Zábavné odpoledne Cesta do vesmíru
s Centrem pro volný čas Dřeváček

Mateﬁská ‰kolka Pramínek v nov˘ch barvách


ZpÛsob na‰eho Ïivota urãí podobu na‰eho stáﬁí.
MÛÏeme skonãit jako opu‰tûné mûsto
nebo jako ‰tûdr˘ strom – dÛleÏit˘ i tehdy,
kdyÏ uÏ nedokáÏe stát rovnû.
Paulo Coelho
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Revitalizace rybníka Dračky – situace

Úvodník
Už v minulém čísle zpravodaje jsem věnoval pozornost probíhající opravě vozovky na ulici Zámecká. Dnes je dílo dokončeno, provozováno a dle názorů obyvatel ulice i ostatních nás projíždějících usuzuji, že je přijímáno příznivě a vstřícně a že se tedy
povedlo. Problematických vozovek je však v naší obci stále ještě několik, a tak, i když
se stav zlepšuje, k dokonalosti je daleko. Díry, že by spolkly slona, tak jako tomu bylo
ještě před dvěma lety u cukrovaru, nás už naštěstí strašit nemusí. U cukrovaru je vše
opraveno tak, že tu můžete téměř bezmyšlenkovitě stát na plynovém pedálu. Také
loni opravená vozovka na Nábřeží je široká, bezpečná a téměř germánsky rovná.
A což teprve letos otevřená asfaltovka „za školou“. Švihá si to pěkně mezi stavebními parcelami budoucích rodinných domků. Jako pravítko. Nedivím se, že tu jezdí inline závody na bruslích... Inspiruje nás to k pokračování. Čeká nás oprava silnice Lány,
Lapač a Školní. Náš záměr však komplikují dvě věci: kamerový záznam z monitorování kanalizační sítě ukázal, že v některých místech je potrubí na hraně životnosti.
Musíme počkat na rozhodnutí správce sítí, zda je nutno kanalizační řad opravit, popřípadě v jakém rozsahu. Také srpnová zpráva z ČEZu o demontáži venkovního vedení NN v těchto místech a jeho přeložení do země nás tady v rozletu trochu omezí.
Přesto projekční práce na opravě této vozovky zahájíme, i když budou značně ztíženy množstvím koordinačních jednání. Překážky jsou veliké a výsledek je nejasný jako
postoj premiéra k přijímání uprchlíků. Ale jdeme do toho.
Soustavným tlakem na Správu silnic Olomouckého kraje jsme doslova vymámili
příslib budoucí opravy silnice na ulici Mlýnská. Před pár lety petice, pak jednání u krajského náměstka, nyní několik jednání s olomouckým a prostějovským ředitelem správy silnic. Podstatné věci jsou dohodnuty, oprava by měla začít u radnice a skončit
několik desítek metrů za cedulí označující obec. I tady zřejmě bude docházet k souběhu prací na nové vozovce a pokládání elektrovedení do chodníků. Kostky vyměníme za asfalt, a pokud šířka dovolí, budeme požadovat i parkovací stání. Vypracování projektové dokumentace včetně stavebního povolení je plánováno na příští rok
a vlastní realizace v roce 2019. Memorandum o společném postupu mezi obcí a správou silnic je podepsáno, což se jeví jako výhodné. Některá řešení budou sice mimo
dosah radnice, ale doufejme v to nejlepší, těšme se a ještě chvíli na těch starých, historických cestách vydržme.
Petr Dostál, starosta
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Volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
ve dnech 20. a 21. října 2017
Jak jsme volili v Dřevohosticích?
Z 1171 oprávněných voličů jich přišlo odevzdat svůj hlas 678, to je 57,9 %. Platných hlasů bylo 669 a po jejich sečtení došla volební komise k těmto výsledkům:

platné hlasy
celkem
v%

kandidující strana nebo hnutí
ANO 2011
Svoboda a př. dem.–Tomio Okamura (SPD)
KDU-ČSL
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká pirátská strana
Občanská demokratická strana
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká strana sociálně demokratická
TOP 09
Strana svobodných občanů
ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU
REALISTÉ
SPORTOVCI
Strana zelených
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Radostné Česko
Blok proti islamizaci – Obrana domova
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana Práv Občanů
Pro ostatní strany a hnutí nehlasoval žádný volič.

