
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štěstí ať se na vás snese 

 jako vločky sněhu, 

nový rok ať přinese vám 

 zdraví, lásku, něhu... 

 

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

4/2021                         prosinec  2021                 
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Chutné, hřejivé,…

 

Slovo starosty 

 

 

Vážení spoluobčané, 

 

po čase adventu přichází období pohodových vánočních 

svátků. Většina z nás se těší na akce, které bývají pro tento čas 

typické -  vánoční trhy, setkávání s přáteli u punče, zpívání koled 

na návsi. Nepomysleli jsme si, že se situace opět ponese v duchu 

improvizace, abychom dodrželi nařízená vládní opatření, 

orientovali se v neustálých změnách. V této složité době však mějme na paměti, že 

základní podmínkou předcházení onemocnění Covidem je očkování a dodržování 

hygienických opatření.    

I přes nepříjemná opatření se v naší obci rozvoj nezastavil. Problémy, které 

jsme v průběhu zpracování Územního plánu Hoštice-Heroltice měly,  oddálily přijetí 

ÚP,  nyní je však možné sdělit, že na prosincovém zasedání zastupitelstva máme v 

úmyslu definitivně materiály ÚP schválit a následně nový územní plán obce vydat. 

Tento dokument má zásadní význam pro další rozvoj obce jako celku, ale i pro 

potřeby jednotlivých obyvatel.  V současnosti nám projektant zpracovává studii na 

bytový dům a v příštím roce bychom rádi významně pokročili s přípravou nového 

domu. 

S účinností od 1. ledna 2022 nabydou platnosti nové obecně závazné vyhlášky 

(OZV) pro sběr, odkládání, třídění a odvoz odpadového materiálu. Vyhláška č.1/2021 

se týká obecního systému odpadového hospodářství. V ní je uvedeno, co je 

komunálním odpadem, způsob provádění sběru, ukládání a jeho svoz. Vyhláška 

č.2/2021 řeší poplatky za odpady. Pro následující rok 2022 jsme poplatek za odvoz 

domácího komunálního odpadu (za popelnici) ponechali na částce 500,- Kč. Nově je 

upraveno ustanovení o osvobození od poplatku. Od r. 2022 byla vypuštěna možnost 

osvobodit od poplatku dítě, které navštěvuje základní školu v Hošticích. Zákonodárce 

tuto podmínku posoudil jako diskriminační a tím i celou navrhovanou OZV v rozporu 

se zákonem, tudíž nepřijatelnou. 

Současné ukládání optického kabelu v zimním čase firma provádějící práce 

nepříjemně zkomplikovala, za což se tímto občanům omlouváme. Rozkopaný 

chodník před domem, bláto a neupravený terén nebylo našim zámyslem. Hrubé 

nedostatky budou přijatelně odstraněny, další práce přes zimu načas ustanou a po 

zimě budou pokračovat dokončovací práce.   
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Další kroky k výstavbě čističky odpadních vod a kanalizace v obci navazují na 

platný územní plán, platnou dokumentaci na JmK. V začátku roku 2022 máme 

zámysl podat žádost o dotace na výstavbu ČOV a kanalizace. Doufejme, že překážky, 

které se neustále objevují, budou i pro nás překonatelné a společně se pustíme do 

důležitého díla pro obec. 

 

Vážení, 

přeji nám všem klidné prožití vánočních svátků, mnoho pohody v kruhu Vašich 

blízkých, aby Vánoce pro Vás byly dobou klidu. V dalším roce pevné zdraví, štěstí a 

lásky.             

Váš starosta  
         

 

Deník zastupitelstva 

 

  

35. zastupitelstvo obce dne 23.9.2021 

 

- schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání pana 

Františka Blažka a pana Ing. Tomáše Hlaváčka 

- schvaluje navržený program 35. zasedání zastupitelstva obce  

- schvaluje „Plán rozvoje sportu v obci Hoštice-Heroltice na léta 2021 – 2031“ 

- schvaluje předložený návrh „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene“ k výstavbě kanalizace a ČOV v obci Hoštice-Heroltice 

- pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy s Jihomoravským krajem 

 

36. zastupitelstvo obce dne 26.10.2021 

 

-  schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu  zasedání pana Mgr. Jana Knápka Ph.D. 

a pana Vlastimila Provazníka 

- schvaluje navržený program 36. zasedání zastupitelstva obce - schvaluje 

projektovou dokumentaci pro územní souhlas na vodovodní přípojku pro RD v k.ú. 

Heroltice. 

- schvaluje Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

uzavřenou mezi obcí Hoštice-Heroltice a Povodí Moravy, s.p. a pověřuje starostu 

obce podpisem této smlouvy 

- schvaluje projektovou dokumentaci na akci „Odstranění budovy B na par. č. st. 257, 

v k.ú. Heroltice“ 

- schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PR – 014330074011/002-ADS. na 

par.č. 822/15 a 822/7 v k.ú. Hoštice a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy 

- schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2021 v rozsahu předloženého návrhu na 

stranách příjmů a výdajů uvedených rozpočtových položek 

- neschvaluje nabídku firmy ATLAS consulting spol. s r. o. na programové vybavení 

CODEXIS® GREEN za 30 000,- Kč bez DPH na 3. roky 

- schvaluje na základě předloženého mapového zákresu, který je nedílnou součástí 
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projektové dokumentace pro stavební povolení či ohlášení stavby zpracovanou 

firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. v rámci akce „JEZ HOŠTICE-

HEROLTICE OPRAVA STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI JEZU“ jejímž 

investorem je Povodí Moravy, s.p. 

- schvaluje: 

Projektovou dokumentací 

Prohlášení vlastníka pozemku a souhlas s realizací stavby 

Prohlášení vlastníka pozemku a souhlas s dočasným záborem pozemku pod ochranou 

ZPF 

- Prohlášení vlastníka pozemku a souhlas s kácením dřevin 

 

 

 

Poplatky za svoz odpadů, psa a zpravodaj 

 

 

Poplatek za svoz odpadů, psa  a zpravodaj v roce 2022 

 

 

Roční výše poplatku za svoz:          500,- Kč za osobu s trvalým pobytem 

Roční výše poplatku za psa:            50,- Kč za psa a za každého dalšího 70,- Kč 

Roční výše poplatku za zpravodaj: 20,- Kč  

 

Bankovní spojení:                          17221731/0100 KB 

Variabilní symbol:                          rodné číslo poplatníka 

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

Splatnost jednorázově:                 od 22. února 2022 

 

Poplatky lze uhradit i v hotovosti na Obecním úřadě Hoštice-Heroltice  v úředních 

hodinách od 22. února 2022 

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 2021.  

