
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluníčko už krásně hřeje, 

co to může znamenat? 

Přeci, že je tady léto! 

Můžeme se radovat. 
 

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

 
 

2/2022                           červen  2022 
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Z obsahu vybíráme... 
        

Slovo starosty    

Deník zastupitelstva  
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Společenská kronika 
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Kdo vynalezl… 

Pozvánka 

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

 

Slovo starosty 

 

 

Vážení spoluobčané, 

 

máme před sebou obecní hody. Ani se neohlédneme a už tu bude opět konec 

školního roku s tolik očekávanými prázdninovými měsíci a pro mnohé i čas odpočinku a 

dovolených. Je pěkné myslet na příjemné věci, ale nesmíme zapomínat ani na ty, které 

nás potkávají a ovlivňují každý den. Dovolím si Vám připomenout některé z nich, které v 

rámci obce řešíme.  

Setkání s důchodci bylo netradičně již v květnu, tedy dříve než jsme byli zvyklí. 

Ukázalo se, že výpadek z důvodu omezeného setkávání, neovlivnil zájem o tuto kulturní 

a společenskou akci. Opět jsme se zúčastnili v hojném počtu. Za úspěšné zvládnutí děkuji 

všem, kteří se na průběhu akce podíleli. 

Pokročili jsme v přípravě stavby „Bytového domu“.  Byl vybrán projektant, od 

kterého očekáváme předložení projektu splňujícího naše představy.  

Už dnes můžete vidět, že byla zahájena demolice domu na Mahdalovém v 

Hošticích.  Dosud jsme definitivně nerozhodli, jak vzniklé místo bude využito. 

Rekonstrukce dětského hřiště ve sportovním areálu, nebo jen oprava v omezeném 

rozsahu je závislá na tom, zda obdržíme požadovanou dotaci. Mohlo by se zdát, že 

investice nemůže být vysoká, avšak opak je pravdou. Každé nářadí pro dětské hřiště stojí 

spoustu peněz a v konečném výsledku to jsou pak stovky tisíc Kč. Pokud dotaci 

nedostaneme, přikročíme k částečné úpravě dětského hřiště. 

Zámysl opravit školku je plánován na měsíc srpen. Starší budova vyžaduje novou 

elektroinstalaci, ale i další úpravy nezbytné pro zvýšení bezpečnosti a kvality prostředí.  

Opakovaně propíraný problém kanalizace by se mohl zdát, že je až nepříjemný. Je 

třeba však zdůraznit, že je to pro všechny obyvatele této obce zásadní problém, a že ho 

chceme vyřešit ke spokojenosti všech obyvatel obce. Víte, že proběhlo veřejné jednání v 

kulturním domě se zástupci firmy TRASKO, která připravuje projektovou dokumentaci. 

Účast byla značná, avšak ne všichni mohli na jednání přijít. Máte stále možnost řešit své 

problémy individuálně i na obecním úřadě. Informace je možné získat i na internetových 

stránkách obce z platné dokumentace. 

Problematika sportovních oddílů je tématem v jiné části tohoto zpravodaje. 

Dovolte mě, abych zvlášť poděkoval fotbalovým oddílům mužstvu „A“ i „B“ za perfektní 
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sportovní výkony, za reprezentaci a všem, kteří se podíleli na jejich výborném umístění 

ve fotbalových soutěžích na okrese. 

Na závěr Vás všechny rád zvu na hodové dny plné zábavy, veselí a spokojenosti. 

Prožijte i další dny ve zdraví, v radosti v kruhu rodiny a přátel. Těším se na další 

příjemnou spolupráci s Vámi. 

 

                                                                                               Váš starosta                                                                                                                           
 

 

Deník zastupitelstva 
 

  

Přinášíme Vám ve stručnosti přehled usnesení zastupitelstva obce za II.čtvrtletí 2022. 

Podrobnější přehled ve formě zápisů ze zastupitelstva můžete vidět na našich webových 

stránkách: www.hostice-heroltice.cz    

 

41. zastupitelstvo obce ze dne 21. 4. 2022 

 

- schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 41. zasedání zastupitelstva obce konaného 

dne 21. 4. 2022 pana Ing. Ivo Tomáška a pana Františka Blažka 

- schvaluje navržený program 41. zasedání zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice 

konaného dne 21. 4. 2022 

- schvaluje finanční dar pro Linku bezpečí, z.s., ve výši 2000,-Kč a pověřuje starostu 

obce podpisem darovací smlouvy 

- schvaluje dokumentaci k dodatečnému povolení stavby na p. č. 500/8 v k. ú. Heroltice a 

souhlasí se sjezdem na účelovou komunikaci 

- souhlasí s umístěním jednoduchého betonového sloupu, na který bude umístěna nová 

trasa nadzemního distribučního vedení NN 

- souhlasí: 

a) s návrhem trati rychlostní zkoušky „Ivanovická brána“ 

b) s průjezdy katastrem obce Hoštice a Heroltice z důvodu vedení rychlostní zkoušky, 

přejezdu a objízdné trasy; 

c) s užitím účelových komunikací v katastrech obce Hoštice a Heroltice; 

d) s povolením zvláštního užívání komunikací a úplnou uzavírkou komunikací na trati 

rychlostní zkoušky v katastrech obce Hoštice a Heroltice; 

e) s přechodnou úpravou provozu, s umístěním dočasného dopravního značení na 

pozemcích ve vlastnictví obce Hoštice-Heroltice 

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

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

Heroltice po křižovatku s bývalou silnicí I/47 před Ivanovicemi na Hané ve dnech 17-19. 

května 2022 (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 stanoven náhradní 

termín ve dnech 24. 5. - 26. 5. 2022 

Vozidlům jejichž výška přesahuje 3,6 m, bude průjezd umožněn 
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-  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 

- schvaluje hromadnou licenční smlouvu o veřejném provozování č. VP_2022_42730 

mezi obcí Hoštice-Heroltice a OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům 

hudebním, z.s. IČ: 63839997 a pověřuje starostu obce jejím podpisem 

-  souhlasí s projektovou dokumentací vodovodní přípojky pro RD. č.p. 134 v Herolticích 

a pověřuje starostu obce o vydání Rozhodnutí pro zvláštní užívání komunikace 

- schvaluje finanční příspěvek u příležitosti vítání občánků do života ve výši 3000,- Kč na 

jedno narozené dítě s trvalým pobytem v obci Hoštice – Heroltice 

- vybralo jako zhotovitele veřejné zakázky „Dětského hřiště Hoštice – Heroltice“ firmu 

HRAS – zařízení hřišť, s. r. o.  

- schvaluje Rozpočtové opatření č.2/2022 v rozsahu předloženého návrhu na stranách 

příjmů a výdajů uvedených rozpočtových položek 

- schvaluje Záměr obce Hoštice-Heroltice č. 2/2022 za účelem směny pozemku parc. č. 

1297, 30/1, 851/3 v k. ú. Heroltice o výměře 17 m2 ve vlastnictví obce Hoštice-Heroltice, 

převod na I.Z. a část pozemku parc.č.29/2. st. 82 o výměře 17 m2 ve vlastnictví IZ, 

převod na obec Hoštice-Heroltice 

 

42. zastupitelstvo obce ze dne 24. 5. 2022 

 

- schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 42. zasedání zastupitelstva obce konaného 

dne 24. 5. 2022 pana Ing. Antonína Dynku a pana Ing. Tomáše Hlaváčka 

- schvaluje navržený program 42. zasedání zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice 

konaného dne 24. 5. 2022 

-  souhlasí s realizací stavby rodinného domu na parc. č. 1026/1 

- schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 99001055294-

1/VB a pověřuje starostu obce jejím podpisem 

- vzalo na vědomí výsledky zadávacího řízení výběru zhotovitele projektové 

dokumentace – Výstavba bytového (sociálního) domu v obci Hoštice – Heroltice. 