První voliã pan Franti‰ek ÎouÏelka (87)
2

258
103
65
60
51
47
27
26
9
6
4
3
3
2
1
1
1
1
1

38,56
15,39
9,71
8,96
7,62
7,02
4,03
3,88
1,34
0,89
0,59
0,44
0,44
0,29
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14

Nejstar‰í voliãka paní BoÏena Nesvadbová (94)
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Kaleidoskop obecních zajímavostí
Hlavní výhodou zateplení každé budovy je snížení nákladů na vytápění. Zvýší se
odolnost proti povětrnostním podmínkám, prodlouží se životnost objektu a stoupne
jeho tržní cena. A pokud se současně provede i obnova fasády, zlepší se budově zároveň estetický vzhled. Zateplení zkrátka přináší mnoho výhod, o tom vás jistě nemusím přesvědčovat. A nemusel jsem přesvědčovat ani zastupitelstvo, když jsme
jednali o druhé fázi rekonstrukce budovy naší mateřské školky. Všichni jsme s adaptací i se stanoveným postupem souhlasili, výběrovým řízením jsme našli optimálního
dodavatele materiálu, sáhli opět k loňskému energetickému auditu a projektantku
paní Schmidtovou pověřili prováděním autorsko-stavebního dozoru. Celý ten technologický proces má svá pravidla a zavedené postupy. Základem úspěšného zateplení je proto výběr kvalifikované stavební firmy. Tady jsem měl jasno od počátku. Kvalitní stavební práci přece dělá naše obecní stavební skupina. Nevyniká rychlostí, ani
vysokou kvalifikovaností, svou odbornou způsobilost nemusí ale dokazovat členstvím
v profesních komorách, sdruženích anebo třeba v „zateplovacím“ cechu. Přesvědčí
vás kvalitou své odvedené práce. Posuďte sami a přijdte se do školky podívat. A až
v příštím roce položíme vodorovnou izolaci pod střechu školky, vytvoří se díky této
partě, kterou úspěšně řídil Richard Torač, pěkný funkční celek. Školka má však už
teď fasádu svěží, ba přímo atraktivní. Za odborné provedení klempířských prací musím poděkovat panu Gadasovi a celý systém hromosvodů úspěšně zvládnul pan Tomek z Vítonic. Vlastní lešení včetně podlážek zapůjčil místní Výchovný ústav a bez
Roberta Tučka, který garantoval stavbu lešení, se už obejde jen málokterá obecní stavební akce. Střechy natíral pan Bohumil Kučerka a také nesmím zapomenout na několik brigádníků, kteří přiložili ruku k dílu a pomáhali podle svých, jistě nejlepších
schopností.
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Začátkem září jsme obdrželi stavební povolení k akci, která má honosný název
„Revitalizace rybníka Dračky“. Ten název vznikl před lety, kde má počátek, nevím, ale
vhodnější a srozumitelnější by asi bylo „znovuobnovení druhého a třetího rybníka“.
Rybníky u mlýna Debrného mezi říčkou Bystřičkou a státní silnicí. Nachází se tu pozůstatky dvou rybníků, jeden ještě s torzem vrby na ostrůvku uprostřed. Regulační
objekty jsou poničeny asi následkem povodně z roku 1997. Kdysi, v období vegetačního klidu 2014/2015, jsme tady pokáceli pár přestárlých stromů, to vše s vidinou,
že administrativní proces povolení obnovy bude podstatně rychlejší. Celá revitalizace by měla proběhnout na ploše asi 1,5 ha, přičemž plocha hladiny bude o něco více
než půl hektaru. Projektant využil toho, že část lokality je podmáčena a navrhl tady
mokřad. Vodní nádrže budou odděleny střední hrází a navzájem propojeny v úrovni
hladiny potrubím. Dno rybníků by mělo být vyspádováno, svahy by měly být upraveny do sklonů. Bylo mi adresováno několik dotazů na morušovník bílý, ano, zůstane
zachován. Původně byl rybník napouštěn z Mlýnského náhonu, ten byl však z důvodu neprůchodnosti přes obec v minulosti odkloněn u hranice katastru s Lipovou. Povrchové a podpovrchové vody bude do rybníka přivádět pouze svodnice. K výsadbě
stromů byl do tohoto prostoru doporučen odborníky opět morušovník, jeřáb, třešeň
a lípa, keře by zastupoval brslen, hloh a svída, určitě by se tady měl objevit kosatec
a rákos. Znovuobnovení rybníků je vyčísleno částkou necelých 3 mil. Kč, ale ještě teď
na podzim chceme žádat o dotaci. Určitá pravděpodobnost získání financí tady je,
ale do díla se pustíme až s dotačním polštářem v zádech.
Nějakou dobu nás trápil nepěkně vyhlížející stavební odpad a suť vyvezená na plochu u čističky odpadních vod pod farou. Ukládali jsme tady drobné i hrubé kamenivo, ale i betony a výfrezky. Nechtěli jsme tento odpad vyvážet na skládku do Hradčan z finančních důvodů. Plocha se však rozrůstala a mohla se stát těžko
kontrolovatelnou. Dohodli jsme se na recyklaci tohoto materiálu s přerovskou firmou
Resta. Došlo tak ke zhodnocení jinak nevyužitelných materiálů, vznikl materiál vhodný pro různé zásypy a obsypy při všech druzích staveb a možná pro něj najdete další uplatnění i vy. Výfrezky si ponecháme, ale pokud máte o recyklovaný materiál zájem, dejte nám vědět.
Příjemné barevné dny, pěkný a hřejivý celý podzim s úctou přeje
Petr Dostál
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Oprava sousoší sv. Cyrila a Metoděje
V centru křižovatky Bystřická a Holešovská, otočeni směrem k Náměstí, stojí v malém travnatém trojúhelníku. Slovanští věrozvěstové v mírně nadživotní velikosti, Cyril a Metoděj. Kdysi dávno, na úsvitu kulturních dějin naší země, k nám přišli šířit křesťanství. Museli mít velkou odvahu. Sloužit cizím lidem v cizí zemi, konat věci a skutky,
které v tu dobu nebyly obvyklé… zvěstovat o světě nové pravdy. Stojí tam vedle sebe
a společně drží kříž. Metoděj v biskupském rouchu pravou rukou žehná celé obci.
Cyril, pevně rozkročen, v levé ruce drží knihu, hlavu má vzpřímenou, kadeřavé vlasy
a hustý plnovous. Oba na mohutném soklu. Uprostřed v podstavci je reliéf, zřejmě
znázorňující křest. Památka z roku 1892 od sochaře Becka z Kroměříže. Dnes už hodně poškozena, znečištěna prachem, řasou a mechem, povrch kamene je hodně tmavý. Celá statika díla není podle restaurátora Daniela Daubnera ohrožena, v kritickém
stavu je však žehnající ruka sv. Metoděje, ta vlivem praskliny vedoucí podél celé figury téměř odpadá. Byla demontována a odvezena do atelieru restaurátora. Další
praskliny se zpevní a vytmelí. Celá hmota sousoší byla vymyta tlakovou vodou, později probarvena v barvě kamene, původního mladějovského pískovce. Kovový kříž
byl převezen ke zlatníkovi a později vyzlacen 24karátovým plátkovým zlatem. Vede
nás snaha obnovit a navrátit autentickou hodnotu tomuto pěknému dílu. Vždyť z jejich odvahy a odhodlání bychom měli těžit i v dnešní pohodlné době.
Na základû rozhovoru s restaurátorem D. Daubnerem zpracoval P. Dostál.

