
3/2021                                                         Zpravodaj obce                                            září 2021 

________________________________________________________________________________                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přišel podzim do zahrady, 

všechny barvy namíchá, 

s každým lístkem ví si rady, 

barvy na něj nadýchá. 
 

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

 
 

3/2021                           září  2021 
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Z obsahu vybíráme... 
        

Slovo starosty    

Deník zastupitelstva  

Volby 

Ze života MŠ 

Bulletin ZŠ 

Společenská kronika 

SDH, TJ informuje 

Kulturní akce 

Z farnosti 

Z historie obce 

Krevní skupiny 

Moment…. 

 

 

Slovo starosty 
 

 

Vážení spoluobčané, 

 

opět jsme se posunuli o další roční období, přichází čas pěkného barevného 

podzimu. Dřív než se pustíme do nelehkých podzimních prací, zastavme se pohledem na 

uplynulé období. V jarních měsících jsme přesunuli kontejner na rostlinný odpad do 

středu obce. Pro objasnění připomínám, že kontejner slouží jen na rostlinný odpad z 

vlastních zahrádek, který se dá kompostovat. Protože každý odvoz kontejneru stojí 

značnou sumu, není určený na jiný odpad, případně na přebytky z polí a záhumenků. 

Smyslem využití kontejneru je i vytvořit podmínky pro upuštění od zvyku pálit suchý 

odpad v zahradách. 

Jako vždy, i v tomto roce byly nejvýraznější hodové dny v červnu. Při hodových 

oslavách se již tradičně vesele pobaví nejvíce občanů obce a je zde i vysoká účast 

obyvatel sousedních obcí. Myslím, že poděkování za vykonanou práci při organizování a 

uskutečnění kulturních akcí zaslouží nejen členové kulturního výboru, ale hlavně občané, 

kteří se obětují vykonat něco pro ostatní a přitom nejsou vázáni žádnou povinností.   

Zvláštní vyjádření díků a obdivu si zaslouží rodiče dětí, kteří společně s ostatními 

vytvořili hravou a poučnou atmosféru pro děti při noční akci a stanování za koupalištěm, i 

přestože tentokrát účast nebyla vysoká. Letos jsme přistoupili na změnu termínu 

zorganizovat akci pro seniory již v červenci. Využité pěkné počasí nahrálo situaci a akce 

se zdařila a doufám, že i zúčastněným se líbila. 

Místní „knihomolové“ již zaregistrovali, že knihovnu jsme přestěhovali do prostor 

kulturního domu. Je to jen dočasné nouzové řešení. Doufám, že se nám podaří v co 

nejkratší době vrátit knihovně patřičnou úroveň. Důvodem je otevřít v prostorách domu 

obecního úřadu obchod – prodejnu základních potravin. Rádi bychom, aby se prodejna 

„ujala“ a konečně naplnila požadavky našich občanů. Jsem si vědomý, že to není 

nejmodernější řešení. Toto ale nezávisí jen na obci jako zřizovateli, na obchodníkovi jako 

prodejci, ale ovlivníme to i my obyvatelé, jak budeme obchod využívat. Konstatuji, že 

obchod byl otevřen již 23. 9. 2021.  

Ohlédnu-li se na akce uskutečněné v obci, pak musím jen zkonstatovat, že se 

nepodařilo provést již nachystanou rekonstrukci budovy základní školy. Důvod je prostý 

– nedostali jsme dotaci. Pokud jde o právě tento úkol, o rekonstrukci budovy budeme 

dále usilovat. Přitom využijeme možnost vylepšit dosud zpracovanou projektovou 
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dokumentaci. 

S dotacemi, které často rozhodují, zda se akce provede či neprovede, to není 

jednoduché. O tom jsme se přesvědčili, když jsme hledali dotační výzvu k úpravě 

sportovních zařízení a hřiště. Přesto dále připravujeme podklady, abychom mohli 

sportovní areál ještě více vylepšit. 

Dále probíhá příprava pro realizaci kanalizace a výstavby čističky odpadních vod. 

Protože i tato velmi významná a nákladná akce je spojena s dotacemi, zjistili jsme, že 

nový projekt kanalizace není zcela v souladu s upravovaným Územním plánem. Tuto 

nevýhodu však doprovází skutečnost, že jsme v čase zpracování nového ÚP a změnu 

zapracujeme ještě do nového územního plánu. 

S poukazováním na vliv dotací v obci rád konstatuji, že náš Sbor dobrovolných 

hasičů obdržel od Jihomoravského kraje dotaci na pořízení radiostanic v hodnotě 42 tis. 

Kč. Je nutné podporovat činnost dobrovolných hasičů. Viděli jsme v poslední době 

příklady, kdy se dobrovolní hasiči obětovali pro jiné spoluobčany. Mezi takové situace 

určitě patřilo řádění TORNÁDA na jižní Moravě. Proto i za obec Hoštice-Heroltice jsme 

poskytli finanční pomoc na veřejný účet JmK ve výši 50.000,- Kč. 

Musím také pochválit naše fotbalová družstva, vedou si výborně, obě družstva jsou 

na prvních místech svých skupin. Přeji celému sportovnímu kolektivu spoustu vítězných 

zápasů, které potřebujeme k vytouženému postupu do Okresního přeboru. 

Závěrem Vám přeji dny strávené v příjemné pohodě krásného podzimu, stále pevné 

zdraví a spoustu pěkných chvil 

                                                                                               Váš starosta                                                                                                                           
 

 

Deník  zastupitelstva 
 

Přinášíme Vám ve stručnosti přehled usnesení Zastupitelstva obce ve III.čtvrtletí 2021. 

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

stránkách: www.hostice-heroltice.cz    

 

31. zastupitelstvo obce dne 29.6.2021 

- schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 31. zasedání zastupitelstva obce konaného 

dne 29. 6. 2021 Františka Blažka  a Ing. Antonína Dynku 

- schvaluje navržený program 31. zasedání zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice 

konaného dne 29. 6. 2021  

-  schvaluje zhotovitele na zpracování architektonické studie „Výstavba sociálního domu 

v obci Hoštice-Heroltice“ projekční kancelář BAUMAS projekt, spol. s r.o. se sídlem 

Moravská 3010/57a. 767 01 Kroměříž  

- schvaluje Projekt vodovodní a plynovodní přípojky na par. č. 1233/2 v k. ú. Hoštice 

- schvaluje účetní závěrku MŠ Hoštice-Heroltice za rok 2020 včetně rozvahy, výkazu 

zisku a ztráty a přílohy 

- schvaluje účetní závěrku ZŠ Hoštice-Heroltice za rok 2020 včetně rozvahy, výkazu 

zisku a ztráty a přílohy 

- schvaluje účetní závěrku obce Hoštice-Heroltice včetně rozvahy, výkazu zisku a ztráty a 
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příloh za rok 2020 a převod výsledku hospodaření za rok 2020 v částce 3 679 423,86 Kč 

na účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 

- schvaluje celoroční hospodaření – Závěrečný účet obce Hoštice-Heroltice včetně 

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 s výhradou a přijímá opatření k 

nápravě nedostatků viz. příloha. Do 15 dnů od schválení usnesení bude na Krajský úřad 

JMK odeslána Informace o přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků a dále 

Zpráva o plnění přijatých opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků 

- schvaluje: 

a) Účetní odpisový plán obce Hoštice-Heroltice pro rok 2021 

b) Účetní odpisový plán Mateřské školy Hoštice-Heroltice pro rok 2021 

- schvaluje Smlouvu č. JMK 071532/21/OKH o poskytnutí dotací z rozpočtu JMK a 

pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy 

- 1. 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  

24. - 26. srpna 2021 (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 31. 8. - 2. 9. 2020. 

