
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnoho štěstí v kouzlu Vánoc,  

v záři světel stromečku,  

ať zdraví, láska a klid zavítají 

i do Vašeho domečku. 

 

 

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

 
 
 

        4/2019                          prosinec  2019                 
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Slovo starosty 
 

 

Vážení občané, 

 

ani jsme se nenadáli a máme tu konec roku. Když se ohlédneme 

za uplynulým rokem vidíme, co se nám podařilo a co se zatím 

nedaří.    

V letošním roce byly provedeny výkopové práce pro 

pokládku optického kabelu, který by nám měl umožnit 

kvalitnější a rychlejší internet. Také byla dokončena oprava altánku na dětském hřišti. 

Tímto bych chtěl poděkovat našim fotbalistům, kteří se podíleli na osazení obrubníků 

a položení zámkové dlažby pod altánkem. Zahájili jsme spolupráci s panem 

architektem, který nám zpracovává studii na komunitní byty. Výstavbu bytů bychom 

chtěli realizovat v příštím roce. V neposlední řadě také máme v plánu aktualizovat 

Územní plán obce tak, aby odpovídal změnám zákona. Co se nám nepodařilo v 

letošním roce je odkanalizování obce s napojením na čističku odpadních vod do 

Ivanovic na Hané. Z tohoto důvodu jsme nechali vypracovat technicko-ekonomickou 

studii pro odkanalizování obce s napojením na čističku odpadních vod do Vyškova. 

Toto jsou hlavní úkoly.  Přetrvávající problémy, se kterými jsme se potýkali,   

hodláme dále řešit, aby se život v obci stále zlepšoval.  

Období adventu nám sděluje, že se blíží nejkrásnější svátky, Vánoce. Rád bych 

Vám k těmto svátkům popřál hodně rodinného štěstí, zdraví a klidné prožití v kruhu 

Vašich nejbližších.  

Nadcházející novoroční oslava příchodu nového roku je spojená s bujarou 

oslavou. Při oslavách také pamatujte na své domácí mazlíčky, kteří při tom často trpí. 

Do nového roku s krásným číslem 2020 Vám přeji, abyste konec toho letošního 

oslavili vesele a jen s úsměvem na tváři. Žádný smutek, žádné slzy, protože ty tu 

nemají místo. Jak se říká, „Jak na Nový rok, tak po celý rok“. Nezapomeňte na své 

tradiční novoroční předsevzetí, které se všichni snažíme dodržet. Já osobně si budu 

přát, abychom se i v příštím roce společně scházeli vždy v dobré náladě se 

vzájemným porozuměním jeden pro druhého, abychom vždy na každou nesnáz našli 

dobré řešení.    

       

Váš starosta 
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Deník zastupitelstva 

 

10. Zastupitelstvo obce dne 10.9.2019 

 schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 10. zasedání 

zastupitelstva obce konaného dne 10. 9. 2019 pana Mgr. 

Knápka Jana a pana Ing. Hlaváčka Tomáše. 

 schvaluje navržený program  

 souhlasí s projektovou dokumentací na RD na pozemku parc. č. 169/26,169/3, 

36/30, 36/1 v k.ú. Heroltice pro investory pana AP a VP 

 Za podmínek odstupu garáže: 

a) novostavba garáže bude posunuta o 100 cm od hranice pozemku par.č. 36/30 

v k.ú. Heroltice. 

 souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě 17030014 a pověřuje starostu podpisem 

dodatku smlouvy č. 1 s firmou Respono. 

 projednalo Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb 

ORP a vzalo jí na vědomí. 

 schvaluje Smlouvu č.: 1030054618/001  o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene mezi obcí Hoštice-Heroltice a E.ON Distribuce, a.s. na uložení 

podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 835/1, 1271 v k.ú. 

Heroltice. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu 

v celkové výši 1 000,- Kč bez DPH; pověřuje starostu obce podpisem výše 

jmenované smlouvy. 

 souhlasí: 

a) s umístěním a provedením stavby. Smyčka bude provedena rozřezáním a 

naspojkováním stávajícího kabelu AYKY 3x240+120 kabelem NAYY 4x240 v 

zeleném pásu (p.č.835/l), protlakem pod místní komunikací (p.č.1271) 

b) s vydáním Rozhodnutí o použití komunikace ke zvláštním účelům 

c) se Smlouvou o právu provést stavbu a pověřují starostu obce jejím podpisem 

 schvaluje záměr č. 2/2019 propachtovat pozemek parc. č.st. 1034 v k.ú. 

Heroltice. 

 schvaluje Smlouvu o poskytování služeb od firmy PAULLA s.r.o. se sídlem 

Nám. T. G. Masaryka 94, Lipník nad Bečvou a pověřuje starostu obce 

podpisem této smlouvy. 

 souhlasí s uzavírkou silnice č. 1/47 Topolany – Ivanovice na Hané a s 

objízdnou trasou a návrhem dopravního značení. 

 schvaluje zřízení dlážděné příjezdové cesty k domu parc.č. 188 v k.ú. Heroltice 

přes pozemek parc. č. 2/2 v k.ú. Heroltice, který je ve vlastnictví obce Hoštice-

Heroltice a dále povoluje připojení příjezdové cesty na místní komunikaci 

831/1 v k.ú. Heroltice. 

 schvaluje Smlouvu č. 377/2019 o poskytování sociálních služeb od SeneCura 

Senior Centrum MOPT a.s. se sídlem Štefánikova 248/32, Praha 5 a pověřuje 

starostu obce podpisem této smlouvy. 

 souhlasí s kolaudací stavby propustků pod silnicí 1/47 na pozemcích parc.č. 

KN 1069 a 1193 v k.ú. Heroltice v KM 1,874 za odbočkou do Topolan. 
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 souhlasí s vydlážděním pozemku parc.č. 835/1 ve vlastnictví obce Hoštice-

Heroltice za účelem parkování osobního vozidla. 

 

11. Zastupitelstvo obce dne 8.10.2019 

 schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 11. zasedání zastupitelstva obce 

konaného dne 8. 10. 2019 pana Provazníka Vlastimila a paní Mgr. Štolfovou 

Danu a schvaluje navržený program  

 schvaluje Smlouvu o budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene p.č.851/2 a 

833/1 oba v k.ú. Heroltice uzavřenou mezi Jihomoravským krajem a obcí 

Hoštice-Heroltice. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, a to formou 

jednorázové úhrady dle sazebníku úhrad. 

 schvaluje Smlouvu o budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene p.č.801/5 a 

822/5 oba v k.ú. Hoštice uzavřenou mezi Jihomoravským krajem a obcí 

Hoštice-Heroltice. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, a to formou 

jednorázové úhrady dle sazebníku úhrad. 

 schvaluje cenovou nabídku na položení asfaltu na panelovou cestu, která vede 

na hřiště v Herolticích a plochu u víceúčelového hřiště za celkovou cenu 

198.700,- Kč bez DPH. 

 schvaluje záměr č. 3/2019 prodat pokácené dřeviny cca 2 m3, jedná se o smrk a 

borovici za celkovou cenu 1000,- Kč. 

 souhlasí s umístěním i provedením novostavby vodovodní přípojky k 

rodinnému domu Hoštice  č.p. 91. 

 souhlasí s ukončením Smlouvy č. P/01/2010 a to ke dni 31.12.2019, a pověřuje 

starostu obce podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. P/01/2010. 

 souhlasí s ukončením Dohody o vypořádání nájemného dle smlouvy č. 

P/01/2010 o pronájmu a provozování zařízení Vodovodů a kanalizací ke dni 

31.12.2019 a pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 1 (který ruší sml.č. 

P/01/2010) k Dohodě o vypořádání nájemného dle smlouvy č. P/01/2010 o 

pronájmu a provozování zařízení vodovodu a kanalizací. 

 souhlasí s ukončením platnosti Smlouvy č. 004/2015 o zajištění provozu a 

pachtu vodohospodářského zařízení a to ke dni 31.12.2019, a pověřuje starostu 

obce podpisem Dodatku č. 1 (který ruší sml.č. 004/2015) ke Smlouvě č. 

004/2015 o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského zařízení. 

 souhlasí s uzavřením Smlouvy č. SPP/032/2019 o zajištění provozu a pachtu 

vodohospodářského zařízení uzavřenou mezi obcí Hoštice-Heroltice a firmou 

Vodovody a kanalizace Vyškov a pověřuje starostu obce podpisem této 

smlouvy. 