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 

 

         Renata Bečvářová 
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Tříkrálová sbírka 
 

Milí přátelé charitního díla, 

 

velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky. Děkujeme, že 

jste při minulé sbírce (2020), která se nemohla uskutečnit 

tradičně koledováním u Vašich domů,  byly opět  štědrými 

dárci.  

 DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE.  

 

 

 

 

Ze života mateřské školy 

 

Když venku krásně chumelí a paní zima ukazuje svoji 

krásu, užíváme si my i  děti v naší školce předvánočního času.  

Vždyť už jsme se na zimu tolik těšili…Užili jsme si 

podzimního sluníčka, chodili na vycházky, dováděli v listí, 

pozorovali, jak se mění příroda. Uspali jsme školní zahradu, na 

nějaký čas se rozloučili s hračkami a slíbili, že je na jaře zase 

pořádně provětráme. 

Vlaštovičkám a divokým husám jsme zamávali na odlet do teplých krajin. 

Budeme se na ně zase těšit, až nám přijdou oznámit jaro. 

Počasí se začalo měnit, bylo víc chladno, 

sluníčko už nehřálo tak, jako když jsme se v létě 

vyhřívali na školní zahradě. Také naše zahrádky doma 

nás odměnily za to, jak jsme se o ně po celý rok starali. 

A zdá se, že dobře. Bylo to vidět, když jsme si 

z domova přinesli do školky různé druhy zeleniny na 

ochutnání.  Mnozí z nás už jsou šikovní malí zahradníci 

a o zelenině a ovoci už ví mnoho zajímavého. 

Když se ještě víc ochladilo a kolem školky se 

začal prohánět chladný vítr, vyrazili jsme společně 

pouštět draky. 

Zanedlouho přišel listopad a s ním svátek 

Halloween. Krásně jsme si vyzdobili školku a 

uspořádali halloweenský karneval. Strašidýlek byla 

I letos se v naší obci uskuteční tradiční Tříkrálová sbírka, 

 při které by měli chodit koledníci a to v době od 1. do 24.1.2021. 

Přesný termín bude zveřejněn prostřednictvím místního rozhlasu. 
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plná školka. Jedno krásnější, než druhé. S paními kuchařkami jsme upekli báječné 

dobroty a vyzkoušeli několik kouzel pro opravdové kouzelníky. Moc jsme si to 

společně užili. 

Čím dál dřív se stmívalo a pomalu přicházel zimní čas. Za okny domečků se 

objevovala první světýlka vánoční výzdoby. Z dálky bylo slyšet tiché zvonění 

Mikulášovy družiny, která v prvním prosincovém týdnu zavítala i k nám do školky. 

Naučili jsme se společně hezké mikulášské a 

čertovské básničky a písničky, takže nejen 

Mikuláš, ale i čertík viděli, že se z nás od začátku 

školního roku staly šikovné školkové děti.  

Mikuláš nás pochválil za to, co se nám daří, 

čertík zase ve své čertovské knize poradil, co by se 

dalo zlepšit.  

Zvládli jsme 

to výborně a 

jako odměnu 

za naši statečnost jsme si domů odnášeli balíček 

mikulášských dobrot. 

A ještě jeden dárek jsme dostali. Společně 

s paními učitelkami jsme nedávno prosili 

svatého Martina, aby nám z nebe poslal sněhové 

vločky. Trošku mu to trvalo, ale přání splnil. 

Možná, abychom věděli, že na velké radosti se musí někdy chvilku počkat. A že jsme 

měli radost z letošního prvního snížku opravdu velikou, bylo vidět při našem 

dovádění. 

Teď už se zase všichni těšíme…na nejkrásnější svátky v roce - Vánoce. Učíme 

se vánoční básničky a písničky, povídáme o tradicích a zvycích, zdobíme vánočně 

naši školku i naše obydlí. Z kuchyně určitě brzy zavoní vůně perníčků, které s paní 

kuchařkou zase upečeme.  

A pak už přijde poslední předvánoční den ve školce a Ježíšek přijde i k nám.  

Už se na něho moc těšíme  

Kolektiv celé naší školky vám všem přeje z celého srdce krásné, a hlavně 

klidné prožití vánočních svátků v kruhu těch nejbližších, provoněné vánočním 

cukrovím, vanilkou a purpurou a do nového roku vám všem přejeme pohodu, zdraví a 

lásku.  

 

kolektiv MŠ Hoštice-Heroltice 
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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    

 

PŘÍCHOD ZIMY  

Konec podzimu a začátek zimy nečekaně přinesl docela dost sněhu, který 

si děti náležitě užily - některé až moc. :) Tolik sněhu v listopadu a během 

prosince nebývá poslední roky zvykem - třeba je to znamení, že letošní 

zima bude trochu odlišná. Škoda jen, že se uplácaní sněhuláci s největší 

pravděpodobností Vánoc nedožijí…  

 

 

 

děti ze školní družiny a jejich sněhuláci 
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MIKULÁŠ VE ŠKOLE  

Zas po roce k nám zavítal Mikuláš se svou družinou a oproti loňsku ani 

nemusel mít roušku. Statný muž oděný v červenobílé si přinesl knihu 

hříchů a bylo poznat, že má děti dobře přečtené. Znal všechna jejich slabá 

místa i přednosti. A protože ty druhé u každého více či méně převládaly, 

anděl mohl s klidem rozdat zasloužené balíčky a čert si opět ani neškrtl… 

Čím to je, že u nás ve škole máme tak hodné děti? ;) 

 

 

NÁSTĚNKA 

Naši páťáci se vydali na obecní úřad nazdobit nástěnku zimními obrázky a 

ledovými sluníčky. Už se těšíme, až se bude nástěnka měnit v jarní 

záplavu kytiček. :) Teď ale všichni vychutnávejme sníh, advent a blížící se 

čas vánoční... 
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žáci pátého ročníku pózují před nástěnkou 
 

 

MLÉKO DO ŠKOL 

Již roky dostávají žáci v rámci projektu 

Ovoce a zelenina do škol každý týden různé 

druhy ovoce, zeleniny a 100% šťávy zdarma. 

Letošní školní rok jsme nabídku rozšířili o 

projekt Mléko do škol, kdy zároveň obdrží 

neochucené mléčné výrobky - mléko, sýry, 

žervé atd. Tento krok se setkal s úspěchem a 

my jsme rádi, že můžeme podporovat ve 

škole zdravou výživu.  
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VÁNOČNÍ PŘÁNÍ A PF 2022 

 

 

 Bulletin ZŠ Hoštice-Heroltice 12/ 2021 © Tomáš Havlíček, Eva Valeš Chourová 
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TJ informuje 
 

Oddíl stolního tenisu 

 

Do ročníku 2021-2022 náš oddíl obsadil už tradičně tři družstva s úkolem 

stabilizovat "béčko" a v "céčku" dát příležitost mladým. Tento úkol se nám daří plnit 

v půlce sezóny velice úspěšně. 

