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Vánoce na zámku

Úvodník
Nový rok není zas až tak moc nový. Je už dvoutisící osmnáctý a to je jen od počátku počítání našeho letopočtu. Čas existoval i před tím, než jsme roky začali počítat, a taky předtím, než jsme uměli počítat. Zrychluje se, anebo asi my žijeme rychleji. To co dnes známe a umíme, to by nás mělo vést až téměř k dokonalému stavu.
Jenže my ani nevíme, jestli to, co děláme, je lepší, nebo jestli je to jenom nové. Rozhodně bude vždy důležité, co dobrého jsme vykonali pro druhé. A tak až jednou dostaneme u nebeské brány otázku: „S čím přicházíš?“ měli bychom umět jasně odpovědět. Vydělané peníze nebo kariéra ve sportu, byznysu nebo v politice tu nebudou
mít žádnou cenu, pokud to naše celoživotní jednání nepovede ku prospěchu všech.
Důležitá a základní je a vždy bude společná vize a společné směřování. Určitě je dobré věřit lidem kolem sebe a vést s nimi debatu nad tématy jak posunout a proměnit
plány v konkrétní cíle. Určitě je dobré pomáhat a sám sebe moc vážně nebrat. Zachovat si měkké srdce a zapomenout na osobní prospěch.
Já se třeba snažím řídit lidi tak, jak to cítím. Někdy kamarádsky a někdy trochu
méně, ale vždycky je dobře, když i ti ostatní mohou rozhodovat o svých věcech a nad
svým polem působnosti. Silným motorem je radost a úžasné je, když můžete někomu zapojit do těla trochu novou verzi softwaru. Někoho povzbudit, aby opustil svou
starou zajetou bublinu, a dodat mu chuť a možnost vyzkoušet nové věci. Z větších
problémů udělat malé, třeba jen nepatrné, a taky trochu kultivovat firmu. A když se
pak na konci každého roku ohlédnete, tak se solidní přístup a věnované úsilí musí na
výsledku projevit. Neztrácejte čas věcmi, které vás nebaví, a držte si smysl pro realitu. Každý přece musí vědět, že když si pořídí domů namísto psa tygra, tak dál už
s psími granulkami na něj nevystačí. Nezapomeňte, že blb je nezničitelný, protože se
čte zepředu i zezadu stejně, a proto je mu jedno, když se vy, anebo celý svět třeba
stavíte na hlavu. Hýčkejte si své sny i v roce 2018 a věřte, že srandy je dost, akorát
někdy není celá k smíchu…
Petr Dostál, starosta
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Kaleidoskop
Se zájmem jsem si přečetl v minulém čísle zpravodaje pěkný článek paní Kvasnicové o historii domu č. p. 72, stojícího hned vedle radnice. Dům, zachycen na fotografii z období třicátých let minulého století, kdy mu ještě bohaté fasádní prvky dávaly měšťanský lesk, utrpěl pozdějším vývojem nemalé šrámy. Mnoho z těch
autentických fasádních prvků odnesl čas. Jako by dům i špatně stárnul a žluknul. Intenzivní červená linka působila až rušivě a on samotný, možná právě protože na rozlehlém Náměstí zažil dříve chvíle radosti, pouťových atrakcí a trhů, trucoval a k okolí moc příjemně nepůsobil. Rozhodli jsme se ho obnovit. Ten dům svou historii má
a určitě bohatou. Navrátit mu však trochu více věrohodnosti a přitom udržet aspoň
zlomek úcty k původnímu prvorepublikovému stylu se zdálo až nemožné. Předlohou
nám byl jeden z Tomanových obrazů, zachycujících dům a radnici na počátku válečných let. Proto ta smetanová zeleň, a proto šambrána kolem
oken jako pasparta kolem obrazu. Penetrační nátěr překryl
staré trhliny a vyplnil všechna
poškození, klempířské prvky
přesáhly parapet. Fragmenty
a jinými zdobnými prvky jsme
šetřili a dali tak na moudrost
předků. Vždyť méně je někdy
více...
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V polovině měsíce ledna jsme požádali ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na opravu místní komunikace na ul.
Lesní. Nejprve však musel být ve zkráceném termínu vypracován společností
Printes stavební projekt a aktualizován
pasport obecních komunikací. Oprava
úseku začíná asi 30 metrů od místa napojení na krajskou silnici u restaurace
„Na Špici“ a končí druhým napojením na
nezpevněnou účelovou silnici u „horní
bytovky“. Pokud však bude dotace poskytnuta, jsme rozhodnuti z obecního
rozpočtu vybudovat dalších necelých
100 metrů nové vozovky až po křižovatku u pana Jiřího Vašiny a také vyměnit
dlažbu stávajících chodníků po celé délce ulice. Délka opravovaného úseku by
měla být asi 280 metrů, upraven by měl
být příčný profil vozovky a hlavně by měl
být položen nový asfaltový povrch. Chtěl
bych poděkovat všem majitelům pozemků, kterých se stavba dotýká, že
nám dali kladné vyjádření k projektu.
Bylo totiž podmínkou pro získání stavebního povolení od Magistrátu města Přerova. Tak doufáme, a ve skrytu duše věříme, že naše žádost bude ministerskými úředníky příznivě bodově ohodnocena a vybrána k poskytnutí dotace.
Na stejné pražské ministerstvo jsme zasílali žádost o dotaci na pořízení nových
herních prvků na zahradu naší mateřské školy. Do přípravy projektu se zapojily děti,
které vyjádřily svou představu o dětském hřišti v kreslené podobě a my jsme zase
svou představu, vyjádřenou aspoň trochu technicky, konzultovali s možnými dodavateli akce. Tři současné herní prvky na zahradě umístěné se dají označit už jako fosilie, jejchž stáří nikdo není schopen dohledat. A tak po dokončení fasády objektu
chceme děckám zpříjemnit i pobyt na čerstvém vzduchu a podstatně zlepšit vybavenost mateřské školy. Odhadovaná investice je ve výši asi 0,5 mil Kč.
A teď se už musíme zabývat GDPR. Novým souborem nařízení, které přináší revoluci v ochraně osobních dat občanů. Nová legislativa přicházející z Bruselu. Říká
se tomu největší strašák dnešní doby. Horší než SARS, AIDS nebo ptačí chřipka.
Z každé strany prší pozvánky na konference, semináře nebo workshopy. Odborníci
nás vážným tonem a se soucitným pohledem varují... Je třeba vypracovat analýzy,
jak správně vypracovávat nové analýzy. Jak zpracovávat osobní data občanů, jak
uchovávat fotografie a videa, jak nakládat s emaily, telefonními čísly, s adresami, se
zdravotními údaji, s náboženskou příslušností či se sexuální orientací.... Jediné, co
naprosto přesně víme, že od 25. května už bude vše úúúplně tajné...
Petr Dostál
Dﬁevohostick˘ zpravodaj 4/2017
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Volba prezidenta České republiky
Jak jsme volili v Dřevohosticích?
I. kolo volby proběhlo ve dnech 12. a 13. ledna 2018. Z 1214 oprávněných voličů
jich přišlo odevzdat svůj hlas 698 to je 57,5 %. Platných hlasů bylo 694 a po jejich
sečtení došla okrsková volební komise k těmto výsledkům:
kandidát
Miloš Zeman
Jiří Drahoš
Michal Horáček
Marek Hilšer
Pavel Fischer
Mirek Topolánek
Petr Hannig
Jiří Hynek
Vratislav Kulhánek

platné hlasy
358
155
62
55
41
9
6
5
3

celkem v %
51,58
22,33
8,93
7,92
5,90
1,29
0,86
0,72
0,43

Po sečtení hlasů v celé republice do II. kola volby prezidenta ČR postoupili Miloš
Zeman (38.56 % hlasů) a Jiří Drahoš (26,6 % hlasů).
II. kolo volby proběhlo ve dnech 26. a 27. ledna 2018. U nás v Dřevohosticích
z 1212 oprávněných voličů využilo svého volebního práva 786, to je 64,85 %. Platných hlasů bylo 785, z nich bylo 529 (67,38 %) pro Miloše Zemana a 256 (32,61 %)
pro Jiřího Drahoše.
Vítězem voleb a prezidentem republiky se stal Miloš Zeman, který dostal 2 853 390
hlasů, což je 51,36 %. Jiří Drahoš obdržel 2 701 206 hlasů, tedy 48,63 %.
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Mikulášský podvečer
5. prosince 2017
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Vánoce na zámku
Vánoce pořádá Ježíšek a dělá to proto, aby byli dospěláci naměkko. On totiž stejně
jako každé jiné děcko ví, že po rozněžnělém dospělákovi lze ledasco chtít. A to je ten
důvod, proč se během Vánoc musí dít tolik věcí s jediným cílem… udržet dospělé lidi
v nostalgickém rozpoložení tak, aby byli lépe přístupní dětským přáním. Běžně to lidi
zvou kouzlem Vánoc. A abychom to Ježíškovi trošku usnadnili, také jsme se na zámku
připojili a uvedli pěknou řádku návštěvníků do stavu předvánočního omámení.
Začali jsme s tím v pondělí 11. prosince. Zavítal k nám totiž proslulý a smíšený pěvecký sbor Vokál z města Přerova. Toto senzační pěvecké těleso účinkovalo na našem zámku již mnohokrát a vždy s ohromujícím úspěchem. Členové Vokálu jsou proslulí především perfektním přednesem, rovněž odolností vůči chladu našich chrámů
a zámků, širokým repertoárem a zejména železnou kázní, za kterou vděčí své laskavé umělecké vedoucí MgA. Kamile Zenklové. Vokál u nás provedl velkolepou, byť
v Dřevohosticích přece jen méně známou „Českou mši vánoční“ J. J. Ryby. A že třicet vytrénovaných hrdel dokáže vytvořit již řádný umělecký dojem, to může potvrdit
mnoho spokojených posluchačů.
Hlavní dávku předvánočního povznesení jsme si však naplánovali na sobotu
16. prosince s tím, že nikdo neodejde ze zámku, aniž by se netetelil vánočním rozechvěním. Rafinovaně to začaly naše dětičky a paní učitelky z mateřské školky Pramínek. Děcka zavzpomínala na staré vánoční lidové tradice a během roztomilých tanečků, říkanek a písní chladnokrevně pozorovala, jestli to na rodiče dostatečně zabírá.
A zabíralo to perfektně. Po školce jsme na lidi nasadili už přece jen zkušenější muzikanty z hudební školičky Mirky Buchtové. A bylo milé pozorovat, jak se hrudní koše
rodičů a rodiček dmuly pýchou pěkně popořadě, tak jak jednotlivé děti vystupovaly.
Když se hrdí rodičové po velikém potlesku uklidnili a dali zase trošku do pořádku, čekal na ně velmi překvapivý závěr. Do vánočně vyzdobeného a pěkně vytopeného dřevohostického zámku totiž zavítal sám slavný „Malý princ“. Většina z nás si do té doby
myslela, že Malého prince zná, stejně jako ho zná velmi mnoho obyvatel naší planety. Většina z nás dobře věděla, že je tento příběh dojemný a že nutí člověka přemýšlet a většina z nás to vlastně nikdy neudělala. Ovšem naši kluci a sestřičky z domo-
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va Dominika se nikoho neptali na výmluvy, proč jsme do teď neměli na
přemýšlení chuť a ani nás nijak nevarovali, že od nynějška Malého prince
hned tak z hlavy nedostaneme. V jejich podání je ten malý hoch opravdový snílek. Malý chlapec, který sní
o nejobyčejnějších věcech na světě.
Nejobyčejnějších pro nás ostatní lidi.
Lidi, co si myslí, že jsou bez vady.
Zatímco běžela vystoupení dětí,
v dalších komnatách a sálech našeho
zámku pilně vystavovalo téměř dvacet jarmarečníků své lákavé zboží.
A že se jednalo o výstavu vánoční, tak
se všechny ty krásné věci hezky třpytily, cinkaly nebo voněly. A dobře vánočně naladění dospělí ty věci obdivovali a nakupovali a všichni byli rádi
na světě. Zvláště pak, když se mohli
občerstvit dobrotami a svařeným vínem připraveným a laskavě naservírovaným našimi děvčaty z klubu seniorů. A to je vlastně vše, co jsem
vám chtěl povyprávět. Jen bych ještě
rád poděkoval všem, kdo pomohli
tuto hezkou chvíli na zámku připravit,
a také všem kdo nás přišli navštívit.
Buďte zdrávi.
Jiﬁí Kasperlik, kastelán
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Olomoucké saxofonové kvinteto,
jehož členem je i pan Jindřich Večeřa, dřevohostický rodák, zpříjemnilo adventní
neděli 10. prosince. Na náměstí zahráli vánoční melodie a koledy.

