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Program
Vystoupení skupiny VALMONT – historick˘
‰erm království vala‰ského, nafukovací
atrakce pro dûti, ruãní dílniãka, jízda na
SEGWAYI, soutûÏe pro dûti, balónky
pro radost, malování na obliãej,
KÁCENÍ MÁJE.
Veãerní program
• Po setmûní OHNIVÁ
SHOW skupiny
BOCA FUEGO
• od 20.00 DISKO

Vstupné 60 Kã
dûti zdarma
v‰echny atrakce zdarma

Úvodník
Všimli jste si, že fakta už ve velké politice nehrají roli? Že politika je svět, kde mizí
pevné body, které dříve pravda představovala? Že debata nekončí, když jeden
z účastníků podá důkaz o pravdě?
Můžete třeba před kamerou otevřít krabičku sirek, spočítat je, a tak jednoznačně
dokázat, že sirek je pět. V minulosti vám mohli oponenti klást překážky a třeba tvrdit, že krabička se nesmí otevřít, nebo že počítat sirky je nebezpečné. Překážky, které se ale daly překonat. Od určité doby však můžete narazit na úsměv a bohorovný
klid protivníka a není vám v ničem bráněno. V klidu si můžete sirky přepočítat i několikrát. Pak však oponent pokýve hlavou a prohlásí, že sirek není pět ale deset...
Zní to hodně primitivně. Jak si však počínat proti někomu, kdo nad pěti sirkami
tvrdí, že jich je deset? Odhalením faktu jsme byli vždy zvyklí, že jsme zjistili pravdu.
Někdo však pravdu vůbec nebere na vědomí. Pravda u něj nehraje roli. Někdo ji vůbec nepotřebuje. Větu o pravdě má náš stát jako své motto. Slovní spojení „Pravda
vítězí“ máme vypsáno i na prezidentské standartě. Většinu by tedy pravda měla zajímat. Lidově se říká, že „pravda nakonec zvítězí, ale dá to fušku“. Nikoli že zvítězí někdy jen v budoucnu, protože pravda není jen naděje, pravda by měl být jev stálý a trvalý... Přece nám ještě nevypukla doba postpravdivá.
Petr Dostál
Dﬁevohostick˘ zpravodaj 1/2019
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Rybníky Dračky
Dvojice místních rybníků, položená na okraji obce těsně pod Debrným mlýnem.
Při pohledu od silnice v dálce lemovaná říčkou Bystřičkou a vzrostlými topoly podél
nově postavené hráze. Přirozeně tady kdysi meandrovala říčka, zřejmě tu byly bažiny a později rybníky odlehčující mlýnskému náhonu. Člověk si tady musel dříve dávat dobrý pozor, kam šlape, aby se nezařadil mezi ty, kteří zde už zapadli. Z mokrého podloží tu vyrůstaly moruše, hladina rybníka se většinou jen mračila, na ostrůvku
uprostřed se až k zemi hrbila stará vrba. Ryby do sudů se tam ale asi nikdy neházely, jen vosy na rákosí a tryskající tráva mezi suchými vysokými bodláky. Ještě v osmdesátých letech minulého století poskytovala zamrznutá hladina jednoho z rybníků
celkem velký prostor pro bruslení místní mládeži. Později, příčinou regulace průtoku
vody v mlýnském náhonu, bahnitá dna rybníků zpustla a zarostla, přes léto se stala
jen rejdištěm komárů. Dlouhá léta zanedbané údržby měla za následek chátrání starého vodního díla a degradaci všech napouštěcích, propojovacích i vypouštěcích objektů. Špatný stav rybníků však neznamená, že je to stav navždy neměnný. Snaha
obnovit tuto zajímavou přírodní scenérii a revitalizovat oblast se projevovala už v období před více než pěti, šesti lety. Původní projekt obnovy rybníků a mlýnského náhonu v délce přes celou obec až k zámku však musel být zastaven a přepracován.
Podmínkou získání dotace totiž bylo jednoznačné umístění díla na pozemcích ve vlastnictví obce, což dlouhý mlýnský náhon nesplňoval. Je to vodní tok v majetku státu,
a tak ani tolik potřebná napouštěcí strana ve směru od Lipové nemohla být do projektu zahrnuta. Aktualizovaný projekt získal stavební povolení až v září 2017 a o rok
později jsme byli vyrozuměni, že nám bude ze strany Státního fondu životního prostředí poskytnuta dotace. Hlavní stavební práce pak zahájila firma Cobbler v lednu
letošního roku. Zatím jsou rybníky naplněny jen představami projektantů, biologů
a pracovníků agentur ochrany krajiny. Své si řekne také autorský dozor a úředníci
z magistrátu i Olomouckého kraje, častými hosty kontrolních dnů je Povodí Moravy.
A my se snažíme tu směs přání a požadavků převést na reálné možnosti a dát je do
souladu s ministerským rozhodnutím o poskytnutí dotace. Věřme, že to bude podařený zásah do krajiny a že všechna ekologická opatření tam budou i nadále prováděna odborně a citlivě jako doposud.
Petr Dostál
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Masopust 2019
Rok se s rokem sešel a zase nastal čas masopustní. Jak se stalo již tradicí, hasiči a přátelé sboru se opět pečlivě připravili, přichystali zajímavé masky a v sobotu
2. března 2019 se vydali do ulic městečka. Letos nás potěšilo, že se k nám přidala
spousta dětí a oživila tak celý masopustní průvod. Byli jsme vřele přivítání ve spoustě dřevohostických domácností, což nás těšilo a doufáme, že se podle tradice bude
všem dobře dařit. Děkujeme všem za přispění finančními prostředky. Sbor dobrovolných hasičů tyto peníze využije na nákup nových a údržbu stávajících masek, část
hotovosti bude odeslána na transparentní účet na obnovu zámeckých hodin.
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Dﬁevohostice
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Vodění medvěda – sobota 2. března

Dětské hrátky
neděle 3. března
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Pochovávání basy
úterý 5. března
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Setkání dřevohostických seniorů
podvanácté
Na nedělní odpoledne 10. 3. 2019 připravilo vedení městyse Dřevohostice již
12. ročník společenského setkání seniorů. Senioři zaplnili dřevohostickou sokolovnu.
Setkání zahájil svým projevem starosta pan Dostál. Předsedkyně klubu seniorů paní
Skříčková přítomné seznámila s akcemi klubu v roce 2018.
Pak následovalo vystoupení mladých hudebníků – dechový orchestr dětí ZUŠ Bystřice pod Hostýnem se svými sólisty pod vedením pana Vladimíra Češky. Poslech tohoto
orchestru byl pro všechny nevšedním hudebním zážitkem. Zvláště skladba Třešňové
květy v podání dechovky a skvělé sólo na
trubku mladého hudebníka Jaromíra Češky,
který také orchestr doprovodil zpěvem. Poděkováním za vystoupení orchestru dětí ZUŠ byl
velký potlesk vestoje.
Velmi hezké bylo také vystoupení pěveckého souboru Parsong z Paršovic.
Zazpívali lidové písně
v úpravě pro pěvecký
soubor. Nechybělo bohaté občerstvení, které přichystalo vedení městyse,
a starosta s místostarostou každé přítomné
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ženě předal kytku s přáním k MDŽ. Pak nadešel čas pro kapelu „Kalíšek“, která hrála
k poslechu a tanci. Samozřejmě, že tato kapela přímo vybízí k tanci. Senioři toho využili a dobře si zatančili.
Vedení městyse Dřevohostice patří velké poděkování za přípravu setkání a také za
výběr účinkujících. Už se všichni těšíme na příští setkání.
za Klub seniorÛ BoÏena Pokusová