V "céčku", které skončilo na děleném čtvrtém místě nastupují mladí hráči Filip Orel, 

Milan Zaoral  a Paťa Urbánek, který ještě navíc hostuje i ve Vyškově ve vyšší 

soutěži. 

Mladí poctivě trénují a to jim za pomoci zkušenějších (Milan  Zaoral st., Laďa 

Petružela a Vratislav Kocourek) pomáhá k prvním úspěchům mezi muži. 

"Béčko" pod vedením Jirky Jenáčka udělalo oproti minule sezóně velký krok 

dopředu. V tabulce jsou zatím třetí se ztrátou pouhých dvou bodů na prvního. Pokud 

zlepší tréninkovou morálku,  určitě mají na to vrátit se do OS 1. 

Naše "áčko" tradičně okupuje první místa. Zatím jsou třetí se ztrátou čtyř bodů 

na prvního. Hlavně mrzí zbytečná ztráta dvou bodů v Bučovicích, kde nastoupili jen 

ve třech. 

Po půlce sezóny zatím tedy panuje v našem oddíle spokojenost s výsledky. 

Díky vládním opatřením kvůli Covidu19 nebude oddíl pořádat v letošním roce ani 

jeden ze dvou tradičních vánočních turnajů. Snad příští rok bude líp. 

Pokud je mezi naší mládeží (věk 6 až 12 roků) chlapec nebo dívka,  kteří už si 

vyzkoušeli stolní tenis a chtějí přijít mezi nás,  mohou se přihlásit na tel. 604 500 408. 

Hráči oddílu stolního tenisu přejí všem našim spoluobčanům hodně zdraví a 

spokojenosti do nového roku 2022. 

 

          Vratislav Kocourek  

 

Oddíl kopané 

 

Uplynulá fotbalová půl sezóna se nám podařila zvládnout bez ztráty jediného 

bodu a figurujeme na prvním místě naší skupiny. Věříme, že po kvalitně odpracované 

zimní přípravě a krátkém soustředění v Boskovicích, vstoupíme s pokorou do 

nadcházející jarní části a zvládneme i druhou půlku sezóny. Konečně by se nám tak 

podařil vytoužený postup do okresního přeboru, o který se pokoušíme již třetím 

rokem.  

 Rovněž naše „béčko“ vede svoji skupinu a věříme, že bude také bojovat o 

postup do vyšší třídy. 

Od února plánujeme přátelská utkání na umělé trávě ve Vyškově, a to v těchto 

termínech: 

6.2 v 17:00 Pustiměř 

13.2. ve 12:00 Kohoutovice 

19.2 v 17:00 Vícemilice 
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27.2 v 10:00 Slavkov u Brna 

5.3 v 16.00 Drnovice 

6.3 ve 14:00 Lipovec 

12.3 v 14:30 generálka - Švábenice na trávě v Herolticích  

Veškeré naše plánované aktivity můžete sledovat na našem Facebooku i 

Instagramu.  

 

       Tomáš Hlaváček  

 

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

Pro zajímavost přikládám rozhovor trenéra Jana Hromka otištěného ve 

Vyškovském Deníku 7.12.2021. 

Fotbalové Hoštice-Heroltice daly vzpomenout na své nedávné slavnější časy, kdy 

pod názvem OSO působily v I.A třídě. Letošní podzimní částí A skupiny III. 

třídy projely jako nůž máslem bez ztráty jediného bodu. Takovou bilanci nemá 

žádný jiný fotbalový tým z Vyškovska. „Základem byla výhra v derby 

s Málkovicemi,“ říká trenér Jan Hromek. 

Byl podzim tak jednoduchý, jak napovídá dvanáct vyhraných zápasů v řadě? 

Z pohledu výsledku a tabulky to opravdu vypadá, že vše bylo pro nás jednoduché a 

jednoznačné. Je pravda, že z dvanácti zápasů bylo osm jednoznačných, ale vše se 

odvíjelo od prvního kola, kde jsme odehráli nejtěžší a z pohledu dobrého vstupu do 

sezony nejdůležitější zápas. Derby s Málkovicemi. Navíc nám chyběli dva klíčoví 

hráči, Filda Kocourek a Kuba Šmerda, ale přečkali jsme soupeřovy dvě velké šance a 

do sezony vstoupili úspěšně. Za zmínku stojí i zápas v Bohdalicích, kde jsme 

inkasovali první branku v sezoně a v prvním poločase jsme podali slabý výkon. Po 

poločasové bouřce jsme se zdravě nahecovali a podali týmový výkon, který patří výš 

než do třetí třídy. 

Šli jste do soutěže s postupovým cílem? 

U týmu už jsem třetím rokem. Od prvního tréninku klukům do hlavy vtloukám, ze 

v Hošticích se musí hrát vyšší soutěž. Lidi i krásné fotbalové podmínky si zaslouží 

minimálně okres. Je pravda, že dvě sezony jsme byli na postup, bohužel Covid-

19 nám všechny naděje zhatil. Snad to do třetice všeho dobrého už vyjde. 

Jaká byla osa týmu? Jak se změnil proti minulé sezoně? 

Mohl bych vyjmenovat všechny kluky, samozřejmě máme osu, která nás drží 

v důležitých momentech. Všichni ví, o koho jde, ale já neberu individuality. Chci, ať 

jsme vždy celek. V mužstvu došlo k změnám. Do týmu přišel Tomáš Kramel, Petr 

Jenáček, Lukáš Mrnuštík a Adam Kocourek. Druhý a třetí jmenovaný v týmu už byli, 

ale pro zranění a jiné důvody v minulé sezóně nenastupovali. Udělali jsme přestupy 

i jiných mladých hráčů v rámci A i B mužstva. 

Kolik je v týmu vlastních odchovanců? 

Hráli jsme zápasy, kdy v základní sestavě nastoupilo i devět odchovanců. Ano, kluci 

hráli jinde a došli k nám, ale fotbalově vyrůstali u nás. 

Zkoušeli jste třeba v již rozhodnutých zápasech mladé hráče, příp. dorostence? 

Dorostence bohužel v klubu nemáme, což je velká chyba pro další rozvoj. Snad se 
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nám mládež podaří opět obnovit. Uděláme pro to maximum. Co se týče ostatních 

kluků, tak si myslím až na brankáře, tam jsme nestřídali vůbec, tak si na podzim 

zahrál celý kádr. 

V čem jste byli nejsilnější, jaký jste chtěli hrát fotbal? 