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

2. 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 odvolání členky kulturního výboru paní AK a to ke dni 30. 6. 2021 a jmenuje 

do kulturního výboru nového člena pan Ing. TH a to od 1. 7. 2021 

- schvaluje finanční dar ve výši 50.000,- Kč pro obce na Jižní Moravě zasažené tornádem 

na transparentní účet JMK č. účtu 123-3116420297/0100 

- schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2021 v rozsahu předloženého návrhu na stranách 

příjmů a výdajů uvedených rozpočtových položek 

 

32. zastupitelstvo obce dne 7.7.2021 

- schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 32. zasedání zastupitelstva obce konaného 

dne 7.7. 2021 Ing. Tomáše Hlaváčka  a Mgr. Jana Knápka Ph. D. 

- schvaluje navržený program 32. zasedání zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice 

konaného dne 7.7. 2021. 

- schvaluje: 

a) Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (k provozování obchodní činnosti) 

mezi obcí Hoštice-Heroltice a panem JP a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy 

b) výši nájemného za pronajaté prostory v částce 1,- Kč za období od 1.9.2021 do 

31.8.2022  
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33. zastupitelstvo obce dne 20.7. 2021 

- schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce konaného 

dne 20.7. 2021 Vlastimila Provazníka a Mgr. Danu Štolfovou 

-  schvaluje navržený program 33. zasedání zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice 

konaného dne 20.7. 2021 

- schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a pověřuje 

starostu obce podpisem této smlouvy 

- souhlasí s uzavřením hromadné licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních 

děl VP_2021_64406 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy 

 

34. zastupitelstvo obce dne 7.9. 2021 

- schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 34. zasedání zastupitelstva obce konaného 

dne 7. 9. 2021 Ing. Oldřicha Tomáška a Ing. Ivo Tomáška. 

- schvaluje navržený program 34. zasedání zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice 

konaného dne 7. 9. 2021 

- schvaluje za přísedící k okresnímu soudu Vyškov paní Ing. Bc. JM na období let 2021 – 

2025. 

- schvaluje výstavbu dětského hřiště v obci 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu dětského hřiště v rámci výzvy k podání 

žádosti o poskytnutí dotace v roce 2022 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a 

rozvoje venkova pro dotační titul  

117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. 

- a)  schvaluje realizaci investičního záměru „Rekonstrukce fotbalového hřiště v obci 

Hoštice-Heroltice“ 

b) schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci investičního záměru „Rekonstrukce 

fotbalového hřiště v obci Hoštice-Heroltice“ u správce programu, kterým je Národní 

sportovní agentura, v rámci dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální 

sportovní infrastruktura 2020-2024, č.j.NSA-0007/2020/D/11, Výzva 11/2021 Regiony 

2021 

c) schvaluje výši předpokládaných nákladů projektu „Rekonstrukce fotbalového hřiště v 

obci Hoštice-Heroltice“ a potvrzuje zajištění vlastního podílu obce Hoštice-Heroltice na 

financování akce, a to ve výši minimálně 30% z celkových způsobilých výdajů projektu 

(akce) 

- schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2021 v rozsahu předloženého návrhu na stranách 

příjmů a výdajů uvedených rozpočtových položek 

- projednalo „Návrh opatření obecné povahy“ a přijalo tento závěr: 

nesouhlasí s předloženým návrhem Územního plánu Hoštice-Heroltice a rozhodlo vrátit 

předložený návrh pořizovateli se svými pokyny k úpravě a novému projednán 

 

Knihovna 
 

Obecní knihovna je přestěhovaná v Kulturním domě v Herolticích – vchod od 

požární zbrojnice. Otevřeno má každý čtvrtek od 16 do 18 hodin.  
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 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  

 pátek 8. října 2021 v době od 14.00 - 22.00 hodin 

 sobota 9. října 2021 v době od 8.00 - 14.00 hodin 

Místem konání voleb: volební okrsek č. 1, volební místnost na Obecním úřadě 

Hoštice-Heroltice, Hoštice 78 

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství 

České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České 

republiky anebo cestovním průkazem, nebo platným občanským průkazem České 

republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude 

mu hlasování umožněno. 

Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo 

hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého 

seznamu dodatečně a umožní mu hlasování. 

Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději do 5.10.2021 tzn. 3 dny 

přede dnem voleb. V den voleb na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za 

chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky nové. 

 

SDH Hoštice-Heroltice informuje 
   

Listí stromů se začíná vybarvovat, dny se krátí a to je neklamnou známkou toho, že 

se blíží podzim.  

Z mimořádných událostí od minulého vydání zpravodaje lze zmínit 4. července a 5. 

srpna dopravní nehody osobních automobilů na dálnici D1 a 9. září na téže komunikaci 

požár osobního automobilu. Ani k jednomu z těchto zásahů nebyla naše jednotka 

povolána.  

Pokud nedojde k omezení shromažďování,  je v plánu v průběhu října, některou 

neděli odpoledne, uspořádat Drakparádu. O konání budete informováni prostřednictvím 

nástěnky a hlášení rozhlasu. Koncem měsíce října proběhne i sběr železného šrotu. Bližší 

informace budou vyhlášeny taktéž rozhlasem.  

Vzhledem k začátku topné sezóny, prosím, nezapomeňte provést kontrolu komínů 

a spotřebičů. Jak dokladuje případ ze začátku letošního roku, ani naší obci se tento typ 

požárů nevyhýbá a nelze se spoléhat na to, že to bude požár beze škody.  

Taktéž, pokud pálíte zahradní odpad, buďte obezřetní, mějte připravené 

jednoduché hasební prostředky a využijte možnosti ohlásit takové pálení přímo 

Hasičskému záchrannému sboru. Nemusí to vždy skončit planým poplachem, jako loňský 

podzim. Úplně nejlepší je využít kontejnery na zahradní odpad, které zajišťuje obecní 

úřad a nic nepálit.  

Na závěr mi dovolte, abych Vám jménem SDH popřál krásný podzim.  