Vítání občánků
První vítání občánků v letošním roce se uskutečnilo v neděli 24. března. Tentokrát
jsme v obřadní síni zámku v Dřevohosticích přivítali celkem 10 nových občánků výhradně z Dřevohostic. Byly to tyto děti:
❋ Ester Hyben
❋ Terezie Šimčíková
❋ Jaroslav Šolek
❋ Adéla Kováříková
❋ Tereza Arbanová
❋ Jiří Martin Zahrádka
❋ Antonín Chytil
❋ Hana Gomolová
❋ Liliana Štaffenová
❋ Vojtěch Tomčík
Ještě jednou všem rodičům blahopřejeme k narození děťátka a přejeme hodně trpělivosti, radosti
a šťastných chvil při jejich výchově.
Příští vítání občánků pro nově
narozené děti z okolních obcí by se
mělo uskutečnit v neděli 9. června
Libu‰e Kroutilová
2019.
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K činnosti Vlastivědného spolku
Žerotín Dřevohostice
V březnu minulého roku mne poprosili o setkání učitelé Základní umělecké školy
v Němčicích nad Hanou v čele s panem učitelem Jindřichem Novákem. Setkali jsme
se u nás v Dřevohosticích. Prosili mne o obsáhlejší informaci o našem skladateli Josefu Schreierovi a o jeho díle. Upozornil jsem je navíc, že náš skladatel má v roce
2018 „kulaté“ výročí 300 let od jeho narození. A tak mě velmi potěšilo, že vánoční
mše našeho skladatele Josefa Schreiera „Missa pastoralis in C boemica“ zazněla
v provedení pěveckého sboru a orchestru ZUŠ Němčice nad Hanou – pod taktovkou
MgA. Jindřicha Nováka – v úterý 11. 12. 2018 v kostele v Němčicích nad Hanou, v neděli 16. 12. 2018 v kostele v Otaslavicích u Prostějova, v pátek 28. 12. 2018 v kostele v Klenovicích na Hané a v sobotu 5. 1. 2019 v kostele ve Vracově u Kyjova na
Slovácku. Podle slov dirigenta všude vánoční mši našeho skladatele přijali s velkým
nadšením.
Dne 27. prosince 2018 jsem byl pozván, abych promluvil o našem skladateli, do
Hulína, kde v kostele sv. Václava zazněla vánoční mše Josefa Schreiera k uctění
300. výročí jeho narození. Pod záštitou Městského kulturního centra Hulín a Římskokatolické farnosti Hulín a za obětavé organizace tamní výtvarnice – Evy Milotové
– provedly vánoční mši našeho skladatele Spojené pěvecké sbory – Ženský pěvecký sbor Otrokovice, Chrámový sbor TIBI Zlín, Mužský pěvecký sbor Hlahol Mysločovice a Komorní orchestr učitelů ZUŠ Morava – Zlín – dirigent – MgA. Marek Obdržálek. Texty z partitury vánoční mše jako překrásnou lidovou poezii krásně recitoval
známý herec a divadelní režisér Jan Kačer, který přijel z Prahy. Opět velký zážitek.
Po několika letech jednání s ředitelkou Filharmonie Brno – s Mgr. Marií Kučerovou
a s ředitelem Janáčkovy filharmonie v Ostravě – s Mgr. Janem Žemlou provedly tyto
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symfonické orchestry k uctění 300. výročí našeho rodáka – Josefa Schreiera
– skvěle jeho vánoční mši – dne 13.
prosince 2018 – Filharmonie Brno –
pod taktovkou dirigenta Vojtěcha Spurného a dne 18. prosince Janáčkova Filharmonie Ostrava – dirigent Stanislav
Vavřínek. Obě tato provedení sklidila
u posluchačů nadšené ovace. Sóla zpívali nejlepší pěvci těchto špičkových
hudebních těles. V Ostravě zpívala mladá skvělá sólistka – slečna Kristýna Vylíčilová, rodačka z Bystřice pod Hostýnem, která u nás měla a má blízké
příbuzné – rodinu Vylíčilovu – rodinu Hořeckých a Večeřovu.
V sobotu 6. dubna 2019 uvedl Komorní soubor „Melos“ v kostele sv. Anny
v Benešově u Prahy v rámci svého
slavnostního koncertu velikonoční
„Oratorium na Velký pátek“ našeho
skladatele – Josefa Schreiera. Je to
další z jeho nově nalezených děl, tak,
jak to předpovídal náš vzácný přítel –
skvělý muzikolog – profesor JAMU
v Brně – PhDr. Jan Trojan. Toto dílo
bylo objeveno v Moravském zemském muzeu v Brně, kde je součástí hudební sbírky z kůru kostela sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem. Na základě milého pozvání se krásného koncertu zúčastnil Zdeněk Smiřický, jenž v úvodu v plně zaplněném benešovském kostele sv. Anny pozdravil tamní nadšené posluchače jménem občanů našeho
městečka a pohovořil o našem skladateli. Komorní soubor MELOS Benešov uvedl
dílo našeho skladatele skvěle. Nejen výborná hra orchestru, ale i mimořádný výkon
všech mladých zpěváků – sólistů a výtečná akustika tamního barokního kostela sv.
Anny, to vše přimělo posluchače koncertu k nadšenému dlouhotrvajícímu potlesku
ve stoje.
Zdenûk Smiﬁick˘

Za poznáním zemí Indočíny
V neděli dne 19. února 2019 se v konferenční síni dřevohostického zámku uskutečnila další, již v pořadí desátá, cestovatelská přednáška manželů Aleny a Jiřího Márových z Přerova. Jejich zajímavé vyprávění nás tentokrát zavedlo do Kambodže, Laosu a Thajska, pro mnohé z nás málo známých exotických zemí – jež naši cestovatelé
poznávali asi 40 dní.
Dﬁevohostick˘ zpravodaj 1/2019
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Kambodža se svými 16 miliony 500 tisíci obyvateli budhistického náboženství patří k nejchudším zemím Asie. Byla až do roku 1993 sužována po čtvrt století krvavou
občanskou válkou vedenou Rudými Khméry v čele s Pol Potem, v níž zahynulo více
než dva miliony obyvatel. Po této krutovládě se země pomalu vzpamatovává a rozvíjí. Zajímavostí je, že současným představitelem země je král Norodom Sihamon
(vládne od 14. října 2004). Hovoří plynně česky, protože v naší zemi, kterou si zamiloval, žil 13 let a studoval balet na Akademii múzických umění v Praze. V roce 2006
obdržel čestné občanství města Prahy a v roce 2010 byl jmenován čestným doktorem pražské AMU.
Krásná, převážně nížinatá země, jíž protéká řeka – veletok Mekong, je obývána milými vstřícnými obyvateli. Má plno vzácných památek, mezi něž patří hlavně budhistický chrámový komplex Angkor Vat ze 12. století. Země je ze tří čtvrtin pokryta lesy
a bujnými tropickými deštnými pralesy. Zvířenu zastupují sloni, mnohdy vycvičení
k práci, dále levharti, tygři, medvědi a velké množství opic a vodního ptactva.
Laos má a více než 7 milionů obyvatel. Zemi tvoří úrodná krajina kolem řeky Mekongu. V roce 1893 zde byl zřízen francouzský protektorát a v roce 1954 zde vyhlásili nezávislost. Více než 70 procent obyvatelstva pracuje v zemědělství. Hlavní plodinou je rýže, dále pěstují sladké brambory, cukrovou třtinu, kávu, čaj, tabák a bavlnu.
Země má významné nerostné bohatství, ale zatím je nevyužívá. Mnoho budhistických
památek je v hlavním – univerzitním městě Vientiane.
Thajsko („Svobodná země“), kdysi pojmenováno Siam. Má 68 milionů 500 tisíc
obyvatel. Z 94 procent vyznávají budhismus. Tato země nikdy nebyla kolonií. Vládli
zde představitelé jejich císařských a královských rodů. Hranici s Laosem tvoří opět
řeka Mekong. Velmi se rozvíjí zemědělství, což má za následek velký úbytek lesů,
a tím i velké snížení stavů divoké zvěře. Převážně se zde pěstuje rýže, ale i ananas,
12
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cukrová třtina, kokosové palmy, juta, sója a fazole. Rozvíjí se těžba cínu, zinku, olova, wolframu a vzácných minerálů, ale i drahokamů a polodrahokamů. Průmyslová
výroba je orientována na energetická zařízení, motocykly, elektroniku, výrobu cementu, umělých hnojiv, výrobu cukru, rybích výrobků, textilu a oděvů i obuvi. Velký
význam pro tuto zemi má rozvoj cestovního ruchu. Hlavní město Bangkok (má nejvýznamnější památky, z nichž vyniká zlatem svítící Velký palác) je významným dopravním uzlem a má moderní mezinárodní letiště.
Manželé Márovi nás provedli mnoha zajímavostmi a památkami těchto převážně
budhistických zemí a svými vtipnými komentáři k nám přinesli opět dobrou náladu.
Zdenûk Smiﬁick˘

Děti si užily Pyžamový ples
v komnatách dřevohostického zámku
Tak to tu ještě nebylo!!! 9. března 2019, stále ještě chladnější sobota, a nejen proto děti mohly zůstat v pyžamu po celý den. Na místním zámku jsme totiž uspořádali pyžamový ples pro děti. Prostě jsme si letos řekli, že to uděláme trošku jinak. Ale
i tentokrát nechybělo občerstvení, sladký koutek, který jsme zásobili z vlastních zdrojů, fotokoutek a bohatý program, který si připravily naše famózní moderátorky Pavlínka a Vendulka. Po rozcvičce, která některým dala opravdu zabrat, už následoval
program plný soutěží nejen pro děti, ale i jejich doprovod. DJ Vojta nasadil tempo
hned na začátku a během odpoledne vůbec nezvolnil. Což také zapříčinilo to, že k ve-
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čeru už každý z nás uléhal do postýlky
plně znaven „stále v pyžamu, ve kterém
se ráno probudil“.
Díky místním sponzorům jsme mohli pro naše pyžamové návštěvníky nachystat bohatou tombolu a snad každý
si domů odnesl nějakou tu výhru. Každý ten ples na zámku má vždy přeci
svého krále a královnu, a to, že náš král
a královna přišli na ples v pyžamu, ne-
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bylo vůbec na škodu. Sladkou kytičku, šerpu a korunku si odnesli Kačenka a Tobias,
kterým to opravdu moc slušelo.
Snad jsme uvedli na svět novou tradici pro místní i z okolních vesnic (ti měli opravdu vysokou účast). A snad příští rok o tomto čase se opět sejdeme na místním zámku v pyžámku a bačkorách.
âíÏková Haniãka
vedoucí PS Dﬁevohostice

Jarní toulky za poznáním
Jak nejlépe vychutnat první jarní dny
než příjemnou vycházkou do přírody.
Když k tomu přidáme zábavu, setkání
s přáteli a dobře upečený špekáček,
vznikne den, na který budeme rádi
vzpomínat.
Sdružení rodičů s pomocí žáků
8. a 9. třídy naplánovalo na den 6. 4.
2019 akci pro děti i dospělé Jarní toulky za poznáním. Tématem celého odpoledne byla příroda, kterou děti měly
za úkol pozorovat, splnit úkoly na kontrolních stanovištích a tím se dozvědět
zajímavé informace.
Celé sobotní dopoledne jsme všichni s napětím sledovali oblohu, ze které
od rána pršelo. Úderem čtrnácté hodi-
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ny se mraky rozestoupily a na účastníky, kteří se začali scházet u kapličky sv. Starostky, vysvitlo sluníčko. Všechny děti byly šikovné a bez problémů zvládly nejen cestu do Kamenice, ale i splnění úkolů, za které dostaly sladkosti. V cíli trasy byla pro
všechny účastníky připravena odměna. Na některé se usmálo štěstí v tombole a odnesli si domů hezkou výhru. Po dobrém občerstvení jsme se špinaví, ale spokojení
vydali na zpáteční cestu.
Jménem svým i Sdružení rodičů a přátel dětí ZŠ Dřevohostice děkuji těm, kteří se
na akci podíleli a také všem, které neodradilo počasí a přišli se s námi toulat jarní přírodou.
Helena DoleÏalová