Nejsilnější jsme především v tom, že jsme výborná parta a i když to někdy i zaskřípe, 

tak táhneme za jeden provaz. V podstatě nejsilnější jsme prozatím v obraně i v útoku. 

Začali jsme hrát od přípravy v rozestavení 3 – 2 – 3 – 2 a osvědčilo se nám to. 

Neprohráli jsme v přípravě ani mistrovských utkáních. Náš fotbal přináší hodně 

branek a myslím, že se na to dá i koukat. Což dokladuje i návštěvnost na našich 

utkáních. 

Po kterém zápase jste měl největší radost a naopak, byly i chvíle, kdy jste nebyl 

spokojený? 

Největší radost jsem měl po zápase s Málkovicemi. Zvládli jsme náročný agresivní 

fotbal, který nemáme moc rádi. Druhý s Lysovicemi, kde šlo v podstatě o postupovou 

pozici. Třetí Bohdalice, kde jsme se vypořádali s nepříznivým výsledkem i s těžkým 

soupeřem. Nejvíc jsem byl zklamaný v zápase s posledním týmem z Chvalkovic, kde 

jsme zápas vyloženě odchodili a hráli bez zájmu. 

Kdy zahájíte přípravu na nový ročník, na co v ní budete klást největší důraz? 

Příprava začne pravděpodobně 26. ledna. Po dlouhé pauze se zaměříme na kondici, 

kterou proložíme stmelovacím soustředěním v Boskovicích, kde jsme už jednou byli 

a moc nás to nadchlo. Odehrajeme asi pět přátelských zápasů. Vše nachystáme tak, 

abychom konečně dotáhli postup a v okrese ihned hráli opět o postup. 

Plánujete změny - doplnění kádru? Nebo to není potřeba? 

Pokud chceme hrát vyšší soutěž, pak doplnění kádru potřeba určitě je. Víme, kde nás 

tlačí bota a které posty chceme posílit. Už mám pár jmen v hledáčku a dokonce 

i jednoho jistého hráče do ofenzívy. 

 

Převzato - zdroj: https://vyskovsky.denik.cz/fotbal-okres/umime-vykony-lepsi-nez-na-iii-tridu-rika-trener-hostic-

heroltic-jan-hromek-20211.html?tutorial=1&login=1&reg=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vyskovsky.denik.cz/fotbal-okres/umime-vykony-lepsi-nez-na-iii-tridu-rika-trener-hostic-heroltic-jan-hromek-20211.html?tutorial=1&login=1&reg=1
https://vyskovsky.denik.cz/fotbal-okres/umime-vykony-lepsi-nez-na-iii-tridu-rika-trener-hostic-heroltic-jan-hromek-20211.html?tutorial=1&login=1&reg=1


4/2021                                                       Zpravodaj obce                                            prosinec 2021 

 

14 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vítěz fotbalové podzimní části muži OS III. třída sk. A. Horní řada zleva: vedoucí mužstva Vratislav 

Kocourek, Josef Mrnuštík, trenér Jan Hromek, Adam Štolfa, Tomáš Hlaváček, Pavel Orbán, Jan Kolář, Jiří 

Ignačák, Pavel Přikryl, Lukáš Mrnuštík, Miloš Autrata, Jakub Šmerda, Michal Karabina, prezident klubu 

Vlastimil Provazník, 

Spodní řada zleva: Filip Kocourek, Petr Závadský, Zdeněk Hudec, Jiří Jenáček, Petr Jenáček, Tomáš 

Kramel, Jan Baričák, Adam Kocourek, Jiří Petržela, Jiří Toman 
 

 

 

SDH informuje 

 

Sníh za okny prozrazuje, že zima je tady a s ní i další vydání 

Zpravodaje.    

V uplynulém období nebyla na území naší obce řešena žádná 

mimořádná událost. Z ostatních událostí lze zmínit Drakparádu, 

která se uskutečnila v neděli 17. října. Mimořádně příznivé počasí 

přilákalo spoustu draků a také jeden vrtulník. Druhou akcí byl sběr železného šrotu, 

který se konal 28. října. Děkujeme všem, kteří pomáhají chránit naše životní prostředí 
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a odevzdávají kovový odpad. Dále se v říjnu uskutečnila schůzka zásahové jednotky. 

V listopadu se pak konala schůze výboru.  

Pokud se nezmění situace, tak se valná hromada uskuteční v sobotu 8. ledna 

2022 v 18 hodin v Pekle. Protože v roce 2021 za rok 2020 se valná hromada 

nekonala, půjde o sloučenou valnou hromadu za roky 2020 a 2021. Žádáme členy, 

aby se dostavili v hojném počtu.   

Hasičský ples se konat nebude.  

V hasičských statistikách v tomto období stejně jako každý rok přibývá požárů 

domů a bytů od adventních věnců. Věnce jsou po týdnech pobytu v našich vyhřátých 

domovech již pěkně proschlé a stávají se snadno příčinou požáru. Prosím, 

nenechávejte věnce se zapálenými svíčkami bez dozoru. Obezřetní také buďte při 

používání zábavní pyrotechniky při oslavách nového roku.  

Na závěr mi dovolte, abych Vám jménem SDH popřál krásné prožití vánočních 

svátků a v novém roce hodně zdraví.    

                  

         za SDH   Jan Knápek 

 
 

Kulturní akce 
 

Uspávání broučků s lampiónovým průvodem 

Koncem října nemohlo chybět uspávání broučků 

s lampiónovým průvodem, se kterým jsme spojili i Dušičky 

a Halloween. Počasí nám přálo, tudíž se akce 

mohla konat na pódiu za kulturním domem, 

kde jsme přichystali pro děti tvoření v duchu 

obou svátků. Návštěvníci si posléze odnášeli 

dušičkové ozdoby a věnečky, malované či 

vydlabané dýně i kaštanového broučka na 

uspání.  

Trasa lampiónového průvodu vedla 

cestou kolem hřiště podél náhonu až do 

hájku, kde děti zazpívaly ukolébavky a broučci se uložili k zimnímu spánku.  
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Mikulášská nadílka 

 

V předvečer svátku svatého Mikuláše k nám do 

dědiny,  dle tradice, zavítal Mikuláš se svou družinou. 

Prošli naší vsí, kde 

k němu přicházely 

děti s básničkami i 

sliby, že budou po 

další rok hodné. I 

když našim čertům 

jiskřily vidle a 

řinčely řetězy, žádné 

dítko si opět 

neodnesli. Ba 

naopak, všechny si 

vykoledovaly balíček 

dobrot, kterých se 

nakonec rozdalo 

všech 60 pro ně 

připravených.  

Máme tu opět konec roku, proto bych ho rád za kulturní výbor trochu 

zhodnotil.  