Dřevohostice zpívaly koledy
společně s celým Českem ve středu 13. prosince 2017.
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Betlémské světlo
Motto pro rok 2017 „Dívejme se srdcem“
Letošní motto souvisí se skutečností, že Betlémské světlo je s námi již sedm dnů
před Štědrým dnem a dává tak možnost využít jeho potenciál k radosti druhých. Abychom mohli dělat radost druhým, je potřeba se dívat srdcem.
Jako každoročně bylo i letos za spolupráce skautů Betlémské světlo rozváženo v neděli 17. prosince 2017 po celé naší vlasti. U nás v Dřevohosticích se objevilo opět díky
Jiřímu Zbíralovi již ten den odpoledne na Vánočním koncertu v sokolovně. Na dřevohostické náměstí samozřejmě jako tradičně dorazilo také. Mnozí z nás si Štědrý den
bez této krásné tradice už neumí představit, proto si pro něj k betlému přichází stále
více lidí. Dřevohostické náměstí se opět rozeznělo klapotem kopyt koníků z JK Gracie
pro radost všech dětí a opět nechybělo ani vystoupení pánského pěveckého souboru
Fčelka, který naplnil zvukem krásných koled a vánočních písní celé náměstí.
Myslím, že všichni, kdo si pro Betlémské světlo přišli, mi dají za pravdu, že tam
byla krásná atmosféra, všichni byli spokojení a veselí a všem bylo dobře. A myslím,
že to nebylo jen díky výbornému svařáku, který připravily členky JK Gracie. Všichni,
aniž bychom si to uvědomili, jsme se sladili s letošním mottem, otevřeli svá srdce, dívali se srdcem a přáli radost druhým.
Michaela Roubalíková
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Vánoční koncert
Moravské Veselky
17. prosince 2017
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Slavnostní koncert ke 300. výročí
narození Josefa Schreiera
– nejvýznamnější osobnosti kantorské
barokní hudby na Moravě
V sobotu 30. prosince 2017 uspořádal Vlastivědný spolek Žerotín Dřevohostice ve
spolupráci s městysem Dřevohostice v kostele sv. Havla v Dřevohosticích slavnostní koncert k uctění 300. výročí narození dřevohostického rodáka – barokního skladatele, kantora Josefa Schreiera. Jeho dílo bylo po mnoho let téměř zapomenuto.
Jeho překrásná moravská vánoční mše „Missa pastoralis in C boemica“ a jeho
„Pastorella in D“, jež vycházejí z valašského lidového prostředí, zazněly v jedinečném
provedení olomouckých chrámových pěveckých sborů (60 účinkujících) „Chorus Mauritiensis“ (sbormistr MgA. Tomáš Klásek) a „Conspirito“ (sbormistryně Veronika Pudlová). Sóla: soprán Marie Štěpánová, mezzosoprán Věra Veselá, tenor Josef Kocůrek, bas Vladimír Třebický, hrál komorní orchestr, dirigent MgA. Tomáš Klásek.
V úvodu slavnostního koncertu přednesla vánočně laděné verše jednoho z nejlepších našich básníků – Jana Skácela naše skvělá herečka – paní Hana Maciuchová, jež spolu se senátorkou RNDr. Jitkou Seitlovou nad koncertem převzala záštitu.
Skvělý – bohužel už zesnulý – muzikolog – profesor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně – PhDr. Jan Trojan, CSc. (1926 – 2015) – objevil osobnost a dílo
skladatele ve vztahu k jeho rodným Dřevohosticím. Podle něj je dřevohostický rodák
mimořádnou osobností kantorské hudby na Moravě. Jeho vánoční mše byla složena kolem roku 1755 (tedy o více než 40 let dříve než všeobecně známá vánoční mše
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Hana Maciuchová
J. J. Ryby) a je unikátní tím, že po stránce melodiky i textu vychází z valašského lidového prostředí, je velice zpěvná a je radostnou oslavou narození Ježíše Krista.
Josef Schreier byl podle historických zápisů pokřtěn dne 2. ledna 1718 v kostele
sv. Havla v Dřevohosticích, kde absolvoval základní vzdělání a získal i základy hudby. Jako mladý učitel přichází do Bílovic u Uherského Hradiště, kde se v roce 1740
oženil s dcerou tamního zemřelého rechtora – s Annou Burešovou. Do manželství se
narodilo jedenáct dětí, z nichž však polovina zemřela v raném věku. V Bílovicích pravděpodobně složil svá nejvýznamnější díla, avšak po roce 1760 už o něm v tamních
archivních dokumentech není zpráv. Předpokládáme, že Josef Schreier odešel do
tehdejších Uher (na Slovensko), kde jeho syn Norbert po studiích působil jako profesor a později jako rektor na piaristických gymnáziích. Syn Norbert byl velmi vzděla-
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ný, stal se členem Uherské učené společnosti a patřil k nejvzdělanějším slovenským
národním buditelům skupiny kolem Antonína Bernoláka.
K dílu našeho skladatele patří: valašská vánoční mše – „Missa pastoralis in C boemica“, latinská slavnostní mše – „Missa solemnis“, kratší vánoční skladby z lidového prostředí – „Pastorella in D“, „Pastorella in A“ a zpěvohry: „Aurea libertas“ (Zlatá
svoboda) a „Veritas exulans“ (Vyhnaná pravda). Údajně složil tři velikonoční oratoria.
Předpokládá se, že se v archivech objeví jeho další díla.
Významný současný muzikolog – profesor Masarykovy university v Brně –
PhDr. Miloš Štědroň, CSc. hovoří o tom, že dílo skladatele Josefa Schreiera má již
evropský přesah.
Více o skladateli na wikipedii – heslo Josef Schreier
Slavnostní koncert ke 300. výročí narození dřevohostického rodáka, kantora Josefa Schreiera byl důstojným uctěním památky geniálního dřevohostického rodáka. Jeho
překrásnou hudbu si v dřevohostickém kostele vyslechlo více než 400 nadšených posluchačů, nejen z Dřevohostic, ale i z celého širokého okolí. Přijeli zájemci o naši krásnou hudbu z Přerovska, z Bystřicka, z Koměřížska, z Otrokovic i z Ostravy.
Zpěváci, hudebníci i hosté a naše skvělá herečka – paní Hana Maciuchová se pak
setkali při přátelském posezení na dřevohostické faře a odjížděli domů naplněni krásnými zážitky a pocity z nádherné barokní hudby dřevohostického skladatele, jehož hudba o letošních Vánocích zazněla v Padubicích, ve Zbraslavi u Prahy a dokonce na Slovensku ve městě Prievidza.
Mgr. Zdenûk Smiﬁick˘, pﬁedseda
Vlastivûdn˘ spolek Îerotín Dﬁevohostice