      

za SDH   Jan Knápek 
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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    

 

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN  

Naši noví prvňáčci zažili první den ve škole. Sice byl krátký, seznamovací a hlavně 

informativní, ale i to se počítá. Ostrý start tedy pocítí až druhý den a my všichni se 

budeme snažit, aby byl co nejpříjemnější. Potěšilo nás, že všechny děti vypadaly 

spokojeně, odpočatě a byly plné nadšení. Zkrátka první den se vydařil a my učitelé se 

těšíme, jak nám to spolu – v tomto snad už normálním roce – půjde od ruky. :) 

 

PLÁNOVANÉ ŠKOLNÍ AKCE NA PODZIM 

Návštěva vyškovského muzea – prohlídka stálých expozic, především pravěk a 

středověk Vyškovska, národopis Vyškovska, cestovatel Alois Musil. 

Bezpečný pes – beseda s chovatelem a čtyřnohými mazlíčky s názornými ukázkami 

výcviku a canisterapie. 

 

PÁŤÁCI VZPOMÍNAJÍ... ( A MY VZPOMÍNÁME NA NĚ...) 

Naši páťáci se koncem roku měli anonymně vyjádřit, co se jim ve škole za celých 5 let 

líbilo a co jim bude chybět. Nabízíme malou ukázku z jejich textů: 

☺ Super výlety, akce, učení, besídky, paní učitelka – hodná, někdy přísná, učí hezky :D 

☺ Škoda, že nebyla besídka, byli jsme doma, bylo to nanic. Do Vyškova se netěším, 

bude mi to tu chybět. Je to tu dobrý, protože na vesnici je klid, je nás málo, ale hodné děti 

i učitelé. 
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☺ Budou mi chybět učitelé. A taky kamarádi. Budu vzpomínat na vše od 1. do 5. třídy, 

co jsem tu zažil a jaká zábava to byla. Bylo to super! 

☺ Bude mi smutno po paní učitelce, mám ji ráda a vše hezky vysvětlí. Mám celkem 

strach z Vyškova, protože nová generace je ještě sprostější než můj děda...:D 

☺ Líbilo se mi, že jsem to neměl daleko do školy..a chtěl bych ze schodů tobogán. 

☺ Líbilo – pouštění videí, filmů, zábavná nálada, záchody, lavice, kreativita, motivace, 

Emil, informatika, tělák, sporťák, výlety. 

☺ Líbilo – výlety, způsob učení, vzhled školy. 

☺ Já to mám 50 na 50, celkem se do jiné třídy těším, ale zase se mi bude stýskat…a 

hlavně jsem chtěl poděkovat všem učitelům, kteří mě ve škole učili... 

☺...a kolikrát jsem měl tady záchvat smíchu…až budu v 6. ročníku, budu vzpomínat na 

své nejlepší učitelé, ale což, život jde dál… 

  

Bulletin ZŠ Hoštice-Heroltice 9/ 2021 © Tomáš Havlíček 
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Co nového se událo v naší MŠ  

 

  Prázdniny utekly jako voda a opět nám 

nastal školní rok. Letošní nástup do školky se 

opravdu povedl. Hned první ráno nás svým 

úsměvem přivítalo sluníčko a nadělilo nám krásné, 

letní počasí, které nás doposud provází skoro 

každým dnem. Naše radostné shledání s dětmi po 

tak dlouhé době, bylo o to veselejší. 

 Tyto první týdny ve školce se především 

seznamujeme s novými kamarády, zvykáme si na 

nové prostředí a občas vyháníme mráčky 

s kapičkami, které se vkradly do naší školky s 

některými dětmi, aby nás očarovaly smutkem.  My 

se ale nedáme. Od rána si hrajeme, vyrábíme, 

tančíme, zpíváme, smějeme se a smutek si na nás 

tak netroufne. Hned první dny jsme vytvořili třídní 

pravidla, která jsou pro nás velmi důležitá. Radí 

nám, jak se chovat v různých situacích, abychom 

byli všichni v naší školce spokojení a šťastní.  

Jedním z pravidel je pravidlo srdíčkové, díky kterému víme, že jsme všichni 

kamarádi, kteří si pomáhají, půjčují si navzájem hračky, 

neperou se. Když se 

někomu z nás něco nelíbí, 

tak to druhému řekneme, 

místo toho, abychom mu 

ubližovali. 

 Pusinkové pravidlo 

nám zase připomíná, 

abychom nezapomínali 

zdravit, uměli poděkovat, 

poprosit, omluvit se a 

v neposlední řadě dokázali 

mluvit slušně. Všechna 

tato pravidla nám ve třídě 

připomínají obrázky, a tak i obrázek košťátkového 

pravidla nám vždy připomene například úklid hraček, na které velmi často všichni 

zapomínáme, nebo když něco vyrábíme a převlékáme se, tak si pak vše pěkně 

poskládáme.  

Posledním, také velmi důležitým pravidlem je pravidlo želvičkové. To zajišťuje, 

abychom se s někým nesrazili, a tak si neublížili, protože je nás tady 24 dětí, chodíme 

proto pomalu, opatrně si vyhýbáme, neděláme nic, čím bychom se mohli zranit.  

Další nelehký úkol, který na nás po prázdninách čekal, bylo vyzdobit celou školku. 

S obrovským nasazením jsme všichni barvili, stříhali, lepili, skládali a za pár dní nám 
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vyrostly na chodbě muchomůrky, zabydleli se tu listoví skřítci, či vyrostl podzimní strom. 

Dokonce se nám tady podařilo postavit malou školku. Ani na zahradě nezahálíme. Kluci 

vyjedou s bagry, tatrami a dalšími stroji, aby pracovali na našem pískovém staveništi. 

Holky zase, jako správné hospodyňky, připravovaly oběd, vyráběly zmrzlinu a upekly 

bábovku. Společně jsme si zahráli fotbal nebo jiné hry, malovali na tabuli a další činnosti, 

které naše prostorná zahrada nabízí.  

A tak nám každý den velmi rychle uteče. Ráno dáme pusu mámě, rozloučíme se 

s tátou, chvíli si pohrajeme, něčemu přiučíme a už je tu odpoledne. Jen doufáme, že už 

konečně, ten zlý vir zmizí a my konečně budeme moci opět pozvat do školky nějaké 

divadélko, policii, hasiče nebo mámu s tátou, aby nám povyprávěli o jejich zajímavé 

práci, něco si s námi vyrobili, anebo my jim mohli zatančit, či zazpívat na besídce.  

 

Všem přejeme krásný, teplý a slunný podzim. 

 

děti a kolektiv MŠ 

 

Kulturní akce 
 

Hody 

 

Na hodovou sobotu 26.6. jsme 

uspořádali opět ochutnávku vín s cimbálovou 

muzikou. Tentokrát k nám přijela cimbálka 

Koštýř, která nám zpříjemnila odpoledne u 

vína za kulturním domem. K ochutnání bylo 

asi 80 vzorků z 30 druhů vín.  