Jak si jistě všichni pamatujeme, bylo to v rámci covidové nákazy jako na 

houpačce, proto jsme také často řešili otázky, jestli vůbec něco pořádat, popřípadě 

jakou formu zvolit, abychom nešli nákaze naproti, ale aby také nebyly děti ochuzeny 

o tradiční akce.  

Nakonec jsme vypustili jen maškarní karneval, který se začátkem roku opravdu 

konat nemohl. Ale zato jsme přidali něco nového. Připojili  jsme se k akci „Ukliďme 

Česko“,  a pokusili se nezištně přispět k čistotě kolem nás. 

Některé akce jsme uspořádali aspoň jako stezku. Zájemci si mohli samostatně 

projít velikonoční i čarodějnickou trasu plnou zábavy. Na konci čekala účastníky 

malá odměna.  

Den dětí, hody, stanování a již výše zmíněné uspávání broučků se konalo více 

méně standardně. Nakonec i Mikuláš se vcelku povedl, i když to nebylo formou 

tradiční besídky.  

Uplynulý rok bych tedy zhodnotil jako úspěšný vzhledem k tomu, kolik 

překážek nás omezovalo. Doufám, že i děti se pobavily a obohatilo je to. Proto bych 

Vám všem chtěl za kulturní výbor k vánočním svátkům i do nového roku ze srdce 

popřát hlavně to poslední dobou zmiňované pevné zdraví a ať se zase brzy na nějaké 

té naší akci spolu potkáme, což nemusí být zase za tak dlouho. Připravili jsme si totiž 

pro vás na Silvestra menší dárek v podobě ohňové show, která by se měla konat 

v 18:00 hodin u Kiosku na hřišti. Budeme se tedy těšit. 

Plánované akce: 31.12. 2021 Ohňová show, u Kiosku na hřišti 

          13. 2.  2022 Maškarní karneval 

        za členy KV František Blažek 
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„Těžko se s Tebou loučí, těžké je bez Tebe žít, 

 láska však smrtí nekončí, 

 v srdci Tě stále budeme mít.“ 
 

Společenská kronika 

 

Ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku oslavili svá životní výročí tito naši občané: 

                                                                         
 

60 let Radoslava Hanáková  

 

70 let Zdeněk Maděra  

 

75 let Jiří Mrnuštík 

 

80 let Marie Fialová 

80 let Zdeněk Bugner 
 

 

 

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 21.září 2021 nás ve věku 92 let opustil 

pan Miloslav Strnad 

 

Dne 26.září 2021 nás ve věku nedožitých 92 let opustil 

pan Bartoloměj Kandzer 
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Z farnosti 
 

Světlo 
 

Přelom roku je spojen s nejkratšími dny roku. Ještě za tmy 

odcházíme do práce, za tmy se zase vracíme z práce domů. Večer 

si rádi posedíme při šálku horkého čaje a svíčkách, které vydávají příjemné a intimní 

světlo. 

 

Co pro nás znamená světlo? 

SVĚTLO znamená bezpečí, vysvobozuje nás z úzkosti. Někdo se ve tmě bojí, 

všechno se mu zdá mnohem nebezpečnější a hrozivější. Za jasného slunečného dne se 

cítíme mnohem lépe. 

SVĚTLO je vidět hodně daleko, a to i ve tmě. Proto se využívá jako záchytný bod 

v nepřehledném nebo nebezpečném prostoru, jako například maják u pobřežních 

skalisek. Díky němu může loď bezpečně zakotvit. 

SVĚTLO odhaluje nespravedlnost a bezpráví. Je spojeno se spravedlností, říkáme, že 

tajné, zlé věci se vynášejí na světlo.   

SVĚTLO v duchovní oblasti je Ježíš, jehož narození o Vánocích oslavujeme. 

Osvětluje cestu našeho života, který se díky jeho vlivu může rozvíjet radostně a 

plnohodnotně. On sám je to pravé SVĚTLO, které přináší záchranu každému 

člověku.  

„Já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo 

života.“                                                                                                          (Jan 8,12) 

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

Přejme si navzájem, aby všechno temné odešlo v době Vánoc z našeho života, 

aby světlo Boží lásky prozářilo všechny naše dny, i kdyby měly přijít chvíle nelehké. 

Pokojné Vánoce a v novém roce 2022 pevné zdraví a úspěch ve všem Vašem 

konání Vám přeje                         

   

     P. Mgr. Karel Janíček, farář 

 

Mše svaté se uskuteční:  

Štědrý den                                       v 16 hod.   

Hod Boží vánoční                           v 8 hod. 

Svátek sv. Rodiny                           v 8 hod. 

Slavnost Matky Boží Panny Marie 1. ledna         v 8 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

  Zveme také k návštěvě kostela i soukromé modlitbě u Betlému. 

Kostel bude otevřen pro možnost  osobní návštěvy 

 a modlitby dne 25.12.2021 a 26.12.2021,  

a to vždy od 15 do 17 hodin. 

Betlémské světlo přivezené skauty si  

v případě zájmu předáme.  
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Z historie obce 

 

 

Dnešní úryvek je z Kroniky obce Heroltice za léta 1925 – 1939 

založené 15.ledna r. 1925. Kronika je psaná  i zpětně. Opis je 

doslovný a z dnešního pohledu může obsahovat pravopisné chyby.   

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

R. 1931. 

„V roce tomto mělo býti provedeno záborové řízení lesní půdy. Za účelem 

tímto, vytvořeno tak zvané „Ústřed.mor.lesní družstvo“ v Brně a zdejší obec. 

zastupitelstvo usneslo se ve schůzi dne 3.ledna přistoupiti za člena tohoto družstva. 

Zakoupen byl 1 podíl ve výši 20.000  Kč mimo 400 Kč zápisného.  

V lednu t.r. byla zdejší obci ředitelstvím pošt a telegrafů v Brně podána 

nabídka na zřízení telefonní stanice. Nabídka tato však nenašla potřeby u zdejšího 

občanstva byla obec. zastup. zamítnuta.  

V březnu t.r. nastalo urychlené tání sněhu na horách v povodí řeky Hané. 

Následky toho, ohromné spousty vod a ledových ker strhly v noci z 22. na 23.března 

stav na řece Hané u Topolan a zatopily veškeré pozemky ležící při toku řeky Hané.  

Stav tento zničen do základu, musela býti tedy zbudována prozatimní stavidla, aby 

voda se dostala do mlýnské strouhy, zřízen pobočný odpad přebytečné  vody, a 

započalo se stavbou stavu nového. Tento postaven ze železobetonu a náklad na něj 

zaplatily mlýny ležící na mlýnské strouze. 

23.dubna prodána část obecní parc. 36 na zahrádky při domcích č. 56,51,9 a 8 

v ceně 3 Kč za 1m2. 