Důstojné vzpomínkové setkání
k 60. výročí havárie bombardéru Il-28
v dřevohostickém lese
V neděli dne 19. listopadu 2017 se za ne moc vlídného, ale chvílemi i slunečného
podzimního počasí u pomníčku tragédie v dřevohostickém lese sešlo asi osmdesát
občanů z Dřevohostic a z blízkého okolí, aby uctilo památku letců z přerovské letecké základny – 24. bombardovacího pluku, kteří před šedesáti lety – dne 19. listopadu 1957 vzlétli na bombardéru IL-28 ke cvičnému letu.
Posádku tvořili: poručík Miloslav Matějka (narozen r. 1932) – pilot, nadporučík František Spurný (narozen r. 1929) – navigátor a staršina Bohumil Utínek (narozen r. 1931)
– střelec a radista. Po startu z bochořského letiště letoun vzlétl do výšky asi 2000
metrů a prováděl cvičný let. Po zatáčení směrem k Přerovu došlo pravděpodobně
k technické závadě, posléze k výbuchu a bombardér zachvátily plameny. Letoun se
dostal do střemhlavého letu a velkou rychlostí se zřítil do dřevohostického lesa v části zvané Zadní les. Po pádu letadla na místě dopadu vše hořelo. Zůstal zde rozsáhlý
kráter o poloměru asi deseti metrů a kabina letadla, z jehož posádky nikdo nepřežil,
se zabořila do hloubky asi sedmi metrů.
Dﬁevohostick˘ zpravodaj 4/2017
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Příčina letecké havárie nebyla nikdy řádně vyšetřena. Zodpovědné vojenské vyšetřovací orgány byly v té době zavaleny politickými událostmi, které souvisely s volbou prezidenta republiky. Ta shodou okolností probíhala v právě v den letecké tragédie, kdy byl po úmrtí prezidenta Antonína Zápotockého zvolen novým prezidentem
Antonín Novotný.
Podle řádky očitých svědků, kteří náhodou zahlédli havárii letadla, se letoun zřítil
na základě znaků, jež připomínaly technickou závadu stroje.
Letošní vzpomínková akce na místě tragédie se uskutečnila na velmi důstojné úrovni. Čestnou stráž u pomníku držely delegace spolku Letci Přerov, dále delegace klubou vojenských výsadkových veteránů plukovníka Vladimíra Maděry ze Zlína v čele
s majorem Josefem Krausem a představitelé dřevohostického Sokola, dále představitelé Sboru dobrovolných hasičů Dřevohostice v čele s jeho čestným předsedou Jiřím Zbíralem. Ti měli spolu se zesnulým nadšencem a přímým svědkem události –
Antonínem Ležákem z Radkov největší zásluhu na tom, že se na zahynulé letce ani
v minulosti nezapomínalo a v roce 2007 zde byla jejich zásluhou instalována vkusná
pamětní deska s fotografiemi zahynulých letců, jež byla letos obnovena.
V úvodu pietního aktu promluvil starosta městyse Dřevohostice – Petr Dostál, jenž
ve svém velmi emotivním projevu shrnul základní fakta tragédie. Svou zdravici pronesl předseda celostátní organizace Svazu letců České republiky – generálmajor
Ing. Jiří Kubala. Dále promluvil historik Svazu letců České republiky – plukovník
PhDr. Oldřich Rampula, který přijel z Brna. Následoval projev předsedy spolku Letci
Přerov – generála Karla Janouška – Lubomíra Hrubana a svými autentickými vzpomínkami na tuto tragickou událost přispěl přímý svědek – pan Stanislav Miklulec z Potštátu. Jako 18letý mladý muž tehdy pracoval jako kovář na Státním statku v nedaleké Šišmě a po havárii byl jako jeden z prvních na místě leteckého neštěstí.
Vzpomínkového aktu se zúčastnila i sestřenice jednoho z pilotů – Bohumila Utínka –
paní Marie Hejníková s manželem Josefem z Roštění.
16
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Po minutě ticha a po tónech trubkového sóla Večerky položily delegace smuteční věnec a kytice a zazněla československá státní hymna v podání dřevohostické dechovky
řízené Petrem Mikešem, jež svou hudbou rovněž přispěla k důstojnému setkání.
Na závěr celé akce se účastníci pietního aktu sešli ke krátkému přátelskému posezení v dřevohostické restauraci „Na Špici“.
Zdenûk Smiﬁick˘

K činnosti Vlastivědného spolku
Žerotín Dřevohostice
Dne 17. září 2017 uspořádal Vlastivědný spolek Žerotín Dřevohostice pro zájemce z našeho městečka i z okolních obcí zajímavý vlastivědný zájezd za krásami zámků jižní Moravy. Půl roku před zájezdem jsme se sešli na poradě s panem Ing. Ladislavem Foukalem a v družné diskusi promysleli náš zájezd.
Naší první zastávkou byl zámek Lysice, který vznikl na místě vodní tvrze pánů
z Kunštátu. Základy renesanční přestavby zámku i úpravy zahrady se datují do poloviny 16. století. K barokní přestavbě došlo za rodu Serenyiů. Na počátku 19. století získali zámek i panství Dubští z Třebomyslic, jimž sloužil zámek až do roku 1945.
Na zámku často pobývala a psala své romány a povídky z venkovského prostředí
19. století rakouská spisovatelka obdoba naší spisovatelky Boženy Němcové – Marie Ebner Eschenbachová. Jejím dodneška aktuálním dílkem je krásná povídka o věrném psovi „Krambambuli“. U cesty do zámku je také rarita – psí hřbitov.
Po krátké jízdě jsme se ocitli u zámku Kunštát, jehož počátky sahají až do13. století. Tehdy byl majitelem Kuna ze Zbraslavi a na Kunštátu. V roce 1414 získávají tento majetek pánové z rodu Bočka staršího z Poděbrad. V druhé polovině 15. století se
na výstavbě podílel právě český král z tohoto rodu – Jiří z Poděbrad. Následuje řada
Zámek Boskovice
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držitelů. Posledními majiteli panství je rod Coudenhove-Honrichs. Interiér zámku je
rovněž velmi vkusně upraven.
Mezi velké zajímavosti zájezdu patřila prohlídka Jeskyně blanických rytířů v Rudce u Kunštátu. Je dílem sochařského samouka Stanislava Rolínka, mladého sochařského nadšence, který onemocněl tuberkulózou. Vytvořil zde galerii soch, z nichž vynikala 14 metrová socha prezidenta T. G. Masaryka, jež však musela být za okupace
zničena a zůstaly jenom obrovské boty. V jeskyni zhotovil sochy blanických rytířů
v čele se sv. Václavem na koni a několik dalších soch. Z nich vyniká hlavně krásný
lev – jako symbol našeho státu. Bohužel déšť neustával, takže kouzelná následující
pocitová zahrada nás minula. Po krátké jízdě jsme navštívili poslední zámek – výstavné Boskovice. Ty původně patřily rodu ze Zástřizl a později panství přišlo do rodu
Dietrichsteinů. V roce 1856 se zámek dostává do vlastnictví rodu Mensdorf-Pouilly,
jehož představiteli byl zámek, o něž velmi dobře pečuje, vrácen v roce 1991.
I přes velkou nepřízeň počasí zájezd účastníkům přinesl mnohé pěkné zážitky z poznání našich krásných historických památek a jsme rádi, že nikdo z cestovatelů neonemocněl.
Mgr. Zdenûk Smiﬁick˘,
Vlastivûdn˘ spolek Îerotín Dﬁevohostice

První podzimní zámecký ples
navázal na tradici
Myšlenka uspořádat ples vznikla v loňském školním roce v hlavách osmáků, letošních deváťáků, současně s přáním uspořádat taneční. Dlouhé roky jsme byli přesvědčeni, že povrch ve školní tělocvičně tyto záležitosti vylučuje, ale taneční mistři, manželé
Tumpachovi z Hranické taneční školy, nás vyvedli z omylu a vše se podařilo. Slečny sice
musely zapomenout na boty na podpatcích, ale vynahradily si to při poslední lekci a prodloužené, které proběhly na zámku, vše ke spokojenosti dětí, rodičů i tanečních mistrů.
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Ve školní kronice jsme našli záznam o posledním plese SRPŠ téměř před čtyřiceti lety, přesně 20. ledna 1978. Rozhodli jsme se proto, že zkusíme obnovit tradici
a s elánem jsme se pustili do příprav. Velké poděkování patří vedení městečka, které nám vyšlo vstříc s přípravou zámeckých prostor, a dětem a učitelům naší základní školy, kteří přispěli ke krásné výzdobě. Téma bylo jasné, proto jsme všichni sháněli okrasné dýně a podzimní dekorace, aby se všem na našem prvním podzimním
zámeckém plese líbilo. Se stejnou pečlivostí jsme se pustili i do ostatních příprav tak,
aby byli všichni spokojeni. Připravili jsme podzimní kulinářské speciality a ve čtvrtek
16. listopadu 2017 to pak všechno mohlo vypuknout. K výborné zábavě přispěla kapela Galaxy a po úvodním slovu nám naši deváťáci a osmáci předvedli taneční vystoupení, abychom viděli, co se v tanečních naučili. A všem to moc slušelo! A nutno
říci, že se tančilo již od první písničky, kterou kapela hrála až do poslední ve dvě hodiny ráno, parket za celou dobu nezůstal prázdný. Myslím, že jsme si to výborně užili nejenom my pořadatelé, ale hlavně všichni hosté, kteří nás a naše úsilí přišli podpořit. O zpestření programu se postarala Hranická taneční škola s ukázkami tanců
a všem určitě udělala radost i bohatá tombola.
Výdělek z celé akce bude věnován dětem, jednak na podporu školních aktivit a jednak na akce pořádané naším spolkem Sdružení rodičů a přátel dětí ZŠ Dřevohostice. Všichni pořadatelé jsme se však shodli na tom, že i kdyby nebyl ples výdělečný,
radost v očích osmáků a deváťáků, kteří si báječně ples užili a tančili jako o život, byla
k nezaplacení. Takže na pořádání příštího podzimního plesu už se těšíme a vy můžete také.
Michaela Roubalíková a cel˘ t˘m SRPD