Mysleli jsme i na nejmenší, kteří měli 

v areálu skákací hrad s dětským koutem.  

 

 

 

 

 

 



3/2021                                                         Zpravodaj obce                                                 září 2021 

________________________________________________________________________________                                                                           

11 

 

 

 

Stanování 

 

Stanování v hájku si mohly děti užít 17. 

července. Přichystali jsme pro ně hry, stezku za 

pokladem, opékání buřtů, přednášku o hvězdách 

a po setmění samozřejmě také stezku odvahy. U 

ohně se zpívaly táborové písně, a kdo přespal do 

druhého dne, byla pro něj přichystaná snídaně. 

 

 

 

Plánované akce:  

Uspávání broučků 31. 10. 2021 

Mikulášská nadílka 11. 12. 2021  

  

 

 

                  za kulturní výbor František Blažek 

 

Setkání seniorů 
 

Tradiční setkání seniorů se 

v letošním roce uskutečnilo zcela 

netradičně a to 30. července ve 

venkovním areálu za Kulturním domem 

v Herolticích. Celkem 80 seniorů naše 

pozvání přijalo. Každý z nich obdržel 

malý dárek v podobně tašky s logem 

obce, antibakteriální gel a respirátory.   

K tanci a poslechu hrála kapela 

DUO Iren. Posezení zpříjemnilo jak 

drobné občerstvení, tak i připravená 

tombola.  

 

TJ  informuje 
 

Konečně jsme se dočkali! Sezóna nám začala a všichni si přejeme, aby se také 

úspěšně dohrála. Naší hráči tomu zatím jdou úspěšně naproti. V aktuálních tabulkách 

figurují obě naše družstva na prvním místě. Odehrána je zhruba půlka podzimní části. 

 

Oddíl stolního tenisu 

 

Pinec začínáme víkendem 2.a 3.10. 2021. Hráči se tedy připravují na trénincích 

2krát týdně. Oddíl částečně v létě opustil nás talent Patrik Urbánek, který bude střídavě 
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startovat ve Vyškově. Paťo,  ať se ti daří! 

Do soutěží máme přihlášené opět tři družstva. 

TJ Hoštice- Heroltice děkuje všem občanům, kteří nás podpořili při sběru železa. 

Hráči obou oddílu zvou také občany obce na mistrovská utkání. Přijďte nám fandit, 

děláme to také pro Vás! 

 

Vratislav Kocourek  

 

Z farnosti 
  

Hledíš jak vyoraná myš…   

 

Tak nám říkali rodiče, když jsme na něco hleděli a nechápali. Říkávali taky, že 

hledíš jak „žaba z kyšky“ anebo jak „husa do flašky“. Tak žabu do kyšky jsme nikdy 

neházeli, abychom věděli, jak z tama hledí, husy na naší zahradě do flašky nehleděly, ale 

když letělo letadlo, tak se svým husím způsobem dívaly. A vyoranou myš jsem nikdy 

neviděl, ale ve své fantazii jsem si ji dokázal barvitě představit. 

 Proč vám toto píši? Protože jsem nastoupil do farností Hoštice, Moravské Prusy a 

Švábenice uprostřed prázdnin jako administrátor – tedy správce těchto farností - a zatím 

si připadám jako vyoraná myš. To není nic špatného a nic proti komukoliv z farníků, jen 

– a to jistě všichni pochopíte – chvíli to bude trvat, než poznám, kudy se jede ze Švábenic 

do Prus, než vás poznám, než poznám, kdo ke komu patří, jak se kdo jmenuje, než se 

rozkoukám, než kdovíco všechno atd, atd… Mé první zkušenosti nejsou vůbec špatné, 

poznávám nové lidi, nové prostředí a snažím se, aby naše spolužití bylo pokojné a dobré. 

A doufám, že i z vaší strany to tak bude. Je vám jistě jasné, že aby 50 nebo 100 lidí 

poznalo jednoho je celkem jednoduché, ale aby poznal jeden 50 nebo 100 lidí je 

složitější. Zatím si tedy připadám jako vyoraná myš, ale o čem vás můžu ujistit je to, že k 

vám přicházím s láskou a dobrotou v srdci. Tak jsem to dělal ve všech bývalých 

farnostech a tak to chci prožívat i s vámi. 

Abych se trochu představil: Pocházím z Předmostí u Přerova. Jsem na to hrdý, 

neboť Předmostí je naleziště lovců mamutů a i já vlastním mamutí zub z předmostských 

vykopávek. Pocházím ze šesti dětí, mám dvě sestry a tři bratry. I když už musím 

konstatovat, že oba moji rodiče a dva moji bratři už jsou na věčnosti. Maminku, dva 

bratry, dvě švagrové už jsem vyprovázel na věčnost. Oni už jsou tam a já – i vy – jsme 

ještě tady. A jednou se setkáme, jak doufáme, tam na věčnosti.  

Ještě k mé rodině. Vyrůstal jsem na hospodářství, tedy měli jsme celkem velký 

dům, velkou zahradu, jabloně, trnky, ořechy, třešně, višně, a samozřejmě zvířectvo: 

prasata, kozy, ovce, králíky, husy, kačeny, slepice, kočky, myši. Tolik tedy k mému 

dětství, k mé rodině, na kterou velmi rád vzpomínám. A ještě! Do náboženství jsem 

chodil jediný ze třídy. Jako rodina jsme samozřejmě chodili všichni každou neděli do 

kostela a večer se společně modlili. Spousta práce, ale i modlitba. A tam někde asi zrálo 

mé kněžské povolání. 

Před třiceti lety - 24.5.1991 - mě světil na kněze svatý papež Jan Pavel II. v Římě. 
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„Těžko se s Tebou loučí, těžké je bez Tebe žít, 

 láska však smrtí nekončí, 

 v srdci Tě stále budeme mít.“ 
 

Byla tam přítomná i sv. Matka Tereza z Kalkaty, takže já, slabý hříšník, mám dva velké 

přímluvce v nebi. Po vysvěcení jsem sloužil rok v Havířově, (kraj razovity), pak dva roky 

ve Svitavách (Sudety), pak šest let v Hulíně (Haná), pak 19 let ve Valašských 

Kloboukách (Valašsko), 2 roky ve Vyškově a nyní tedy jsem dostal na starost tři farnosti 

u Vyškova – ještě jednou – Švábenice, Moravské Prusy a Hoštice. Zatím zůstávám bydlet 

na faře ve Vyškově a po roce – jak rozhodne otec arcibiskup – se možná přestěhuji do 

Švábenic.   

Takže ještě jednou: chci k vám všem přicházet v pokoře, s láskou a dobrotou v 

srdci. A s Boží pomocí se chci snažit vytvářet hezké společenství. 

Ať vám a vašim rodinám a domovům Pán Bůh žehná. 