Dne 13.června učiněna byla smlouva s městskou elektrárnou v Ivanovicích na 

paušální odběr proudu pro veřejné osvětlení obce. Smlouva zní na odběr 1000 KW za 

cenu 1,10 Kč za 1 KW. 

29. června  zděluje p. Vlček Frant. t.č. poštmistr zdejší obecní radě, že hodlá  

během příštího roku odejíti do výslužby. Jelikož poštovní úřad jest umístěn v jeho 

vlastním domě a on  nemíní místnosti po odchodě do výslužby na dále ponechati k 

dispozici poštovnímu úřadu, upozorňuje zdejší obec. radu aby v nejbližší době 

postarala se o vhodné místnosti pro poštovní úřad.  

Usneseno tedy obec. Zastup. adaptovati část budovy č. 52, kde se nachází t.č. 

hasičské skladiště, zřízen situační plán a zaslán řed. pošt. a telegr.  v Brně. Náklad na 

tuto adaptaci měl činiti dle rozpočtu p. Funtíčka asi 20.000 Kč.  

Současně podána žádost obci Hoštické o spoluúčast na zřízení pošt.úřadu. Obec 

Hoštice však účast odepřela a sama začala jeviti zájem o umístění pošt úřadu ve své 

obci.  

12.července byla zde pořádána slavnosť „Okresní selské jízdy ve Vyškově“. 

Slavnosť tato byla konána spíše za účelem předvolební agitace, blížících se voleb než 

za účelem kulturním. Byla jakýmsi měřítkem politické síly strany republ.  oproti 

čsl.straně lidové, která předešlého roku v srpnu též okázale vystoupila při 

manifestační slavnosti.  
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Slavnosť spojená se závody „Selské jízdy“ odbývala se za humny na pozemku 

p. MUDr. Ant. France, kde zřízeny i tribuny pro diváky a čestné hosty. Slavnosť 

vydařila se nad očekávání velice dobře, počasí bylo krásné a účast z celého okolí, jen  

obecní radě zůstaly nepříjemnosti, které vyvolány byly členy čsl.str. lidové, že totiž 

slavnost tato  dle účasti občanstva nebyla podrobena řádnému výměru dávky ze 

zábav. S ohledem  tomto byla jednáno plná další dvě léta až konečnou dohodou 

doplatila „Selská jízda“ do obec pokladny na ještě 150 Kč.  

Dne 27.září konána volba místního obecního zastupitelstva dle zásady 

poměrného zastoupení. K volbám podány 3 kandidátní listiny a to:  

Kandidátní listina č. 1 národní socialisté 

Kandidátní listina č. 2 čsl. strana lidová 

Kandidátní listina č. 3 str. republ. a Domovina 

Z oprávněných voličů v počtu 218 zúčastnilo se voleb 208 voličů, z čehož bylo 

207 hlasů platných a 1 neplatný. Z  toho připadlo na kandidáty: 

Čsl. strany nár. socialistů 51 hlasů 

Čsl. strany lidové 63 hlasů 

Rep. strany a Domovin 93 hlasů. 

Čsl. Strana lidová a strana čsl. nár. socialistů prohlásily sdružení, čímž při 

rozvrhu mandátu přihlíženo jako na celek. Číslo volební dle výpočtu bylo 16. Dle 

toho obdrželi: 

Republikání a Domovina 5 mandátů, sdružené strany  nár. soc. a lidová 7 mandátů.  

Z toho bude v obecním zastupitelstvu: 

3 nár. socialisté, 4 lidovci a 5 republikánů.  

A byli zvoleni za nár. socialisty:  Pulter Alois, Knichal Ondřej a Foltýn Dominik, za 

lidovce: Navrátil František č. 4, Skácel Josef, Šádek Frant a Hanák Josef, za 

republikány: Klvač Leopold, Kocourek Ant. Zbořil Konrád, Skácel Frant. a Knichal 

Vladimír.  

Zvoleni byli: Za starostu p. Navrátil Frant. č. 4, náměstkem p.  Pulter Alois, I. 

radním p. Skácel Frant. a II. radním Knichal Vlad. P. Skácel Frant. maje zákonité 

důvody vzdává se členství v obecní radě  a při dodatečné volbě zvolen za I. radního 

p. Konrád Zbořil.  

Při volbách těchto stalo se po prvé, že zvolen byl starostou člověk z řad méně 

majetných občanů a bydlel v části obce tak zvané „Za dědinou“. Mnohým zdejším 

občanům to dalo mnoho sebezapření, než zvoleného oslovili slovem „starosta“. 

 

        redakce – převzato 

 

Příběh české vánoční rarity 
 

Vánoční kolekce tak, jak je známe my, tedy s možností je zavěšovat na vánoční 

stromeček, jsou ryze české a slovenské specifikum. Začaly se  vyrábět po roce 1880. 

Původně nešlo o čokoládové cukrovinky, ale spíš o arabesky nebo nějaké cukrovinky 

nečokoládové. Budeme-li hovořit o skutečně čokoládových kolekcích, tak ty jsou 

spojeny s výrobou čokolády na území naší republiky od roku 1896. To si František 
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Maršner založil první továrnu na orientální cukrovinky a začal stavět závod na 

Královských Vinohradech. Tehdy se poprvé začala vyrábět čokoláda a o rok později i 

duté figurky jako vánoční cukrovinka a vánoční zboží. Úplně původní vánoční 

čokoládové cukrovinky se tedy pojí s rokem 1897 a zdobení stromečku 

čokoládovými figurkami je česká a slovenská rarita. 

V březnu 1914 byla zaregistrována značka Orion, což znamenalo novou éru a 

budoucnost pro vysoce kvalitní čokoládu. Výrazným symbolem značky se stala 

čtyřcípá hvězda. V roce 1928 stála nejdražší kolekce od firmy Orion 125 Kč a měla 

260 figurek. Tehdy to představovalo 20 % průměrného platu rolníka. 

Původně zajímavý a netradiční výrobek však byl značně degradován za 

socialismu. Za první republiky byla taková vánoční čokoládová kolekce dostupná jen 

pro ty nejbohatší vrstvy a běžné obyvatelstvo si ji vůbec nemohlo dovolit koupit. To 

také ještě kvalita čokolády v takových kolekcích byla zdaleka jiná než po roce 1948. 

V dobách tuhého socialismu po druhé světové válce sice vládnoucí strana 

chtěla nejprve do Československa importovat ruského Dědu Mráze, to se ale 

nepodařilo, ale s čokoládovými kolekcemi to bylo jiné. Vánoční čokoládové kolekce 

se totiž rozdávaly ve fabrikách a podnicích zaměstnancům jako vánoční dar od ROH, 

tedy od Revolučního odborového hnutí, což byla vlastně taková jediná socialistická 

odborová organizace v zemi. Kdo pamatuje tehdejší vánoční čokoládové kolekce, 

kterými se zdobily vánoční stromečky, ten ví, o čem je řeč. Čokoládové figurky a 

bonbony na stromečcích nahrazovaly drahé a nedostupné vánoční ozdoby. 