Počasí 2017
K pravidelným rubrikám čtvrtého čísla našeho zpravodaje patří vždy přehled rozmarů, překvapení i radosti, které nám připravilo počasí v uplynulém kalendářním roce.
Tady je to nejdůležitější z loňského počasí.
Loňská zima začala hned od 1. ledna správně mrazivou a bohatou sněhovou nadílkou. Leden byl mimořádně chladný – 7. ledna dokonce -19°C, posledního ledna
17 cm nově napadeného sněhu způsobilo v regionu skutečnou kalamitu. Srážkově
byl však leden i únor podprůměrný, i když sníh vydržel celkově po oba měsíce více
než čtyřicet dnů. Naopak v březnu se teploty držely poměrně vysoko – teplotně to
byl druhý nejteplejší březen za dobu měření pana Kužela a 29. březen 2017 se zapsal
rekordní teplotou +21,4°C. Konečně také přibylo srážek.
Jarní počasí v dubnu přineslo několik teplotních rekordů – rekordně studená, ale
i teplá rána se střídala s vysokými denními teplotami – už 2. dubna to bylo 24°C. Nepršelo, dešťové srážky přišly až po 25. dubnu, ale květen zůstal znovu na suchu. Rekordně brzy kvetly stromy – meruňky hned na začátku dubna, třešně okolo desátého. V květnu teploty mírně řečeno bláznily – 10. května klesly pod nulu, v závěru
měsíce dosáhly tropických hodnot. Velmi teplé počasí panovalo i v červnu, ale srážkový deficit se stále zvyšoval a průtok vody v Moštěnce byl minimální.
Dﬁevohostick˘ zpravodaj 4/2017
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Také začátek léta připomínal jízdu na houpačce – tropy, potom ochlazení, od 24. července velký pokles teplot a poslední dva červencové dny opět tropické teploty okolo
33°C. Konečně pršelo. Srpen nás potěšil typickým letním počasím, 3. srpna vyšplhala
ručička teploměru na rekordních 35,4°C. Pokračovalo však velké sucho, které nepotěšilo zemědělce, ani zahrádkáře. Srážky přišly až v září, kdy napršelo dvakrát více srážek
než je normál, ale celý měsíc byl chladný, bez typického zářijového babího léta.
To jsme si užili teprve v polovině října, kdy se denní teploty držely nad 20°C. Poslední říjnový víkend se Českem prohnal orkán HERWART, který u nás naštěstí nenapáchal větší škody. Vydatně pršelo, a tak byl hrozivý srážkový deficit vyrovnán –
do konce listopadu spadlo sto procent celoročních srážek. Déšt se sněhem přišel až
20. listopadu, pořádný mráz -9,9°C 2. prosince. Většina prosince však byla teplotně
nadprůměrná, Vánoce opět na blátě, pak mrzlo a sněžilo, ale na Silvestra pršelo. Sníh
se sice v prosinci objevil třikrát, ale vydržel k lítosti děti vždy jen krátce.

Přehled průměrných teplot a srážek
za rok 2017 – jednotlivé měsíce
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

teploty (°C)
-5,5
1,4
7,8
8,5
15,3
19,6
20,6
21,2
14,2
10,6
5
1,6
průměrná roční 10,1

srážky (mm)
19,2
18,9
34,2
79,2
34,3
57
130,1
31,2
122,4
67,7
63,1
35,6
celkem za rok 692,9

Poděkování patří, jako vždy, panu Františku Kuželovi za poskytnutí podrobných
a přesných informací o loňském počasí.
Hana Sedláﬁová
kronikáﬁka mûstyse
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Už jste to slyšeli?
aneb
Co se událo v naší školičce…
Konec roku je za námi a je na čase si připomenout a zavzpomínat, co
jsme společně s dětmi od začátku nového školního roku 2017/2018 prožívali.
V úvodu bych se vám chtěla trošku představit. Jmenuji se Jana Zátorská. V MŠ
Pramínek jsem od srpna 2017 začínala jako chůva u dvouletých dětí a jako paní učitelka. Jak jsem se vůbec ve školičce ocitla? Když starší dcerka navštěvovala poslední
ročník MŠ Pramínek, v té době nastupovala paní ředitelka Zapletálková a najednou
probíhalo tolik změn, které mne zaujaly. Při zápisu své mladší dcerky jsem se osmělila a rovnou se poptala na pracovní místo paní učitelky. V té době žádné volné místo nebylo. Ale i přesto paní ředitelka na mne nezapomněla. Naskytla se možnost využít pro školičku pomoc chůvy.
Neváhala jsem. Ale kdo je to vlastně
chůva? Její práce sice není pořádně
vyspecifikovaná, ale dalo by se to
shrnout tím, že je ku pomoci paní
učitelce a hlavně dětem, kterým pomáhá při sebeobsluze a jiných činnostech, hraje si s dětmi a zároveň
nabízí náruč útěchy pro děti, které
špatně snáší odloučení od rodičů.
Na začátku školního roku probíhaly na budově MŠ poslední úpravy fasády, které však nikterak neomezovaly pobyt dětí ve školce ani
na školní zahradě. Hned v září se
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uskutečnila „Logopedická intervence“ pod vedením paní Paed.Dr.et.Bc. Evy Strykové. Cílem této intervence bylo vyhledání dětí s logopedickými vadami a následná péče
a náprava řeči. Dle doporučení paní doktorky se rodiče mohli obrátit na logopedickou ambulanci, v případě menších vad se domluvili na logopedické spolupráci s paní
učitelkou Simonou Foukalovou.
V měsíci říjnu se děti a paní učitelky z oddělení Včeliček a Berušek vydaly autobusem do KD Sušil v Bystřici pod Hostýnem, kde na ně čekalo divadelní představení s názvem „Včelí medvídci“. Některé děti jely na divadlo poprvé, takže jistě to pro
ně byl nezapomenutelný zážitek.
Nemůžeme samozřejmě opomenout ani vystupování dětí při „Vítání občánků“. Jedná se o pásmo písní, básniček, případně tanečků, které si děti poctivě připravují. Je
krásné, když si takto dětičky předávají pomyslnou „štafetu vítání“. Většinu z nich také
vítaly děti z MŠ a věřím, že narozená „miminka“ za pár let také budou vítat své následníky. V říjnu nás ještě navštívily děti ze ZŠ Dřevohostice, aby nám zahrály a zazpívaly hudební pohádku Z. Svěráka a J. Uhlíře Budulínek. Děti ze školičky nemohly
z herců spustit oči. Školáci měli pečlivě promyšlené kostýmy a jakmile začali zpívat,
některé dětičky z mateřinky si tiše pobrukovaly známé písně s nimi.
Koncem listopadu přišla do školičky paní učitelka Luljaková ze ZŠ Dřevohostice,
aby s dětmi nazdobila vánoční perníčky. Zdobení měla přizpůsobené pro všechny věkové kategorie, takže nazdobit perníček zvládli i ti nejmenší.
Na začátku prosince už děti netrpělivě očekávaly příchod Mikuláše. 5. 12. 2017
skutečně dorazil. Kde však nechal čerty? Ale no tak. Proč by je bral s sebou, když ve
školičce jsou samé hodné děti – jen některé jsou hodné více a některé méně. Děti
společně zarecitovaly básničky a zazpívaly písničky, aby udělaly Mikuláši radost a on
Dﬁevohostick˘ zpravodaj 4/2017
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je za odměnu podaroval balíčky, ve kterých se objevila i nějaká ta sladkost pro mlsný jazýček.
A po Mikuláši to začalo. Jelikož se blížilo vánoční vystoupení na zámku, děti opravdu poctivě zkoušely pásmo básniček, písniček, tanečků a scének. V den D – 16. 12.
2017 se konalo na zámku vystoupení dětí, sál byl plný diváků, že se na některé ani
nedostalo. Pražská Lucerna by mohla závidět. V zákulisí panovala tréma, nejmenším
dětem přinesla dokonce pár slziček. Avšak samotné vystoupení se povedlo na jedničku a jistě vneslo i víc než pár slziček dojetí rodičům malých vystupujících. Velké
díky patří všem – dětem i paním učitelkám, které projevily trpělivost při nacvičování.
Zároveň musíme poděkovat i panu Kasperlikovi, který se zdárně ujal herecké role Erwina a Mikuláše.
Poslední akcí tohoto roku se stala „Kouzelná šou veselého Toma“. Jednalo se
o kouzelnické vystoupení, proložené vtipem a „nešikovností“ kouzelníka Toma, ze
kterého měly děti nesmírnou radost. Starší děti dokonce i asistovaly u vybraných kouzel. V závěru Tom dětem prozradil jednoduché kouzlo. Půjde někdo v Tomových stopách? Kdo ví…
Co se týká personálních změn v tomto období, kolektiv školky Pramínek obohatily nové pracovnice – Jana Zátorská, Alena Sigmundová a Martina Břízová. Poslední
předvánoční den jsme se na nějaký čas rozloučili s paní učitelkou Lucií Kuželovou,
kterou zanedlouho čekají příjemné mateřské povinnosti.
Za celý kolektiv MŠ Pramínek bych všem chtěla popřát krásný další (a nejen další) rok, plný příjemných prožitků a úsměvů na tváři. Protože není hezčí pohled než na
úsměv našich – vašich dětí.
za kolektiv M· Pramínek Jana Zátorská
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Ze základní školy
Plesání pro mladé dámy a pány
Protože se nacházíme ve stádiu vývoje, kterému dospělí s hrůzou v očích říkají puberta, snažíme se pravidla slušného chování
spíš porušovat. Do světa dospělých ale musíme nějak proniknout, a tak jsme se do
letošního tanečního kurzu houfně přihlašovali.
Někteří měli obavy, ale já jsem byl už od samého začátky přesvědčen, že to bude
super! Když jsem vešel do šaten, byl jsem ohromen. Lidé, u kterých bych nečekal,
že si někdy v životě vezmou sako a košili, je najednou měli! Náhle z nás nebylo stádo, ale skupina hezky oblečených lidí. Když jsem poprvé zahlédl tanečního mistra,
věděl jsem, že to bude v pohodě. Pak jsme začali tančit. Začínali jsme s lehkými tanci jako je mazurka nebo polka. Později jsme přidali valčík, čaču, jive, rock n’roll a waltz
a po pauze byl vždy pomalý tanec nazývaný odnepaměti ploužák. Šest lekcí tance
v tělocvičně završila závěrečná lekce na zámku a tahle prodloužená, ta byla nejlepší. Soutěže, tance, živá kapela a všude hodně zábavy. I jídlo se podařilo. Moc jsme
si to užili, rodičům se to také líbilo a všichni jsme byli spokojení. Příští rok chceme
zase!
Vladimír Valenta

Nadšení dospívající mládeže letos povzbudilo i rodiče, aby po čtyřiceti letech uspořádali školní ples. První podzimní plesání rozvířilo večer 16. listopadu celý zámek. Členové SRPD vyzdobili za pomoci výrobků školních dětí slavnostní stoly i sály. Program,
kterým provázela předsedkyně SRPD a hlavní iniciátorka této zdařilé akce MUDr. Michaela Roubalíková, zahájila prezentace společenských tanců v podání našich doDﬁevohostick˘ zpravodaj 4/2017
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spívajících žáků, absolventů tanečního
kurzu. Pak se společně všichni pobavili
při tanci, bohaté tombole a lahodném
občerstvení připraveném našimi rodiči.
Odměnou organizátorům jsou zajisté
děkovné a pochvalné ohlasy spokojených tanečníků. Příprava plesu určitě
nebyla snadná, o to více si jí všichni přítomní váží a těší se, že obnovená tradice školních plesů zahájí i příští společenskou sezónu.
NK