-  zmocňuje starostu obce podpisem smlouvy s vítězem zadávacího řízení 

- souhlasí s odprodejem pozemku p. č. 1256 k. ú. Hoštice 40 m2 a p. č. 1147, tedy 1147/1 

k. ú. Heroltice o výměře 84 m2, za cenu 1000 Kč/ m 2.  Na odprodej pozemků byl 

schválen záměr č. 1/2022. Pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy 

- pro následující volební období 2022–2024 volí počet členů zastupitelstva obce v počtu 9 

- schvaluje připojení distribučního kabelového vedení Hoštice–Heroltice RD 41 pan L. 

pro vydání územního souhlasu 

- pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o smlouvě budoucí č. PR-

001040021704/002-MOPR 

- schvaluje Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb ORP 

uzavřenou mezi obcí Hoštice-Heroltice a městem Vyškov a pověřuje starostu obce jejím 

podpisem 
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- schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2022 v rozsahu předloženého návrhu na stranách 

příjmů a výdajů uvedených rozpočtových položek 
 

 

Vítání občánků 
   

Dne 23.4.2022 jsme uspořádali slavnostní uvítání do života našich dvou nových 

občánků 

Jana Latochy a Ludmily Knápkové 
 

 

Přejeme jim hodně štěstí, 

zdraví, lásky, aby prožili dlouhý, 

krásný a bohatý život. Rodičům 

hodně radosti, aby jejich starost a 

odpovědnost ve výchově byla 

odměněna láskou, úctou a 

vděčností jejich dětí.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co nového se událo v naší MŠ… 
  

Tak konečně pomaloučku přišlo to nejkrásnější období v roce, kdy nám příroda 

dává najevo, jak dokáže být živá, barevná, plná síly a rozpuku. V období, kdy začíná už 

sluníčko hřát, pobízí všechny rostlinky a stromky k rozpuku a po šedivé zimě, která nám 
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letos moc sněhu nepřinesla, se probouzejí zvířátka ke skotačení v přírodě a stejně tak nás 

lidičky obrovsky nabíjí energií a radostí do života. Jarní měsíce, kterými jsou duben, 

květen a červen bývají na naší škole pestré, probíhá vítání jara, organizujeme procházky 

čerstvě se probouzející přírodou 

a začínají pro nás nová 

pozorování. 

Velikonoční svátky jsme si 

u nás v MŠ opravdu užili. 

Povídali jsme si o různých 

tradicích, zvycích, a to nejen u 

nás v České republice, ale i v 

ostatních zemích. Některé jsme 

si sami na vlastní kůži i 

vyzkoušeli a velmi se u nich 

pobavili. Překvapením byl dopis 

od velikonočního zajíčka, který 

si pro nás připravil dobrodružnou 

cestu plnou nelehkých úkolů. 

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

museli sami vykopat.  

Čarodějný týden jsme začali návštěvou čarodějky, která nám zapůjčila její 

kouzelnickou knihu a věnovala některé potřebné ingredience, jako třeba sušenou hadí 

kůži, rozemletou pavoučí síť, žabí sliz a další. My jsme se tak mohli pustit do čarování. 

Po odříkání zaklínadel se opravdu začaly dít zajímavé věci. Navštívilo nás také divadlo s 

pohádkou Cukrárna u čarodějky. Tento kouzelný týden jsme zakončili čarodějným sletem 

na zahradě. U ohně jsme si zatančili, spálili 

čarodějnice a uvařili lektvar z bylinek, které 

jsme objevili na naší zahradě. Jeho moc má 

ochránit naši školku před všemi zlými silami, a 

tak jsme jej vylili kolem celé budovy. Slet jsme 

zakončili stavěním máje. 

Začátkem května jsme opět znovu po 

dlouhé době mohli uspořádat besídku ke Dni 

matek. Na tuto událost jsme se velice těšili. Celý 

měsíc jsme pilně trénovali básničky, písničky, 

tanečky, abychom mohli pozvat všechny naše 

maminky a ukázat, jak moc je máme rádi.  

Koncem května k nám přijeli policejní 

psovodi z Krajského ředitelství Policie ČR v 

Brně a byla to opravdu napínavá podívaná. 

Jejich tři psí kamarádi, kteří s nimi přijeli, nám 

předvedli svoji zajímavou práci u Policie ČR. 

Ukázali nám, jak hledají ztracené předměty a 

pohřešované lidi, svoji poslušnost a zatýkání 
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zloděje. Poslední zmíněná ukázka vypadala opravdu velmi dramaticky, nikdo z nás ani 

nedutal. Nakonec jsme si mohli pohladit 

i jejich štěňátko. 

Den dětí jsme oslavili zahradní 

slavností. Tančili jsme, soutěžili a 

nechybělo ani dětské šampaňské a 

spousta dobrot a sladkostí. Dětem se v 

úkolech tak moc dařilo, že vyhrály 

všechny. Oslavu jsme zakončili 

interaktivním programem o kosmu. 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.  

Teď nás ještě čeká smutné loučení s našimi kamarády předškoláky, kteří nás opustí 

a půjdou do první třídy. V letošním školním roce se s námi rozloučí deset dětí. Abychom 

je mohli pasovat na školáky, musí ovšem splnit několik úkolů, v nichž prokáží svoje 

znalosti a schopnosti.  

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

a především rodinnou pohodu. 

 

                                                                                       kolektiv MŠ 

 

 

 

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  

 

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU 

V pondělí 4. dubna proběhl v naší škole zápis do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023. Nakonec 

bylo zapsáno celkem 11 dětí, což je na naše poměry nezvykle vysoký počet. Máme z toho radost a 

věříme, že to je mj. důsledkem našeho dobrého renomé, které nám zajistili už dříve vyšlí žáci. Letošní 

zápis (předchozí dva se konaly v omezeném režimu) se nesl v pirátském duchu. Žáci pátého ročníku 

oděni do příznačných kostýmů prováděli příchozí adepty základního vzdělávání školní třídou skýtající 
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mnohé zkoušky. Děti zkrátka musely dokázat, zda jsou hodny si v záři na záda nasadit aktovky a 

usednout do školních lavic. Musíme uznat, že se předvedly ve výborném světle a můžeme se tedy na ně 

po prázdninách těšit. A vězte, budoucí prvňáci, uteče to jako voda! 

 

PŘÍCHOD JARA Ve družině jsme přicházející jaro oslavili drobnou zemědělskou prací: na uvolněných 

záhoncích za družinou jsme zasázeli ředkvičku, mrkev a hrách. Později jsme přidali ještě další oblíbené 

druhy zeleniny – kedlubny, květák, salát a dýni. Zatímco někteří malí zemědělci předvedli výbornou 

zručnost, jiní se s motykou, rýčem či konví zřejmě setkali poprvé – všichni však pracovali s elánem a 

chutí. 