Komunistická propaganda se trvale snažila z vánočních svátků vytlačit zažité 

křesťanské tradice. Zejména v osmdesátých letech figurky v kolekcích většinou měly 

lesklé obaly s potisky Dědy Mráze v různých podobách, menší část pak tvořily 

figurky v obalech připomínajících třeba lesní šišky, výjimečně vánoční ozdoby. Tyto 

bonbony už obsahovaly také šňůrku k navlečení na větve stromečku, které se ale 

často utrhly už po několika minutách. Paradoxně právě čokoládové figurky Dědy 

Mráze takové šňůrky neměly a musely se doma ručně navlékat pomocí nitě a jehly na 

šití. 

Vánoční čokoládové kolekce ROH rozdávalo zaměstnancům až do roku 1989. 

Šlo o miliony kolekcí, takže se někdy stávalo, že na trhu pak byly těžko k sehnání, 

pokud si domácnosti chtěly přilepšit nebo pořídit kolekci třeba pro své rodiče v 

důchodu. Dnes je už naštěstí všechno jinak a vánoční stromeček si figurkami Dědy 

Mráze zdobit nemusíme. Nabízené vánoční kolekce v současné době mají nápaditější 

obaly. Pokud nejde přímo o dutou figurku, náplně v nich jsou vyráběny třeba 

v příchutích oblíbených čokoládových tyčinek.  Kolik z těch nakoupených skutečně 

zdobí stromeček a kolik je smlsnuto jako bonboniéra, to už dnes těžko kdo odhalí. 

 

redakce – převzato 

 
Zdroj: FB České zvyky, tradice a pranostiky - ilustrace která baví 

https://styl.instory.cz/5371-tradice-vanocnich-cokoladovych-kolekci-vznikla-za-socialismu-cokoladove-

figurky-nahrazovaly-vanocni-ozdoby.html 
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Chutné, hřejivé, tradiční… 
 

           Možná, že jste na něho přes rok zapomněli. Však on se vám 

zase připomene. Jeho vůně je jasným signálem, že nastal čas 

teplých voňavých zimních nápojů. Velké oblibě se bude těšit nejen 

v restauraci, ale  i u vás doma. O čem je řeč? Svařené víno patří k 

zimě stejně jako Vánoce či Silvestr. Zahřívat vás bude až do 

posledních mrazů. Většina už asi zkusila připravit si svařák i 

doma. Co o svařeném víně možná ale nevíte je jeho historie a různé typy na jeho 

přípravu a obměnu chutí. Co se totiž  svařeného vína týče, můžete řádně popustit 

uzdu své fantazii. 

           Svařák z červeného vína v žádném případě nepatří mezi nejnovější recepty. Už 

ve starověkém Římě nedali na jeho účinky a lahodnou chuť dopustit. Díky válečnému 

tažení Římanů se nápoj dostával do povědomí Evropy. Až o něm věděl celý svět. Ale 

zdali to byl originální recept Římanů a kde k němu přišli, to se můžeme jen dovtípit. 

Vídeň má řízek, Slovensko zase halušky. Čí je ale svařené víno? Prostě všech! Ač 

tento nápoj najdete v jiných zemích pochopitelně pod jinými názvy, nikdo si jej 

nenárokuje. 

          Svařené víno a recept na něj si už zkrátka něco pamatuje. Zmínky o něm 

najdete v nejstarších dochovaných kuchařkách. Ingredience jsou pořád stejné – 

červené víno a aromatické koření, jako je hřebíček, skořice, badyán, anýz. Nutno 

podotknout, že svařené víno se dělá i z vína bílého. Je to méně klasická varianta, ale 

chutná stejně dobře. 

          Když si ke svařenému vínu přičichnete a pak se ho i napijete, nemůžete se 

divit, že se na něco tak dobrého v průběhu tisíců let nezapomnělo. Dnes v nás 

evokuje hlavně zimu, zimní lyžování na horských svazích, zimní rychlá setkání s 

přáteli na ulici, Vánoce, domácí pohodu se svařákem u filmu. 

         Podivovat se nemůžeme oblíbenosti svařeného vína ani kvůli výčtu jeho 

léčivých účinků. Brali jste svařené víno vždy jen jako zimní pochoutku? Jako teplý 

nápoj pro zahřátí? Tak to si představte, že kromě lahodné chuti nabízí svařené víno i 

celý výčet příznivých účinků na lidské zdraví. 

         Svařák rychle zahřeje. Je tak první pomocí proti prochladnutí. Pro jeho hřejivé 

účinky a obsah tříslovin je svařák doporučován při nachlazení. Na rozdíl od  horkých 

nápojů z lékárny,  které jsou plné nezdravých éček a jiných věcí. Místo nich si doma 

udělejte svařák. Samotné víno má na zdraví příznivý efekt. Léčivé účinky skořice, 

hřebíčku či plátku citrónu jej hezky doplní. 

         Svařené víno má prokázané antiseptické účinky. Rozšiřuje cévy, a proto je 

prevencí kardiovaskulárního onemocnění, působí proti chudokrevnosti. Také posiluje 

imunitní systém, mírně zvyšuje tlak. Podporuje trávení a chuť k jídlu. A co určitě 

vnímáme všichni - zlepšuje náladu! Svařené víno klidně ve střídmém množství 

zahrňte k  vašim podzimním a zimním  večerům. Prospěje vašemu zdraví i náladě. 

       Jednotlivé recepty se mohou lišit v použitém koření. Někdo přidává i vanilku, 

jiný trochu pepře. Ve svařáku pak můžete najít běžně cukr, med, nebo karamel. Chuť 

svařeného vína hodně ovlivní i nádoba, ve které je podáváno. Když už bychom si ho 
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mohli vychutnat někde venku, místo plastu jsou mnohem vhodnější zálohované 

hrnečky. 

Jak tedy udělat nejlepší svařené víno? Receptů je nespočet, stejně jako chutí. Svařák 

si můžete, oprava – musíte udělat doma. Pokud hledáte originální recept na svařené 

víno, hledat ho budete marně. Žádný originální recept totiž neexistuje. Co mají 

všechny recepty svařeného vína společné je víno, cukr a koření. Ovšem přesné druhy 

koření a jejich poměr nikde nenajdete. Je to různé. Někdo do svařeného vína použije 

badyán, jiný ne. Někteří se při výrobě svařeného vína drží při zemi, jiní neváhají 

experimentovat. Proto můžete ochutnat svařené víno z červeného vína, stejně jako z 

bílého. V bílém svařáku klidně najdete i šalvěj. 