 

12. Zastupitelstvo obce dne 12.11.2019 

 schvaluje navržený program  

 souhlasí s umístěním i provedením novostavby vodovodní přípojky k 

rodinnému domu Heroltice  č.p. 16. 

 souhlasí se 

a) situací napojení akce: „Vodovodní přípojka k objektu RD“ Hoštice č.p. 41. 
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b) uložením vodovodní přípojky do pozemku parc. č. 802/7 v k.ú Hoštice, 

který je ve vlastnictví obce Hoštice-Heroltice 

c) vydáním Rozhodnutí o použití komunikace ke zvláštním účelům 

d) Smlouvou o právu provést stavbu a pověřují starostu obce jejím podpisem. 

 souhlasí s PD novostavby rodinného domu na par.č. 51/1 a 835/1 v k.ú. 

Heroltice včetně zpevněných ploch, inženýrských sítí – přípojky vody, plynu, 

splaškové, dešťové kanalizace, nízkého napětí, jímky na vyvážení, retenční 

nádrže a oplocení. Za podmínek, že stavba RD bude odsazena 3,5 m od 

veřejného prostranství. 

 rozhodlo neprodat požadovaný pozemek parc. č.  64/1 v k.ú. Hoštice a proto 

nevydat záměr obce Hoštice-Heroltice. 

 schvaluje projektovou dokumentaci na stavbu RD na parc.č. 596/5 v k.ú. 

Hoštice včetně vodovodní přípojky, kanalizační splaškové přípojky (jako 

rezerva po vybudování veřejné splaškové kanalizace a ČOV), kanalizační 

přípojky pro domovní ČOV vč. domovní ČOV, domovního vedení kanalizační 

dešťové přípojky vč. retenční nádrže dešťových vod a vsakovacího zařízení, 

plynovodní přípojky vč. HUP, domovního vedení NN vč. elektroměrové 

skříně, zpevněných ploch vč. sjezdu a oplocení a to na pozemcích par. č. 596/5, 

802/2, 1425, 1264/1, 1264/2, 86/6 v k.ú. Hoštice. 

 schvaluje Smlouvu o dílo a poskytování služeb souvisejících č. 105/2019 a 

pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 

 schvaluje přílohu č. 3 k pachtovní smlouvě č. 1827/2014 uzavřenou mezi obcí 

Hoštice-Heroltice a ZOD Haná Švábenice a pověřuje starostu obce podpisem 

této přílohy. 

 souhlasí s kácením dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 1) zákona 

114/1992 sb., na pozemku 1113 v k.ú. Heroltice. 

 schvaluje Smlouvu o zajištění vystoupení na akci Hodové odpoledne konané 

dne 27. 6. 2020, uzavřenou mezi obcí Hoštice-Heroltice a BH, Kulturní 1945, 

Petřvald. 

 schvaluje záměr obce č. 4/2019 pronajmout nebytové prostory učebny č. 3 (16 

m2) v přízemí budovy školní družiny, která je ve vlastnictví obce Hoštice-

Heroltice, na adrese Hoštice-Heroltice, Hoštice 31, 682 01 Vyškov a to za 

účelem výuky žáků hudebního oboru ZUŠ. 

 souhlasí: 

a) s projektovou dokumentací na rekonstrukci RD č.p. 55 Hoštice 

b) s umístěním i provedením novostavby vodovodní přípojky k rodinnému 

domu Hoštice  č.p. 55. 

 

13. Zastupitelstvo obce dne 21.11.2019 

 schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 13. zasedání zastupitelstva obce 

konaného dne 21.11. 2019 pana Františka Blažka a pana Ing. Antonína Dynku. 

 schvaluje navržený program  

 schvaluje návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s 

„Budoucí oprávněnou“ E.ON Distribuce a  výši 1.400,- Kč bez DPH, jako 

úplatu jednorázové náhrady. Pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
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a) schvaluje zpracovatelem návrhu ÚP Hoštice-Heroltice projektovou kancelář 

„Studio Region s.r.o., Zelná 13, 619 00 Brno“. Vedoucí projektant Ing. arch. 

Miloslav SOHR Ph.D.  

b) Pověřuje určeného zastupitele Ing. Antonína Dynku podat žádost o zahájení 

zpracování návrhu ÚP Hoštice-Heroltice. 

 souhlasí s předložením požadavku prověřit možnost a změnit dosavadní určení 

parcely č. 30/1, 30/2, 1297 a parc. č. st. 101 z bytové zástavby na občanskou 

vybavenost. 

a) souhlasí s předložením požadavku prověřit možnost rozšířit stávající plochu 

hřbitova o pozemek par.č. 1145 ve vlastnictví církve. 

b) pověřuje starostu obce projednat problematiku využití církevní parcely ve 

prospěch rozšíření plochy hřbitova s páterem K. 

 souhlasí s předložením požadavku prověřit možnost změny parcely p.č. 68/1, 

68/3, 68/6, 68/9, k.ú. Hoštice na přírodní vodní nádrž s krajinnou zelení. 

a) schvaluje podanou žádost pana PM evidovanou pod poř. čís. 411/2019 o 

změnu charakteru pozemku na pozemek k bytové zástavbě. 

b) souhlasí s předložením požadavku prověřit možnost změny parcely č. 

1026/1 a 1025 k.ú. Heroltice na parcelu určenou k bytové výstavbě. 

 souhlasí s předložením požadavku prověřit možnost změny parcely č. 1144 k.ú. 

Hoštice na plochu určenou k parkování vozidel.   

 souhlasí s předložením požadavku prověřit možnost změny parcely č.14/1 a 

14/2, k.ú. Hoštice na plochu určenou k výstavbě občanské vybavenosti. 

 

Vybírání místních poplatků za rok 2020 

 

Vzhledem k nutnosti schválení nových obecně závazných 

vyhlášek o místních poplatcích bude sazba za jednotlivé 

poplatky upřesněna po novém roce.  

 

Poplatky je možné uhradit bankovním převodem: 

Bankovní spojení:   17221731/0100 

Variabilní symbol:   rodné číslo poplatníka  

Poznámka k platbě:  část obce a číslo popisné domu + jméno a příjmení 

Splatnost jednorázově:   od 20. února do 31. března 2020 

 

Poplatky lze uhradit i v hotovosti na Obecním úřadě Hoštice-Heroltice, a to  

v úředních hodinách od 20. února 2020 

Známky na popelnice budou k vyzvednutí na OÚ Hoštice-Heroltice po uhrazení 

poplatku 

 

ŽÁDÁME OBČANY, ABY NECHODILI NA OBECNÍ ÚŘAD S PLATBOU 

PŘED TÍMTO DATEM, PROTOŽE BUDOU PROBÍHAT INVETURY, 

ROČNÍ UZÁVĚRKY A KONTROLY ZA ROK 2019. DĚKUJEME ZA 

POCHOPENÍ. 
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Svoz odpadů a  fungování sběrných dvorů  o Vánocích 
 

1. týden 2020 – lichý týden 

Pátek 3. 1. 2020 - budou probíhat vývozy odpadu z 2. 1. 2020 

Sobota 4. 1. 2020 - budou probíhat vývozy odpadu z 3. 1. 2020 

  

Sběrné dvory budou 24. 12. 2019, 25. 12. 2019, 26. 12. 2019, 31. 12. 2019 a 1. 1. 

2020 pro veřejnost uzavřeny. Sběrné dvory budou otevřeny 23. 12. 2019, 27. 12. 

2019, 28. 12. 2019 a 30. 12. 2019 (dle řádné otevírací doby sběrných dvorů). 

 

Tříkrálová sbírka 
 

 

Setkání seniorů 
 

V pátek 29. 11. 2019 se v Kulturním domě  v Herolticích 

konalo tradiční setkání seniorů.   Na začátku všechny přítomné 

přivítal pan starosta Luděk Kolkop a seznámil je s programem.  

Paní Šimáčková z Charity Vyškov představila celou škálu 

poskytovaných služeb, které tato organizace nabízí a je možné je 

využívat.  Jedná se zejména o pečovatelské, 

odlehčovací a zdravotní služby, chráněné 

bydlení a půjčování kompenzačních 

pomůcek. Následovalo seznámení s 

projektem „Komunitního bydlení pro 

seniory,“ které si připravil pan architekt 

Tomáš Kocourek. Komunitní dům pro 

seniory je otevřen seniorům, kteří chtějí žít 

samostatně, bezpečně, pohodlně, v blízkosti 

lidí stejného věku nebo rodiny, ale ve svém 

soukromí. Seniorům, kteří chtějí využívat svůj volný čas plnohodnotným a 

smysluplným způsobem, který bude dělat radost hlavně jim a jejich blízkým. To pak 

má pozitivní dopad na jejich dobré fyzické i duševní zdraví. Seniorům, pro které 

může být náročné zvládat péči o rozsáhlou domácnost a chtějí si odlehčit od 

povinností, pak je možno pomoci  prostřednictvím poskytovaných služeb. Pokud Vás 

tento projekt zaujal, byli bychom rádi za vaše názory a připomínky. 