Naposled Pannou Marií
aneb Živý betlém popáté
V říjnu jsem mezi deváťáky nadhodila: „Jak to bude letos s betlémem?“
Odpovědí mi bylo mručení, že letos
už ne, že už jsou v devítce, že se musejí pořád učit a pomáhat doma a že
se jim nechce. Oddechla jsem si a těšila se, jak mám tím pádem pokoj,
ovšem když se přiblížil prosinec, deváťáci se začali dotazovat, co jako
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bude letos s betlémem. „Už jsme
v devítce, tak to budeme hrát
naposledy. Jo,“ upozornili mě
ještě, „a chceme něco nového!“
A tak jsem sesmolila další
betlémské představení, pak stačilo rozdat texty a zkušení betlémáci už věděli své. Obávám
se však, že moje neumělé veršíky jim zůstanou v paměti
hlouběji než krásná slova velikánů naší i světové poezie.
NK
Na svou životní betlémskou roli vzpomíná
Káťa Pechálová: „Vloni čtyři dny před Štědrým
večerem jsme předvedli náš úplně poslední betlém. Potřetí jsem tam ztělesnila Pannu Marii.
Hrála se mi pěkně, protože v těch našich betlémech je Marie taková flegmatička a pohodářka. To Josef pořád stresuje a Marie ho uklidňuje. V šesté třídě jsem ale Marii nehrála. To jsem
byla jedním z andělů a Marii si střihla Nikča Josieková. Už jsem si letos chtěla zahrát i jinou
roli, ale všichni mě ubezpečili, že Marii prostě
budu hrát já a šmytec. Betlém mě moc baví
a doufám, že jeho představení bude pokračovat i v dalších letech. Hrát Marii už sice nebudu, ale určitě se přijdu podívat!“

Vánoční jarmark a živý betlém
V pátek 8. prosince zářila školní okna do
pozdního večera stejně jako očekáváním rozšířené zorničky našich žáků.
V tento den se konal dlouho
připravovaný vánoční jarmark. Celé týdny děti vyráběly vánoční dekorace, pekly cukroví, připravovaly šťávy
a marmelády z plodů školní
zahrady, plánovaly, čím zaujmou nejmenší návštěvníky
v Ježíškově dílničce, čím počastují rodiče a další hosty
Dﬁevohostick˘ zpravodaj

v improvizované Vánoční kavárničce. Nápadů byla spousta, některé byly zavrženy se
slovy „to už tu přece bylo“, jiné se prosadily. Tak vznikl třeba fotokoutek žáků 8. třídy. Ve
vlastnoručně navržených a nakreslených dekoracích nabízeli osmáci zachycení nezapomenutelné atmosféry jarmarku na společných fotografiích. Zlatým hřebem programu
se stal Živý betlém v podání žáků 9. třídy, doplněný andělským sborem čtvrťáků. S nimi
jsme mohli opět prožít známý příběh o narození Jezulátka, příběh, který všichni známe,
a přesto se každým rokem znovu těšíme, až vyjde jasná hvězda a zavede nás k betlému. Týdny příprav se vyplatily. Po příjemně prožitém odpoledni odcházeli návštěvníci nejen vánočně naladěni, s plnými náručemi dárečků, ale,
a to nás nejvíc těší, s uznáním, jak šikovné máme děti.
Letos naše škola vstoupila už podruhé do společného česko-slovenského projektu Záložka do knihy
spojuje školy: Tajuplný svět knižních příběhů. Děti nakreslily spoustu záložek, kterými potěšily své spolužáky z partnerské školy v Oščadnici. Začátkem listopadu přišel balíček ze Slovenska – záložky od
slovenských kamarádů. Cílem projektu je navázání
kontaktů, které budou pro děti obohacením, zpříjemněním všedních školních dnů a zdrojem inspirace a třeba i vzájemné spolupráce dlouhodobějšího
charakteru.
O tom, že se podařilo navázat nová přátelství, svědčí dopisy překračující státní hranice.

Zdravé svačinky zdarma
Vitamínů není nikdy dost,
zvlášť když zima pomalu vystrkuje své drápky. Také vápník
a fosfor potřebují děti pro zdárný růst. Náš stát uznal, že jablíčka, ředkvičky, mlíčko a sýry
nepotřebují jen malé děti, ale
že právě puberťáci intenzivně
rostou a měli by zvýšit příjem
těchto zdravých potravin. Od
začátku školního roku se projekty Ovoce a zelenina do škol
a Mléko do škol týkají i jich. Už
nemusí malým dětem závidět.
Ovoce, zeleninu a neochucené
mléko dostávají 3x do měsíce
zdarma všichni žáci naší školy.
28
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Šnečku, šnečku…
Pozorovat třeba krávu nebo ovci na pastvě je pro žáka městské školy výjimečný zážitek. Na venkově máme takových možností spoustu, ale návštěva šnečí farmy v Nahošovicích, to je přece jen něco nevšedního. Osmáci a deváťáci vyrazili za poznáním a cestou jsme se dohadovali, jak se takoví hlemýždi vlastně chovají. Velká vrata, za nimiž jsme
očekávali stáda šneků, se pomalu otevřela a všichni zvědavci se nahrnuli dovnitř k šnečímu výběhu, který byl prázdný, a tak jsme se nemuseli bát, že nějakého šnečka zašlápneme. Hlemýždi totiž zrovna bydleli na vyvýšených stolech pokrytých pletivem, aby
se nerozutekli do okolí. A že jich tam bylo! Pod nohama nám křupaly prázdné ulity a my
jsme se zájmem poslouchali pana šnekaře Vlastimila Čevelu, který nám vyprávěl o významu a hodnotách libového masa, ale i pozoruhodné šnečí historky. „Zajímavé bylo
třeba, jak hlemýždi zachránili ubohé žaludky francouzských měšťanů před hladomorem,“
vzpomněl si Marek Rattay.
Dokonce jsme si mohli šneky i pohladit a vzít do ruky, a tak jsme zjistili, že takový hlemýžď vyvine navzdory své pověsti značnou rychlost. Prohlédli jsme si i provoz, kde se
šneci zpracovávají, a kuchyni. Tady se šnečci uvaří, okoření, všelijak nakládají a taky jedí.
„Mně chutnali velmi,“ svěřil se Ladislav Roubalík, „vypadali jako kousky masového želé.
Zblajzl jsem jich okolo dvaceti. Někdo je ochutnat nechtěl, což mě štvalo, jak před takovým luxusním jídlem ohrňují nos.“
„Šnečí játra naložená v olivovém oleji a mořské soli, to byla fakt bomba,“ pochvaloval
si Matěj Kantor. „I cenová!“ málem mu zaskočilo, když jsme se dozvěděli, kolik stojí.
Z celého srdce chceme poděkovat panu Čevelovi, jednomu z jednatelů, a panu Martinu Škrabanovi, který exkurzi na farmě domluvil. Zjistili jsme, že kromě skvělého nápadu je potřebné pečlivě nastudovat obrovskou spoustu informací, získat cenné zkušenosti a taky sehnat dobré pracovníky, kteří s provedením náročného plánu pomohou.
kluci z 8. a 9. tﬁídy a NK
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Barevný běh kolem Valů
Protože před každými prázdninami už není s žáky ve škole pražádná řeč, rozhodli jsme se středeční odpoledne 25. října dětem ve spolupráci s TJ. Sokol Dřevohostice opravdu zpestřit. V režii paní učitelky Růženy Jakubálové propukl Barevný běh
kolem Valů. Tento štafetový závod navázal na dlouhou tradici následovníků slavného
Běhu Terryho Foxe. Kolem Valů zakroužila mladá školní krev a deset týmů rozlišených
snad všemi barvami duhy si za mocného povzbuzování přihlížejících v touze po vítězství předávalo štafetové kolíky od nejmenších prvňáčků, které doprovázeli, a někdy dokonce poponášeli starší kamarádi, až po deváťáky. Elán, soudržnost a bojový
duch všech malých i mladých závodníků nadchl nejen přihlížející, ale i nejvyššího dřevohostického sokola pana Jančíka a ostatní organizátory. „Byla to super akce. Sice
jsme nevyhráli, ale užili jsme si legraci a taky si trochu zasportovali,“ zhodnotila podzimní sportovní podnik deváťačka Nikča Ševčíková.
NK
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Tělocvičná jednota Sokol Dřevohostice
Vážení sportovní přátelé,
podzim a zima je období, kdy se postupně rozbíhá v sokolovně sportovní činnost
nejen dospělých, ale i dětí. Děti mají opět možnost se zapojit do oddílů stolního tenisu, aerobiku, začátků házené, badmintonu a především florbalu, který zaznamenává největší růst. Zájemci se mohou přijít podívat v úterý na cvičení aerobiku, ve středu do stolního tenisu a florbalu a ve čtvrtek mohou navštívit oddíl začínajících
házenkářů. Ke konci prosince 2017 bylo registrováno šedesát dětí a v porovnání s minulým rokem je to nárůst o devět dětí.
V současnosti není jednoduché zaujmout děti, aby si udržely pravidelnou sportovní činnost. Odtrhnout je od moderních technologických vymožeností, které nosí
po kapsách, anebo sedí u nich ve svých pokojíčcích, k tomu potřebujeme pomoc rodičů.
A aby všechno fungovalo, je potřeba ještě jedné, ne zrovna jednoduché a zanedbatelné věci, a to je zajištění financování provozu sokolovny. Letošní halová sezona by nebyla možná bez rozhodnutí členů zastupitelstva, za které jim patří velké poděkování, neboť schválenou částkou 90.000 Kč na úhradu energií udrželi provoz
sokolovny i nadále. Bez této částky by sokolovna byla zavřená a poškozeni by byli
nejen členové jednoty, ale všichni občané městyse, kteří využívají sokolovnu nejen
ke sportovní činnosti, ale i ke společenským a kulturním akcím.