Velikonoce s tradiců
Tak jak to vlastně s těmi tradicemi u nás v dnešní době máme? Tomu jsme se snažili přijít na kloub při tradiční večerní prohlídce zámku, letos zaměřené právě na velikonoční obyčeje. Marek Cukrberků, společnost Mafra a jim podobní nás v předvelikonočním období denně masírují a předkládají, co kdy máme a nemáme v tomto
období dělat, kdy se máme škaredit, kdy zelenat, kdy nemáme prát prádlo a rýt v zemi
a kdy naopak zarýt a hledat poklady. Hlavně to nepoplést jako já, která zryla půl zahrady ve snaze najít poklady už ve středu a divila se, že na mě nikde nevykoukla truhlice se zlaťáky a že kolem mě večer neprosvištěla horda právě probuzených blanic16
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kých rytířů. Ale já věřím, že kluci v klidu spí s poduškou Řípu
pod hlavou, protože to s námi
určitě ještě není tak zlé. Pro někoho je zase tradice „že se nám
tata na velikonoční pondělí
zase setne, jak zákon káže, no
hlavně ať dovede děcka dom“.
Tradice mají různou podobu,
valná většina z nich pochází již
z dob pohanských a celkem
bezkonfliktně se přenášejí, plynou a po staletí mísí s tradicemi křesťanskými. Nicméně ať
tyto svátky slavíme a nazýváme
jakkoliv, vše je oslavou života,
probuzení i zrození, lásky, naděje, radosti. A jak tradice vznikaly, kde je vlastně jejich prapůvod, co bylo podnětem, i to,
jak se tradice časem vyvinuly
až do dnešní doby a podoby,
jsme se mohli tak trochu „po
našem“ dozvědět o Bílé sobotě v naší zámecké zahradě, kde
jsme se ukotveni v zeleni přenášeli v čase.
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Duchovní rodičové akce a průvodci celým odpolednem a večerem Michaela Roubalíková
s Jirkou Kasperlikem svůj pohled
na ty „tradice, kdy kluk seřezal
prutem holku, a ta mu celá ubrečená podaruje vejce (bleee)
a pentlu“ předali návštěvníkům
prohlídky svým osobitým stylem,
který se jen těžko dá zprostředkovat, ten se musí zažít. Vysvětlili nám, lidu prostému, tradice
netradičně, leč zcela prozaicky
a srozumitelně. Velikonoce s tradiců odprezentoval celý náš místní ochotnický divadelní spolek tak věrohodně a přirozeně, že mnohé z toho určitě už každý z nich zažil.
Celé odpoledne se neslo v krásné, pohodové, přátelské sousedské atmosféře. Ti,
kteří statečně drželi půst, nebo si aspoň drželi palce, si konečně mohli nacpat břicha
masem ve stánku u hasičů, zazdít to něčím sladkým u dam z Klubu seniorů a posedět s kávičkou, vínečkem a dortíkem v Kratochvilné kavárně. A aby měli dospěláci
čas a prostor si vše vychutnat, věnovala se dětem děvčata z Pionýrské skupiny
a Spolku Kratochvil a vyrobila s nimi krásné jarní dekorace. Pánové Jaroslav Veselý
s Jirkou Štěpánem se poprali s hromadou proutí a neúnavně celé odpoledne pletli
tatary z osmi, devíti, jedenácti a „kdovíkolikaještě“ a besedovali s kolemjdoucími.
Snad se jim ruce do příštích Velikonoc zase rozpletou. Děti využily i projížďku na koních s JK Grácie a všichni si mohli nakoupit v přilehlých stáncích pár drobností na
zub či dekoraci. V závěru akce jsem viděla tatínky a maminky spokojeně odcházet
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ověšené dětmi vlastními i cizími, vajíčky, tatary, osením, zajíčky, slepičkami, kuřátky
a jinou jarní havětí.
A na závěr už zcela vážně a upřímně děkuji všem, kteří se na odpoledním programu, večerní prohlídce a na probuzení zámecké zahrady po zimním spánku podíleli.
Díky všem, kteří akci podpořili jako diváci a návštěvníci a pomohli tak vytvořili tu správnou „rodinnou“ atmosféru. A že to s těmi tradicemi vůbec není tak zlé a že kluci neřežou holky jen tak z rozmaru, ale proto, aby si ženy zachovaly krásné a plodné, že
holky nestojí ve dveřích ubrečené, ale vítají své koledníky s připravenými pentlemi,
s krásně nabarvenými vajíčky, do kterých s láskou otiskly veškerý svůj um, jsme se
přesvědčili i o Velikonočním pondělí, kdy se ulice jen hemžily koledníky. Jo, máme se
tu u nás v těch Dřevohosticích krásně.…
Vûra Obkráãilová