V naší obci budou, již tradičně, také chodit koledníci Tříkrálové sbírky a to 

v neděli 5. ledna 2020 od 13.00 hodin. V případě změny termínu budou 

občané informováni prostřednictvím místního rozhlasu.  
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O zábavu se postaral folklorní soubor 

Pantlék, který k nám přijel z Němčic nad Hanou. 

Vánočním vystoupením vytvořili krásnou 

předvánoční atmosféru a tancem vykouzlili  

úsměv na všech tvářích. Soubor nám přislíbil 

vystoupení i na „Hodové odpoledne“, které se 

bude konat v červnu příštího roku. 

Věřím, že si všichni atmosféru tohoto 

setkání užili a v příštím roce zase přijdou v hojném počtu jako letos. Tombola letos 

nebyla, jelikož si malý dárek odnesli všichni, ale příští rok ji určitě připravíme.  

Chtěla bych poděkovat členům zastupitelstva a zaměstnancům obce, kteří 

pomáhali s  organizací akce. 

                                            

                                                          Dana Štolfová 

 

Společenská kronika 
 

Od poloviny září do dnešního dne oslavili svá životní výročí tito naši občané                           

 

65 let Jiří Štěrba 

 

70 let Věra Hartmanová 

 

75 let Ludmila Provazníková 

75 let Anna Doupovcová 

 

80 let Miroslav Bugner 

 

90 let Marie Navrátilová 

 

Všem jmenovaným, ale i těm ostatním, 

kteří také oslavili své narozeniny a z jakéhokoliv důvodu nejsou uvedeni, 

přejeme pevné zdraví a co nejvíce spokojenosti. 


 

 

 

 

Dne 17.9.2019  nás ve věku nedožitých  43 let opustil 

                      pan Zdeněk Hudec 


Počet obyvatel  (k 17.12. 2019)  

-  dospělých 503 

-  dětí 117 

Z dospělých: 

- mužů 263 

- žen   240

Celkem obyvatel k 17.12.2019: 620 

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

 láska však smrtí nekončí, 

 v srdci Tě stále budeme mít.“ 
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Vítání občánků 
                                               

V sobotu 28.9. a 30. 

11. 2019 jsme v obřadní síní 

obecního úřadu slavnostně 

přivítali do naší obce 

Hoštice-Heroltice nejmladší 

občánky 

- Jiřího Vrtílka, Ondřeje 

Řehulku, Lauru Petrželovou, Adama Součka, 

Adélu Mrnuštíkovou a Jakuba Latochu. 

Našim nejmenším občánkům i jejich 

rodinám jsme popřáli hodně zdraví štěstí a 

spokojenosti 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturní akce 
 

Dne 19.10. jsme si připravili pro děti 

Smysluplné odpoledne s dýňobraním, kde si mohly 

na stanovištích zábavnou formou procvičit a 

prozkoumat svůj zrak, sluch, čich, hmat a chuť. 

Určitě ale nesmíme opomenout, že sluchu nám 

mohla ještě lahodit hra na dva flašinety panem Henri 

Noubelem a jeho ženou. Jak Vám jeho jméno může 
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napovědět, pan Noubel je původem Francouz, který 

nějakou dobu žije v České republice, no a jeho 

výklad o zmíněných hudebních nástrojích v českém 

jazyce s francouzským přízvukem byl jedinečný. 

Dále byla možnost nechat pohladit chuťové pohárky 

a čichové senzory dýňovou polévkou. A nakonec, 

vzhledem k blížícímu se Halloweenu, nechybělo ani 

tvoření a zdobení dýní, kde se zrak s hmatem mohly 

také do syta vyřádit.  

Dne 3.11. už se značně ochladilo. Broučci 

a ostatní z hmyzí říše byli po náročném jaru a létu dost unavení, proto jsme je rádi 

doprovodili lampionovým průvodem do jejich pelíšků, kde přečkají zimu, aby mohli 

opět na jaře vykouknout na ten širý svět.  

Jak již v tuhle dobu každý rok bývá zvykem, ani letos nemohl chybět Mikuláš 

s čertem a andělem u nás na Mikulášské nadílce konané 8.12. Ale abych nepředbíhal, 

ještě před jejich příchodem děti shlédly divadelní představení o včelích medvídcích. 

Pak si protáhly nohy s taneční skupinou Rythmickgym. No a potom, co jsme si 

všichni nacvičili koledu, k nám přišel zmiňovaný 

Mikuláš, kterému jsme ji zazpívali, za což všem dětem 

nadělil anděl nějakou tu dobrotu. A co čert? Bohužel i 

letos ostrouhal, protože žádné dítko za celý rok 

nezlobilo tolik, aby si ho odnesl s sebou do pekla.  

Mikulášem jsme zakončili letošní akce pro děti, 

kterých bylo, z mého pohledu, požehnaně. Ale ještě nás 

čeká jedna, a to 22.12. již pro všechny věkové kategorie, 

Zpívání u stromečku. Stejně jako minulý rok si tak 

můžeme popřát k nadcházejícím svátkům a v tom 

předvánočním shonu trochu odpočinout a dobře se naladit.  

Rád bych se ale vrátil k uplynulému roku z pohledu kulturního výboru. Jak 

jsem již výše naznačil, máme toho za sebou celkem hodně. Když budu postupně 

jmenovat, tak jsme uspořádali maškarák, probouzení broučků, pálení čarodějnic, 

dětský den, hodový košt vína s cimbálkou, přednášku jak na cholesterol, stanování, 

přednášku o  aromaterapii, smysluplné odpoledne s dýňobraním, uspávání broučků 

s lampionovým průvodem, Mikuláškou nadílku a na závěr roku bude zpívání u 

stromečku. K tomu ještě pořádáme od září každou středu jógu. A když se podívám na 

příští rok, tak plánujeme minimálně asi to stejné. Jen bohužel tři členky našeho 

výboru se rozhodly koncem roku z osobních důvodů skončit, proto bych jim rád 

poděkoval za dva roky spolupráce. Zároveň bych ale poprosil, jestli by je někdo 

nechtěl nahradit, protože bychom jen neradi něco redukovali či nepořádali kvůli 

nedostatku členů.  

Protože chci skončit optimisticky, tak jak jsem tu při loňském hodnocení 

uplynulého roku měl trochu starosti s návštěvností našich akci, tak letos to bylo až na 

drobné výjimky více než dobré a někdy to i předčilo naše očekávání a měli jsme co 

dělat, abychom to zvládli. Takové starosti jsou jistě příjemnější, protože rozhodně 

potěší, že to vydané úsilí stálo za to. Proto si nemůžu do nového roku nic jiného přát, 
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než abyste přicházeli stále v hojném počtu, a aby dětem při odchodu z naší akce zářil 

úsměv na tvářích.  

Přeji Vám všem klidné, pohodové a hlavně radostné prožití vánočních svátků a 

co nejlepší vykročení do nového roku. Budeme se na Vás opět těšit na našich akcích. 

 

Za kulturní výbor František Blažek 

 

Plánované kulturní akce  
 

*Poslední cvičení jógy v tomto roce je 18.12.2019, 

 v novém roce začínáme 8.1.2020. Cena za lekci 70,- Kč* 

*V neděli 22.12.2019 Zpívání u stromečku* 

*Dětský maškarní karneval 2.2.2020* 

*Probouzení broučků - konec měsíce března* 

*Sportovní odpoledne pro Radka 23.5.2020  (organizuje p. Bednář)* 

*Hodové odpoledne 27.6. 2020* 

   

SDH informuje 

 

 Dny jsou krátké, zima je za dveřmi, konec roku se blíží a je 

čas bilancovat. Jsem velmi rád, že po mnoha událostech, které jsme 

řešili od začátku roku, nemusím za poslední čtvrtletí informovat o 

žádných mimořádných 

událostech.  

Z podzimního dění stojí za zmínku 

tradiční Drakparáda, která se uskutečnila 

v neděli 20. října. Počasí nám přálo, vítr 

pěkně zafoukal a draci obsadili nebe. 

Bezmála čtyřicet účastníků si užilo hezké 

odpoledne s draky.  

Členy upozorňujeme, že valná 

hromada našeho sboru se uskuteční v pátek 

10. ledna 2020 v 18.00 hod. v klubovně pod 

kulturním domem. Všichni členové jsou srdečně zváni. 

A o měsíc později v sobotu 15. února 2020 se uskuteční „Hasičský bál“ 

v kulturním domě od 20 hodin. K tanci i poslechu bude hrát kapela „Veřejná 

zkouška.“ Bude připraveno občerstvení a tombola. Těšíme se na Vaši hojnou účast. 