 

         P. Karel Janíček 

 

Společenská kronika         
 

 

 Od posledního vydání Zpravodaje doposud  oslavili svá životní výročí tito naši 

občané: 

 

 60 let Josef Kaderiak  

 60 let Luděk Kolkop  

 

 65 let František Mrnuštík  

 65 let Jana Kozáková  

 65 let Miroslav Mužík 

 

 70 let Antonín Dynka  

 70 let Marie Kiliánová  

 

 75 let Radoslav Rožnovský  

 75 let Jiří Pantůček  

 

 80 let Jaroslava Dvorská  

         

 

 

 

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

 

 

 


 

Dne  28. srpna 2021 nás ve věku nedožitých 85 let 

                                                 opustila Vlasta Stoklasová 

 

Všem jmenovaným, ale i těm ostatním, 

kteří také oslavili svůj svátek 

 a z jakéhokoliv důvodu nejsou uvedeni, 

 

přejeme pevné zdraví a co nejvíce 

spokojenosti. 
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Z historie obce 
 

     Dnešní úryvek je z Kroniky obce Heroltice za léta 1925 – 1939 založené 15.ledna r. 

1925.  Opis je doslovný a z dnešního pohledu může obsahovat pravopisné chyby.  

Vybraný úryvek je z druhé poloviny r. 1936. 
======================================================================= 

„Sklizeň žňová tohoto roku byla velmi slibná, žňové práce začaly za příznivého 

počasí, avšak byly přerušeny dlouho trvajícími dešti, které natropily nedozírných škod. 

Deště trvaly asi 10 dnů, a pršelo v malých přestávkách ve dne i v noci. Obilí ať pokosené 

na hromádkách, nebo složené v mandelích, bylo porostlé, sotva bylo po uschnuti 

obráceno zmoklo znovu, mandele musely býti až do základu rozstavovány, snopy 

rozvazovány a ve chvatu sváženy k výmlatu do stodol. Jen málo hospodářů sklidilo část  

obilí před těmto dešti, čímž zachráněno semeno aspoň pro příští osev. Zajímavosti pro  

praksi v hospodářství bylo, že nepohodu tuto přestaly zralé pšenice, které nebyly 

pokosené, aniž by snad porostly nebo počaly vypadávati ačkoliv byly koseny až za tři 

týdny po uzrání. Hospodáři ve spěchu prováděli výmlat obilí, které nebylo dosti suché, 

což bylo zase závadou, že obilí muselo býti v mnohých případech sušeno na sýpkách. V 

mnohých případech bylo obilí tak porostlé, že mlynáři je odmítali přijímati ku mletí a 

československá obilní společnost je vyřadila z prodeje a když je konečně koupila, tak za 

takových srážek, že cena nekryla ani výrobní náklad. 

Dne 2. srpna provedena veřejná dražba – nájmu obecních pozemků – na dobu 4 

roků po sobě jdoucích a to 1937 až 40. Dražba tato byla kuriositou, oproti dražbám 

konaným v letech  dřívějších, poněvadž dražební obnos byl o více jako polovinu menší než 

léta předešlá. V mnohých případech vydražena 1.míra pozemku za cenu 90 až 100 Kč. 

Úbytek této nájemní hodnoty byl zřejmý v obecním hospodářství, z hned tohoto roku, při  

sestavě obecního rozpočtu pro příští rok tím, že nemohlo býti dosaženo rozpočtové 

rovnováhy běžné.  

 Dne 1.září odchází ze služeb obce p. Letoš Ignác, ponocný a opatrovník veřejných 

plemeníků, který služby tyto zastával plných 36 roků k úplné spokojenosti všeho 

občanstva. Nedočkal se však za svoje služby od obce žádného zaopatření, což jestli dosti 

nevděčné za tak dlouho služební dobu.  

V době po žních počalo se na polích objevovati větší množství myší, které do 

podzimu se tak rozmnožily, že staří občané sobě nepamatují, takové myší záplavy v naší 

obci a okolí. Nebýti myši tyto ničeny, byly v stavu zničiti všechno na polích. Hospodáři 

vyčkávali se setím ozimin, až myši budou zničeny, avšak to nic nepomohlo bylo jich snad 

čím dál, tím více.  Zaseti se muselo a tak se selo do září až o začátku prosince, dle 

dobrozdání každého jednotlivého hospodáře. Kdo  zasel brzy, byl na tom špatně, 

poněvadž po sklizni zemáků a cukrovky, vrhly se myši v celých houfech na osetá pole a 

kdo zasel později, stěhovali se zase s požraných polí na pole čerstvě osetá, a tak požíráno 

bylo všechno. Ačkoliv občanstvo hubilo myši všemi prostředky, nebyla možno této 

katastrofě zabrániti. Obec sama věnovala na hubení myší obnos asi 2.000 Kč, až teprve 

hospodáři jejichž zájmem bylo hubení myší do krajnosti. Za zmínku stojí, že p. Frant. 

Vlček, t.č. poštmistr ve výslužbě, chytil na svém pozemku osetém jetelem, ve výměře asi 

1.míry přes 1.000 myší. Chytal je do pasti, které dvakráte za den nasazoval.  
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Smutný by vzhled na pole  době  zimních, veškerá pole měla stejnou barvitost půdy 

poněvadž nikde oko lidské neshledalo zeleného osení, poněvadž vše bylo takřka zničeno.  

Roku tohoto byla nadprůměrná úroda cukrovky, takže mnohým zdejším 

hospodářům přebytek činil celé vagony, t. j. až 400q. Přebytky tyto částečně odvezeny 

cukrovarům a částečně spotřebovány pro výkrm dobytka.  

Zima až do Vánoc byla beze sněhu a  větších mrazů, takže polní práce byly konány 

i v měsíci prosinci.  

V měsíci listopadu nastala změna  ve vlastnictví zdejšího mlýna. Majitelé manželé 

Machařovi z Hoštic a manželé   Trudeisovi z Vyškova prodali mlýn i s přívlasnými 

pozemky p. J. Bartlíkovi z Nezamyslic za cenu 330.000 Kč, který ihned ve mlýně provedl 

opravy hospod. budov a pronajal jej p. J. Procházkovi bývalému mlynáři z Ivanovic a 

Hané za roční nájemné 18.000 Kč. Spolunájemce byl zeť p. Procházky, pan J. Osrdal z 

Vyškova.“        

       redakce – doslovný opis 

 

Tajemství  krve 
 

V Černošicích-Dolních Mokropsech je na domě číslo 397 umístěna pamětní deska. 

Připomíná, že  letos jsme  mohli vzpomenout 100.výročí úmrtí českého lékaře Jana 

Janského, který tady zemřel dne 8. září 1921. Jan Janský se do české historie zapsal jako 

vědec, který klasifikací čtyř krevních skupin odhalil „tajemství krve“. Jan Janský je 

příkladem badatel, který se nenechal odradit neúspěchem a lékařem, díky jemuž už lidé 

neumírají na ztrátu krve. 