 

DEN ZEMĚ 

Snažíme se naše žáky vést k co nejšetrnějšímu vztahu k přírodě, a proto se každý rok podílíme na čištění 

okolí naší obce. V rámci Dne Země (22. 4.) jsme ve čtvrtek 21. dubna vyrazili na každoroční sběr a 

třídění odpadků. Všichni máme trochu problém pochopit, proč někteří lidé odhazují nepotřebné věci 

jen tak do trávy či křoví, kde se pak dlouho rozkládají a nepůsobí ani příliš esteticky. Ve škole jsme 

předtím diskutovali o tom, co to je odpad, proč vzniká a jak můžeme jeho množství omezit. 

A samozřejmě také o tom, jak s ním řádně nakládat. Doufáme, že u našich žáků vzniknou ty správné 

postoje, díky nimž se nebudou podílet na zbytečném plýtvání a znečišťování toho, čeho jsme všichni 

součástí. 

 

POLICEJNÍ PSOVODI 

Ve čtvrtek 12. května nás Mateřská škola v Hošticích pozvala na ukázku práce policejních psovodů. 

Děti obou škol se uvelebily na posekaném trávníku a napjatě očekávaly, co se bude dít. Po obecném 

úvodu si policistka a policista postupně přivedli tři služební „pejsky“, které měli schované v nenápadné 

dodávce. Nejprve se dětem představil německý ovčák Ramon v roli stopaře a jako doprovod při 

policejním zásahu. Po něm přišel na řadu belgický ovčák Jumbo, který předvedl dopadení 

nebezpečného pachatele kriminální činnosti. Na závěr policistka dovedla devítiměsíčního Ramonova 

potomka, u nějž zatím probíhá výcvik, aby si ho děti pohladily. Gofry snášel přízeň nadšených dětí 

statečně, ale bylo patrné, že je cvičený pro úplně jiné aktivity. Děkujeme paní ředitelce MŠ za pozvání a 

policistům za zajímavou ukázku policejní práce. 
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ŠKOLNÍ VÝLET NA HELFŠTÝN 

Po dvou letech půstu jsme opět zakusili, co to je školní výlet. Oblíbenou akci všech dětí u nás 

plánujeme tradičně na polovinu května, kdy ještě nebývá takové horko a památky neúpí pod náporem 

návštěvníků. Letos jsme už podruhé vyrazili na hrad Helfštýn, kde nedávno proběhla rozsáhlá 

rekonstrukce s citlivým využitím moderních materiálů. Čekala na nás hodinová prohlídka s průvodcem 

po nádvořích hradu včetně návštěvy mincovny a sklepení s výstavou kovářských prací. Na závěr jsme si 

mohli ještě sami projít zrekonstruovaný palác a rozhlédnout se z vyhlídkových věží. Po krátkém 

občerstvení jsme se pak rychlým pochodem přesunuli do nedalekého lesíka, který ukrývá lanové 

centrum. Starší žáci dostali horolezeckou výbavu a přilbu a vydali se zdolat lanové bludiště. Mladší děti 

dostaly jen přilbu, protože překonávaly níže umístěné úseky. Po aktivní a pro některé dosti náročně 

hodince a půl jsme přejeli autobusem do Lipníka nad Bečvou, abychom provětrali peněženky. I přes 

menší přízeň počasí se výlet nakonec vydařil a všem velice líbil. 

 

Příprava na zdolání lanového bludiště... Další snímky ze školního výletu - ale i z jiných akcí - naleznete 

na našich webových stránkách: www.zs.hostice-heroltice.cz 
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OCHUTNÁVKOVÝ KOŠ 

Naše škola je už několik let zapojena do školních projektů Ovoce do škol a Mléko do škol. Díky nim žáci 

pravidelně každých 14 dní ve čtvrtek dostávají zdarma různé druhy ovoce a zeleniny, kvalitní mléčné 

výrobky nebo třeba ovocné šťávy. Tentokrát autoři prvního projektu (oba jsou spolufinancované 

Evropskou unií) zaslali namísto běžné nabídky tzv. „Ochutnávkový koš“, který měl umožnit okusit více 

druhů ovoce a zeleniny najednou, včetně několika exotických. Žáci si pochutnali, dodali tělům vitamíny 

a zároveň byli poučeni – mj. o dodržování hygieny při zpracovávání těchto potravin. Na webových 

stránkách www.ovocedoskol.eu si pak spolu s rodiči mohou přečíst k tématu více, např. i to, jak 

některé exotické druhy připravit k jídlu. 

 

KURZ PRVNÍ POMOCI 

Každý z nás by měl vědět, jak se chovat při podání první pomoci, a platí to i pro děti. Právě u nich je 

potřeba notoricky známé zásady a postupy opakovat a prakticky nacvičovat. Ve středu 8. června jsme 

proto pozvali k nám do školy záchranářku paní Vlastu Vařekovou, aby s našimi žáky absolvovala kurz 

první pomoci. Děti si vyzkoušely přivolat zdravotnickou pomoc, zastavit krvácení (na vlastních 

plyšácích) nebo třeba masáž srdce na speciální figuríně. Teď už také ví, jak zjistit, zda zraněný dýchá a 

co udělat, aby se mu dýchalo lépe a nebyla mu zima. Paní Vařekové, která je rovněž operátorkou 

zdravotnického operačního střediska a vede výuku záchranářů, sekundovala mladá členka hasičského 

sboru a operátorka tísňové linky Terka. Děkujeme za perfektně zvládnutou hodinu a na podzim možná 

na shledanou. ;) 

 

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 

Deset měsíců uteklo jako voda a prázdniny už buší na dveře. Ještě než se všichni rozprchnou po 

babičkách, táborech a evropských plážích, čeká nás společné focení, pochoďák do švábenického lesa a 

rozlučková party s páťáky. A pak, samozřejmě, slavnostní zakončení školního roku a rozdávání 

vysvědčení. 

Přejeme všem našim žákům pohodové prázdniny plné zážitků, rodičům a učitelům dva měsíce 

odpočinku od školních starostí a vůbec všem hezké a klidné léto. Na závěr bychom rádi poděkovali 

obecnímu úřadu za neutuchající spolupráci a podporu. 

Prázdninám 3x NAZDAR a ve čtvrtek 1. září NA VIDĚNOU !☺ 

Bulletin ZŠ Hoštice-Heroltice 6/ 2022 © TomášHavlíček 

http://www.ovocedoskol.eu/
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SDH Hoštice-Heroltice informuje 
   

Blíží se prázdniny a s tím i doba dovolených a zaslouženého odpočinku. Doufejme, 

že po předchozích letech, to bude opravdu bez všech omezení a žádná další se již zavádět 

nebudou. Od posledního vydání zpravodajedošlo na území naší obce k několika 

mimořádným událostem.  

Dne 7. května došlo před osmou hodinou ranní na dálnici D1 na kilometru 234 ve 

směru na Říkovice k dopravní nehodě dodávky, při které unikly provozní kapaliny. 

Zasahovala jednotka profesionálních hasičů z Vyškova.  

Další událost proběhla 27. května, kdy byla naše jednotka povolána starostou obce 

k provedení oplachu okolí bouraného domu v Hošticích. Situaci nakonec vyřešil déšť, 

který provedl oplach za nás. 

K další dopravní nehodě došlo přesně o měsíc později 7. června po páté hodině 

odpoledne na silnici 47 mezi Hošticemi a Ivanovicemi. Osobní auto sjelo do příkopu k 

železniční trati. Při nehodě nebyl nikdo zraněn, auto bylo vyproštěno z příkopu. Zásah 

provedla stejně jako u předchozí dopravní nehody jednotka hasičů z Vyškova.  