Závěrem děkuji všem, kteří po celý rok pracovali ať už ve sboru nebo zásahové 

jednotce. Děkuji i našim rodinám za pochopení při naší činnosti.  

Vám všem přeji příjemné prožití vánočních svátků a klidný vstup do nového 

roku, hodně zdraví a chuť do další práce.       

          Za SDH   Jan Knápek 
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Z naší MŠ 

 

Podzimní počasí dětem ve školce  letos přálo .  Bylo 

dlouho krásně a teplo, a 

tak jsme si s dětmi  mohli 

užívat krás tohoto ročního 

období opravdu naplno. 

 

Společně jsme se seznamovali 

s nejvýznamnějšími znaky podzimu, měnícím 

se počasím, rozmanitostmi podzimní přírody a 

zažívali mnohá dobrodružství. Chodili jsme na 

vycházky, hráli na školní zahradě, učili se 

společnými prožitky, vnímali přírodu mnoha 

smysly, pozorovali její změny v okolí školky i 

ve vesnici. 

Děti si mohly  do školky přinést vlastní ovoce nebo zeleninu, které jsme využili 

jednak k výtvarnému tvoření, ale také společnému zkoumání nebo ochutnávání. 

Chtěli bychom moc poděkovat rodičům, že dětem přinesli 

krásné strašidelné kostýmy a my jsme si mohli užít krásný 

Halloweenský týden.  

Společně jsme dlabali dýně, pekli dýňové koláčky, 

vyráběli dýňová strašidla a zdobili jimi školku. Kouzlili 

jsme s klaunem, hráli jsme strašidelné hry, plnili různé 

náročné úkoly a 

tančili čarodějnické 

tance. 

Společně 

s okolními 

mateřskými školami jsme také navštívili 

divadelní představení O zlaté rybce v divadle 

Radost v Brně, které se dětem moc líbilo. 

Závěr roku jsme  tradičně zakončili 

společně se základní školou vánoční 

besídkou pro rodiče a také vánoční dílničkou, 

na které si děti společně s rodiči  mohly vyrobit drobné vánoční dekorace. 

Na závěr bychom chtěli všem popřát krásné, klidné a pohodou vonící Vánoce, 

do nového roku pevné zdraví, štěstí a spoustu energie. 
 

kolektiv MŠ 
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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  

 

Řemeslný den 

Ve čtvrtek 3. října jsme se zúčastnili projektu Řemeslný den připravený občanským 

sdružením MAS Vyškovsko a finančně zaštítěný Evropskou unií a MŠMT. 

V prostorách ivanovické farní zahrady celý den probíhaly ukázky tradičních 

řemesel jako je řezbářství, kovářství, sedlářství, košíkářství, keramika a včelařství. 

Žáci měli možnost vyslechnout si základy dané řemeslné výroby či si některé 

z řemesel prakticky vyzkoušet – nabarvit si keramiku, smotat svíčku ze včelího vosku 

nebo vyrazit znak na koženou medaili. Vzhledem k tomu, že sdružení zdarma 

zajistilo dopravu, byla akce příjemná i organizačně. Děkujeme a těšíme se na další 

spolupráci. 

 

Závěrečné foto před odchodem na autobus 
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Mikulášská besídka ve škole 

Letošní svátek svatého Mikuláše jsme pojali jako besídku, na níž si nadílku 

předávali žáci v kostýmech sami. Asi nikoho nepřekvapí, že čertů přišlo nejvíce – 

jejich velké převaze čelilo jen pět andělů a jediný Mikuláš. Slibem nebo básničkou si 

nakonec všichni vysloužili balíček se sladkostmi, i když někteří měli namále ;) 

 

 

Letos vítězí černá – ale stejně jsou všichni andílkové 
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Vánoční besídka v kulturním domě 

Společná vánoční besídka ZŠ a MŠ proběhla v úterý 10. prosince za velké účasti 

rodičů, prarodičů i bývalých žáků školy. Všechny děti pilně nacvičovaly, aby 

předvedly své pohybové, recitační a herecké schopnosti. Kdoví, možná z některých 

vyrostou úspěšní tanečníci, zpěváci či herci. Každopádně si všichni své vystoupení 

náležitě užili a diváky pobavili i naladili na přicházející Vánoce. Nás učitele potěšila 

tradičně hojná účast bývalých žáků. Nikdo je nenutil, a přesto se přišli podívat na své 

nástupce a pozdravit se s námi – no řekněte, může být pro pedagoga větší odměna ? ;) 

 

Adaptace oblíbené vánoční pohádky 

 

Bývalí žáci pózují se „svou ředitelkou“ 
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Připravované akce na konec roku a začátek roku 2020 

19. prosince 2019 

Předposlední den před vánočními prázdninami vyrazíme do Knihovny Karla 

Dvořáčka ve Vyškově, kde nás čeká beseda o oblíbeném českém spisovateli a 

ilustrátorovi Ondřeji Sekorovi. Po návštěvě knihovny se přesuneme na Masarykovo 

náměstí, abychom okusili atmosféru vyškovských vánočních trhů. Tam i zpět 

pojedeme hromadnou dopravou – nejprve autobusem, nazpět vlakem. 

 

20. prosince 2019 

Poslední školní den v tomto kalendářním roce uspořádáme vánoční besídku ve 

škole. Děti si tradičně rozdávají dárky mezi sebou, vzájemně si popřejeme a 

ochutnáme domácí cukroví. Na závěr vypukne malá hudební party. 

 

10. ledna 2020 

V tento den nás čeká výlet do hlubin oceánu, ovšem aniž bychom opustili naši školu. 

Děti zhlédnou 3D film Tajemné světy pod hladinou, díky němuž se ocitnou na 

místech, kam by se ve skutečnosti jen stěží podívaly. Po projekci bude následovat 

beseda, během níž si zvídaví žáci mohou doplnit znalosti o světě, z nějž vzešel život 

na zemi. 

 

PF 2020 

Vánoční prázdniny začínají v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 

2020. Přejeme dětem, aby si po náročném podzimu odpočinuly a načerpaly síly na 

zbytek prvního pololetí. Dále jim a jejich rodičům přejeme krásné vánoční svátky, 

pohodu a klid v rodinném kruhu a do nového roku 2020 mnoho zdaru, štěstí a 

optimismu. A ať pozitiva výrazně převažují nad negativy  

Zaměstnanci ZŠ Hoštice-Heroltice 

Bulletin ZŠ Hoštice-Heroltice 12/ 2019 © Tomáš Havlíček 
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Z historie obce 

 

       Dnešní úryvek je z Kroniky obce Hoštice za léta 1924 – 1939 

založené 1.ledna r. 1924. Kronika je psaná  i zpětně. Opis je doslovný a 

z dnešního pohledu může obsahovat pravopisné chyby.   

Vybraný text  je zamyšlením kronikáře nad těžkým rokem 1936. Dnes už 

můžeme hodnotit z historického hlediska válečných let i současného uspořádání 

Evropy, nakolik byl jeho úsudek blízký realitě a zda jsme se poučili. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

R. 1936. 

Čas kvapí nezadržitelně podle věčných zákonů. Byť se nám někdy zdá den 

nekonečně dlouhý, přece jen na konci roku obyčejně s povzdechemn si řeknem: 

Bože, jak ten čas rychle uběhl, už je zase rok pryč!  Konec roku je mezníkem v životě 

hospodářském, obchodním a státním. V posledních letech politické mezinárodní 

nejistoty stal se konec roku též mezníkem politiké bilance domácí i zahraniční  

politiky.  

Pro nový rok mají určitá přání jak jednotlivci, tak korporace, země a státy. 

Letos snad celý svět vzhlížel netrpělivě a nervosně, podaří-li se obezřetelným a 

prozíravým politikům a státníkům u nás  štastně a  smírně srovnat doma  některé 

diference hospodářské, sociální a politické. Radost nás Čechoslováků jest  z utvoření 

mezinárodní politické bilance  za r. 1936 tím větší, když jsme byli svědky, jak moudří 

a zkušení lodivodi soudů  naší  republiky, presidentem naší republiky dr. Benešem 

počínaje, propluli velmi obezřetelně, klidně a šťastně i nejnebezpečnějšími úskalími 

v rozjitřeném a neklidném politickém  moři mezinárodním a zakotlivi v přístavu 

klidu, pokoje a míru. 

A čím více se mezinárodně politické nebe zatahovalo hrozivými mraky,  tím 

více se u nás stmelovalo společenské úsilí a dobrá odhodlaná vůle chránit tu drahou 

naši republiku proti komukoliv!  Zjev to za dnešní doby velmi  potěšitelný, naplňující 

nás pocitem vnitřního klid a uspokojení.  