Hřbitovy v Dřevohosticích
Kolem roku 1600 žili v Dřevohosticích celkem spořádaně katolíci, židé, utrakvisté
(kališníci) a čeští bratři. Většina obyvatel uctívala náboženství podle vrchnosti. Ke katolické víře se hlásilo nepatrné množství lidí. V té době bylo v Dřevohosticích 116
domů a na Novosadech 37. Židé bydleli před rokem 1600 nejméně ve třinácti domech. Obývali část náměstí, mezi náměstím, ulicí Kostelní a ulicí Novosady. Také jim
patřily například domy číslo 105, tento dům měl jméno „Grunt Jizačky židovky“. Od
ní dům koupil v roce 1588 žid Izák. Dům číslo 106 se jmenoval „Grunt Šonka žida“.
Dům číslo 186 na Novosadech se jmenoval „Grunt Šmule žida“.
Původní katolický kostel zasvěcený sv. Havlu stával uprostřed dolní části náměstí. Hřbitov se nacházel v Mlýnské ulici v místech nynější zahrady, patřící k mlýnu. Pro
velké mokro pochovávali zemřelé kolem kostela na náměstí. Čeští bratři pochovávali na hřbitově kolem zvonice, v místě, kde nyní stojí domy č. 458 a č. 459. Před pří-
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chodem českých bratří patřilo
místo, kde stojí zvonice a ulice
Kostelní až k náměstí, židům. Mezi
nynějšími domy číslo 446 a domem číslo 11 byla židovská modlitebna. Po vyhnání židů tam stály
dva špitály, číslo 8 a 9. Domek číslo devět byl zbořen až za druhé
světové války.
Karel starší ze Žerotína pravděpodobně z hygienických důvodů věnoval českobratrské církvi pozemek pro hřbitov za městečkem.
Pohřbívali se tam čeští bratři, později utrakvisté a pohřbívá se tam
dodnes, to je 408 roků.
Po třicetileté válce byla třetina
domů pustých. Židé i ostatní „kacíři“ byli z Dřevohostic vypuzeni.
Obyvatelé se vrátili ke křesťanství, zůstalo jen několik rodin židů
v Židovské ulici (Mlýnské) a na
náměstí. V Lipové a ve Křtomili
zůstalo více rodin, které na katolickou církev nepřestoupily. Tyto
osoby byly pohřbeny za zdí nového hřbitova. Například: „Dvacátého osmého března roku 1662
usnula v Pánu bohu Eva dívenka
Jakuba Marona z Lipové, byla luteránka, pochována jest za krchovem“. Že se pochovávalo na
starém hřbitově částečně až do
roku 1786 jsem našel několik zápisů, například: „17. března 1662
usnula v Pánu bohu Anna manželka Jiříka Konvičky z Dřevohostic a pochována jest na krchově při kostele“.
30. dubna 1676 vyhořelo téměř celé městečko, vyhořely také oba kostely. Jan
Kaltschmidt majitel panství (katolík) posoudil, že českobratrský sbor byl v lepším
stavu, opravili si jej a slouží dodnes katolické církvi. V roce 1891 při rovnání náměstí
přišli na dlažbu kostela a našli drobné starožitnosti v místě, kde stojí socha sv. Floriána.
Když mi zemřela v roce 1981 maminka, přidělili nám hrobové místo vedle hlavního kříže. Při kopání základů pro pomník jsem narazil v hloubce asi 40 cm na masiv20
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ní kvalitní základ, který sahal do
hloubky nejméně metr. Základ měl šířku asi 50 cm a délku přes dva metry.
To přesně vyhovovalo pro základ našeho pomníku. Po digitalizaci obecní
kroniky před třemi lety jsem se dozvěděl, že máme pomník postavený
na základu oltáře. Uprostřed hřbitova
stávala kaple. V kapli byl dřevěný kříž,
který po zboření přenesli do chodby
radnice. Kříž byl vyroben amatérsky,
byl datován rokem 1806. Pravděpodobně po zboření této kaple byl nahrazen kamenným křížem s letopočtem 1765. Vzadu na podstavci je
nápis „Tento S krziss byl postaven
z nákladu Pavla Veselowskiho Alžběty manželky jeho 1765“.
Franti‰ek KuÏel
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Sokoli se sešli na valné
hromadě
Již opět uplynuly tři roky od poslední volební valné hromady dřevohostických Sokolů. Ta letošní se uskutečnila v neděli 24. března 2019 v sále sokolovny. Z celkového počtu 175 registrovaných členů jednoty je 112 dospělých a 63 dětí a mládeže.
Čtyřicet čtyři účastníci volební valné hromady a dva hosté byli seznámeni se zprávami o činnosti jednotlivých oddílů a o činnosti a hospodaření celé jednoty. Do výboru
jednoty již nekandidoval na pozici jednatele Ing. Petr Neděla, tímto bych mu rád poděkoval za dobrovolnou práci, kterou pro Sokol Dřevohostice udělal.
V letošním roce nastala první etapa generační obměny výboru jednoty. Ta bude
celkově dokončena za tři roky, při další volební valné hromadě v roce 2022. Na pozici starosty byl opět zvolen Jaroslav Jančík, pozici místostarostky nově bude zastávat Petra Němcová a nově i s jednatelem Ing. Janem Chytilem. Dalšími členy výboru jsou Mgr. Růžena Jakubálová, Ing. Lenka Jantula, Libuše Doušková, Hana
Bičanová, Květa Masařová, Věra Obkráčilová, Karel Študent, Jiří Vašina, Mgr. Karel
Jakubál a Miroslava Buchtová.
Z diskuze na volební valné hromadě vyplynulo několik zajímavých informací. Tou
nejdůležitější je založení Klubu sokolských seniorů při tělocvičné jednotě i s možnou
náplní, programem a organizováním aktivit v rámci péče o sokolské seniory ve vzdělavatelské oblasti, který by tato skupina vzhledem ke svému počtu 44 členů mohla
naplňovat. S registrací tohoto klubu na Vzdělavatelském odboru ČOS seznámil přítomné předseda a zakladatel klubu seniorů při T. J. Sokol Mgr. Karel Jakubál.
Další zajímavou informací je zájem členů jednoty o trenérské zkoušky v různých
oddílech. Jedná se již o pět zájemců a nyní se již bude „číhat“ na vhodné vypisované termíny školení ze strany ČOS. Hodnotily se i zkušenosti práce s malými dětmi
a mládeží, kde „vlajkovou lodí“ je oddíl florbalu, který vede Ing. Petr Neděla se svou
více než třicetičlennou členskou základnou, skýtající v sobě velký potenciál. Dále oddíl začátků házené, tzv. všestrannosti, který navštěvuje 13 malých dětí ve věku od
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4 do 10 let. Připravuje se založení dvou dalších oddílů, a to dětské malé kopané a cvičení rodičů s dětmi předškolního věku.
Z akcí, které by neměly uniknout vaší pozornosti, bych rád doporučil dva připravované příměstské tábory pro děti. První, zaměřený především na děti předškolního
věku, v termínu od 22. do 26. července, podrobné informace k němu získáte z plakátů a od paní Věry Obkráčilové. Druhý od 19. do 23. srpna je pravidelný tenisový
kemp pro děti do 15 let, kterému předchází tenisové začátky pro děti od 7 do 15 let.
Tenisové začátky budou probíhat každý čtvrtek od 16. května do 20. června. Informace o těchto tenisových akcích získáte u mě.
Jaroslav Janãík
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Jak se máme
v naší barevné školce
Jaké bylo naše překvapení po příchodu do školky po vánočních
prázdninách, když jsme zjistili, že Ježíšek na nás nezapomněl a nechal
i u nás pro naše Berušky, Včeličky a Žabičky pod stromečkem dárečky.
Lego Duplo, autodráha nebo třeba dřevěný domeček pro panenky bylo přesně to, co
rozzářilo dětské oči.
Zářící oči musí být také zdravé, a tak k nám hned v lednu zavítala pracovnice ze
společnosti Prima Vizus, která dětem, jejichž rodiče projevili zájem, provedla screeningové vyšetření zraku. Cílem tohoto vyšetření je zjištění očních vad, jako je dalekozrakost, krátkozrakost, astigmatismus nebo šilhání. V naší školce poskytujeme
možnost provedení tohoto screeningového vyšetření již několik let a díky tomu byly
u některých dětí odhaleny zmiňované oční vady včas a rodičům dětí tak mohl být doporučen vhodný způsob nápravy.
Teď si trochu zaplaveme. Tento rok jsme ve spolupráci se základní školou mohli
rodičům pro jejich děti v termínu od 10. 1. do 21. 3. nabídnout 10 lekcí předplaveckého výcviku. Bylo zapsáno 11 dětí, které se každý čtvrtek společně s dětmi se základní školy svezly autobusem
do Plaveckého areálu v Přerově. Zde se děti za pokynů plavecké instruktorky seznamovaly s vodou a hravou formou
se učily potápět, skákat do
vody a hlavně, nebát se jí, ale
mít z vody respekt. Doprovod
našim plaváčkům dělaly paní
učitelky Zdeňka Peichlová
a Jana Zátorská.
25. února nás navštívil muž
zákona – policista pan Jaroslav
Zátorský, který dětem poutavě
vyprávěl o své práci a předvedl
dětem výstroj a výzbroj. Děti si
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tak na vlastní oči prohlédly obušek, pouta, zásahovou
kombinézu nebo vyzkoušely policejní čepici.
První březnový den bylo u nás pěkně veselo. Žáci
osmé třídy pod vedením paní učitelky Růženy Jakubálové předvedli pravý masopustní průvod i s medvědem, který si s námi také zatancoval. My jsme je za
jejich pěkné představení náležitě pohostili tradičními
domácími koblihami.
Divadelní představení Krtek a myška nebo Jaro
s veverkou Zrzečkou se dětem také moc líbila, ale
když 20. března po ranní svačince děti spatřily ve třídě Berušek nafouknutý obrovský proužkovaný stan,
oněměly úžasem. Do školky k nám totiž zavítalo Sférické kino. Sférický projekční systém uvnitř kupole skýtá neuvěřitelný
pohled. Děti se vsedě
nebo vleže uvnitř kupole
najednou ocitly na farmě
dědy Franka a ten je seznámil se všemi svými zvířátky a také se s nimi vydal
na velké dobrodružství do
světa, kde se děti setkaly
s divokými zvířaty z džungle, ze savany, pouště, severního pólu, jižního pólu
a oceánu a také se dověděly něco o ptácích, broucích, obojživelnících, býložravých a masožravých
zvířatech. A dokonce hledaly i ohrožené druhy. Děti ten
den během krátké doby procestovaly celý svět a hlavně se něco dozvěděly o životě zvířat.
24. března devět Berušek přivítalo nové občánky na
zámku v Dřevohosticích. Připravily jsme s mou kolegyní Janou Zátorskou krátké pásmo písniček a básniček
na počest nových miminek. Troufám si říci, že se naše
děti snažily a vše nádherně přednesly a předvedly.
Co říci závěrem, snad jen, že nás toho do konce školního roku ještě hodně čeká, ale o tom zase příště. Teď
bych vás všechny za naši školku ráda srdečně pozvala v neděli 12. května na náš tradiční Věneček pro
maminku. Těšíme se na vás.
za kolektiv M· Pramínek, Simona Foukalová
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Ze základní školy
Lyžařský výcvik
Lyžařský výcvik ZŠ Dřevohostice proběhl v termínu od
14. do 18. ledna 2019. Denně
jsme s žáky dojížděli do Ski
areálu Rusava. Výcviku se zúčastnilo 24 žáků ze 6. a 7. třídy, kteří byli rozděleni do 2
družstev. Jedno bylo zaměřeno na sjezdové lyžování a druhé na snowboard.
Lyžovalo se na přírodním
i technickém sněhu, který byl
velice dobře upraven provozovatelem. Přírodní podmínky
byly vyhovující. Všichni žáci se
zdokonalili v lyžařských dovednostech. Na konci kurzu
proběhl závod v obřím slalomu. Nejlepší lyžaři získali odměny a diplom.
RÛÏena Jakubálová
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Vodění medvěda
I letos jsme dodrželi každoroční tradici a naši osmáci vodili medvěda. Deváťáci, kteří stejnou akci pořádali minulý rok
a kteří jsou tedy nejvíce kompetentní ke kritickému zamyšlení
nad kvalitou akce, řekli toto:
„Mně se to moc líbilo, je dobrý vidět v kostýmech někoho
jiného, bylo to srandovní.“
„Mně se to taky líbilo, je to
zpříjemnění vyučování, když
program naší hodiny tvoří někdo jiný než paní učitelka.“
„Měli to parádní. Měli naučené pěkné básničky a dobrý kostýmy. Nejlepší byl Leon,
měl vypadat jako nevěsta, ale připomínal mi spíš nějakou lehkou holku.“

Divadlo
Ve středu 27. 3. se slavnostně oblečení žáci 1., 2. a 3. třídy společně vydali na divadelní představení v Městském divadle Zlín. Po příjezdu jsme se ve vestibulu divadla posilnili chutnou svačinkou od maminek a potom jsme se již pohodlně usadili do
velkých sametových křesel. Plni očekávání jsme čekali, až začne pohádka o hastrDﬁevohostick˘ zpravodaj 1/2019
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manovi, víle Vodomilce, lesních skřítcích, paní Bažimůře a Pánu blesku. Jako každá
správná pohádka také tato skončila dobře a dobro zvítězilo nad zlem. V dlouhé frontě u šatny se nám nikdo neztratil, tak jsme se mohli, plni krásných zážitků, spokojeně vydat na zpáteční cestu do školy.
Mâ

V rytmu zumby
Na začátek března se děti moc těšily. Loni je velmi zaujal taneční den, a tak se už
nemohly dočkat, až se znovu rozvlní v rytmu hudby – tentokrát latinsko-americké.
Jak si taneční lekci užili žáci 5. třídy, si
teď můžete přečíst.
• Prvního března jsme prožili dvě báječné hodiny, ve kterých nás učili tančit zumbu. Ze začátku jsem se styděl,
ale pak jsem si to náramně užil. Chvilku jsme tančili všichni společně a chvilku zase holky něco jiného než my kluci. Potom jsem se s kluky vyfotil. Bylo
to super!
Matyá‰ Volf
• Tancování mě moc baví, takže tahle
akce pro mě byla jako stvořená! Tančili
jsme zumbu a bylo to skvělé. Snad se
bude taneční den konat i příští rok. Byla
bych moc ráda.
Kamila ·krabalová
• Taneční den se konal v tělocvičně.
I když neumím tančit zumbu, tak jsem
si to užila. Naučila jsem se dva tance.
28
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Potom do tělocvičny přišel masopustní průvod s medvědem.
Nejdřív jsme je občerstvili a pak
jsme jim zatančili to, co jsme se
naučili. Moc mě to bavilo.
Eli‰ka Volfová
• Tanec mě baví, proto se mi
taneční dopoledne hodně líbilo. Bylo skvělé, že nám paní
trenérka vše postupně vysvětlila. Zumba je jednoduchý a zábavný tanec. Na konci jsme se
mohli i vyfotit s legračními nápisy. Celé dopoledne bylo prostě super.
Marie Sohlichová