       Do svařeného vína se může přidávat vanilka, med, rozinky, citrusovou kůru,  

pepř, dokonce byste v něm někde našli i chilli papričku. Někdo do svařáku přidává 

rum, jiný do něj přidá becherovku. Velmi oblíbené je svařené víno s karamelem.  

     Ať už zvolíte jakoukoliv příchuť, abyste měli nejlepší svařené víno, dodržte 

následující tipy.  Nejvhodnější víno pro svařák je to střední kvality. Hodně lidí má 

bohužel zafixovaný fakt, že svařák se dělá z vína v plastové láhvi či krabicového. To 

je však pro svařené víno absolutně nevhodné. Jeho chuť-nechuť pak lidé vyvažují 

cukrem a dalšími přísadami. Výsledek však ani potom nestojí za to. Svařeným vínem 

z krabicového vína si akorát zaděláte na ranní bolehlav. Na druhou stranu dávat do 

svařáku kvalitní přívlastkové víno je trochu škoda. Proto jděte zlatou střední cestou a 

kupte středně kvalitní víno ve skle. Nejlépe polosladké. Nebo si víno nechte 

načepovat. Čím sušší je totiž víno, tím trpčí je pak výsledná chuť. Polosladké víno 

také nemusíte tolik sladit. 

       Neméně důležitý je i pracovní postup výroby svařeného vína. Může se zdát, že 

svařák toho moc nepotřebuje. Stačí jen ohřát víno a zamíchat v něm cukr s kořením. 

Tak jednoduché to však není. Pro výslednou chuť si dobře ohlídejte teplotu vína. 

Nemělo by se vařit, nýbrž jen svařit. Překročit by nemělo teplotu 90°C. Vařečku či 

naběračku v něm máčejte jen na dobu nezbytně nutnou. Podávejte teplé.  

       Svařák je obvykle relativně levný alkoholický nápoj, který dodá Vánocům 

příjemnou slavnostní atmosféru. Ovšem pozor. Je místo, kde za něj dáte 

neuvěřitelnou částku. V podniku Searcys Restaurant & Champagne Bar, který se 

nachází na londýnském nádraží St Pancras International, kde končí vlaky TGV 

Eurostar, vás sklenička horkého nápoje vyjde na 60 liber (2100 korun). „Cinnamoney 

Spiced Wine" se zde dělá z Calvadosu a dezertního vína pro náročné zákazníky 

Chateau des Gravieres Bordeaux.  

       S vánoční atmosférou a zimním počasí souvisí i další hřejivý  a stejně voňavý 

nápoj. Slovo punč má původ v hindském výrazu pánč s významem pět, protože 

původně se zhotovoval z pěti přísad: z alkoholu, cukru, citrónu, vody a čaje či koření. 

Pokud byste si chtěli udělat opravdu klasický indický punč, museli byste se 

poohlédnout po destilátu ze šťávy z cukrových palem zvaném arak. 

       Z Indie do Anglie se punč dostal díky britské Východoindické společnosti na 

začátku 17. století. Pokud se podává ve společnosti, bývá zvykem, že obsahuje menší 

množství alkoholu než klasické koktejly. Termín punč je poprvé v britských listinách 

zanesen roku 1632, kdy byla většina punčů zhotovována z vína či brandy, nicméně 

kolem roku 1655 se začal používat jamajský rum a zrodil se punč, jak ho známe dnes. 



4/2021                                                       Zpravodaj obce                                            prosinec 2021 

 

24 

 

       V Česku se do punče z červeného či bílého vína přidává trocha rumu (nebo ginu) 

a cukru, plátky pomeranče (či citronu), rozinky, oříšky a skořice s badyánem. Pozor 

na hřebíček. Ačkoli je z jmenovaných koření nejmenší, jeho aroma je velice silné, 

dva litry tekutiny dokonale ovoní pouze dva kousky. Červené víno s vodkou a 

rybízovou šťávou se nazývá jako "ruský svařák".  

 Můžeme zkusit i nealkoholické varianty, které obsahují směs ovocných nápojů jako 

jsou džusy, čaj a sladidla (cukr nebo med). Přinášíme pár receptů: 

 

Jablečný punč 

Jedno jablko oloupáme, nakrájíme na větší kousky a dáme do hrnce. Přidáme 0,5 l 

bílého vína, 0,1 l jablečného moštu, 2 lžíce medu, šťávu z jednoho citronu, 2 

hřebíčky, 1 celou skořici a badyán a přiveďte k varu. Poté odstavíme a necháme 

zhruba 20 minut louhovat. Nakonec přidáme rum a punč přeceďte do vyšších sklenic. 

 

Vánoční punč 

Rozinky necháme několik hodin máčet v rumu. Čaj, víno, plátky citrónu, celé skořice 

a celé hřebíčky uvedeme k varu, ale nevaříme. Do sklenic rozdělíme rozinky s rumem 

a zalijeme teplým nápojem z vína a čaje (koření vyndáme). Podáváme v 

tlustostěnných sklenicích. 

 

Pařížský punč 

Jeden litr horkého černého čaje, 0,5 l armagnacu, šťáva ze 3 citrónů a z 5 pomerančů 

a 200 g cukru to vše smícháme a přivedeme pod bod varu. 

 

Dětský ovocný punč 

Do uvařeného ovocného čaje přilijeme jablečný džus, přidáme lžíci medu, šťávu z 

jednoho citrónu nebo pomeranče a znovu ohřejeme. Zdobíme kousky ovoce. 

 

      A který další nápoj se vám vybaví, když si představíte Vánoce? Co  vaječný 

likér? Tradice jeho pití sahá až do středověku, konkrétně do středověké Anglie, kde 

byl vaječný likér oblíbený hlavně mezi bohatými aristokraty. Chudší lidé ho pili 

méně nebo vůbec. Důvod je prostý. Nejen brandy a další drahé lihoviny, které se pro 

výrobu vaječného likéru používaly, ale také vejce byla v té době velmi drahá. Dnes je 

ale situace jiná. Mnozí si ho zkouší připravit doma, jiní zakoupí hotový.  A pak už je 

na každém, jestli si bude jeho sladké chuti užívat při pomalinkém popíjení, vylepší si 

s ním dezert a nebo třeba použije do alžírské kávy. 

 

 redakce – převzato, zkráceno 

 
Zdroj:https://eurozpravy.cz/domaci/zivot/108463-svarak-punc-ci-vajecny-konak-historie-zajimavosti-a-

vanocni-recepty/ 

https://www.vinomapa.cz/svarene-vino-historie-lecive-ucinky-recept/ 
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