âást dûtsk˘ch ãlenÛ oddílu zaãátkÛ házené s trenéry, mezi kter˘mi je‰tû chybí paní Petra Sehnálková.
Dﬁevohostick˘ zpravodaj 4/2017
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V současnosti probíhají jednání k vyřešení situace ohledně financování sokolovny. Nejsou jednoduchá, ale věřím, že společně dosáhneme takového výsledku, který bude v zájmu většiny nás občanů městyse Dřevohostice a udrží sokolovnu v provozu.
Vzhledem k tomu, že do sokolovny byly investovány finanční prostředky z rozpočtu městyse Dřevohostice, pokládám za svou povinnost transparentně informovat
o hospodaření tělocvičné jednoty, čímž je tato přiložená tabulka.
Celkové příjmy 2017
541 589 Kč
Z toho dotace
261 900 Kč
Sponz. a rek. smlouvy
53 000 Kč
Pronájem Mysl. sdruž. Kam. 10 000 Kč
Pronájem pan Vacek
30 000 Kč
Pronájem bytu + pronájmy 137 089 Kč
Za divadelní vystoupení
23 000 Kč
Vlastní dobrovol. činnost
26 600 Kč

Celkové výdaje 2017 664 089 Kč
Energie (voda, el., plyn) 353 979 Kč
Opravy a udržování
37 336 Kč
Odpisy
102 000 Kč
ZRTV náklady
59 174 Kč
Mzdové náklady
32 300 Kč
Spotřeba DHIM
79 300 Kč
Jaroslav Janãík

Florbal v Dřevohosticích
Každou středu večer se schází v místní sokolovně mladí sportovci na tréninky florbalu. Oddíl florbalu T. J. Sokola Dřevohostice už funguje třetím rokem a v současnosti má oddíl 22 aktivních hráčů ve věku od 7 do 18 let. Mladí florbalisté si mohou
z vybavení sokolovny půjčit florbalové hole, brankářské přilby i rukavice. Na letošní
sezónu plánujeme nákup soutěžních i tréninkových dresů, jelikož se začínáme zúčastňovat turnajů v okolí. Dále plánujeme vybavit sokolovnu mobilními mantinely, aby
se parket sokolovny stal plnohodnotným hřištěm pro florbal.
Na začátku prosince se naše družstvo starších zúčastnilo florbalového turnaje
v Pravčicích. Bylo to klání dospělých, a i proto naši hráči spíše získávali zkušenosti
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a ochutnávali turnajovou atmosféru. Další turnaj se pořádal v Prusinovicích, kde jsme
se už postavili stejně starým soupeřům. Pro velký zájem našich hráčů jsme byli schopni nasadit dvě družstva v barvách Dřevohostic. Družstvo mladších se i přes velkou
snahu nedostalo do závěrečných částí turnaje, naopak naši starší florbalisté po velikém boji v prodloužení a následných nájezdech porazili místní družstvo. Tímto bychom chtěli poděkovat hráčům za skvělou reprezentaci Sokola i městyse a jejich rodičům za pomoc při dopravě dětí na soutěže. Už teď se připravujeme na další turnaj,
který proběhne v Loukově.
U mladých sportovců se tak florbal stává jedním z nejoblíbenějších sportů v Dřevohosticích. Je vítán každý nový hráč. Nábor nových členů probíhá na každém tréninku. K tomu, aby se nový zájemce stal členem oddílu, stačí vyplnit přihlášku do T. J.
Sokola Dřevohostice a zaplatit členský poplatek pro děti a mládež (v roce 2017 činil
300 Kč na rok). Každý nový i stávající člen za to může celou sezónu nejenom hrát
florbal, ale i sportovat v dalších oddílech TJ Sokola Dřevohostice. Členství samozřejmě zahrnuje i pojištění pro případ úrazu při sportovních aktivitách.
za oddíl florbalu Petr Nedûla a Pavel Dostál

Štěpánské
poslední smeče
Jako každoročně, tak i letos se o Vánocích na svátek sv. Štěpána sešli nadšenci nohejbalu v místní sokolovně, kde se muži ZRTV Sokola Dřevohostice rozhodli uspořádat 26. ročník Štěpánského turnaje trojic
v nohejbale. Předešlé ročníky se konávaly v tělocvičně ZŠ Dřevohostice, ale vhodnější herní prostory i zá-
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zemí pro hráče poskytuje místní sokolovna. Rozhodnutí uspořádat tento turnaj v sokolovně padlo již v létě v hospůdce „U Aranky“.
Do turnaje se přihlásilo 8 družstev. Dříve než byly rozepsány tabulky, dorazili další zájemci o hru. Nakonec bylo sestaveno 10 družstev. Do jednoho z nich přihlásili
hrající otcové své talentované děti (Tomáš Doušek ml., Jan Habčák a Matěj Zmeškal)
pod názvem „Potěr“.
Některá družstva mají již své tradiční názvy, některá si je vymyslí těsně před turnajem a některým jsou přiděleny. Tentokrát to byly: „ ZmeJeSe“, „HaSky“, „ERVE“,
„EKEKE“, „ACHRON“, „Cože?“, „HROT“, „Švábi“, „Šípy“ a „Potěr“. Všichni hráči se
snažili podat co nejlepší výkon a tak v zápolení o získání kýžených bodů docházelo
nejen k úsměvným situacím, ale i herním výměnám a technickým trikům, za které by
se nemuseli stydět ani profesionálové.
Čas ubíhal jako voda a tak s přihlédnutím k počtu utkání, které se ještě měly odehrát, i k narůstající únavě některých hráčů se organizátoři dohodli, že o konečné pořadí se utkají družstva podle umístění ve své skupině - první s prvním, druhý s druhým atd. Po velmi taktickém boji mezi družstvy „Potěr“ a „Cože?“ se překvapivě na
9. místě umístilo družstvo těch nejmladších – „Potěr“.
Vítězem turnaje se již po třetí stalo družstvo „HROT“ s kapitánem Tomášem Douškem, druhé místo získalo družstvo „Švábi“ s kapitánem Radkem Pořízkem, třetí místo obsadilo družstvo „Šípy“ s kapitánem Jiřím Vašinou. Na správnost zápisu výsledků do tabulek se podílel a dohlížel Libor Kocián.
Při vyhlašování vítěze a dalších umístění v turnaji obdrželo každé družstvo věcnou
cenu díky sponzorům: Štěpánu Habčákovi, městysi Dřevohostice, Ladislavu Koutnému, Antonínu Fuksovi a Stanislavu Skýpalovi. Hodnocení turnaje proběhlo v pohostinství „Na sklepě“, kde bylo pro každého hráče připraveno chutné občerstvení.
Stanislav Sk˘pala

Turnaj ve stolním tenise – Beňov 2017
Loni, již v tradičním termínu v pátek 17. listopadu 2017, upořádala naše T. J. Beňov turnaj ve stolním tenise, přičemž jsme se pokusili využít tento sváteční den ke
sportování. Zájem z řad našich členů bohužel příliš velký nebyl, ale díky „přespolním účastníkům“ byla nakonec celková
účast slušná.
V kategorii mládeže do 18 let jsme bohužel
neměli žádného zástupce, a tak tuto kategorii odehráli mezi sebou pozvaní hráči
z Dřevohostic. Byli celkem čtyři a bylo na
nich vidět, že jsou slušně rozehraní a podle toho to také dopadlo. Kluci hráli na 2 kola
Blahopﬁání hráãÛm v kategorii „MládeÏ do
18 let“ starostou T. J. BeÀov
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systémem každý s každým a nelze říct, že by mezi nimi byl absolutní favorit. Po sečtení výsledků bylo v kategorii „Mládež do 18 let“ následující pořadí:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo

– DOSTÁL Filip (Dřevohostice)
– ZMEŠKAL Oldřich (Dřevohostice)
– NEDĚLA Petr (Dřevohostice)
– DOSTÁL Adam (Dřevohostice)

F.K.

JK Gracie aneb Výzvy roku 2017
Rok 2017 utekl jako voda a pro náš klub byl
velmi náročný. Naštěstí vše dopadlo dobře a pár
nelehkých výzev se nám podařilo zvládnout.
Jedním z nejnáročnějších úkolů bylo vybudování nového zázemí pro naše milované čtyřnohé parťáky. Musely jsme od základů změnit zarostlý, neprůchozí kus země v obyvatelné místo
se stájemi a výběhem. Bylo to velmi náročné období plné dřiny, ale o to krásnější bylo vidět koně
pobíhat po nově vybudovaném areálu. Velmi si
vážíme pomoci obce a dvou dalších lidí, bez
kterých by nebylo vůbec nic. Moc děkujeme Jiřímu Kasperlikovi a Zdeňkovi Kuličkovi. Díky
těmto lidem a všem členkám našeho klubu se
koníci mohli stěhovat přesně na Velikonoce.
Následující akcí byla naše Hubertova jízda.
Tento den se již stává tradicí, kterou mohou
i meteorologové předvídat s naprostou přesností, že se nebe v peklo obrátí a bude pršet
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a pršet a pršet. Letos jsme však věděly, že ani modlitby nepomohou, a proto jsme
Huberta přesunuly na jiný termín. To už vše proběhlo podle plánu a my si oddechly.
Mikulášský výšlap k obecní chatě se opravdu vydařil, především díky hojné účasti všech, kteří nás přišli podpořit. Masek bylo víc, než je zvykem a za to jsme moc
rády. Nejlepší kostýmy byly oceněny a těšíme se, co vymyslíte za rok.
Štědrý den spojený s Vánočním krmením koní je nádhernou událostí. Na náměstí
se schází víc a víc návštěvníků a moc děkujeme za pamlsky pro koně, kteří si na nich
pochutnávají celé svátky.
Za JK Gracie vám přeji vše dobré do nového roku, ať jste zdraví a plní optimismu.
Zuzka Îemlová