Plavání 2. a 3. třídy
Jako každý rok i letos nám
na začátku ledna začal plavecký výcvik. Většina z nás se na
plavání těšila.
Naše ohlasy na výuku plavání:
• Na plavání jsme jezdili s 2. třídou autobusem do Přerova.
Na bazéně jsme dostali čipy,
kterými jsme si odemykali
a zamykali skříňky.
(K. Vavrysová)
• Plavání bylo ze začátku náročné. Pak jsme si zvykli
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a bylo to super. Skákali jsme
ze skokanských můstků. Na
konci jsme si mohli hrát ve
vodě.
(D. Nikolič, S. P. Hornischer)
• Na plavání to bylo skvělé.
Plavali jsme prsa, znak, kraul
nebo jsme ručkovali po laně.
Chodili jsme do páry a potom
jsme šli do studeného bazénku.
(L. Mikešová,
L. Bittnerová, A. Zátorská)
• Poslední den plavání byl dobrý, mohli jsme si celé plavání jen hrát, dostali jsme mokré vysvědčení.
(J. Černý)
• Líbilo se nám, jak jsme chodili do páry a do studené vody. Pak byla volná zábava,
skákaly jsme ze skokánků.
(E. Běhalová, Aneta Spáčilová)
• Mně se líbilo přeskakování podložek do bazénu. Dělali jsme kotouly do vody. Bylo
to prima.
(V. Bartoška, P. Štimpl)

Bezpečně nejen v dubnu
Každý dospívající je nerozbitný, nesmrtelný a všechny zbytečné řeči o bezpečnosti
už slyšel tisíckrát. Hasiči i policisté, které jsme pozvali, aby se dětem dostalo poučení od těch nejpovolanějších, měli tedy úkol téměř nadlidský.
Některé informace, jak je zprostředkovali hasiči v rámci vzdělávacího programu
v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, zaskočily i světaznalé suverény,
kterými naši šesťáci občas jsou. „Překvapilo nás, že při požáru musí člověk, který je
stále v budově uvězněný, mlátit do topení a dát třeba své kalhoty ven z okna, aby se
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vědělo, že v budově je stále
někdo, kdo je ohrožen ohněm
a kouřem,“ přiznali David se
Zuzkou a Sárou a ostatní se přidávali: „Tohle jsme opravdu nevěděli! V případě požáru budeme sice nahatí, ale zachránění,“
shodli se nakonec. Viktorka si
zapamatovala, že nejméně zadýmeno je u podlahy, a tak je
dobré z oblaků kouře prchat po
čtyřech. Eda obdivoval hasiče,
kolik toho musejí znát a kolik
důmyslného vybavení mají. „Uf,
to je těžké,“ vzdychali ti, kteří si
zkoušeli ochranné obleky a přilby. „Bezva bylo, že jsme si
mohli vyzkoušet, jak postupovat, kdyby
v domě hořelo. To nezapomeneme!“ usoudili nadšení žáci a my jsme si s přerovskými profesionály povzdychli: „Aby jim to vydrželo, ale zároveň aby své znalosti
nemuseli nikdy použít.“ Oheň je zkrátka
moc špatný pán.
Přestože na kole jezdí všichni naši žáci
jako namydlený blesk, při výukovém programu v rámci dopravní výchovy Bezpečný cyklista, který vedli strážníci Měst-
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ské policie Přerov, byli často na rozpacích: „Netušili jsme, kolik dopravních značek
a předpisů neznáme. Dodnes jsme si značek moc nevšímali, ale teď už budeme. Jsou
moc důležité!“
„Stejně jako přilba,“ dodává Marek, „vůbec jsem si neuvědomil, co se mi může
stát, když ji mít nebudu.“ „Jsem si jistá,“ dodala Viktorka, „že víc jak polovina naší
třídy pravidla nedodržuje.“ „Nebezpečná je kromě nerespektování pravidel silničního
provozu hlavně nemístná frajeřina,“ dospěli nakonec k závěru šesťáci. A co je ze zásad bezpečnosti pro cyklistu nejdůležitější? „To všechno si pořád opakovat,“ shrnul
Pavlo.
Nata‰a Kuãerová

Zvelebujeme školu
Každý rok se naše vedení snaží zvelebit nějakou část naší školy. Minulý rok jsme začali pracovat na změně místnosti určené jako hudebna
a knihovna. Dosud byly totiž všechny knihy umístěny v kabinetu českého jazyka (který máme mimochodem také nový), kde ale byly dětem méně
dostupné. Chtěli jsme je zpřístupnit našim malým
i větším čtenářům, a to nejen těm, kterým se
v rámci kroužku věnuje paní učitelka Markéta Pechálová a paní ředitelka, proto jsme s pomocí
žáků 9. třídy každou knihu pečlivě označili a přesunuli do bývalého kabinetu prvního stupně, současné učebny hudební výchovy a knihovny. Pořídili jsme nové vybavení – koberec, pohovky
a „válecí“ kostky a zvelebili jsme stěny obrázky
našich žáků. Také jsme do nové knihovny potřebovali nové, zábavné a aktuální tituly. Ty jsme také
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nakoupili. Nevěřili byste, kolik žáků začalo číst. Těžko bychom se ale obešli bez příspěvku členů SRPD, kteří svou dobrovolnou činností vydělali na akcích peníze, které
nám věnovali, čímž přispěli ke koupi řady krásných publikací. Děkujeme!
Nová učebna je žákům zpřístupněna před vyučováním, o přestávkách, volných hodinách i po škole, a tak mohou směle rozvíjet své hudební nadání i čtenářskou gramotnost.
Jana âíhalová

Rekonstrukce učebny fyziky a chemie
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Škola zasypaná papírem
Když jsme vyhlašovali termín jarního sběrového týdne, netušili jsme, co nás čeká.
V pondělí od samého rána si pan školník nevydechl. Do školy vjíždělo jedno auto za
druhým, rodiče i děti nosili na váhu balíčky starého papíru, místní podnikatelé vozili
svázané kartony. Kontejner byl za chvíli plný. Než nám ho Sběrné suroviny stačily vyměnit, vršily se balíky papíru na zemi, škola jimi byla brzy obložená. S nakládkou pak
pomohli panu školníkovi chlapci z 9. třídy. Děkujeme všem, kteří se na nenadálé nadílce podíleli a dětem starý papír připravili. Díky nim jsme vydělali 27 tisíc Kč, za které děti pojedou na školní výlety, a škola přispěje na nový nábytek do tříd. Od 20. května budeme sbírat papír i drobné elektrospotřebiče znovu. Budeme rádi, když nás
zase podpoříte.
JZ

Kladenská veverčata
Mezinárodní výtvarná, fotografická a literární soutěž Kladenská veverka 2018 má
za sebou úspěšný jubilejní 30. ročník. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskutečnilo v pátek 8. února v sále kladenského Kina Hutník. Soutěž, do které každoročně zasílají
svoje práce tisíce dětí předškolního věku, žáků základních škol i středoškoláků, se
těší velké oblibě a práce i tentokrát dorazily z různých koutů republiky i zahraničí. –
Tolik zpráva převzatá z Kladenského deníku. Asi si říkáte, co má kladenská akce společného s Dřevohosticemi? A přece má. V sále už zmiňovaného Kina Hutník padlo
34
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jméno dřevohostické školy při slavnostním oceňování vítězů hned několikrát, troufám
si tvrdit, že naše škola tam byla jmenována z mimokladenských nejčastěji. Naši výtvarníci obsadili přední místa v několika kategoriích a odnesli si tolik cen, že je ani nemohli unést. Velkou zásluhu na jejich úspěchu má paní učitelka Eva Luljaková. Ta stála už u zrodu soutěže a každoročně ji podporuje výtvarnými pracemi svých svěřenců.
Za ty roky se tak do Kladna podívalo mnoho dětí. Paní učitelka pro ně připravuje vždy
bohatý program. Pravidelně se cestou zastavují v Praze. Letos si zde děti prohlédly
Muzeum čokolády a voskových figurín a zkameněliny v muzeu Trilopark. Večer a noc
pak prožily v Naučném středisku Ekologické výchovy Kladno. Cítily se zde jako doma,
vždyť stěny tohoto střediska byly vyzdobeny výtvarnými pracemi našich stávajících
i bývalých žáků. Děti to tu už znají, přespávají zde každoročně a nejvíce se těší na návštěvu v místní Záchranné stanici pro živočichy AVES. Setkávají se tu opakovaně se
zvířecími kamarády, z nichž nejoblíbenější je asi mluvící krkavec velký. Naše i jeho
„Ahóóój“ bylo příslibem, že se sem za rok zase vrátíme.
J. Zajícová