Byli jsme v r. 1936 svědky toho,  že od různých a nebojácných slov se přešlo 

ke skutkům, majíce za účel připravit se pro obranu státu mravně, materiálně,  

technicky i strategicky.  To jest ta největší a  nejpotěšitelnější položka aktivní bilance 

za rok 1936! 

Začátek roku  1936 na poli mezinároním byl velmi  zachmuřený.  Bylo zde 

nedorozumnění ze sankčních opatření proti Itálii, pro válku habešskou a dále úžasné 

zbrojení Německa a jeho tvrdý postup proti mírovým smlouvám. Situace se během 

roku málo změnila, ba naopak ještě znesnadnila občanskou válkou ve Španělsku.  

Tyto poměry donutily všechny státy v čele s Anglií, že přestaly věřiti jen 

mezinárodním mírovým smlouvám a začaly budovati svoji vojenskou obranu, tedy 

spoléhati se hlavně samy na sebe.  

Také občané našeho státu pochopili, že chceme-li žíti v míru, musíme býti 

dobře připraveni na možné předpadení národy s úmysly dobyvačnými. Přes tyto 

nepřivětivé poměry mezinárodní zůstali jsme klidní, věříme ve svou sílu a tuto jsme 

projevili velmi důrazně při úpisu Půjčky obrany, na kterou bylo upsáno asi 4 miliary 
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korun čs. Touto půjčkou má býti zajištěna obrana naší demokratické soustavy, která 

ve střední Evropě  tvoří mírumilovný blok se státy  Malé dohody. Důrazným krokem 

k posílení naší brannosti byl také zákon o obraně státu.  Mohli jsme pak s hrdostí 

přihlížet přehlídce naší armády  den Svátku svobody a ukázati své síly představiteli 

spřáteleného národa rumunského, králi Carolovi, při jeho návštěvě v Praze.  Musíme 

hospodářsky i politicky spolupracovati ve střední Evropě se všemi státy, které k této 

spolupráci projeví ochotu, na vybudování pokud možno co největšího území, kde 

zúčastnění budou vedeni snahou upraviti tyto poměry tak, abychom žili v míru a 

pokoji a  zúčastniti se mohli  závodění jen na poli hospodářském, kulturním a 

sociálním.  

Vybudováním  silné armády není ale učiněno vše pro obranu našeho státu.  Co 

by nám byla platná dobře vyzbrojená armáda v době válečného konfliktu, když by 

selhalo nebo nebylo vybudováno naše zemědělství, průmysl a obchod, nebyly 

k dispozici dostatečné zásoby potravin a nebyla  zřízena jejich výroba. Rovněž 

obchod zejména zahraniční musí býti vybudován tak,  aby mohl nám opatřovati 

vhodné suroviny a tvořiti jejich dostatečnou rezervu.  Průmysl pak musí vyrábět 

v každé době všechny nutné předměty v potřebném množství.  

Touto činností dostáváme a dostaneme se konečně z nejhoršího zla  

hospodářské krize – nezaměstnanosti, kde nastal pokles o více, jak čtvrt milionu 

osob. Nezaměstnanost pak sama není jen zlo hospodářské, ale také mravní, neboť 

demoralizuje nezaměstnané a opět mladou generaci a tu přicházíme zase k tomu, že i 

mravnost a duševní rovnováha jedinců musí býti pozveduta již z důvodu výchovy 

pevných a udatných vojáků. Proto každý z podnikatelů musí se snažiti zaměstnati co 

nejvíce osob, ovšem v rámci hospodářské únosnosti svého  podniku. K upravení 

poměru dlužníků byly zavedny dále úlevy při splácení dlouhodobých úvěrů, nařízení 

o zemědělském vyrovnání a další odklady exekucí vedených proti zemědělcům a 

nezaměstnaným.  

        redakce – převzato 

 

TJ  informuje 
 

Fotbalový oddíl  

"A" mužstvo před sezónou 2019-2020 opustil trenér 

Michal Jünger, kterému za práci pro náš oddíl děkujeme. "Áčko" 

převzali trenéři Honza Hromek a Vratislav Kocourek. Hráčsky 

nás posílil  Jan Baričák z Radslavic. Na přestup odešli Adam 

Kocourek do Ivanovic na Hané a Lukáš Suchomel do Račic. V celé podzimní části 

jsme ztratili pouze 3 body za prohru 3:2 v Drnovicích,  se kterými se dělíme o první 

místo. 

"B" mužstvo, které vede Jirka Petržela, se v půlce soutěže nachází na 

překvapivém třetím místě, což je v porovnání s minulými roky posun nahoru. 

Oddíl plánuje na leden 2020 soustředění v Boskovicích jako zahájení zimní 

přípravy. Bude také odehráno 5 přípravných zápasů na umělé trávě ve Vyškově. 
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Termíny: 9.2 Drnovice dor., 16.2. Drnovice "A", 23.2. Dražovice "A", 1.3.Bohdalice 

"A", 8.3. Moutnice, vždy v  neděle, ve 14.00 hodin. 

Hráči vydláždili v rámci kompenzace za naše nové dresy posezení pod novou 

pergolou na hřišti. V plánu je dokončení opravy chodníku před kabinami. 

Hráči děkují všem fanouškům, kteří nás mohutně povzbuzovali,  za přízeň. 

Dále naše díky patří panu Kolkopovi, starostovi obce, za podporu a za přípravu 

selátka na ukončenou. Děkujeme také Pepovi Mrnuštíkovi za zajištění a přípravu 

občerstvení po domácích zápasech. 

 

Oddíl stolního tenisu 

Do soutěžního ročníku 2019-2020 jsme přihlásili tradičně 3 družstva. Bohužel 

nás opustil Zbyněk Pecka, který se vrátil do Moravských Prus. Petr Zemánek přerušil 

činnost, a Radek Kreutzer se po druhém kole dlouhodobě zranil. To je oslabení, se 

kterým se hlavně "béčko" těžce vyrovnává  a v půlce soutěže bojuje o záchranu. Daří 

se tradičně "áčku" a překvapivě i "céčku". Obě družstva jsou po půlce soutěže mezi 

první trojkou. 

Dne 28.12.2019 pořádáme tradiční Vánoční turnaj pro registrované a 

neregistrované hráče. Přijďte si zahrát. Prezentace bude v době od 8.00 do 9.00 

hodin. 

                          Sportu Zdar!   Vratislav Kocourek 

                                                                                                        

Horní rada zleva: Kustod Martin Bednář, Trenér Jan Hromek, Luděk Kolkop, Jan 

Kolář, Pavel Orbán, Jiří Ignačák, Tomáš Hlaváček, Miloš Autrata, Petr Tesák, 

Prezident klubu Vlastimil Provazník, trenér Vratislav Kocourek,  

Dolní řada zleva: Jan Husák, Jiří Toman, Jiří Jenáček, Filip Kocourek, Zdeněk 

Hudec, Jiří Petržela, Tomáš Kubíček, Jan Baričák, Petr Míka, Adam Štolfa  
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Z farnosti 
 

Vánoční pohádka 

 

Jste rádi, že jsou Vánoce? Já moc. A chtěl bych Vám říct 

jednu pohádku, kterou jsem před několika lety slyšel. Bude o zlém 

vlkovi.Představte si noc, kdy se narodil Pán Ježíš... A podívejme se 

o kousek dál, do jiné země. K pastýřům. 

Pastýři měli své ovečky, starali se o ně, ale v jejich blízkosti žil také zlý vlk, 

který byl nejen zlý, ale i úskočný, a vždycky, když pastýři trochu nedávali pozor, tak 

některou z oveček chytil a roztrhal. Pastýři se ho báli a neměli ho vůbec rádi. 

Vždycky po něm házeli kamení a snažili se ho zahnat. Až se jednou stalo něco 

zvláštního. Pastýři slyšeli, že se narodil Pán Ježíš a řekli si, že se tam půjdou podívat. 

Vlk se zaradoval - nikdo nehlídá stádo, nikdo mě nebude zahánět, to si naloupím a 

roztrhám ovcí!  

Ale najednou ho přemohla zvědavost. Řekl si: To je zvláštní. To pastýři ještě 

nikdy neudělali, aby takhle odešli pryč. To se musím jít podívat, kde jsou a co dělají... 