Závody motokár v Dřevohosticích
Místní organizace Svazarmu (Svazu pro spolupráci s armádou) se u nás věnovala
zejména střelectví. V roce 1964 se ale rozhodla koupit dvě motokáry a získala pro ně
i jezdce Jaroslava Cagáška a Frantu Navrátila. Udělat takový závod bylo organizačně i finančně dost náročné a věnovalo se tomu hodně členů i příznivců. Problém byl
ale v tom, že uvažovaní jezdci trénovali, jen k získání licence motoristického sportovce se nějak neměli.
Já jsem v tu dobu doučoval syna jednoho funkcionáře matematiku, tam mě přesvědčili, abych se projel na motokáře a vznikla láska na první otočení volantu. Bylo
to krátce před závodem o prázdninách, a tak rychle členský průkaz, žádost o licenci i určení krevní skupiny. Ta se uváděla na přihlášku k závodu. Povedlo se a získal
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Jiﬁí Jakubál

jsem asi první závodnickou licenci
v Dřevohosticích. Závod se jel na
skvěle připravené trati 3. 10. 1965
na náměstí okolo parku. Start byl
u odbočky na Novosady, jelo se nahoru směrem na Bystřici p/H. Od
samoobsluhy až na konec parku
byla dlouhá rovinka, u radnice byl
retardér okolo studny. Depo bylo na
začátku Novosad. Závod to byl
atraktivní i trochu hlučný, vše ale
proběhlo v pohodě. Byl to místní závod první a také poslední. Mimo
vzpomínky mi zůstala pěkná plastika od místního výtvarníka Stanislava Horsáka, pamatuji si ještě na
pány Zbírala, Černého, Tománka
a Doležela (lékárníka). Já jsem pak
jezdil za Přerov a hostoval v Olomouci. Na svůj první závod ale rád
vzpomínám a láska k vůni benzinu
mi zůstala až do stáří. Jiﬁí Jakubál
Dﬁevohostick˘ zpravodaj 4/2017
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Sto let Československa
Letos 28. října uplyne sto let od vyhlášení československého státu. Co se dělo
před sto lety v Dřevohosticích jsem vyhledal v obecních kronikách a jiných dokumentech.
Dne 3. listopadu 1918 bylo v Dřevohosticích důstojným způsobem oslaveno prohlášení vzniku samostatného Československa. Před jeho samotným vznikem byla
poslední obecní samospráva městečka Dřevohostice následující: městečko Dřevohostice řídil starosta a jeho radní.
Starostou od roku 1912 byl Čech Rudolf, prvním radním Šilinger Josef, druhým
radním David Josef, třetím radním Krutil Jan a čtvrtým radním Srovnalík Jan.
První obecní (městská) rada v Dřevohosticích po prohlášení Československa vycházela z výsledků prozatímních voleb konaných 13. 1. 1919.
Starostou se stal Šilingr Josef, do funkce radních byli zvoleni David Josef, Srovnalík Jan, Kužel František a Matějíček Josef.
Výsledky voleb do obecního zastupitelstva v Dřevohosticích po zavedení přímého
a rovného hlasovacího práva ze dne 15. června 1919:
Celkem odevzdáno 741 platných hlasů.
Pořadí podle platných hlasů:
1. sociální demokracie
210
7
2. strana lidová
199
6
3. strana živnostenská
99
3
4. strana národních socialistů
94
3
5. strana republikánská
81
3
6. strana občanská
58
2
Zvoleni byli:
starosta:
Vajda Jan (strana občanská)
1. náměstek:
Kučerka Eugen (strana republikánská)
2. náměstek:
Tvarůžek Rajmund (strana sociální demokracie)
1. radní:
Kula Metoděj (strana lidová)
2. radní:
Kužel František (strana lidová)
3. radní:
Zlámal Josef (strana živnostenská)
4. radní:
Beran Metoděj (strana národních socialistů)
5. radní:
Matyáš Antonín (strana sociální demokracie)
Členy obecního zastupitelstva se stali: Barbořík František, David Josef, Dostál
František, Dvořáček Josef, Hradil Melichar, Kužel Inocenc, Linhart František, P. Směták Metod, Srovnalík Josef, Stoklásek Ludvík, Šilingr Josef, Šmíd Alois, Šmukař Ferdinand, Zámečník František, Zamazal František, Zabloudil Jan.
Druhé řádné volby proběhly 16. září 1923, zvoleni byli:
starosta:
Hostaša Inocenc (živnostník)
náměstek:
Kužel František (lidovec)
1. radní:
Sekot Josef (občanská strana)
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2. radní:
3. radní:
4. radní:

Polcar Vladimír (živnostník)
Srovnalík Josef (lidovec)
Jaroš František (vlastní strana)

Třetí řádné volby ze dne 16. října 1927 měly následující výsledky:
starosta:
MUDr. Nesvadba František (nezávislí)
náměstek:
Srovnalík Josef (lidová)
1. radní:
Rozehnal Antonín (dělnická)
2. radní:
Kužel František (lidová)
3. radní:
Matějíček Josef (lidová)
4. radní:
David Jaroslav (republikánská)
Na přiloženém snímku je první zastupitelstvo Dřevohostic. Doufám, že osoby jsou
dobře označené. Pokud najde někdo nesrovnalost, rád opravím.
Horní řada zleva:
1. Zámečník František, 2. Šilinger Josef, 3. nevím, 4. Stoklásek Ludvík, 5. Dvořáček
Josef, 6. Linhart František, 7. Barbořík František, 8. Srovnalík Josef, 9. Kužel Inocenc,
10. Hradil Melichar, 11. Srovnalík Jan, 12. Dostál František, 13. Novák, 14. Černý Antonín, 15. Šmukař Ferdinand, 16. Zabloudil Jan.
Spodní řada zleva:
1. Beran Metoděj, 2. Kula Metoděj, 3. Tvarůžek Rajmund, 4. Kučerka Eugen, 5. Vajda Jan, 6. Kužel František, 7. Zlámal Josef, 8. Matyáš Antonín, 9. P. Směták Metoděj.
Franti‰ek KuÏel
Dﬁevohostick˘ zpravodaj 4/2017
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Rozpočet městyse Dřevohostice
na rok 2018

40
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Z činnosti finančního a kontrolního
výboru Zastupitelstva městyse
Dřevohostice
Dne 7. 12. 2017 se uskutečnilo další zasedání finančního a kontrolního výboru. Náplní byla kontrola městyse Dřevohostice.
Předmětem kontroly finančního výboru byla:
Informace o dílčím přezkoumání hospodaření městyse Dřevohostice za rok 2017
Dílčí přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 20. 11. – 21. 11. 2017. Při dílčím přezkoumání hospodaření městyse Dřevohostice za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Rozpočtové opatření č. 12/2017
Finančnímu výboru byl informován o rozpočtovém opatření č. 12/2017. Na straně
příjmů i výdajů částka 375 397 Kč.
Rozpočtové opatření č. 13/2017
Finančnímu výboru bylo předloženo rozpočtové opatření č. 13/2017.
Na straně příjmů částka 831 945 Kč. Na straně výdajů pak 233 031 Kč.
Kontrola dotací a příspěvků za rok 2017
Finančnímu výboru byl předložen seznam poskytnutých dotací a darů a finančních
příspěvků za rok 2017. Během kontroly byly předloženy a kontrolovány žádosti o příspěvek a vyúčtování poskytnutých finančních příspěvků.
Kontrola nákladů na opravu fasády domu Náměstí č. 72
Finančnímu výboru byly předloženy doklady z rekonstrukce fasády domu Náměstí č.
75 na předloženém seznamu v celkové částce 247 503 Kč. Dále náklady za práci
obecních pracovníků v celkové částce 52 201 Kč
Kontrola nákladů na opravu fasády části radnice
Finančnímu výboru byly předloženy doklady z rekonstrukce části fasády radnice na
předloženém seznamu v celkové částce 195 425 Kč. Dále náklady za práci obecních
pracovníků v celkové částce 29 455 Kč
Kontrola celkových nákladů na zateplení školky
Ke dni kontroly byly vyčísleny celkové náklady na zateplení školky, a to náklady na
za stavební materiál a provedené externí práce 981 763 Kč, dále náklady na práci
obecních pracovníků v částce 306 350 Kč. Celkové náklady za zateplení školky tedy
činí 1 288 113 Kč
Předmětem kontroly kontrolního výboru byla:
Kontrola obecně závazné vyhlášky městyse Dřevohostice č. 2/2017
Kontrolnímu výbor byl předložen návrh Obecně závazné vyhlášky městyse Dřevohostice č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Kontrola Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Dřevohostice
Kontrolnímu výboru bylo předloženo Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Dřevohostice konaného dne 26. 9. 2017.
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Kontrola Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Dřevohostice
Kontrolnímu výboru bylo předloženo Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Dřevohostice konaného dne 14. 11. 2017.
Kontrola zápisu z jednání stavebně strategické komise
Kontrolní výbor byl seznámen se zápisem stavebně strategické komise Zastupitelstva městyse Dřevohostice ze dne 11. 10. 2017.
Kontrola zápisu z jednání kulturní komise
Kontrolní výbor byl seznámen se zápisem kulturní komise Zastupitelstva městyse
Dřevohostice ze dne 21. 9. 2017.
Ing. Petr Nedûla, pﬁedseda FV

