţ vnějším znakem jest zpravidla mateřský jazyk“. Tím se měla odstranit
pro české a slovenské etnikum znevýhodňující definice národnosti určované podle
„obcovací řeči“, která nahrávala německému jazyku. Odkaz přiznání národnosti podle
„kmenové příslušnosti“ navíc umoţnil, aby se ke své národnosti přihlásili i Ţidé nebo
Cikáni i kdyţ nemluvili hebrejsky nebo romsky. O otázku a definici „národnosti“ byly
svedeny nejen boje s reprezentanty československých menšin, ale i uvnitř českého a
slovenského tábora. Ačkoli oficiálně existovala „československá národnost“, bylo moţno
zjistit počet obyvatel české a slovenské národnosti odděleně.
Jinou důleţitou kulturní charakteristikou bylo náboţenské vyznání resp.
bezvyznání obyvatelstva. Výsledky sčítání potvrdily, ţe obyvatelé Československa a
českých zemí zůstali nadále ve velké většině věrni některé z uznávaných církví.
Obyvatelstvo bylo sčítáno s pomocí sčítacích archů pro domácnost, jak to bylo
obvyklé u sčítání předválečných. Obtíţe srovnávacích analýz se podle očekávání ukázaly
největší u porovnání povolání obyvatelstva, které bylo v předválečné době šetřeno podle
odlišných klasifikací neţ v roce 1921, a to i přes snahu o co největší návaznost na
původní rakouskou a uherskou klasifikaci.
Výsledky prvního československého sčítání lidu byly publikovány v sedmi
svazcích edice Československá statistika. Nejen po stránce organizace či úplnosti a
správnosti zjištění, ale zejména z hlediska zpracování je první československé sčítání
povaţováno za úspěšné.
Druhé československé sčítání lidu se mělo konat jiţ v roce 1925. Hospodářské
důvody i vliv praxe převaţující ve většině zemí světa - pořádat cenzy s desetiletou
periodicitou - nakonec vedly k tomu, ţe bylo konání druhého československého sčítání
stanoveno na 1. prosinec 1930. Obsah sčítání byl v několika směrech rozšířen. Z nových
znaků zařazených do sčítání je třeba uvést šetření o minulém bydlišti sčítaných, pokud
osoba nebyla sečtena v obci svého narození („rodáci“). Dále se zjišťovalo místo, odkud
se sčítaná osoba přistěhovala do místa, kde byla nyní sčítána. Za nejvýznamnější je však
povaţováno zjišťování údajů o plodnosti ţen.
Výsledky sčítání lidu 1930 byly vydány v osmi svazcích Československé statistiky
a zpracování údajů o bytech pak v samostatném svazku č. 107.
Následující sčítání lidu se mělo uskutečnit v roce 1940. Jeho konání na okleštěném
území Protektorátu Čechy a Morava zabránili čeští politici a demografové s odůvodněním
nepřipravenosti a hlavně s úmyslem neposkytnout okupační mocnosti spolehlivé
podklady pro válečné hospodářství. První poválečné soupisy z let 1946 a 1947 v
obnoveném Československu představovaly pouze dílčí akce a sčítání lidu proběhlo aţ v
roce 1950.
Příští Sčítání lidu, domů a bytů v České republice by dle plánu Českého
statistického úřadu mělo začít 27. 3. 2021.
redakce – převzato, upraveno, zdroj:
https://www.czso.cz/csu/czso/historie_scitani_lidu_na_uzemi_ceske_republiky_i_
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