Jan Janský byl významný český neurolog a psychiatr, profesor Karlovy univerzity 

v Praze. Světovou proslulost mu přinesla klasifikace čtyř krevních skupin. Krevní 

skupiny objevil jako první v r. 1900 Landsteiner, popsal však jen tři. Janský popsal v r. 

1907 všechny čtyři, nezávisle na Landsteinerovi v rámci nejasně cíleného výzkumu 

vztahu krve a duševních nemocí. 

V r. 1921 byla v USA přiznána priorita Janskému a v americké literatuře bývá 

Janského klasifikace stále citována, všeobecně však byla dána přednost Landsteinerovi, 

což bylo vyjádřeno v r. 1930 udělením Nobelovy ceny. Vžilo se také Landsteinerovo 

značení A, B, AB a 0. Trvalý význam mají Janského výzkumy v oblasti neuropatologie, 

byl jedním z průkopníků likvorologie ve světovém měřítku, s jeho jménem je spojována 

ceroidlipofuscinóza. 

Prof. MUDr. Jan Janský se narodil 3. dubna 1873.  Během první světové války 

sloužil dva roky jako lékař na frontě, a v roce 1916 byl po prodělaném  srdečním infarktu 

služby zproštěn a vrátil se do vlasti. Po skončení první světové války nastoupil na místo 

přednosty neuropsychiatrického oddělení Vojenské nemocnice v Praze. Tři roky nato, 8. 

září roku 1921 zemřel na následky anginy pectoris.  

Jako psychiatr se Jan Janský od počátku své lékařské praxe zabýval vztahem mezi 

shlukováním  krve a duševní nemocí. Po několikaletém výzkumu pak dospěl k poznání, 

že tento vztah neexistuje, tedy že srážení krve nelze dávat do souvislosti s duševním 

onemocněním člověka. Referát o svém poznatku učiněném na 3160 „bláznech“, že totiž 

lidskou krev – ať člověka zdravého nebo duševně nemocného – lze podle určitých rozdílů 



3/2021                                                         Zpravodaj obce                                                 září 2021 

________________________________________________________________________________                                                                           

16 

v některých vlastnostech krvinek rozdělit do 4 základních skupin, přednesl v listopadu 

1906 ve Spolku českých lékařů. 

Lidově řečeno: „Neměl klapky na očích“ Ale ta zdlouhavá mravenčí práce nebyla 

marná. Když doktor Janský odebíral svým pacientům a personálu několik kapek krve, 

nechával je vzájemně reagovat. Výsledky pečlivě zaznamenával. Postupně klasifikoval tři 

krevní skupiny. 

Krev jednoho z pacientů se však srážela se všemi ostatními vzorky. Během 

výzkumu zjistil, že lidskou krev lze podle určitých rozdílů ve vlastnostech krvinek 

rozdělit ne do tří, ale do čtyř skupin. Odhalil existenci do té doby neznámé čtvrté krevní 

skupiny (dnes označované jako AB). 

V roce 1907 práci uveřejnil ve Sborníku klinickém pod názvem „Haematologická 

studie u psychotiků“. Jako víceméně vedlejší produkt své výzkumné činnosti Jan Janský  

popsal čtyři základní krevní skupiny (neoznačil tak, jak je tomu dnes, ale přiřadil jim 

římské číslice I., II., III., IV.).  

Vídeňský patolog K. Landsteiner (1873 – 1921) v roce 1901 napsal práci „O 

projevech aglutinace normální lidské krve“. Autor již rok předtím prohlásil, že „krevní 

sérum normálního člověka je často schopno shlukovat červené krvinky jiného zdravého 

jedince“. Ve snaze tento jev vysvětlit odebral krev sobě a 21 kolegům a zjišťoval reakci 

každého vzorku krvinek na každý vzorek séra. Ve zmíněné práci pak prezentoval 

výsledek – existenci 3 krevních skupin označil jako A, B a C - dnešní 0). Označení 

krevních skupin jako A, B, AB a 0 bylo zavedeno ve třicátých letech 20. století. 

V roce 1910 Američan W.L. Moss dosáhl stejných výsledků, ale o Janského práci 

se dozvěděl až po dokončení své vlastní. A svoji práci o toto sdělení doplnil, s tím, že 

uznal Janského prioritu správné klasifikace. V Americe se tak stal Janský na čas 

skutečným objevitelem krevních skupin. V roce 1921 americká lékařská komise uznala 

Jánského prvenství v objevu krevních skupin. Jeho systém byl obecně uznán a poměrně 

dlouhou dobu byl také jediným podkladem pro zajišťování bezpečných podmínek pro 

krevní transfuzi. 

Vědecká i odborná úroveň celé Janského práce byla nepochybně vysoká. Je 

obdivuhodné, jak klinik popsal podstatné a tehdy zcela nově se rozvíjející teoretické 

poznatky. Znamenité byly jeho metodické postupy, skutečnost, že si všiml nového 

poznatku, který ležel mimo hlavní proud jeho zájmu. A že poznatek utřídil do klasifikace, 

která platí dodnes. Janského práci poznamenala skutečnost, že zemřel v poměrně mladém 

věku a léta již trpěl těžkou nemocí. 

Jan Janský byl propagátorem dárcovství krve. Na jeho počest je dobrovolným 

dárcům krve v České republice a na Slovensku udělována Medaile prof. MUDr. Jana 

Janského. 

V roce 1953 byl natočen sugestivní film podle scénáře V. Neffa Tajemství krve, 

režiséra Martina Friče, pojednávající o životě Jana Janského. Hlavní roli zde hrál 

Vladimír Ráž. 

 
redakce – převzato: Zdroj: lekarske.slovniky.cz/pojem/jansky-jan, cs.wikipedia.org, 7 divů Česka 

(ceskatelevize.cz) 
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Moment, který změnil svět 

 

Nespolehlivé připojení přes ječící modem. Drahé tarify počítané po minutách. 

Ručně psané seznamy WWW stránek. Radost z každého e-mailu. Oslavte s námi 30. 

narozeniny první webové stránky vzpomínkou na českou internetovou revoluci! 

Znáte ten pocit, kdy ucítíte nějakou neobvyklou vůni a váš mozek kdoví odkud 

vyhrabe vzpomínky na dětství, které se k ní vážou? Něco podobného pravděpodobně 

zažijete i při čtení tohoto článku. Tedy pokud je vám více než 30 let. Mladší generace by 

si totiž při poslechu kvílivého pištění prvního přenosu internetu  maximálně zacpala uši, 

podvědomým hmatem ztlumila hlasitost a řekla si WTF. 

Ale my byli u toho! Pamatujeme si na první webové stránky, které k nám 

neuvěřitelně rychle (a z dnešního pohledu příšerně pomalu) tekly přes telefonní linky. Pro 

nás je ten příšerný zvuk symbolem svobody možná více než zvonění klíčů. 