Z příjemnějších událostí lze zmínit okrskové cvičení v Topolanech, které proběhlo 

8. května a pomoc kulturnímu výboru při organizaci dětského dne v sobotu 11. června. 

Rozhodnutím orgánů Jihomoravského kraje nebyla naší zásahové jednotce přidělena 

dotace na dovybavení materiálně-technické základny. 

Na neděli 19. června je pro členy zásahové jednotky naplánováno školení. Školení 

se zúčastní i jednotky z Topolan a Moravských Prus.  

Dovolte, abych Vám jménem SDH popřál příjemné prožití nadcházejících prázdnin 

a dovolených.          

za SDH   Jan Knápek 

 

TJ Hoštice-Heroltice  
 

Po náročné zimní přestávce, po sedmi přátelských utkáních, a hlavně po dvou 

letech covidového marného snažení jsme se konečně dočkali jarních postupových bojů. 

Tohle snažení nám mohl překazit jediný soupeř a to Lysovice, kde jsme tedy bohužel 

prohráli, ale zbytek jarní sezóny jsme zvládli výtečně a v podstatě každý tým suverénně 

zválcovali. Díky výborné partě v týmu a skvělým výkonům jsme soutěž ovládli a 

zaslouženě postoupili do okresního přeboru, kde doufáme, že opět zanecháme dobrý 

dojem.  

Za zmínku stojí i to, že B tým také vyhrál svou soutěž a další sezóně se představí 

ve 3.třídě. Novinka našeho klubu je, že nabíráme nové naděje naší kopané a od nového 

ročníku zde bude hrát tým přípravky, takže tímto všechny vyzýváme, kdo má zájem tak 

může svou ratolest přihlásit.  

Za skvělou sezónu chceme poděkovat všem hráčům, realizačnímu týmu, 

sponzorům jmenovitě: EKOTOM, ZLINMARK DZ, SPELTEC, JOSEF MRNUŠTÍK, 

KIOSEK NA HŘIŠTI, AUTODOPRAVA HROMEK, MIRJAM. A taky děkujeme vám 

fanouškům, kterých bylo na každém zápase hodně a vždy jste nám hodně pomohli a za to 
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velké DÍKY a snad vám budeme dělat radost i v následující sezóně. 

 

        Jan Hromek, trenér 

VÍTĚZ III. TŘÍDY, SK. A, OKR. VYŠKOV, 2021/2022 

Horní řada zleva: Asistent trenéra Pavel Orbán, Ondřej Petružela, Petr Jenáček, 

Lukáš Mrnuštík, Miloš Autrata, Pavel Přikryl, Jiří Ignačák, Jan Kolář, Adam Štolfa, 

Tomáš Hlaváček, trenér Jan Hromek. 

Spodní řada zleva: Jakub Šmerda, Jan Baričák, Filip Kocourek, Tomáš Kramel, Jiří 

Jenáček, Jiří Petržela, Petr Závadský, Zdeněk Hudec. 
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VÍTĚZ IV. TŘÍDY, SK. A, OKR. VYŠKOV, 2021/2022 

Horní řada zleva: Radim Klacek, Adam Štolfa, Ondřej Petružela, František Held, 

Lukáš Filip, Tomáš Hlaváček, Adam Kocourek, prezident klubu Vlastimil Provazník 

Spodní řada zleva: Miloš Autrata, Marián Hlaváč, Michal Jünger, František Blažek, 

Petr Závadský, David Hýzl, trenér Jiří Petržela 
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Kulturní akce 
 

Velikonoční probouzení broučků s řehtačkovým průvodem.  

 

Na zelený čtvrtek jsme si připravili pro děti 

tvořivé úkoly s velikonočními motivy. Během výroby 

si mohly zobnout i tradičních velikonočních pochutin 

v podobě 

jidášů a 

velikonočních beránků. Na své si přišli i 

rodiče, kteří měli možnost ochutnat zelené 

pivo. 

Až 

bylo 

vše vyrobené, vydali jsme se na řehtačkový 

průvod dědinou, 

zakončený 

probouzením 

broučků. 

 

 

Ukliďme Česko 

 

Již druhá akce Ukliďme Česko v naší obci se nesetkala 

s valným zájmem, což je 

škoda, protože je to naše 

prostředí, kde žijeme a mělo 

by nás zajímat, jak to kolem 

nás vypadá a v jakém stavu ho předáme do budoucna 

našim dětem. I tak se ale podařilo nasbírat přes deset 

pytlů plných odpadků.  

 

Pálení čarodějnic 

 

Tradiční pálení čarodějnic se 

konalo letos trochu netradičně již o den 

dříve 29.5., a to z důvodů kolize akcí 

v naší obci. Ale ani to neubralo na 

filipojakubské atmosféře, kde děti prošly 

čarodějnými úkoly a stezkou za 
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pokladem. Na finále neušla svému osudu 

ani naše čarodějnice vyrobená jako vždy 

dětmi  ve školní družině. Zajímavostí 

tohoto podvečera bylo i stavění máje pod 

taktovkou fotbalistů či možnost 

prohlédnout si a nechat se vyfotit s naší 

největší sovou výrem velikým, který 

k nám zavítal ze záchranné ornitologické 

stanice Němčice nad Hanou.  

 

Špuntí městečko ke Dni dětí 

 

Den 

dětí jsme 

oslavili 

v hájku 

špuntím 

městečkem, 

kde si děti 

mohly 

vydělat 

speciální peníze v různých zaměstnáních. Následně 

je mohly zase utratit za občerstvení, své výrobky i 

zábavu v podobě skákacího hradu, lanového centra 

či malování na obličej.  
 

                                                                                  

za kulturní výbor František Blažek 

 

Z historie obce 
 

     Dnešní úryvek je z Kroniky obce Heroltice za léta 1925 – 1939 založené 1.ledna r. 

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

zajímavé číst autentický popis tehdejší doby. Říká se, že národ, který se nepoučí ze své 

historie, ji musí prožít znovu… Doufejme, že jsme poučeni opravdu dost… 
======================================================================= 
 1935 

„V roce tomto vlivem hospodářské krise a nezaměstnanosti dělnictva vyvolány 

byly u méně majetného občanstva tak zlé poměry, že mnozí nemohli dostáti svým 

platebním povinnostem. Neschopnosť placení jevila se obzvlášť u placení obecních 

nájmů z polí, kde nedoplatky vykazovaly až 70% splatného obnosu. Nedoplatky tyto však 

nebyly na občanech vymáhány rázným způsobem, nýbrž každý platil dle své možnosti. 

Rovněž berní úřad začal intensivně vymáhati daňové nedoplatky z let minulých 

způsobem exekučním. A mnohdy se stalo, že berní vykonavatel se zdržoval v obci po dva 
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dny, než provedl exekuční zájem ve prospěch berní správy u občanstva.  

V době této rozhodlo se obecní zastup. prováděti veškeré dražby za hotové, aby 

zamezeno bylo zvětšování dluhů do obecní pokladny. Tyto dražby za hotové se plně 

osvědčily a mnohdy se prodávalo lépe nežli na úvěr se splatností ke konci roku.  