A tak se za nimi plížil, schovával se za keři, aby ho neviděli, až se dostal ke stáji, kde 

byla jeskyňka a v ní Panna Maria, svatý Josef a v jesličkách byl položený Ježíšek. Vlk 

tiše stál a díval se, co se bude dít. Viděl, jak se pastýři radují a pomyslel si, že počká 

až odejdou a podívá se víc zblízka, aby mu nic neuteklo. Pastýři po chvíli opravdu 

odešli a kolem se rozhostil klid. Tak velký klid, že se Panně Marii i svatému Josefovi 

začaly zavírat oči. Teď je ta správná chvíle, řekl si vlk. Teď je všechny sežeru. A 

začnu od toho nejmenšího... Vlk se krok za krokem plížil k jesličkám. Opatrně a tiše, 

aby nezpůsobil nějaký šramot. A už byl kousek od jesliček. Chystal se skočit … a v 

tom se na něj Pán Ježíš podíval a usmál se. To se vlkovi ještě nikdy nestalo, že by se 

na něho někdo usmál. A co víc - Ježíš jej pohladil! To se mu teprve nikdy nestalo, 

protože všichni na něj vždycky jen nadávali nebo po něm házeli kamení. Ale pak se 

stalo ještě něco: když se na něj Ježíš usmál a když ho pohladil, praskla vlkovi kůže a z 

té vlčí kůže vylezl člověk. Takový, jakého Bůh chtěl mít. A člověk začal chválit Boha a 

děkovat mu za to, že ho takovým způsobem proměnil. 

 

No, a to je konec pohádky….  Kdo jí porozuměl, ten ví, o čem jsou Vánoce.   

Rád se s Vámi setkám o vánočních bohoslužbách, které budou slouženy: 

 

24.12. - Štědrý den mše sv. ve 20 hod. 

25.12. - Hod Boží vánoční mše sv. v 8 hod. 

26.12. - svátek sv. Štěpána mše sv. v 8 hod. 

 

Přeji Vám požehnané a pokojné svátky Božího narození. 

 

                     P. Krzysztof Jonczyk, Váš farář 
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Vánoční povídání 
 

Roráty 

     Roráty se v našich zemích nazývala votivní mše k Panně 

Marii, která se sloužila v adventní době. Sloužila se často  

denně,  ještě za tmy,  jako záslibná (votivní) slavná mše ke cti a 

chvále Bohorodičky. Dnes ji římská liturgie uvádí především 

jako votivní mši v první části adventu, tedy do 16. prosince. 

Název roráty byl snad odvozem z počátečních slov vstupního zpěvu rorate. Kněz před 

mší svatou před oltářem zpívá pasáž z Izajáše proroka (45,8): “Rosu dejte nebesa a 

oblaky dštěte spravedlivého; otevři se země a vydej nám Spasitele“. Roráty byly také 

známé jako mše andělská, neboť se při ní předčítá část z evangelia o andělu, který 

Panně Marii zvěstoval narození Ježíška. 

 

Gloria 

     Jesličky, které jsou jedním z nejoblíbenějších atributů Vánoc, často doplňuje 

nápis Gloria, který nese anděl vznášející se nad výjevem narození malého Ježíška a 

klaněním Tří králů. Toto latinské slůvku znamená „sláva“ a  je  počátečním slovem 

liturgického chvalozpěvu vzdávaného  Boží slávě. Při mši začíná slovy Gloria in 

excelsis Deo (Sláva na výsostech Bohu). Protože v novém zákonu se sláva projevuje 

prostřednictvím Ježíše Krista, zpívají při jeho narození andělé obklopení září Boží 

slávy hymnus Sláva Bohu… Andělé se svitky s počátečním písmenem nebo celým 

slovem Gloria se vystřihovali z barevných papírů a lepili o Vánocích na okenní 

tabulky, později byli do oken zavěšováni na zlatých nitích. Koncem 19. století byly 

figurky andělíčků zhotovovány také z porcelánu. 

 

Kadidlo 

     Aromatická látka, která se získává z vonné pryskyřice kadidlovníku pravého, 

který roste v Jemenu. Dorůstá výšky 4 až 5 metrů a jeho koruna není příliš bohatá. 

Klejopryskyřice vytéká ze zářezů na větvích stromu do předem připravených 

nádobek. Není známo, zda tento strom rostl i v biblických dobách v Palestině. 

Kadidlo se spíše dováželo  z Afriky, Arábie a Indie a  prodávalo se tam na tržištích 

v malých kouscích kulovitého tvaru. Mělo světle žlutou nebo načervenalou barvu. 

Kousky kadidla byly téměř neprůsvitné a na  lomu se voskově leskly. Poznalo se i 

podle hořce aromatické chuti a příjemné balzámové vůně. 

     Vonné směsi a kadidlo se v novozákonních dobách pálilo jako obětina každý 

den, vždy ráno a večer, na jednom z oltářů Jeruzalémského chrámu. Šalomoun kdysi 

nechal udělat pro Jeruzalémský chrám kadidelnice z čistého zlata. Běžně se však 

malé přenosné nádobky, na které byly kladeny řeřavé uhlíky z oltáře a kadidlo, 

zhotovovaly z mosazi.  Podle Matoušova evangelia přinesli tři mudrci novorozenému 

Ježíškovi darem kadidlo jako splnění starozákonního zaslíbení, že pohané uznají 

mesiáše za krále a přinesou mu dary. Kadidlo symbolizovalo božství. 

     Některé křesťanské církve používají i dnes při bohoslužbách kadidlo, které pálí 

v kadidelnicích. Houpavým pohybem kadidelnice se vůně šíří celým chrámem a 
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kolem věřících stoupá k nebesům, stejně jako se modlitba vznáší k Bohu. Užívaní 

kadidla a i kadidelnice při náboženských obřadech převzala církev z římských 

náboženských kultů v 5. století. Zvyk se rychle rozšířil a byl oblíben zvláště ve 

středověku, kdy se kadidlo stalo jedním z nejvýnosnějších artiklů dálkového obchodu 

a vyhledávanou kořistí křižáckých tažení. 

 

Mše 

Neoddělitelnou součástí křesťanských Vánoc je půlnoční vánoční mše. Půlnoční 

mše však není jedinou bohoslužbou oslavující vánoční mysterium. O Vánocích se 

kněz těší privilegiu slavit mše tři – mši půlnoční, pastýřskou a velkou. Pro křesťana je 

každá bohoslužba, které se účastní, setkáním s vykupitelským dílem Ježíše Krista 

v jeho celku. Pro „nevěřícího“ bývá podstata mše svaté skryta a vánoční návštěva 

kostela je vyhledávanou společenskou událostí, ale skutečný význam bohoslužby 

zůstává často nepochopen. 

     Slovo mše pochází z latinského missa – rozeslání, odeslání. Křesťanskou 

bohoslužbu ustanovil sám Ježíš Kristus, když při Poslední večeři rozdělil mezi své 

učedníky chléb a víno, které předtím proměnil v „tělo a krev svou“ a dal apoštolům 

moc, aby „totéž činili na jeho památku“.  

     Součástí vánoční liturgie je i večerní mše konaná 24. prosince, tzv. missa in 

vigilia, vigilie, tedy štědrovečerní mše. V Českých zemích byly odjakživa nejhojněji 

navštěvovány půlnoční mše. Vánoční bohoslužby byly oblíbené ve městech i na 

vesnicích především díky zpívaným částem. Hudební doprovod vánočních mší 

komponovali známí a oblíbení skladatelé. Snad nejznámější zpívanou českou mší je 

Česká mše vánoční  od Jakuba Jana Ryby. 

     Neopakovatelná atmosféra půlnoční mše přivábí každý rok o Vánocích do 

kostela i ty, kteří nepatří mezi jeho časté návštěvníky. O Vánocích totiž chceme a asi 

i potřebujeme věřit v zázrak narození tak trochu všichni, bez ohledu na náboženské 

vyznání nebo ateistické přesvědčení.  

 

Svatá rodina 

     Již ve starozákonních dobách tvořila v Izraeli rodina 

základ společenského života. Podle slov knihy Genesis 

teprve muž a žena dělají dohromady člověka, neboť muž a 

žena jsou jedno tělo, tedy lidská bytost je úplná jen 

v manželství.  

     Novozákonní pojetí rodiny vyrůstalo z kořenů Starého 

zákona. Nový zákon zachoval přikázání povinné úcty dětí 

k rodičům a manželství je v něm považováno za nerozlučitelné spojení dvou lidí. 

     Pojmem Svatá rodina je označován Josef, Marie a malý Ježíš. Do popředí zájmu 

křesťanských věřících se  Svatá rodina dostává především o Vánocích. Středem 

zobrazování Svaté rodiny je Panna Marie a Ježíšek; Josef se drží v povzdálí. Marie, 

Josef a Ježíš vystupují společně v pasážích evangelií popisujících Narození, Klanění, 

Útěk do Egypta a události po návratu z Egypta, kdy se Josef se ženou a dítětem usadil 

v Nazaretu.  
    redakce – převzato volně z knihy Malá encyklopedie Vánoc 
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Historie plesů a plesových šatů 
 

 

S příchodem zimy přichází i čas plný zábavy, plesů, bálů a 

večírků. Dámy si vybírají plesové šaty a k tomu přemýšlí, s jakým 

účesem a líčením na plese zazáří.   