Škola v přírodě
Už od října jsme se těšili na plánovanou školu v přírodě, na kterou jsme vyrazili na
začátku března. Brzy ráno jsme se sešli na vlakovém nádraží a vydali se směrem
Okříšky. Z těch jsme i s krosnami na zádech vyrazili na Chaloupky, kde jsme měli bydlet. Cesta byla fakt náročná, a proto jsme byli rádi, když jsme dorazili na místo. Právě včas, čekal nás oběd. Po něm nás Iva a Tom, místní „učitelé“ rozdělili do tří týmů.
Každý den jsme měli dopolední a odpolední program s Ivou a Tomem, někdy, myslím, že to bylo ve čtvrtek, jsme byli celý den s panem učitelem a paní učitelkou. Ti pro
nás měli také vymyšlený program na každý večer a každou noc.
Iva a Tom se nás snažili něco naučit, pozorovali jsme různé jevy v přírodě, dělali výzkumy a sestrojovali balón. Úkol to byl nesnadný, protože jsme se nemohli domluvit, jak
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jej konstruovat. Po několika hodinách se nám nakonec povedlo balón sestrojit, odměnou nám za tu dřinu bylo jeho vzlétnutí. Nakonec to tedy dobře dopadlo.
Nejvíce nás ale bavily hry učitelů. Vždy nám vymysleli zábavný program v lese.
Jedna z her vypadala tak, že nás rozdělili do skupinek po 6, svázali nás za ruce k sobě,
dostali jsme mapu a instrukce a měli jsme jít na různá místa vyznačená na mapě. Byla
už velká tma a mohli jsme použít jen jednu baterku. Na vyznačených místech jsme
obdrželi kód a další instrukce. Na konci cesty jsme museli vyblikat kód a pokud byl
správný, převaděč, pan učitel, nás vyblikal nazpět, čímž jsme se dostali do cíle, kde
nás čekala sladká odměna. Protože nám, došlým skupinkám, už byla fakt zima, vydala se s námi paní učitelka zpět do Chaloupek, ale ani ona si cestu zpět moc nepamatovala, a tak jsme zabloudili a poslední skupinka s panem učitelem nás musela
najít. Bylo to dobrodružný.
Večerku jsme měli mít v deset, ale většinou jsme ji nedodrželi. Ze začátku se nám
nelíbilo, že nám učitelé zabavili telefony, ale nakonec jsme za to byli rádi. Asi jediná
věc, kterou jsme hodnotili negativně, bylo jídlo, takže jsme byli rádi, když jsme ve
čtvrtek vyrazili do Brtnice, kde jsme se v místních obchodech a cukrárnách dosyta
najedli. Konečně. Taky jsme si cestou tam vařili v lese v kotlíku guláš, to bylo taky
fajn. Večer jsme opékali buřty a loučili se s tamějším prostředím.
V pátek už jsme jen posbírali ocenění od Ivy a Toma, naobědvali jsme se a vyrazili zpět. V Přerově už nás očekávali rodiče.
Celá škola v přírodě se nám líbila, hodně jsme se sblížili a mohli bychom podniknout něco podobného znovu.
Kateﬁina Dou‰ková a Anita Kodytková

Technické vzdělávání teď „ frčí“… aneb Malá úvaha
o pohrdání hodnotami
Musím se pousmát, když vidím, jak se teď všichni zodpovědní probudili, až když
už bylo opravdu zle, a v médiích opakují mantru o nutnosti investic do technického
vzdělávání. Jako by to prakticky nebyli ti samí odborníci, kteří v jiném časovém údobí hlásili nutnost rozvoje jazyků a nejrůznějších výchov k multikulturalismu na úkor
praktického vzdělávání. Co škol se v předchozích letech rozhodlo zrušit výuku dílen
a jejich vybavení zlikvidovat! Uteklo pár let a odborníci se diví – kde jsou budoucí řemeslníci a technický kádr? Kde asi, když celospolečenský obraz úspěšnosti tvoří různé, často dost pochybné celebrity? Čemu se ekonomičtí manažeři diví, když vyučit
se zámečníkem, soustružníkem, instalatérem nebo elektrikářem bylo předkládáno
jako méně hodnotné vzdělání a rodiče často dítě s vlohami a manuální zručnosti nutili než do řemesla raději do studia s maturitou, byť za cenu horšího prospěchu a ztráty motivace. I sami žáci měli pocit, že vyučit se řemeslu není takzvaně in. Nezájem
o učební obory způsoboval, že učiliště balancovala v krizi, a tak se k vyučení přijímali
často i ti, kteří opravdovému řemeslu byli spíše jen na ostudu. Další rádoby odborníci tvrdili, že výrobu je potřeba omezit ve prospěch služeb, a když se náš průmysl postupně rozpadal a rozkládal pod tlakem strategických partnerů, víra v návrat rozumného a normálního poměru mezi výrobou a službami zůstala jen málokomu.
V naší škole jsme na rozdíl od mnoha okolních škol výuku dílen nepřerušili. O to
snáze jsme mohli využít situace, kdy si společnost uvědomila důležitost praktické
a polytechnické výchovy. Nemuseli jsme po pár letech znovu dílnu budovat, ale její
Dﬁevohostick˘ zpravodaj 1/2019
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zařízení naopak vylepšovat
z dotačních prostředků a věnovat projektům, které jsou do
budoucna přínosné. Jedním
z nich je spolupráce s přerovskou průmyslovkou. Nejprve
jsme vyzkoušeli společně organizovat volnočasové technické
kroužky pro naše žáky, které
baví technická tvořivost, rádi
přemýšlí a současně i vyrábějí
různé drobné výrobky. Původní
myšlenka se ujala a nakonec
z kroužku strojírenství a elektrotechniky pro žáky VIII. a IX.
ročníků vznikl projekt podporovaný Olomouckým krajem
s mnohem širší nabídkou aktivit, směřujících k podpoře technického vzdělávání. Letos si tak
žáci mohli vybrat z atraktivní
nabídky nejen tradičních kroužků, ale i několika nových. Posuďte sami:
– Strojírenství, kde si žáci ve
strojních dílnách SPŠ Přerov
vyrobí kovový svícen nebo ptačí krmítko, seznámí se i se základními obráběcími stroji a jejich činností, vyzkoušejí si
programování CNC strojů a vyrobí si na památku třeba hliníkovou šachovou figurku.
– Elektrotechnika, kde si
v laboratoři prakticky sestaví
různé obvody pomocí stavebnic a také si zkusí vyrobit vlastní jednoduchý přístroj.
– Robotika, ve které se děti
učí základům programování jednoduchých robotů, postavených ze stavebnice Lego
Mindstorms. Ve finále pak jejich roboti dokáží sledovat trasu, poznávat barvy, vyhnout
se překážce nebo spolu zápasit po vzoru zápasníků sumo a vytláčet se z kruhu.
– Internet věcí – zní zajímavě, ale co se pod názvem skrývá? Zde se děti dozvědí, co
vše se dá ovládat přes různá rozhraní, jak spolu po internetu mohou zařízení komunikovat a jak můžeme zařízení na dálku ovládat třeba pomocí tabletu nebo mobilu.
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– Hardware, to je kroužek pro nadšence, kde si zkouší sestavit a oživit počítač.
Naučí se zapojit jednotlivé komponenty, dozví se informace o tom, jak pracují, co je
třeba nastavit, aby výsledek splnil očekávání.
– Scratch a MicroBit jsou dva pojmy, které jsou známé všem nadšeným programátorům. Scratch je programovací jazyk, který dokáže tvořit program grafickým zápisem pomocí ikon. Je vhodný pro děti, protože rozvíjí řešení problému a nezatěžuje je formálními náležitostmi příkazů. MicroBit je vlastně malý počítač velikosti platební
karty, který se používá od roku 2015 pro výuku základů programování v Británii, odkud se rozšířil rychle i do ostatních zemí.
Zajímavé, že? Ale nezůstalo jen u kroužků. Každoročně je pro zájemce z VIII. a IX.
ročníků přichystán jednodenní workshop, kde se naši žáci setkávají se studenty a někdy i se svými staršími spolužáky, kteří se na chvíli stanou lektory, instruktory i asistenty a během dopoledne se snaží žákům přiblížit nejen zajímavosti, ale i úskalí studia technických oborů. „Úskalí?“ zpozorní jistě zájemci o studium. Studenti nechtějí
případné budoucí spolužáky odradit, pouze jim vlastní zkušeností sdělují starou pravdu, že skutečné úspěchy nevznikají bez přičinění a píle. Program workshopů bývá
rok od roku trošku jiný, ale pokaždé se profesoři i studenti snaží, aby byl atraktivní
a přilákal zájemce o studium technických oborů. I soutěživým je přáno - závěrem jsou
vyhodnoceny jejich práce a nejlepším se dostane ocenění.
Zmiňme se i o pochvalných ohlasech na naše absolventy, kteří se rozhodli studovat technické obory. Patří k těm, kteří si na střední školy přinášejí nejen dobré teoretické základy pro hlubší studium technických disciplín, ale jsou i praktičtí, zruční a umí
základy prací nejen se dřevem a plasty, ale zejména s kovem.
Marek Foukal

Exkurze do DSD – Dostál, a.s.
Každý rok se žáci nejvyšších ročníků vypraví na zajímavou exkurzi. Ne vždy je potřeba vyrazit daleko, a proto jsme díky ochotě firmy DSD - Dostál, a.s. mohli přejít
pěšky místo odpoledních dílen přímo do výrobního provozu.
Ve firmě nás uvítal Ing. Pavel Dostál, který nám představil firmu, její historii, vývoj,
výrobní zaměření a postavení na trhu. Poté nás předal vedoucímu výroby Ing. Romanu Janovskému, který nás provedl dílnami, popsal technologie, které se ve firmě
využívají, a ukázal některé stroje. Co však bylo velmi poučné, byly informace o tom,
jak to vlastně ve firmě probíhá, když přijmou nového zaměstnance, jak postupuje a jak
se může rozvíjet, pokud má zájem. Ing. Janovský také osmákům a deváťákům odpovídal trpělivě na jejich otázky. Vysvětlil jim, že každá práce se musí vykonávat zodpovědně a zaměstnanec k ní musí mít odpovídající dovednosti a znalosti, ale i jak je
odměňován a hodnocen. Dotazů bylo nakonec poměrně hodně, a tak nám vymezený čas rychle utekl. Závěr exkurze byl věnován rychlokvízu, kde si ti nejpozornější vysloužili firemní kšiltovku.
Na závěr bych rád poděkoval oběma pánům za čas, který nám věnovali, a za
množství zajímavých informací, které nám sdělili. Zároveň bych chtěl poděkovat i za
zbytkový materiál, který firma DSD – Dostál, a.s. věnovala školní dílně pro práce s kovem.
Marek Foukal
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První letošní relax vyjížďka
cykloveteránů
V neděli 17. března bylo sice větrno, ale jinak nádherně. Obloha byla jako vymetená a sluníčko už skoro jarní silou svítilo na masív Hostýnských vrchů už bez sněhové pokrývky. Vzadu byly vidět ještě hodně zasněžené Beskydy s Radhoštěm.
Opravdu nádherné výhledy po celou dobu naší jízdy.
Víkendové počasí už bylo před naší akcí párkrát velmi dobré, takže někteří z účastníků na plánovanou první vyjížďku byli dobře připraveni a už měli najeto i něco přes
100 km. Nakonec nás jelo 12, i když třetinový počet nám zajistila mladá rodinka manželů Vondrákových ze Křtomile s jejich dvěma dětmi, které odpovědně vezl tatínek
v dětském přívěsném vozíku. Bylo to bezva a krásně naší seniorské skupině snížili
věkový průměr, takže moc děkujeme a příště se zase těšíme.
Po cestě jsme se tentokrát zastavili v Šišmě, kde jsme si prohlédli vystavenou nabídku Zpracovny ryb a v dětském hřišti naproti obecního úřadu jsme nepřehlédli krásné ptačí budky umístěné na torzu třešně. Přes Bezuchov jsme ujížděli pěkně z kopce, tak jsme si jenom připomněli kapličku, lípu a velmi kouzelný ladovský kout vrbiček
s rybníčkem vlevo za Bezuchovem. Kolem Lhotska jsme ujížděli do Radkovy Lhoty
a zde jsme se zastavili u kamenné studny s rumpálem a u rybníčků. Škoda jen, že
tentokrát nikdo z nás neměl foťák, ale pěkné zážitky z cesty nám určitě zůstanou v paměti.
V 16 hodin jsme byli na základně v hostinci Na Špici, kde jsme projednali další plánované akce. Tou první by měla být 28. dubna nedělní vyjížďka do Holešova spojená s návštěvou místních židovských památek a zámku. Budete-li mít zájem, tak příště pojeďte s námi.
Zdrávi dojeli – Laìa Sigmund