V únoru t.r. byl na zákrokem strany republ. a Domovina zbaven členství v obecní 

radě a obecním zastup. p. Konrád Zbořil, a místo něho nastupuje  členství v obecní 

zastup.  p. Frant. Chlup. č. 38. Tento byl  při doplňovací volbě zvolen též za člena obecní 

rady. Jest to již druhý případ v tomto volebním období, že nově nastupující člen obec. 

zastup. byl současně zvolen za člena obecní rady.  

V červnu t.r. v pozdních hodinách odpoledních udála se na zdejší okresní silnici v 

blízkosti váhy   Němčického cukrovaru srážka auta p. Zouhara t.č. učitele v Napajedlech, 

s motocyklistu z Líšně u Brna. Motocyklista zůstal ležeti na silnici spřeráženými údy a po 

první lékařské pomoci poskytnuté  MUDr. P. Aloisem Drbalem z Ivanovic odvezen byl 

do zemské nemocnice v Brně. Soudní šetření ohledně této srážky provedeno bylo v 

pozdější době na místě samém.  

V době po žních začaly obec. úřadu docházeti stížnosti ohledně umístění stohu 

slámy v blízkosti hospodářských budov. Mnozí občané podali stížnosti dokonce na 

okresní úřad, který nařídil stohy nacházející se v blízkosti hospodářských budov odkliditi. 

Stížnosti tyto vyvolaly mnohá osobní nepřátelství mezi sousedy a přicházelo při slovních 

potyčkách ke scénám, které z mravních důvodů není možno zde uvésti.  

V roce tomto uzákoněna byla tak zvaná „Brannosť národa“, tj. j, že mužové  ve 

stáří od 18 roků až do doby odvodu povinné musely se podrobiti tak zvané předvojenské 

výchově, která prováděna na základě vydaných nařízení úřadem stavenými cvičiteli, z řad 

poddůstojníků a důstojníků t.č. v záloze branné moci. Ze zdejší obce za čvičitele stanoven 

okr. úřadem ve Vyškově p. Ant. Kocourek ml. desátník v záloze, který se svědomitě 

věnoval této funkci. Akce tato ač nutná pro brannosť národa, byla chybně se  stran 

mládeže pochopena, část na cvičeních byla zanedbávána a během roku vůbec praktický 

výcvik zanikl. Na akci tuto věnováno zdejší  obecní radou přes 1.000 Kč a tato ve formě 

příspěvku okr. úřadu, nákup cvičitelských příruček at.d. 

Dnem 1. listopadu t.r. pronajal p, Urbánek Ondřej zdejší hostinec p. Frant. 

Matáňovi z Dobřic u Přerova, za roční nájemné 3600 Kč, který setrval na nájmu jen ½ 

roku tj. do konce dubna příštího roku. Dosavadní hostinský p. Urbánek pronajal sobě 

hostince v Morkovicích okr. Zdounky.  

Neutěšené politické  zjevy v Evropě a ohrožení koaliční součinnosti a soudržnosti 

vlády naší republiky, donutily našeho milovaného tatíčka p. presidenta T. G. Masaryka 

vzdáti se presidentského úřadu v předtuše, že stáří jeho není již na dále schopno zastávati 

tak zodpovědné místo před celým národem. .  

Vzdání se presidentského úřadu vyvolalo v celém národě obavy, kdo asi bude jeho 

nástupce, poněvadž se v době této uplatňovaly živly, které  spekulovaly o naší demokracii 

a v bláhové naději očekávaly zmatek a rozkol v národě.  

Byl to den 18. prosince 1935., den významný a historický, kdy náš národ slavnou a 

manifestační volbou zvolil za druhého  presidenta republiky  Dr. Edvarda Beneše, může, 

který s p. presidentem T. G. Masarykem stál u kolébky odboje čsl. národa a který po 

celých 18 let trvání čsl. republiky zastával nejzodpovědnější resort čsl. vlády .t.j. 
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ministerstvo zahraničí. Volba tato byla snad nejúspěšnější a vyznamenala národ před 

celým světem.  

To, že část národa hledala vytrvale a tvrdošíjně řešení jiné, nebylo tak 

pozoruhodné, jako to, že nakonec se v nás, v tak imposantní většině, uplatnila rozvaha a 

kandidát presidentského stoce doporučený odstupujícím presidentem Masarykem byl 

zvolen celým národem. Strašlivé zklamáni ti, co spekulovali s naší demokracií a čekali na 

zmatek v národě. Po této volbě znovu  jim  připoměti náš význam – význam 

demokratického státu se všemi svobodami, z demokracie plynoucí a znovu jsme nabyli 

jistotu, pro svoji bezpečnost, když v popředí státu stál tento muž.  

President Beneš při svém zvolení za presidenta uvedl se velmi charakteristicky, 

řekl: „Vše půjde ve starém smyslu a novém tempu.“ Naznačil stručně, že vše půjde ve 

slavné Masarykově tradici a v ní se bude pokračovati, jen práci, že chce dáti tempo svých 

mladých let, plných fysických a duševních sil.  

Máme jistotu ve spolehlivém vůdci, řekl p. president Masaryk. Dobrý vůdce 

nemusí býti vždy ten, kdo sám je spravedlivý, kdo dovede lid přiměti k poslušnosti a 

udržet je v kázni. To dovedli i největší tyranové! Vůdcem národa je ten, kdo silou své 

osobnosti zajišťuje svému lidu osobní svobodu a právo, kdo silou ducha a vzorem života 

svádí k následování a sám na všechno připraven připraví i svůj národ a vede je k lepší 

budoucnosti.  

Tak vede opravdový vůdce, dovede tlumiti vznětlivost svého lidu a naopak 

podněcuje v něm ušlechtilost. Lid takovým vůdcem vedený, nejde na výboj, pracuje a 

chrání výsledky své práce. Chce žíti v míru a pokoji a dobrým přítelem jest mu každý kdo 

stejné zásady vyznává a  drží. Jednota národa projevená při této presidentské volbě jest 

nám zárukou trvalé jednoty  národa, ve vůli v této jednotě setrvat „ať náš národ ještě 

nikdo nezdolal a nezdolá“ Na obci, bohužel zdejší  občanstvo, neprojevilo žádný 

způsobem  oslavy této historický   den volby druhého presidenta. Příčinou této chladnosti 

byla snad příslušnost jiných politických stran a překvapení výsledku voleb presidenta.  

S opomenutím se zmiňuji o katastrofálním krupobití, které postihlo naši obec a 

okolí dne 2. června t.r. o 5 hod. odpoledne. Z malého mraku stojícího delší dobu na 

obzorem, vyvinula se tak silná bouře s prudkým krupobitím, že zničena úroda až na 50%. 

Nejvíce postižena byla žita, která v této době byla vyrostlá již do stébel. Místy bylo tolik 

krup, že jednotěná řepa vůbec z pole zmizela, avšak příroda byla tak laskavá, že umožnila 

zase další  vyrůst, těchto malých  rostlin. 

Tohoto roku skoro žádný zemědělec nedal  úrodu pojistiti pro případ krupobití, s 

výjimkou řepařů akcionářů  hodonínského cukrovaru, kteří byli proti krupobití pojištěni  

u „Hodonského Syndikátu“. Tito pojištěnci dostali nahrazenu škodu v plném rozsahu.  