Nenápadný vědecký projekt změnil svět. „Vágní, ale vzrušující.“ Tuto poznámku 

načmáral v roce 1989 Mike Sendall, výzkumník v CERNu, na vytištěný návrh svého 

podřízeného. Dokument se jmenoval „Správa informací: návrh“ a můžeme jej považovat 

za jeden z klíčových dokumentů současného světa. Jakousi Ústavu kyberprostoru. Tim 

Berners-Lee v něm popsal svůj nápad pro lepší organizaci dokumentů a jejich snadné 

vyhledávání a procházení. 

Zní to nudně. Ale odstartovalo to webové stránky, které známe dnes. „Mike 

Sendall schválil, abych si sehnal jeden z počítačů NeXT a pohrál si na něm s myšlenkou 

globálního hypertextu,“ vzpomínal zpětně Tim Berners-Lee, vynálezce webových 

stránek. 

Svou první WWW stránku zpřístupnil světu o dva roky později, přesněji 6. srpna 

1991. Na webu je ve své původní podobě dodnes. Zpočátku však nic moc nenaznačovalo, 

že by se právě tato stránka měla stát odrazovým můstkem pro možná největší technickou 

revoluci, kterou naše společnost prošla. 

Žádnou větší reakci nevyvolala ani zpráva, že technologie pro tento hypertextový 

World Wide Web je uvolněna všem k dispozici a zdarma – pro jakékoli použití. Stránky s 

legrační zkratkou WWW nebyly zpočátku moc populární. Pamětníci vzpomenou, že 

Internet (tehdy se psal zásadně s velkým „I“) obsahoval už od 80. let celou řadu služeb: 

BBS, Gopher a především e-mail. 

„Pamatuji si na posluchárnu na FEL ČVUT v Dejvicích, kam někdy na přelomu let 

1990 a 1991 začalo téct pár bytů odněkud z Rakouska,“ vzpomíná na internetové začátky 

novinář Miloš Čermák. „Moje žena si tam chodila e-mailovat se svým vedoucím 

diplomky, který byl někde v zahraničí.“ 

Právě snadnost komunikace s celým světem přitáhla k internetu akademiky, vědce i 

nadšence. České univerzity patřily k prvním uživatelům internetu v Česku, spíše než 

webové stránky ale používaly starší služby, třeba právě Gopher. 

 „Pro mne byl internet nejdříve jen e-mail. Ta snadnost komunikace mě 

fascinovala,“ napsal nám Milan Šmíd, který k internetu přičichl na univerzitě ve Finsku. 

Po návratu do Česka na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy začal vyučovat nový 

předmět Práce s informacemi online. 

Zpočátku byla tato komunikace bez hacku a carek. Diakritika byla na počítačích 
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problém obecně, a na internetu zvláště. „Tenkrát čeština na počítači neexistovala, počítač 

neuměl českou abecedu, na všechno se musely psát speciální ovladače a fonty,“ líčí 

Tatiana le Moigne, která do počítačového podnikání naskočila už počátkem devadesátých 

let (dnes vede českou pobočku Google). 

Podle ní se v Česku internet začal prosazovat pořádně až se systémem Windows 

95. „To byl skutečný game changer. A najednou to tady bylo. Počítače na každém stole. 

Napřed měl člověk počítače v práci a doma ne. A časem se to překlopilo a měli jsme 

doma výkonnější počítače než v práci.“ 

Pro dnešní uživatele webu je klíčovou službou vyhledávač. Ty však zpočátku 

prakticky neexistovaly, rozhodně ne v dnešní podobě. Místo toho si člověk někde sehnal 

adresu a tu vyťukal (přesně, bez překlepů!) do adresního řádku prohlížeče Netscape. A 

doufal, že se strefil. „I jednoduché stránky pomalu nabíhaly v prohlížeči, skoro jako by 

vám je teprve zrovna někdo psal na vaši obrazovku,“ popisuje dojmy z předpotopního 

internetu Martina Vítková, spolumajitelka firmy NWT. „Člověk najednou mohl být na 

různých kontinentech světa, diskutovat na fórech s lidmi vzdálenými tisíce kilometrů.“ 

Ale v češtině toho zpočátku moc k nalezení nebylo. Jedním z nejstarších webů byly 

„neoficiální WWW stránky Járy da Cimrmana“, které publikoval Ivo „Ivosh“ Lukačovič 

na adrese http://cs.felk.cvut.cz/~xlukacov/jdc.html. Zálohu webu najdete na 

MuzeumInternetu.cz a o tom, jak vypadal český internet té doby, vám řekne skoro vše: 

Směsice legrace a vážnosti, experimentů, jednoduché grafiky a překlepů vezme 

pamětníky zpět do roku 1995. 

O neoficiálních stránkách Járy Cimrmana se posléze dozvěděli jeho duchovní 

otcové Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. „Zjištění, že Jára už na Internetu je, a to nikoli 

jejich přičiněním, nesli oba cimrmanologové značně nelibě,“ popisuje Jiří Peterka, který 

se zabývá dokumentací historie českého webu a provozuje web MuzeumInternetu.cz. 

Svěrák se Smoljakem následně založili vlastní WWW stránky a Lukačovič musel na ty 

svoje umístit text: „Nechť je tato stránka považována za neoficiální diskuzi na téma 

Cimrman. Cimrman je postava autorské dvojice Svěrák & Smoljak. Oba dva si existenci 

této stránky nepřejí.“ 

„Tím, že ‚odmítli‘ již existující webové stránky Járy Cimrmana, oba učenci 

nakonec významně přispěli k rozvoji českého Internetu. Byť to možná sami dodnes 

netuší,“ glosuje Peterka. „Když totiž znemožnili Ivu Lukačovičovi pokračovat ve 

vytváření seznamu (Cimrmanových) oblíbených linek, nezbylo mu nic jiného než si 

založit jiný seznam. Nejspíše: nějaký vlastní seznam.“ 

Na jaře roku 1996 tehdy 21letý Lukačovič zakládá „seznam českých stránek“ na 

adrese www.seznam.cz. Ze stránky se postupně stal nejdůležitější rozcestník rychle 

rostoucího českého webu. První verze byla čistě katalogová, inspirovaná americkým 

katalogovým webem Yahoo.com. Zájemce o fulltextové vyhledávání pak Seznam posílal 

na web AltaVista.com, další nezapomenutelnou ikonu webové historie. 

V roce 1997 Lukačovič zprovoznil vlastní fulltext s názvem Kompas, který 

vyhledával v českých stránkách. A těch začalo opravdu rychle přibývat… 

Tempo a dynamika růstu webového kyberprostoru byla ohromná. „To byl prostě 

hukot!“ vzpomíná webdesignér Petr Staníček. „A na druhé straně opravdu dlouhotrvající 

odpor a nepochopení velké části veřejnosti. Legendární výrok paní Věry Pohlové tehdy 
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mluvil lidu z duše,“ naráží na legendární citát o tom, že by „všechny ty internety a 

počítače zakázala“. 

„Internet mi předvedli kamarádi doktorandi v laboratoři rozpoznávání řeči ČVUT. 