Když máš srdce zjihlé, tak dej cihlu
k cihle….
Lojzík s Mařenkou jsou obyvatelé jedné nejmenované obce a zde máte jejich příběh „kterak stavěli svůj sen“. Jednoho krásného dne se Lojzík s Mařenkou rozhodli,
že do toho praští. Je fakt, že Lojzovi se moc nechtělo, ale Mařenka tak trochu naléhala. A jak už to tak v životě bývá, někdy je to začátek pohádky a někdy její konec.
I rozhodli se Mařenčini rodiče, ať mají mladí kde bydlet, že zvednou svůj barák na
štok (rozuměj přistaví patro, či vybudují podkroví)
SU (stavební úřad) – v téhle situaci je nutné záměr ohlásit SU, protože se jedná
o změny, kdy se mění vzhled stavby a zasahuje se do nosných konstrukcí stavby. Takže s řádně zpracovaným projektem se všemi náležitostmi ohlásíte svůj záměr na SU.
Pokud je vše v pořádku, dostanete souhlas a můžete začít.
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Když už desátý víkend po sobě Mařenčini rodiče přišli s tím, že mají nápad, jak
strávit báječně sobotu (poštípat dříví, zasadit brambory, okopat brambory, vykopat
brambory) rozhodli se Lojzík s Mařenkou, že takhle by to dál nešlo a chtějí bydlet
sami. I vybrali si krásný pozemek u lesa, aby si po zkušenostech užili soukromí a přesto měli rozhled na veškeré dění a věděli, co se kde šustne.
SU – než začnete plánovat domek u lesa, mrkněte do územního plánu (k nahlédnutí na SU), zdali se u lesa vůbec stavět dá. Ne každý pozemek, který se Vám líbí, je
určen pro výstavbu. Mařenčina volba v územním plánu určena k zástavbě nebyla, takže smůla, u lesa nový dům nebude. Až bude Mařenek více, je možné, že se projedná
změna územního plán. Nicméně tohle je běh na dlouhou trať.
Nakonec si mladí koupili stavební pozemek na okraji vesnice, který byl skoro stejně krásný jako ten u lesa. A budou mít jen jednoho souseda, je jím sice trošku nerudný starý mládenec Vašek, ale což, to zvládneme řekli si, a jali se plánovati ve spolupráci s architektem a projektantem své hnízdečko. Jakmile si vzájemně ujasnili
a vyladili své představy, což vyžaduje také kus času, zhmotnil se jejich sen na papíře. Tvorba projektu domu není úplně jednoduchá věc, je dobré si věci promyslet, nejednat unáhleně a dát mu čas uzrát. Jo, a občas si i nechat poradit od odborníka,
který přeci jen ví, co dělá.
Mařenka po půl roce s vyplazeným jazykem vyběhala všechna potřebná razítka,
souhlasy, vyjádření a stanoviska k projektové dokumentaci a pronesla, že už nikdy
více a téměř obřadně přinesla na SU zpracovanou projektovou dokumentaci se všemi náležitostmi požadovanými zákonem a příslušnými vyhláškami (trošku sci-fi na
první dobrou, ale budiž).
SU – Plánujete-li postavit stavbu pro bydlení na pozemku k tomu určeném s jedním podzemním podlažím a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, necháte si dle zpracovat dokumentaci, vyběháte razítka a zažádáte si na stavebním úřadě o „společné oznámení záměru“, což je společné řízení pro územní souhlas
a ohlášení stavby. To je teda mezi námi jedna z mála věci, která se novelou stavebního zákona povedla, a že jich opravdu není mnoho. Je-li projektová dokumentace zpracována dle vyhlášky se všemi náležitostmi, dostanete na papíře požehnání a povolení ze SU i s razítkem a můžete se do toho pustit.
V celé fázi vyřizování a žádostí se můžete nechat zastupovat vámi zvoleným zástupcem, máte-li pocuchané nervy nebo zkrátka a jednoduše nemáte čas.
O projektové dokumentaci se rozepisovat nebudu, její rozsah a členění je jasně
dáno vyhláškou, což každý projektant ví. Teď možná čekáte radu, která jsou tedy ta
„razítka“, o kterých je řeč? Takže velmi obecně asi takto – souhlas vlastníka pozemku
nebo stavby, není-li stavebník vlastníkem, plná moc v případě zastupování, souhlasy
sousedů nebo těch osob, kterým můžou být stavbou dotčena jejich vlastnická práva,
závazná stanoviska dotčených orgánů – jednotlivé odbory Magistrátu města Přerova,
vyjádření a souhlas s napojením na inženýrské sítě v majetku obce, povolení sjezdu,
závazné stanovisko HZS, stanovisko hygienické stanice, stanoviska vlastníků veřejné
dopravní a technické infrastruktury (elektřina, plyn, voda, kanalizace, elektronické komunikace…) k existenci sítí v daném území, k možnosti a způsobu a podmínkám napojení. Součástí projektové dokumentace je i zpracování štítku energetické náročnosti
Dﬁevohostick˘ zpravodaj 1/2019