S bouří nastal i příval vod, které způsobily zátopu v obytných domech p. Anny 

Procházkové č. 68 apod. Hodináře Jana č. 67, kde zapotřebí bylo činnosti místního has. 

sboru.“  
        redakce – doslovný opis 
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Společenská kronika         
 
 

 

 Od posledního vydání Zpravodaje doposud  oslavili svá životní výročí tito naši 

občané: 
 

60 let Vladislav Reška  

60 let Petr Breitzetel 

60 let Marie Šebková  

 

65 let Ludmila Goldová  

65 let Miroslav Gold  

 

70 let Anna Dynková  

 

80 let Jindřiška Pecárová 

         

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

   
 

 

9. dubna 2022 nás ve věku  86 let nás opustil 

Vladislav Knichal 

 

 

 

 

 

 

 

Všem jmenovaným, ale i těm ostatním, 

kteří také oslavili svůj svátek 

 a z jakéhokoliv důvodu nejsou uvedeni, 

 

přejeme pevné zdraví a co nejvíce 

spokojenosti. 

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

 láska však smrtí nekončí, 

 v srdci Tě stále budeme mít.“ 



2/2022                                                         Zpravodaj obce                                            červen 2022 

________________________________________________________________________________                                                                           

19 

Kdo vynalezl bikini?  
 

Začalo léto, takže krátké letní téma neuškodí… V dnešní době nikdo moc 

nepřemýšlí, co si vzít do vody na sebe. Plavky jsou tak samozřejmou součástí dámské i 

pánské garderoby, že nikoho ani nenapadne, kdo se zasloužil o první modely. 

Oděv ke konci prvního tisíciletí se mění vlivem byzantské módy, která vnikla až na 

dvůr německých císařů. V té době se již zřejmě nosil dvojí oděv, spodní a vrchní, ale tak, 

aby i spodní zůstal viditelný. 

Zde teprve začíná historie spodního prádla. Zejména ženy začaly zdobit osobní 

prádlo krajkami a výšivkami a totéž platilo i o pánském spodním prádle, kde hlavním 

zdobícím prvkem byly tkalouny a řasení. O nějakém koupání v úboru podobajícím se 

plavkám nemohlo být ani řeči. Ty přišly ke slovu teprve koncem 19.století a zpočátku se 

podobaly spíše nynějšímu plážovému oděvu. Jejich modernizace, co do střihu a 

materiálu, nastala až ve dvacátých letech minulého století. A dnes? Čím lehčí materiál a 

čím méně látky je na model použito, tím lépe. 

Kresby dvoudílného oblečení se našly na nástěnných malbách z doby faraónů již 

před třemi a půl tisíci lety a oblečení podobné bikinám se objevilo později i v antické 

módě. Několik uměleckých ztvárnění žen v bikinách, včetně Venuše, slavné římské 

bohyně, se objevilo již v Diokleciánském období, na Sicílii a v Pompejích. 

Bikiny neboli dvojdílné plavky oficiálně spatřily světlo světa teprve v první 

polovině devatenáctého století. Zasloužili se o to dva Francouzi, Jacques Heim a Louis 

Réard, kteří tyto dámské plavky pojmenovali podle korálového ostrova Bikini v Tichém 

oceánu, který se nechvalně zapsal do historie jadernými pokusy. Inspirací pro 

pojmenování plavek byl atom jako nejmenší jaderná částice, neboť do té doby plavky 

vypadaly úplně jinak. Dámy se kdysi koupaly oblečené, aby nebylo vidět ani kousek 

nahého těla. Postupem času se koupací úbor změnil na overal, který sahal ke kolenům a 

dokonce odhaloval ramena. 

Jacques a Louis prostě vynalezli kousek prádla, který byl již dávno objeven, ale 

puritáni na novou módu pohlíželi s opovržením a ženy odmítaly kvůli veřejnému 

pohoršení malinkaté plavky nosit. A tady pomohl v té době nevídaný marketingový tah. 

Réard na propagaci módního kousku oděvu najal známou a všemi obdivovanou 

tanečnici Micheline Bernardiniovou z pařížského kasina. Reklama udělala své a ženy 

bikinám přišly na chuť, neboť jim ve vodě nebránily v pohybu a cítily se v nich dobře. 

Postupem doby se bikiny staly vítaným objektem módních návrhářů pro další modely 

plavek. 

Dnes existuje několik variant bikin, jako jsou monokiny, tankiny, trikiny, a 

dokonce burqiny. Zatímco bikiny (z latinského „bi“, čili dva) jsou vyrobeny ze dvou částí 

zahalujících horní a dolní část těla, monokiny (z řeckého „monost“, čili jeden, sám) skryjí 

kromě končetin celé tělo. Jednoduše řečeno, monokiny jsou plavky vcelku. 

V současné době jsou velmi oblíbeným modelem tankiny, kde se celek skládá z 

tílka neboli topu, kalhotek a na první pohled vypadají jako jednodílné plavky. Módním 

hitem se nedávno staly průsvitné plavky seekiny, ale i mnoho dalších originálních tvarů, 

barev i materiálů, například s vrchním dílem trojúhelníkových podprsenkových košíčků, 

bandeau (čti band), s vyztuženou podprsenkou, tangy, v brazilském nebo americkém 
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střihu, s vázáním kolem krku, s odlišným lemováním a širokou škálou dekorací, které z 

každých plavek udělají jedinečný model. 

A co se bude nosit letos? Z barev je v kurzu zářivě bílá, neónové odstíny, výrazné 

ozdoby v antickém stylu a samozřejmě barevně sladěné doplňky jako jsou šátky, topy, 

parea, sukně nebo dlouhé rozevláté kalhoty z průsvitných materiálů. 

 
                           redakce – převzato, upraveno. Zdroj: https://zeny.e15.cz/clanek/pro-krasu/kdo-vynalezl-plavky 

 

Od císaře pána po současnost… 
 

Statistici sledují počty obyvatel na území Česka více než 150 let. Za tu dobu se lidé 

postupně přesunuli z vesnic a menších obcí do měst. Na Moravě to ale neplatí. Ani v 

sousedním Rakousku. 

Český statistický úřad v těchto týdnech postupně uvolňuje výsledky sčítání lidu, 

které proběhlo v loňském roce a které se koná každých deset let. 

Seznam Zprávy zmapovaly, jak se v posledních 150 letech vyvíjejí počty obyvatel 

v jednotlivých obcích. Dnešní Česko a Rakousko byly součástí rakousko-uherské 

monarchie. Dva roky po přeměně Rakouského císařství na Rakousko-Uhersko vydal císař 

František Josef I. „befel“, kterým nařídil nové sčítání lidu v monarchii. 

Šlo o první „moderní“ sčítání lidu od dob Marie Terezie a uskutečnilo se už před 

více než 150 lety, v roce 1869 na celém území Rakouska-Uherska. Prvních pět českých 

sčítání, do roku 1910, tedy bylo součástí sčítání rakousko-uherských. 

Při přehrání celé historie je zdaleka nejvíc patrné vylidnění oblastí někdejších 

Sudet. Nejvíc v té době rostla populace v Ostravě a okolí, ale také na Plzeňsku, na 

Zlínsku, v Brně a celé jižní Moravě. Viditelně roste populace v Mostě, Ústí nad Labem a 

Děčíně. Poválečné sčítání v roce 1950 pak ukazuje obrovskou proměnu: pohraničí se po 

vyhnání sudetských Němců vylidnilo. A už nikdy se tam lidé v takovém počtu nevrátili.  

Za posledních padesát let, tedy od 60. a 70. let 20. století, je pak zřetelně vidět 

postupné vylidňování českého venkova. Jen od nového tisíciletí ubylo v obcích do dvou 

set obyvatel více než dvacet pět tisíc lidí, v obcích do pěti set obyvatel pak deset tisíc lidí. 