Už jsem o tom slyšel, měl jsem nějaké zkušenosti s tehdy primitivními chatovacími 

aplikacemi. Hoši tvrdili, že se tam dá všechno najít,“ vzpomíná na začátky internetu 

spisovatel Ondřej Neff. „Poprosil jsem je, aby našli něco o Gibsonovi, autorovi 

Neuromancera. Podařilo se to a dnes nechápu, jak to dokázali. Bylo mi jasné, že se 

narodilo něco absolutně nového,“ popsal nám Neff své první dojmy. „Dokázal jsem si 

představit jeho zásah do médií,  a však už za půl roku jsem začal vydávat první 

internetový deník.“ Jmenoval se Neviditelný pes a vychází od roku 1996 dodnes (už na 

doméně Lidovky.cz). 

Druhá polovina 90. let byla plná takovýchto projektů, které stály na jednom nebo 

několika lidech a našly si své publikum mezi převážně mladšími uživateli mladičkého a 

velkými korporacemi dosud neobjeveného webu. 

Cena internetového připojení závisela na typu přípojky. Nejdražší, ale také 

nejspolehlivější, byly přípojky na „pevný internet“. Třeba společnost CESNET nabízela v 

roce 1994 pevnou linku s rychlostí 64 kbps za 56 tisíc korun měsíčně. Za vytáčené (dial-

up) připojení přes telefonní linku si pak firma účtovala necelé tři tisíce. Telefonní 

poplatky se platily zvlášť. 

V roce 1997 už byla nabídka širší a s tím klesala i cena. Připojení přes telefon se 

dalo pořídit už za několik stovek měsíčně. Ale pořád bylo potřeba platit poplatky 

telefonnímu operátorovi, protože připojení přes dial-up modem se bralo více méně jako 

každý jiný telefonní hovor. 

Ty byly napřed relativně levné, ale v roce 1999 SPT Telecom zvýšil ceny za místní 

hovory více než o polovinu. Protože právě přes místní linku se lidé obvykle na internet 

připojovali, nastal bez nadsázky boj o data. Operátor zareagoval nabídkou tarifu 

Internet99, který zvýhodňoval připojení mimo špičku (od 21 hodin do 7 hodin) tím, že 

prodloužil intervaly mezi tzv. impulsy, tedy účtovanými jednotkami. 

Mezi domácími uživateli proto byly populární nástroje pro automatické počítání 

ceny připojení. Program se například uměl automaticky odpojit v případě nečinnosti 

uživatele, aby na účtu za telefon zbytečně nenaskakovaly impulzy. 

„Pamatuji si, jak hodně úplně obyčejných lidí se účastnilo různých diskuzních fór a 

mailing listů v USA, zatímco u nás o tom ještě skoro nikdo netušil,“ vybavil si první 

zkušenosti s webem konzultant Marek Prokop. „Internet mě totiž někdy kolem roku 1996 

přinutil zavést náš tehdy největší klient, který si přál komunikovat e-mailem. Pro mě to 

byla starost navíc, navíc tehdy pro celou firmu docela drahá. Nicméně první dojem se 

rychle změnil a internet mě začal neuvěřitelně bavit.“ 

To je také věc, která se těm, kdo tuto dobu nezažili, jen těžko vysvětluje. „Internet 

znamenal svobodu. Možnost získávat i poskytovat informace bez omezení,“ popisuje 

publicista Daniel Dočekal. „Možnost komunikovat s kýmkoliv, ať je kdekoliv.“ 

Dnes se tyto aspekty zdají samozřejmou součástí každodenního života. Ale nic 

přirozeného na nich není, jak si pamatují všichni starší 30 let. „Internet dnes nosíme s 

sebou v mobilech, jejichž výkon, schopnosti i paměťové kapacity milionkrát převyšují to, 

co na počátku,“ dokresluje Dočekal. A vyslovuje i obavu: „Překvapilo mne, jak zásadně a 
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masivně se Internet stal závislým na monopolech a jak silnou pozici mají.“ 

To Jiří Peterka se při návratu ze vzpomínek pozastavil nad jiným kontrastem: 

„Nedokázal jsem si tehdy představit, jak lidé dokážou Internet zneužít. Jak rychle a do 

jaké míry ho zaplaví lidská malost a hloupost, nenávist a zloba.“ 

Stejná věc - nenávist a monopolizace webu - ostatně leží na srdci i jeho samotnému 

vynálezci. „Nelíbí se mi, jakým směrem se web vydal,“ svěřil se v roce 2018. Rád by, 

aby se internet vrátil ke svým decentralizovaným začátkům. „Vždy jsem věřil, že internet 

je pro každého. Ale navzdory všemu dobrému, co internet přinesl, se z webu stal nástroj, 

který podporuje nerovnost a rozdělení společnosti“, říká Tim Berners-Lee. 

Nostalgie ovšem web 90. let nevrátí. A my pamětníci si jej nejspíš příliš 

idealizujeme. Není těžké vytvořit síť, která baví procento vyvolených nadšenců. Web už 

je ale o třicet let dále. Už má jiné úkoly a cíle. 

V Česku navíc nástup webu navázal na sametovou revoluci. „Jsem generace, pro 

kterou technologická změna přišla v podstatě zároveň se společenskou změnou,“ 

připomíná Čermák. „A náš život se změnil takovým způsobem, že to je možná v historii 

nevídané.“ 

 
redakce – převzato, kráceno. Zdroj: Moment, který změnil svět. Tento zvuk odhalí, jestli je vám přes třicet - Seznam 

Zprávy (seznamzpravy.cz) 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/padalo-to-a-my-byli-prikovani-pred-30-lety-zacala-doba-webova-

171496#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=9DtIoh6aY8U-

202108060911&dop_id=171496&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-

boxiku&utm_source=www.seznam.cz 

 

 

 

Víte, že… 
 

HOTAŘ byl hlídačem vinohradu, který byl najímán koncem června, po svátku 

Petra a Pavla. Měl za povinnost chránit ho před zloději, dobytkem, ptáky i divokými 

zvířaty. Služba trvala přibližně dva měsíce, za kterou dostával sjednaný plat a v sobotu si 

směl vzít domů 3 hrozny a ovoce ležící na zemi. Pokud by si vzal větší množství, propadl 

by hrdelnímu právu. Hotař byl strážcem vinohradu i v době, kdy se po skončení hlavní 

sklizně jen paběrkovalo. Musel být počestným člověkem, který pravidelně docházel ke 

zpovědi a řádně se choval, dokud nebyly sklizeny poslední hrozny.  

Z přísných hotařských pravidel existovala jen jediná výjimka. Když těhotná žena 

dostala chuť, směla si utrhnout hrozen z cesty podél vinohradu. Nevyhovět rozmarům 

jejího požehnaného stavu se považovalo za horší zlo než ztráta kusu ovoce. 

 
redakce – převzato, kráceno 

zdroj: www.catholica.cz 
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