Ples je  oblíbená společenská událost, kam lidé chodí za hudbou, tancem a 

setkáváním se. Tato slavnostní událost je spojena se společenským tancem za zvuků 

taneční hudby a mimořádným oděvem. Tohle všechno je opravdu krásné … 

Plesy bývaly v minulosti především výsadou vyššího stavu, tedy šlechty. V 

průběhu 19. století se plesy postupně staly (ostatně tak jako mnoho jiných původně 

šlechtických výsad) běžnou součástí tehdejší měšťanské společnosti, v té době byly 

takovéto lidové plesy označovány slovem bál. Pořádaly je obvykle různé občanské 

spolky nebo profesní a stavovská společenstva (cechy) apod.  

Zvláštní kategorii pak tvoří maškarní ples  či  bál, kdy lidé mohou být v 

přestrojení nebo mohou užívat karnevalové masky. V dnešní době plesy většinou 

pořádají různé společenské instituce a organizace, zejména spolky a školy. Střední 

školy obvykle pořádají  maturitní ples na památku ukončení středoškolského studia.  

Podstatou plesů a bálů je společenský tanec. Ještě před rozšířením křesťanství 

byl tanec brán jako součást mnoha pohanských rituálů. Řekové si jej také velmi 

oblíbili, oslavy, průvody či jiné slavnostní akce se nemohly obejít bez toho, aniž by 

se tančilo. Oblíbený byl i v římské říši. 

V 15. a 16. století, kdy plesy probíhaly na španělském a francouzském 

královském dvoře, se tančil hlavně párový tanec pavana, či  tehdy, velmi oblíbená 

menueta. Král Ludvík XIII. byl tvůrcem a milovníkem druhu tance, který se nazývá 

merleson. Tento tanec trval neuvěřitelnou hodinu a půl a součástí bylo šestnáct figur.  

Velký bum zažily plesy v období 16. a 17. století, kdy se nejen francouzské, ale 

i anglické dvory obklopily tancem. Vášnivým milovníkem tance byl i Ludvík XIV., 

který nejen, že miloval tanec, ale rád se inspiroval talentovanými umělci. V 17. století 

vznikl v Polsku další druh tance zvaný kotilion.  

Tanec vždy vyjadřoval spoustu emocí, zážitků a v neposlední řadě i sdělení. 

Zpočátku byl první párový tanec odsuzován a označován jako nemravný, později 

došlo ve společnosti ke změně názoru a párový tanec se zařadil mezi módní trend. 

Tanec si oblíbila spousta států a postupně začaly vznikat nové tance, např.  lidové, 

pánské či řadové. Vše se začalo rozvíjet a měnit. V 19. století se taneční umění velmi 

rozšířilo a došlo k dalšímu rozvoji. Do tohoto období řadíme vznik tzv. národních 

tanců.  V Rakousku totiž vznikl  dnes oblíbený valčík, v Čechách polka a v Polsku 

mazurka.  

Za zmínku stojí i krátká procházka historií společenských šatů. V 15. století 

byly bohaté tkaniny a vlákna na šaty obvykle doménou šlechty. Umění tkaní hedvábí 

se datuje kolem r. 1400 a  tkané hedvábí se stalo módní pro ty, kteří si to mohli 

dovolit. Šaty vyrobeny ze složitě tkaného hedvábí byly zdobené drahými kožešinami, 

tím se také upozorňovalo na sociální postavení dotyčného. 
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Historický vývoj střihu plesových šatů je také velice rozmanitý. Období 

románské kultury se vyznačovalo typickými tunikami se zvonovitě rozšířenými 

dlouhými rukávy, šité z drahých látek, které se dovážely převážně z Byzance. Střih 

gotických plesových šatů vychází z románských tunik a liší se pouze v rukávech. 

Rukávy gotických tunik nebyly zvonovitě střižené, ale obepínaly dámskou paži po 

celé délce.  

Život v 16. a 17. století se zaměřením na umění, literaturu a hudbu vytvořil 

úrodné prostředí pro ženské formální oblečení. Komplikované večeře, tance a 

divadelní představení dovolovalo módním dámám předvést svoji parádu. Italské 

renesanční dvory byly vrcholem stylu a elegance v Evropě. S příchodem baroka se 

móda začala přesouvat do Francie a na dvůr Ludvíka XIV. V 17. století šaty 

představovaly nabírané sukně, těsné vestičky, hluboké výstřihy zdobené a vyšívané 

krajkou, plné rukávy. Používané tkaniny jako hedvábní, satén, taft a samet vytvořily 

luxusní šaty. Během tohoto celého období se šaty stávají oblíbené v palácích a 

salónech šlechty. Od konce 18. století „večerní“ nebo „plesové šaty“ byly již jedinou 

doménou královské rodiny a aristokratů. Francouzská revoluce způsobila společenské 

pozdvižení a pevně stmelila střední a vyšší třídy občanů ve společnosti.  

        V renesančním období se poprvé začaly sukně nabírat v pase, čímž získaly na 

bohatosti, a šily se tzv. balónkové rukávy. Renesanční šaty tudíž vypadaly mnohem 

honosněji a přepychověji. Období baroka kladlo více důraz na zvýraznění ženských 

předností a to především jejich šíjí a poprsí, které byly více odhalovány. Šaty byly 

však mnoho zdobeny, a proto dnes můžeme barokní plesové šaty nazvat spíše 

„přeplácanými“. Módu 19. století především udávala Francie.  

Dramaticky se vše změnilo v průběhu 19. století, kdy se postupně rozšířily 

plnější sukně a obrovské rukávy s širokými volány s doplňkem rukavic a úzký pas. V 

19. století se začalo rozlišovat  mezi šaty pro formální večeře a večírky, večerní šaty 

pro tance a divadelních akce. Od 20. stol. se používá formální i neformální oblečení.  

Došlo sice ke značnému uvolnění, přesto i dnes je žádoucí správně zvolit 

vhodný oděv na mimořádnou příležitost. Dnes se večerní šaty vyrábějí v různých 

stylech a dokonce i délkách, ale plesové šaty zůstávají vrcholem formálnosti. 

Společenské šaty se nosí na různé akce, večeře, operní a divadelní premiéry, plesy a   

jako večerní  svatební. 

Koktejlové šaty se nosí na večírcích. Jejich délka  se liší v závislosti na módě a 

místní zvyklosti. Může být  buď těsně nad kolena, nebo  až ke kotníkům. Při délce  po 

kotníky se však už považují za  večerní šaty. Na méně formálních příležitostech může 

být i kratší délka koktejlových šatů. Tento typ šatů byl ve 20. století nazývaný jako 

„šaty pro pozdní odpoledne“. Od roku 1980 byla kritériem, podle něhož byl oděv 

považován za koktejlové šaty, její úroveň okázalosti a ne její délka. V polovině 20. 

století, někteří z návrhářů začali popisovat koktejlové šaty jako „taneční kostýmy“. 

Christian Dior byl první, kdo začal používat termín „koktejlové šaty“ a doporučoval 

večerní nošení.  

Večerní šaty jsou dlouhé splývavé, obvykle se nosí na velmi formální 

záležitosti. Obvykle jsou  vyrobeny z luxusních materiálů jako je šifon, samet, satén, 

organza. Je rozdíl mezi večerními šaty a plesovými šaty, které mají vždy plnou, 
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rozšířenou sukni a živůtek bez ramínek, naopak večerní šaty jsou úzkého vzhledu a 

mohou mít ramínka nebo dokonce rukávy.  

Jednoduchým krátkým večerním šatům zvaným „malé černé,“ módní historici 

připisují původ dle  návrhů Coco Chanel. Mají být střihově dlouhodobě využitelné, 

univerzální, cenově dostupné a neutrální barvy. Malé černé šaty se považují za 

nezbytnost úplného šatníku mnoha žen, každá žena by měla vlastnit jednoduché, 

elegantní černé šaty, které mohou být oblečeny na jakoukoli příležitost, jak na denní 

oblečení nebo více ozdobené se šperky a doplňky na večer.  