Všichni se stěhují do větších měst. „K vylidňování tradičně dochází ve slabých regionech, 

což jsou vnitřní a vnější periferie. Vnější periferie jsou severní Sudety, severní pás. 

Vnitřní pak například Manětínsko, Svitavsko, Blanensko. Také pruhy za Opavou, jako je 

Šumperk a Bruntál,“ vysvětluje sociolog Martin Buchtík. 

Pamětníci si vybaví léto 1989 a dnes už legendární projev generálního tajemníka 

ÚV KSČ Milouše Jakeše na Červeném Hrádku. Jakeš jako mizerný rétor a nevzdělanec 

splácal všechno možné a některé jeho jazykové perly připomínaly spíš komediální 

výstup. Jednou z věcí, kterou v projevu přiznal, byl fakt, že socialismus na českém 

venkově selhal. Jako příklad skomírání venkova si vzal státní hospody, které v neděli 

jednoduše zavřely. Pro pozvednutí života na venkově proto Jakeš tehdy plánoval po 

vzoru východního Německa aspoň částečně podpořit malé živnosti. 

O tři dekády později to vypadá, že na venkově selhal i kapitalismus. V typické 

malé obci nejprve zmizela malotřídka, to mnohdy už za komunistů. V 90. letech tady stát 

zrušil pobočku pošty. S masivní výstavbou nákupních zón na přelomu devadesátých a 

https://zeny.e15.cz/clanek/pro-krasu/kdo-vynalezl-plavky
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nultých let se lidé odlili do super- a hypermarketů na okrajích větších měst a místní 

venkovské obchody začaly postupně zavírat. Přitom právě obchod, pohostinství a školy 

se významně podílejí na kulturním rozvoji obce, tradičně to vše spojuje lidi, kteří v dané 

obci žijí a pracují. Starostové, zřizovatelé škol i samotní učitelé a učitelky si dobře 

uvědomují, jak je život v malé obci úzce propojen s místní školou. Pro starosty, které si 

malotřídky udržují, je důležité tyto školy zachovat. Dokonce i když se jim to třeba 

finančně na první pohled nevyplácí. Školu pak považují za základní vybavenost obce. 

Lucie Zormanová, odbornice v oblasti pedagogiky a didaktiky, si všímá, že „v 

zahraničí je vysoký počet málotřídních škol. Ve Švédsku málotřídní školy navštěvuje 

zhruba 20 procent žáků, ve Francii 11 procent, ve Finsku 21 procent a v Norsku dokonce 

45 procent žáků. V západoevropské pedagogice, která považuje málotřídní školy za 

efektivní alternativní školu, se dokonce objevuje tendence jejich znovuzavádění a 

zakládání, zejména v oblastech, kde byly vymýceny primárně na území bývalé NDR či 

redukovány,“ říká. „Rušení malotřídních škol v komunistické době likvidovalo život v 

obcích natolik, že vláda ČSSR oficiálně konstatovala, že bylo neuváženým krokem. Bylo 

sice zastaveno, ale navrácení do původní podoby bylo již nereálné,“ upozorňuje 

Zormanová. 

V sousedním Rakousku, které Seznam Zprávy zachytily na mapě pro srovnání s 

vývojem v Česku, je na první pohled vidět, že se venkov až na malé výjimky nevylidňuje. 

Během 150 let se více zalidnila Vídeň a zejména se výrazně osídlila její periferie. Nárůst 

populace je vidět také v okolí Lince, Salcburku a v západním cípu Rakouska podél 

hranice s Bavorskem a Švýcarskem. 

Rakouský venkov registruje pokles obyvatel od počátku 20. století, z 

demografických statistik je vidět, že menší (nebo vůbec žádný) úbytek obyvatel je tam, 

kde je v blízkosti velké město. Možnost dojíždět za prací nebo vozit děti do městských 

škol lidé hojně využívají. Naopak populační pokles registruje tenký pás podél maďarské 

hranice. Lidé se odtud stahují více do vnitrozemí a do Štýrského Hradce, druhého 

největšího rakouského města, kde se za 150 let populace ztrojnásobila. V obcích na 

východě se naopak o čtvrtinu až polovinu ztenčila, nikde však hodnoty nepoklesly tak 

jako na českém venkově. 

Obecně platí, že rakouské obce se snaží předcházet vymírání své populace a 

odcházením mladých lidí tím, že zajišťují bohatou občanskou vybavenost. Umožňují 

mladým rodičům skloubit rodinný i profesní život a realizovat se v práci i s malými 

dětmi, zajišťují jim vzdělávání dětí v místě, a to od jeslí přes mateřské školy až po 

základní školy. V každé menší obci jsou prodejny potravin a dalšího zboží, obvodní 

lékaři i specialisté. Jenom při letmém průjezdu rakouským venkovem si nelze nevšimnout 

všudypřítomných cedulí s nápisem „Zahnarzt/Zahnärtztin“ (zubní lékař/ka). 

Proč se rakouský venkov tolik nevylidnil, se dá ilustrovat na obci Wolfsthal poblíž 

slovenské hranice. Ta je specifická tím, že se v ní usídlila početná slovenská komunita, a 

tamní starosta se kvůli tomu dokonce naučil slovensky. Populace v obci je nyní 1,5krát 

vyšší než před 150 lety. Každé dítě žijící ve Wolfsthalu má garantované místo ve školce a 

ve škole. V obci vznikly i jesle, v tomto případě hlavně kvůli mladým slovenským 

rodinám s malými dětmi. 

Jako příklad vysídlení naopak může sloužit korutanské město Hüttenberg, které 
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během posledních padesáti let ztratilo tři čtvrtiny populace. V průmyslovém městečku se 

těžilo železo, velká část populace pracovala ve vysokých pecích. Na konci 70. let zde 

byla těžba ukončena a od té doby obec čelí významnému hospodářskému úpadku. S ním 

pak souvisí úbytek obyvatel a současně stárnutí populace.  

Podle sociologa Martina Buchtíka ze statistických dat vyplývá, že mladí se ze 

slabých oblastí stěhují víc než z jiných. „Že mladí lidé opouštějí tyto oblasti 

nerovnoměrně, je velký problém. A je to manifestace všech sociálních problémů, které 

takový region postihují. Může to být málo práce, špatné životní prostředí, nedostatečné 

služby, špatná obslužnost, špatné zdravotnictví i nemožnost najít vhodně placenou práci,“ 

říká. Nejvíce se lidé stěhují pryč z Moravskoslezského kraje a z Vysočiny, přibývají 

naopak v Praze a ve středních Čechách. 

Vliv na podobu venkova má i typicky český fenomén – chataření. Část lidí do 

vesnic dojíždí jen na rekreaci – v tom případě ale obec nedostává tzv. příspěvek na 

obyvatele. Jedná se o příjem do obecního rozpočtu z rozpočtu státního, který je v součtu 

obvykle nejdůležitějším příjmem obce. 

Migrace do hlavního města probíhá kontinuálně. Přesídlení do Prahy je lákavé 

zejména pro mladší ročníky – ze statistik vyplývá, že největší podíl z nich tvoří 

dvacátníci a třicátníci. Nejvíce lidí přichází do Prahy ze sousedních okresů Praha-východ 

a Praha-západ, dále z Brna, Kladna, Ostravy, Mělníka, Nymburka, Berouna, Příbrami a 

Českých Budějovic. 