41

budovy, stanovení radonového indexu pozemku, průzkum vsakování srážkových vod,
statický posudek stavby …a možné další, dle konkrétní stavby. Snad jsem tímto neodradila případně nové stavebníky. Nic se nebojte, zvládli to ti před vámi, zvládnete
to také.
I pustili se Lojzík s Mařenkou do stavby, tedy jasně že ne sami, protože toho času
už byla Mařenka s požehnaném stavu. Vybrali si stavební firmu, která vše sakumprásk za míšek dukátů postaví. Kapitolu „stavba“ přeskakuji, to je na knihu. Za dalšího půl roku měli hotovo, okna se jen blýskala, truhlář stihnul dodělat linku i madlo
ke schodišti do podkroví, osadili do chodby hasičák i autonomní hlásič, všechno samozřejmě podle schváleného ověřeného projektu a chtěli vše zlegalizovat, aby jim už
na Vánoce mohly na jejich adresu chodit pohlednice do schránky.
Oklepali maltu z montérek a šli ohlásit na stavební úřad, že už teda fakt mají hotovo a že když se nerozvedli doteď, tak už nikdy. Cestou se zastavili u geodeta, aby
jim jejich nový vysněný domek zaměřil a s geodetickým zaměřením pokračovali směrem ku stavebnímu úřadu. Ohlásili tedy, že je stavba komplet dokončena a beze změn
a chtějí se nastěhovat. No a chtěli by mít nějaké hezké číslo popisné. Třeba šťastnou
třináctku, jak pravila Mařenka. Lojza teda chtěl osmašedesátku, ale tohle, milí přátelé, neovlivníte, číslo popisné vám přidělí úřad.
A pak počkali, až přijde paní ze stavebního (snažila se přiběhnout vážně, co nejrychleji to jen šlo), přinese jim číslo popisné a zkontroluje, zdali je všechno tak krásné jako na obrázku a jestli se čistě náhodou zedník nerozjel a nepostavil dům o patro vyšší. Bude-li vše OK, nic nebrání tomu zajet si do Přerova na katastr zapsat, že
to máme a že je to fakt naše! Na věky věků, štěstí už nic nebrání a budoucnost zalitá sluncem …snad.
A na závěr si neodpustím malý komentář k sousedským vztahům – materiálů o nažívání Lojzy s Vaškem je na SU nasbíráno na několik svazků do národní knihovny. Nemyslete si, že SU všechny vaše sousedské problémy a křivdy od doby bronzové vyřeší. Bylo-li by tomu tak, chodím do práce po vodě a k ruce mám dvanáct apoštolů.
Jsme vám prostředníkem v komunikaci a snažíme být nápomocní v sousedských
sporech. V mezích zákona hájíme práva vlastníků. Ovšem je-li na jedné misce vah
právo, na druhé jej vyvažuje povinnost, i tu tedy vlastníci pozemků a nemovitostí mají.
Nicméně vztahy sousedské jsou, stejně jako všechny ostatní vztahy, téma velmi citlivé a je třeba především zapracovat, pokud je to tedy možné, na vzájemné komunikaci a hledání akceptovatelných a zákonných stavů a pravd.
Berte prosím vše výše popsané jako velmi obecný popis situací. Samozřejmě je
jedna od druhé jiná a je třeba vždy přistupovat k situaci ohledně staveb, rekonstrukcí, změn, úprav a podobně individuálně. Nebojte se přijít zeptat, co vás zajímá, či nevíte-li si rady. Společně najdeme odpovědi. Jména a postavy v článku jsou smyšlené
a podobnost s vámi či vašim sousedem je čistě náhodná.
Na shledanou příště….
Vûra Obkráãilová, Stavební úﬁad Dﬁevohostice
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Kůrovcová kalamita
v dřevohostickém lese
S kůrovcovou kalamitou se potýkáme v celé České republice, v současné době
spousta drobných vlastníků lesa není schopna pružně reagovat na stav jejich lesů
a intenzivně likvidovat dřevo napadené lýkožroutem smrkovým. Prevencí a likvidací
je včasné pokácení napadených jedinců a odvoz dřevní hmoty na pilu k dalšímu zpracování, anebo aplikací požerového insekticidu na napadenou dřevní hmotu. K rozšíření lýkožrouta smrkového napomáhají také klimatické změny a to mírné zimy a tropická suchá léta.
Situace v dřevohostickém lese není kritická. Soustředili jsme se na nahodilou těžbu smrku v celém lesním celku. Daří se nám postupně likvidovat napadené jedince
a dokacovat zbytky smrkových porostů, následně zalesňovat paseky vhodnějšími listnatými dřevinami jako je dub, lípa, javor a z jehličnanů modřín. Samozřejmě se snažíme o maximální čerpání dotací na obnovu lesa a podporu lesních ekosystémů z Ministerstva zemědělství a Olomouckého kraje. V minulém roce bylo vytěženo cca
600 m3 smrkové dřevní hmoty a vzniklé holiny 1,2 ha.
Dalším škodlivým činitelem, jenž způsobuje chřadnutí jasanů, je patogenní houba
chalara fraxinea, která způsobuje odumírání kořenového systému a následně při silnějších větrech dochází k opakovanému vyvrácení jedinců. Tyto vývraty jsou systematicky likvidovány nahodilou těžbou porost po porostu. V Evropě je chalara rozšířena a identifikována již od počátku 90. let a není proti ní žádná prevence, tudíž jasan
i smrk nemá nejen v dřevohostickém lese žádnou budoucnost.
V měsíci březnu proběhla kontrola Českou inspekcí životního prostředí na lesní
hospodářství. Inspekcí nebyly shledány žádné nedostatky. Líbilo se jim, že se snažíme o přirozenou obnovu lesa, a to ve vybraných lokalitách, kde se úspěšně zmlazuje dub, habr, javor a místy i modřín, což jsou vhodné dřeviny pro tato stanoviště. Bohužel zmlazení bylo značně poškozeno okusem zvěře, a to i při umělé obnově tam,
kde se dostane zvěř do oplocenek, a proto inspektoři doporučili zvýšenou redukci
spárkaté zvěře, aby nevznikaly škody touto zvěří na lesních porostech v majetku městyse Dřevohostice.
Ing. Tomá‰ Smékal, lesní hospodáﬁ
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Ukliďme svět, ukliďme Česko
V letošním roce probíhal úklid našeho městečka i s přilehlým okolím kolem komunikací již týden před a týden po oficiálním dnu, kterým byla chladná a částečně
i deštivá sobota 6. dubna 2019. Cílem všech činností bylo nejen uklidit naše okolí,
ale i společné zapojení různých zájmových skupin lidí, škol, spolků i jednotlivců v různých časových úsecích, podle toho, jak to komu vyhovovalo. V letošním roce se akce
zúčastnilo 54 dobrovolníků, z toho 36 dětí, nejen ze základní školy v Dřevohosticích,
kteří uklízeli okolí své školy, dále uživatelé z Domova Dominika Dřevohostice, kteří
zvelebovali prostředí zámecké zahrady, dobrovolní hasiči sbírali kovový šrot a již nepoužitelné elektrospotřebiče. Velký kus práce odvedla i paní Končitíková, pracovni-

ce obce, která vyčistila příkopy
přístupových komunikací ze směrů Bystřice pod Hostýnem, Holešov a Radkovy. Celkem bylo nasbíráno 1 350 kg směsného
odpadu, 50 kg skla, 18 kusů
pneumatik, dokonce takové,
které bychom v remízku směrem
k Šibencům ani nečekali.
Poděkování patří nejen všem
účastníkům, ale také společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s., která
finančně podpořila tuto akci
v Dřevohosticích.
Jaroslav Janãík

Starosta děkuje
• družstvu dřevohostických hasičů ve složení David Stiskálek, Radek Tomčík, Jiří Dočkal, Michal Navrátil, Patrik Josiek a Pavel Čížek, které se ve dnech
30. – 31. března zúčastnilo již 18. ročníku noční hasičské soutěže Radslavská přilba a obsadilo pěknou 3. příčku.
Družstvo hasičů ve stejném složení se zúčastnilo ve dnech 27. – 28. dubna noční hasičské soutěže v obci Zlaté na Slovensku. Soutěžilo se zde v 15 disciplínách
a proti sobě stálo 11 týmů. Naši hasiči se umístili na 1. místě, podařilo se jim navázat na předešlé 2 ročníky a už potřetí v řadě zde zvítězili.

• všem občanům, kteří pomáhají udržovat zelené plochy a zvelebují veřejná
prostranství v obci a také všem, kteří udržují pořádek kolem kontejnerů na bioodpad a tříděný odpad
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Na břehu říčky Bystřičky naproti ulici Nábřeží je strom – javor, podle
mého odhadu asi osmdesátiletý.
Přes všechny povodně, které byly,
zůstal jen jeden, původně byly tři.
Dobromila Hynková

Informace z úřadu městyse
Upozorňujeme občany, kteří dosud nezaplatili poplatek za TKO, že byl splatný
do 30. 4. 2019. Pokud jste to nestihli, poplatek uhraďte co nejdříve na pokladně Úřadu městyse Dřevohostice nebo na účet číslo 187721747/0300, spec. symbol: 1340,
var. symbol: číslo popisné domu.
Sazba poplatku pro poplatníka, t. j. pro fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci
(případně osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) činí
490 Kč/osoba/rok 2019.
Při nezaplacení poplatku do 30. 4. 2019 může být rozhodnutím rady městyse
navýšen až na trojnásobek původní částky (podle zákona 565/1990 Sb., § 11).
Ve stejném termínu je splatný poplatek za psa, roční sazba poplatku za každého
psa je 100 Kč.
Opět, jako každý rok v tuto dobu, připomínáme, že platí obecně závazná vyhláška městyse Dřevohostice č. 1/2010 o regulaci hluku. Při práci na zahradě a kolem
domu dodržujte, prosím, tuto vyhlášku a dopřejte svým sousedům klid k odpočinku.
Práce s hlučnými stroji a nástroji je touto vyhláškou zakázána
v pracovní dny
od 00.00 do 06.00 a od 20.00 do 24.00 hodin
v sobotu
od 00.00 do 08.00 a od 20.00 do 24.00 hodin
v neděli a o svátcích
od 00.00 do 09.00 a od 12.00 do 24.00 hodin.
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V˘znamné Ïivotní jubileum
si v měsících květnu, červnu a červenci 2019
připomenou tito naši spoluobčané:
93 let
Antonie Mrázková

81 let
Josef Kučerka

88 let
Stanislav Dvořáček
Josef Jemelík
Ladislav Polášek

80 let
Drahomíra Březinová
Jarmila Kuželová
Danuše Štěpánová
Anna Salvetová

87 let
Božena Bahounková
84 let
Bohumila Vaculíková
83let
Jan Kojecký
82 let
Emilie Bednářová

70 let
Vladimír Lapáček
František Srovnalík
Miroslava Švecová
65 let
Ladislava Ročáková
Milan Sedlář
Jana Kropáčová
Antonín Školoud

75 let
Eva Gardavská
Jaromír Perutka
Ilona Růžičková
Pavla Karásková
Ladislav Foukal
Karel Študent

60 let
Hana Kotasová
Marie Habčáková
Anna Vašinová
Ladislav Koutný
Helena Kojecká
Stanislava Mikšánková
Jaroslav Polášek

V‰em jubilantÛm blahopﬁejeme.



Uzavﬁená manÏelství
Martin Sobek a Hana Bičanová
René Drobík a Pavlína Hudecová

Blahopﬁejeme!



Narozené dûti

Hana Gomolová ❦ Liliana Štaffenová ❦ Vojtěch Tomčík ❦ Adriana Tallová

VáÏení rodiãe, vítáme Va‰e dûÈátka a pﬁejeme jim i Vám mnoho zdraví
a radostn˘ch chvil.



Z na‰ich ﬁad ode‰li

Oldřiška Klevetová ❦ Stanislav Gaďourek

VáÏení pozÛstalí, pﬁijmûte upﬁímnou soustrast
nad ztrátou blízkého ãlovûka.
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Neznám ãlovûka, kter˘ by vstal od televizního zpravodajství
a cítil se ‰Èastnûj‰í, ale na poli nebo na zahrádce se to dûje
dost ãasto.
Václav Cílek

SDH Dﬁevohostice ve spolupráci s Mûstysem Dﬁevohostice
zvou na tradiãní

KÁCENÍ MÁJE
25. kvûtna 2019 ve 14.00
v areálu zámecké zahrady
v DŘEVOHOSTICÍCH
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Program
Vystoupení skupiny VALMONT – historick˘
‰erm království vala‰ského, nafukovací
atrakce pro dûti, ruãní dílniãka, jízda na
SEGWAYI, soutûÏe pro dûti, balónky
pro radost, malování na obliãej,
KÁCENÍ MÁJE.
Veãerní program
• Po setmûní OHNIVÁ
SHOW skupiny
BOCA FUEGO
• od 20.00 DISKO

Vstupné 60 Kã
dûti zdarma
v‰echny atrakce zdarma

Zámek
Dřevohostice
otevřeno květen,
červen, září,
pouze v neděli,
prohlídky vždy
v 9, 11, 13 a 15 hod.
červenec–srpen
každodenní služby
infocentra
9–12, 13–16 hod.
mimo pondělí
muzeum hasičské
historické techniky
v předzámčí
Veãerní prohlídka zámku aneb Jak dﬁevohostiãtí bûhem staletí jaro vítali
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