Plesová sezóna v zimním období vyhovovala vyšší šlechtě, protože to byla 

jedna z mála aktivit, která mohla do zimy počkat. Všechny události totiž byly 

rozděleny do ročních období a každý rok probíhal stejně. Na jaře probíhaly svatby, v 

létě se cestovalo, na podzim probíhaly hony a v zimě se sjíždělo do velkých měst, kde 

probíhaly večerní radovánky plné tance a zpěvu. Ty se ve vytopených plesových 

sálech daly pořádat i v zimním období. Tento zvyk přetrval, většina plesů se koná od 

podzimu do předjaří.  

Etiketa na těchto společenských událostech dříve nebyla v žádném případě 

jednotná, záleželo, kde se konaly. Tancovačky na venkově měly svou etiketu, ale ani 

zdaleka nebyla tak přísná, jako ta u šlechtických bálů, kde muselo být vše 

dodržováno. 

Hromada pravidel se dodržuje i dodnes, ovšem některé jsou naopak 

zapomenuty. Jednoznačně lze říci, že mezi hlavní stále platné zásady patří dlouhé 

plesové šaty, které patří  na významné společenské akce jako jsou plesy či bály. Šaty 

by neměly být bílé barvy, protože ta je vyhrazena nevěstám. U mužů je 

samozřejmostí mít odpovídající pánský oblek. 

„Taneční pořádky“ si oblíbily dámy v 60. letech 19. století. Vypadaly jako 

malé knížečky a byly zdobeny různými materiály. Ženy v nich měly připravené 

jednotlivé tance. Obvyklá knížka byla tvořena tanci "před půlnocí" a tanci "po 

půlnoci". Dámy si to nezakládaly jen tak pro legraci, ale k určitému účelu, který na 

plesech opravdu fungoval. Pánové se dané ženě zapsali k určitému tanci a slečna či 

dáma si následně vybírala. U každé knížky byla malá tužka, která byla zdobená 

kovovým nebo slonovinovým poutkem a připevněna ke knize. Tento zvyk zcela 

vymizel. 

Dámy ke svým společenským šatům nosily vějíř již od 13. století. Samotná 

tradice sahá do Španělska, ze kterého se následně rozšířila do Evropy. Postupně do 

20. století vějíře prošly zmenšením a začaly se používat nejen ve funkci dekorativní, 

ale i ochlazovací. Vějíře sloužily také jako "taneční řeč". V případě, že žena měla 

vějíř přes levou ruku, naznačila tak muži, že chce tančit, když si jej dala přes pravou, 

tak to znamenalo, že tančit nechce. Vějíř přes ústa symbolizoval, že už je po polibku. 

 
redakce – převzato: https://cs.wikipedia.org, https://www.poshme.cz, http://saty.wikina.cz/historie 
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Spekulatius  aneb co skrývala tajemná plechovka 
 

Mezi české zvyky nepatří žádné speciální adventní pečivo. Mikuláš sice tu a 

tam přinesl kus perníku, ale ten se spíš koupil na 

Kateřinském jarmarku, než aby se pekl doma. 

Perníčky byly až na Vánoce. Jinak už jen jablíčka, 

ořechy – a samozřejmě uhlí a brambory nezbedníkům. 

Národy na západ od nás však tradici mikulášského a 

advetního pečiva mají. Jsou to kořeněné adventní 

sušenky spekulatius. Jsou zvláštní, voní a chutnají 

jinak než české čajové pečivo. Stojí za vyzkoušení. A 

když se to nestihne do Mikuláše, nevadí. Máme na to celý Advent.  

Spekulatius jsou sušenky z máslového těsta, kterým dodává pro nás nezvyklou 

chuť třtinový nebo hnědý cukr a specifická směs koření. Sušenky spekulatius,  by 

správně měly mít i typickou podobu – na povrchu vytlačený obrázek. Sušenky se 

pekly v předvečer svátku svatého Mikuláše a sloužily k připomenutí jeho životních 

činů. Snad proto dostaly sušenky své pojmenování: speculum je latinsky zrcátko a na 

sušenkách se zrcadlil Mikulášův život. 

V současné době  se na sušenkách objevují různé motivy. Otiskují se do těsta 

pomocí válečků nebo forem. Dříve bývaly dřevěné, v současné době se dají koupit i 

silikonové. Sušenky spekulatius se mohou jíst po celý advent (střídmě, je přece půst), 

než je vystřídá vánoční cukroví.  

Kulatá plechová krabice s podivným nápisem spekulatius  byla i u  nás v každé 

druhé domácnosti a možná je dodnes. Všechny exempláře plechovky pocházejí z 

přelomu 60. a 70. let. Tehdy, snad ale prý jen v jednom roce nebo dvou, se na našem 

předvánočním trhu objevily sušenky zvláštní chuti, s vytlačenými obrázky, tak jak 

jsou znázorněny na krabici. Prý moc nechutnaly, dětem už vůbec ne. Ale ta krabice 

byla tak lákavá, že si ji každý koupil jen kvůli ní samé. Spekulatius byla  tehdy asi jen 

jiskřička západní kultury, normalizací uhašená. Zbyly jen plechovky, o kterých už 

málokdo ví, kde se vzaly. Jisté je, že si je můžeme  upéct doma. Existuje mnoho 

receptů, my vám nabízíme jeden  pocházející z Německa. 

 
Recept 

225 g másla 

210 g třtinového nebo hnědého cukru 

2 čajové lžičky (dále ČL) mleté skořice 

¼ ČL mletého zázvoru 

¼ ČL mletého hřebíčku 

¼ ČL mletého muškátového oříšku 

¼ ČL soli 

¼ ČL  mletého nového koření 

½ ČL mletého kardamomu 

¼ ČL mandlové tresti 

480 g hl. mouky nebo napůl s polohr. 

¼ ČL jedlé sody neb o prášku do pečiva 

3 lžíce mléka, 2 vejce 

Aby kořeněné sušenky spekulatius chutnaly tak, jak chutnat mají, je potřeba 

mletá skořice, mletý sušený zázvor, mleté nové koření, mletý hřebíček, muškátový 

oříšek a kardamom. Muškátový oříšek stačí postrouhat. S kardamomem je někdy 

shánění. Hnědé cukry dávají sušenkám spekulatius další charakteristickou chuť a 

barvu. Když obejdeme recepturu a místo hnědého cukru použijeme bílý, bude to 

možná dobré, ale nebude to chutnat jako pravé keksy spekulatius. Všechno chce své.  
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Formičky nebo válečky na sušenky spekulatius, tak to je trochu potíž. Dají se 

koupit v zemích, kde se spekulatius (speculaas) pečou. Ale česká (moravská, slezská) 

žena si umí vždy poradit. V obchodech jsou k mání různá vykrajovátka, která 

zanechávají plastický otisk.  

Postup práce 

Vejce, cukr a koření vyšleháme do pěny (šlehačem). Kypřidlo rozptýlíme v 

mouce a mouku zašleháme (zamícháme) do máslové směsi. Překlopíme na 

pomoučený vál a oběma rukama vypracujeme kompaktní těsto. Zabalíme do fólie a 

dáme na minimálně tři hodiny do chladna. Ale může to být i do příštího dne. 

Připravíme si dva až tři plechy. Můžeme je  vyložit papírem na pečení. Není to nutné 

proto, že se sušenky nepřilepí. 

Odkrajujeme menší kousky těsta a na moukou trochu posypané pracovní ploše 

vyválíme placku (podle toho, jak hluboké máme formičky). Je opravdu lepší placky 

shora i zespodu pomoučit. V současné době často vyvalujeme mezi dvěma pláty 

folie. To se na tyto sušenky moc nehodí, protože reliéf obtisku pak je málo patrný. Z 

jemně pomoučené placky jsou obrázky líp prokreslené. 

Vykrájíme sušenky. Je lepší nejdřív sušenky vykrájet a pak teprve péct. 

Nedělat obě práce najednou. Těsta z uvedeného rozpisu je na tři klasické plechy. 

Plechy vkládáme do trouby předehřáté na 180 stupňů Celsia a tuto teplotu udržujeme. 

Spekulatius se musí péct zvolna, ne prudce. Pečení trvá deset až patnáct minut. Dobře 

upečené keksy mají medovou barvu. Od trouby se nesmí odejít a nesmí se při pečení 

dělat nic jiného.  

Sušenky spekulatius jsou křupavé, a tak by měly zůstat. Proto se ukládají do 

plechových nebo jiných těsnících krabic. Podáváme je s čajem, kávou, punčem, 

horkým vínem, dětem se sklenicí mléka. Na talířek jich dáme jen pár kousků. Je 

advent, postní doba, tak žádné přejídání. 

 
redakce – převzato  

http://makova-panenka.cz/recepty/spekulatius-adventni-korenene-susenky-aneb-co-skryvala-tajemna-plechovka/ 

 

Vánoční návštěva v Pačlavicích 
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Pozvánka 
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