Tenký průmyslový pás na severozápadě Čech se postupně zalidnil už od přelomu 

19. a 20. století. Některé oblasti se pak zalidňovaly řízeně po vyhnání sudetských Němců. 

Dobře se to ilustruje třeba na obci Meziboří (původně německy Schönbach, počeštěle 

Šenbach) na Mostecku. 

V roce 1949 padlo rozhodnutí vybudovat zde městečko pro učně v těžkém 

průmyslu. Postupně byl otevřen internát pro učně chemického učiliště a učiliště pro 

hornice. Po roce 1950 zde komunisté začali namísto jen pro učně budovat běžné sídliště, 

především pro zaměstnance Severočeských hnědouhelných dolů a Chemických závodů v 

Záluží. Většina původní zástavby podlehla demolicím a namísto ní se vystavěla sídliště z 

cihlových, později panelových bytových domů. Postupně zde vznikly bytové domy, 

škola, sportovní hala, dům kultury a sportu. Počet obyvatel narůstal zejména stěhováním 

obyvatel ze zrušených obcí v Mostecké pánvi, např. z Dolního Litvínova, Růžodolu, 

Kopist či Záluží. V 60. letech se město silně rozvíjelo. 

Od 70. let tu ale lidí postupně ubývá. Dřívější střední školy a internáty dnes slouží 

jako obytný dům a ubytovna pro zaměstnance místních podniků. Vzhledem ke 

stárnoucímu obyvatelstvu se část budov využívá jako bydlení pro seniory, jiné zůstaly 

zcela nevyužité. Ze dvou posledních středních škol  tak už zbyla jen poslední, soukromá 

střední škola, kde se kromě tradiční chemie vyučují také ošetřovatelství a pečovatelské 

služby a informační technologie. 

Po vyhnání sudetských Němců se v Česku odehrál největší přesun obyvatelstva 

vnitrozemského charakteru v dějinách. Konal se mezi lety 1945 až 1952 a tato masová 

migrace s sebou nesla významné demografické či hospodářské, ale také sociální změny, 

které jsou patrné dodnes. Československo potřebovalo znovu obydlet pohraniční oblasti 

„původním slovanským živlem“. První transport nových osídlenců byl z Prahy vypraven 
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19. října 1945. 

Takzvané dosidlování probíhalo dobrovolně, ale i z donucení komunistického 

režimu. Od konce války do května 1947 přišlo do pohraničí více než 1,3 milionu nových 

osídlenců z českého vnitrozemí, ze Slovenska a ze zahraničí (volyňští a rumunští Češi). 

Dalších 1,2 milionu lidí přibylo v bývalých Sudetech do roku 1952. Když po válce 

komunisté ovládli všechny důležité ministerské posty, doslova si kupovali hlasy voličů 

před volbami v květnu 1946. Ministerstvo zemědělství právě v týdnech před prvními 

poválečnými volbami rozdávalo novým přistěhovalcům dekrety na půdu po Němcích. 

Vyplatilo se: na celostátní úrovni získali komunisté zhruba 40 procent hlasů, ale v 

pohraničních oblastech až mezi 50 a 70 procenty. 

Dosidlování se ale nepodařilo. Mnoho lidí se s novým domovem v neznámém a 

mnohdy drsném prostředí sžívalo velice pomalu, řada z nich se přesouvala do 

průmyslových center. Na konci 50. let byl počet obyvatel v bývalých Sudetech stále ještě 

o třetinu (zhruba milion lidí) nižší než před druhou světovou válkou. Podle počtů 

ministerstva vnitra jenom v letech 1948–49 odešlo z pohraničí téměř 26 tisíc rodin. 

Většina nových osídlenců pocházela ze společensky nižších a nemajetných vrstev, 

příchodem do pohraničí si měli přilepšit a postoupit výše na společenském žebříčku.  

Významná část lidí pak nejspíš chtěla začít nový a lepší život, ale bez vzdělání, 

schopností a zkušeností přechod do nových podmínek nezvládli. Nevěděli, jak vést nově 

přidělené hospodářství nebo živnost. Na tři tisíce obcí zcela zaniklo, bylo zrušeno 70 tisíc 

drobných živností, většina spolků a zmizely rodinné farmy. Zničené nebo poškozené 

skončily mnohé historicky hodnotné objekty. 

Srovnání počtu obyvatel v naší obci a okolí: 
Hoštice-Heroltice 

počet obyvatel v roce 2021: 619 

změna za 150 let: 0 %  -populace je 

přibližně stejná 

Rybníček (VY) 

počet obyvatel v roce 2021: 266 

změna za 150 let: + 17 % - zhruba 1,2x větší 

Topolany 

počet obyvatel v roce 2021: 342 

změna za 150 let: 1 % - přibližně stejná 

Křižanovice u Vyškova 

počet obyvatel v roce 2021: 140  

změna za 150 let: - 19 % -zhruba 1,2x menší 

Švábenice 

počet obyvatel v roce 2021: 991 

změna za 150 let: - 21 % -zhruba 1,3x menší 

Dětkovice (VY) 

počet obyvatel v roce 2021: 283 

změna za 150 let: - 17 % -zhruba 1,2x menší 

Moravské Málkovice 

počet obyvatel v roce 2021: 552 

změna za 150 let: + 61 % - zhruba 1,6x větší 

Orlovice 

počet obyvatel v roce 2021: 333 

změna za 150 let: - 30 % -zhruba 1,4x menší 

Vyškov 

počet obyvatel v roce 2021: 20 304 

změna za 150 let: + 101 % -zhruba 2,0x 

větší 

Ivanovice na Hané 

počet obyvatel v roce 2021: 2 897 

změna za 150 let: + 5 % - zhruba 1,1x větší 

Medlovice (VY) 

počet obyvatel v roce 2021: 355 

změna za 150 let: + 12 % - zhruba 1,1x větší 

Brno 

počet obyvatel v roce 2021: 398 510 

změna za 150 let: + 280 %-zhruba 3,8x větší 
 

redakce–převzato,kráceno,zdroj:https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fakta-od-cisare-pana-po-soucasnost-

podivejte-se-jak-se-zmenil-pocet-obyvatel-vasi-obce-

204823#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=

&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fakta-od-cisare-pana-po-soucasnost-podivejte-se-jak-se-zmenil-pocet-obyvatel-vasi-obce-204823#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fakta-od-cisare-pana-po-soucasnost-podivejte-se-jak-se-zmenil-pocet-obyvatel-vasi-obce-204823#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fakta-od-cisare-pana-po-soucasnost-podivejte-se-jak-se-zmenil-pocet-obyvatel-vasi-obce-204823#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fakta-od-cisare-pana-po-soucasnost-podivejte-se-jak-se-zmenil-pocet-obyvatel-vasi-obce-204823#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz


2/2022                                                         Zpravodaj obce                                            červen 2022 

________________________________________________________________________________                                                                           

24 

 

Pozvánka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************************** 
ZPRAVODAJ Obce Hoštice-Heroltice * vydavatel a adresa redakce: Obecní úřad Hoštice-Heroltice, tel.: 517361245, IČO 

00368733 * Neprošlo jazykovou úpravou * číslo 2/2022, vychází 20.6.2022 * jednotlivé příspěvky seřadila Ing. Jarmila 

Míková *  Osobní údaje jsou zveřejněny se souhlasem * Součásti zpravodaje je Bulletin ZŠ*  MK ČR E 13053.  