Přijaté a schválené financování
projektů realizovaných v roce 2017
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás seznámil s projekty, na které městys Dřevohostice žádal dotaci. Především je nutné zdůraznit, že všechny podané žádosti byly akceptovány
a různou finanční výší podpořeny. To znamená v roce 2017 100 % úspěšnost v podávání žádostí o dotace.
Samostatnou kapitolou je projekt realizace nového infocentra v prostorách zámku, který bude probíhat i v roce 2018 a jeho finanční vyrovnání proběhne také v roce
2018 (znázornění v tabulce má jen informativní charakter).
Celkem bylo podáno 7 žádostí o dotaci na různé projekty, z toho na hospodaření
v obecním lese jsme například získali 481 120 Kč. Celková částka všech přijatých
dotací, příspěvků a doručených rozhodnutí v roce 2017 činí 1 236 005 Kč. Je to velmi příjemná částka, která byla ušetřena z našeho společného rozpočtu a může být
investována na opravy, které nás společně trápí.
Na rok 2018 již máme připraveno také několik projektů, uvidíme, jak budeme letos úspěšní.
Celková částka
Poskytovatel dotace Projekt
Dotace
projektu
Olomoucký kraj
Hospodaření v lese
373 680 Kč
373 680 Kč
Podpora lesních
Olomoucký kraj
107 440 Kč
107 440 Kč
ekosystémů
Ministerstvo
Oprava sousoší
154 000 Kč
220 000 Kč
zemědělství
sv. Cyrila a Metoděje
Evropský fond
21 964,95 EUR
Infocentrum na zámku
1 100 887 Kč
pro regionální rozvoj
(593 054 Kč)
Olomoucký kraj
Dechovky
55 000 Kč
295 146,60 Kč
Olomoucký kraj
Dopravní auto pro JSDH
100 000 Kč
891 770 Kč
Ministerstvo vnitra GŘ
Dopravní auto pro JSDH
445 885 Kč
HZS
Jaroslav Janãík
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Majetkoprávní vztahy městyse
Dřevohostice
Vážení spoluobčané, tentokrát se zaměřím na naše místní kino trochu z jiného pohledu. Je jednou z budov, která „až nastane čas“, bude vyžadovat naši pozornost.
Předtím bylo ovšem nutné udělat několik kroků k vyřešení majetkoprávních vztahů,
neboť ještě v roce 2016 kino mělo šest spoluvlastníků s různým podílem na majetku,
jednalo se o fyzické osoby (dědice), městys a stát. Městys Dřevohostice, jako majoritní vlastník, na základě zpracovaného znaleckého posudku a prostřednictvím zastupitelstva postupně začal odkupovat jednotlivé podíly. Tento proces je nyní již ukončen a začátkem roku 2018 zápisem v katastru nemovitostí bylo potvrzeno odkoupení
posledního podílu 1/12 pozemku parc. č. 79, se stavbou občanského vybavení č. p.
256 místního kina od
České republiky za částku 191 000 Kč, čímž se
městys Dřevohostice stal
stoprocentním vlastníkem
kina i pozemku.
Je to významný pokrok
k tomu, abychom se sami
mohli rozhodnout, jakým
směrem se bude kino
v Dřevohosticích ubírat.
V následujících měsících
se především provedou
taková opatření, která zabezpečí, aby nedocházelo k znehodnocování majetku, a to především
k zatékání. Následně se
budeme muset zamyslet,
jakým směrem se povedou další rekonstrukce
a opravy.
Ve své době bylo místní kino významnou složkou společenského a kulturního dění v obci, proto
nebude lehké najít smysluplné využití celé budovy, v jejíž části se v současnosti nachází obecní
knihovna.
Jaroslav Janãík
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TERMÍNY SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2018
každou druhou středu
3. 1. 2018
17. 1. 2018
31. 1. 2018
14. 2. 2018
28. 2. 2018
14. 3. 2018
28. 3. 2018
11. 4. 2018
25. 4. 2018

9. 5. 2018
23. 5. 2018
6. 6. 2018
20. 6. 2018
4. 7. 2018
18. 7. 2018
1. 8. 2018
15. 8. 2018
29. 8. 2018

12. 9. 2018
26. 9. 2018
10. 10. 2018
24. 10. 2018
7. 11. 2018
21. 11. 2018
5. 12. 2018
19. 12. 2018

Obecně závazná vyhláška městyse Dřevohostice č. 2/2017, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru a přepravy TKO, schválená na 20. zasedání ZM Dřevohostice dne 14. 12. 2017, je k nahlédnutí na Úřadě městyse Dřevohostice a zveřejněna na www.drevohostice.cz.
Sazba poplatku pro poplatníka, t. j. pro fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci
(případně vlastnící v obci rekreační objekt) činí 480 Kč/osoba/rok 2018.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 4. 2018 na pokladně Úřadu
městyse Dřevohostice nebo na účet číslo 187721747/0300,spec. symbol: 1340,
variabilní symbol: číslo popisné domu.
➤ Při zaplacení poplatku za TKO v termínu do 30. 4. 2018 obdržíte l zelený pytel na směsný odpad a sadu 12 ks stahovacích pytlů pro sběr plastů (pro 1 domácnost) ZDARMA.
➤ POZOR: Pokud nebude poplatek zaplacen do 30. 4. 2018, může být rozhodnutím rady
městyse navýšen až na trojnásobek původní částky (podle zákona 565/1990 Sb., § 11).

TERMÍNY SVOZU PLASTOVÝCH ODPADŮ V ROCE 2018
vždy druhé pondělí v měsíci
8. 1. 2018
12. 2. 2018
12. 3. 2018
9. 4. 2018

14. 5. 2018
11. 6. 2018
9. 7. 2018
13. 8. 2018

10. 9. 2018
8. 10. 2018
12. 11. 2018
10. 12. 2018

CO DO PYTLŮ NA TŘÍDĚNÉ PLASTOVÉ ODPADY PATŘÍ:
ANO
sešlápnuté PET lahve, plastové nádoby
a kelímky, sáčky a fólie, plastové obaly
od potravin, plastové tašky, prázdné plastové obaly od šamponů, kosmetiky,
čisticích prostředků, drobné výrobky
z plastů a polystyrenu a sešlápnuté nápojové kartony (TetraPak)
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NE
bakelit, guma, linoleum, pneumatiky, novodurové trubky, plastové obaly od chemikálií, motorových olejů, maziv, postřiků, jedů, barev apod., obaly označené
trojúhelníkem a číslicí 3 nebo písmeny
PVC (nerecyklovatelný polyvinylchlorid
– PVC)
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Starosta děkuje
✿ panu Jiřímu Zbíralovi, který pro nás i letos přivezl Betlémské světlo
✿ Tříkrálovým koledníkům – Martinu Foukalovi, Lucii Gajdošíkové, Veronice
Hošákové, Nikol Josiekové, Naděždě Klvaňové, Lence Kubálkové, Anetě
Mizerové, Kateřině Pechálové, Pavle Pešákové, Michaele Rohanové, Ladislavu Roubalíkovi, Dominiku Starému, Nikol Ševčíkové a vedoucím skupinek p. Marii Pechové, p. Anně Kuželové, p. Věře Štěpánové, p. Ludmile
Večeřové a p. Ludmile Zehnálkové, kteří v letošní Tříkrálové sbírce vybrali
31 444 korun, a stejně tak vám všem, kteří jste do sbírky přispěli. Také děkuje
p. Libuši Kroutilové, která pro koledníky pomáhala připravit občerstvení.
✿ manželům Kropáčovým za darování vánočního stromu na Náměstí k betlému
✿ občanům za to, že uklízeli sníh na chodnících před svými domy
✿ Michalovi Demkovi a Ondrovi Zatloukalovi, kteří přinesli na radnici nalezené
klíče
✿ panu Václavu Hanákovi, který našel a přinesl na radnici telefon
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Obecní knihovna v roce 2017
V novém roce 2018 zdravím všechny čtenáře a přináším zajímavosti a malé statistické shrnutí návštěvnosti obecní knihovny v roce 2017.
čtenáři
• počet registrovaných čtenářů v roce 2017
150
• prvně zaregistrovaných v tomto roce
22
• počet čtenářů do 15 let
66
• nejméně čtenářů je ve věku od 16- 19 let
3
• nejvíce čtenářů je ve věku od 60 – 69 let
17
• počet čtenářů nad 80 let
4
výpůjčky
• dospělí beletrie
3150
• dospělí naučná literatura
389
• děti beletrie
870
• děti naučná
177
• výpůjčky časopisů
1973
• výpůjčky celkem
6559
• počet návštěv čtenářů
1861
knihovní fond • přírůstek knih za rok 2017
285
• celkový počet knih
8685
• časopisy
26 druhů
Při srovnání s předchozím rokem 2016 klesly výpůjčky časopisů i knih pro dospělé čtenáře, přestože počet registrovaných čtenářů mírně vzrostl. Knihovna je otevřena vždy v pondělí a ve středu, přijďte se podívat a třeba si i něco vypůjčíte…
Přeji nám všem v roce 2018 pevné zdraví a hodně příjemných chvil s knížkami
z knihovny.
Ludmila Valãíková

Kolik je nás v Dřevohosticích
k 1. 1. 2017 – 1490

•

k 31. 12. 2017 – 1491

• během roku 2017 se narodilo 18 dětí – 12 děvčátek a 6 chlapečků
• zemřelo 20 občanů – 9 žen a 11 mužů
• přihlásilo se 29 občanů
• odhlásilo se 26 občanů
• uzavřeno bylo 15 manželství
Nejčastější ženská jména v Dřevohosticích jsou: Marie (54), Jana (33), Věra (22),
Anna (21), Hana (21), Eva (20), Petra (20), Lucie (19), Kateřina (18), Ludmila (18).
Nejčastější mužská jména: Petr (48), Jiří (42), Josef (42), Pavel (38), Jaroslav (37),
Tomáš (28), Jan (27), Martin (27), František (24), Miroslav (21).
Nejčastější příjmení: Kužel/ová – 20, Kopečný/á – 20, Navrátil/ová – 18,
Fuksa/ová – 16, Zmeškal/ová – 14
Ludmila Zehnálková
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47

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V˘znamné Ïivotní jubileum
si v měsících únoru, březnu a dubnu 2018
připomenou tito naši spoluobčané:
94 let
Vladimír Všetička

83 let
Marie Matyášová

88 let
Jarmila Spáčilová
Marie Janovská

82 let
Marie Buchtová

87 let
Věra Veselá
Dobromila Hynková
Veronika Přivřelová
86 let
Hilda Václavíková
85 let
Jindřiška Skálová
Ludmila Vallová
❦

70 let
Emilie Chmelařová
František Štěpán
Františka Čechová
Eva Fuksová
Alena Hradílková
Milada Cagašíková

81 let
Marie Lukášová
Jaroslav Zmeškal

65 let
Daniel Hanáček
Drahomíra Hlavizňová
Růžena Kučerková

80 let
Blažena Bartoňková
75 let
Jaroslav Konečný
Albína Možná
Marie Daňková
Alois Možný
❦

60 let
Jiří Zbíral
Vladimír Zedek
Pavel Palacký
Božena Kubínová

V‰em jubilantÛm blahopﬁejeme.

Narozené dûti
Dominika Tellingerová ❦ Marie Menšíková ❦ Rozálie Tallová
Antonie Pávlová ❦ Ema Zezulová ❦ Robin Fuksa
Dominik Dudík ❦ Filip Černý

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

Z na‰ich ﬁad ode‰li
Zdeněk Píštěk ❦ Jana Poledňáková
Zdeněk Zmeškal ❦ Jaroslav Sedlář

VáÏení pozÛstalí, pﬁijmûte upﬁímnou soustrast
nad ztrátou blízkého ãlovûka.
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„Devût desetin moudrosti
je b˘t moudr˘ vãas“
Cicero
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Vánoce na zámku

Barevný běh kolem Valů

Slavnostní koncert ke 300. výročí narození Josefa Schreiera
v kostele sv. Havla v Dřevohosticích