Dﬁevohostick˘ zpravodaj 3/2017

5

Městys získal nový dopravní automobil
pro hasiče
Při jednání Rady městyse Dřevohostice začátkem roku 2016 se členy jednotky
SDH Dřevohostice o potřebách, zajištění a připravenosti plnit požadavky k zabezpečení akceschopnosti jednotky byla zvažována výměna dopravního automobilu značky Toyota Hiace s rokem výroby 2001, který je již na hranici své spolehlivosti a životnosti.
Po prostudování možností se naše pozornost upnula k dotačním titulům vypisovaným generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky. Pustili jsme se do zpracování žádosti o dotaci a v březnu 2016 byla žádost o poskytnutí investiční dotace na rok 2017 do programu Dotace pro jednotky SDH obcí,
podprogramu 2 – pořízení nového dopravního automobilu (DA) podána.
Následně odborná komise rozhodla a začátkem října 2016 jsme byli informováni
o úspěšnosti naší žádosti a pozváni na další konzultační setkání, které se uskutečnilo 25. 10. 2016 v Brně. Tomu samozřejmě předcházelo nastudování vzorových technických podmínek možností dopravních automobilů a seznámení s manuálem „EDS
SMVS – Online formulářem“.
Dalším krokem bylo zvolení konkrétních technických podmínek pro dopravní automobil ve spolupráci se členy jednotky Sboru dobrovolných hasičů Dřevohostice
a tyto byly v listopadu 2016 odsouhlaseny HZS (Hasičský záchranný sbor) Olomouckého kraje. Spolu s dokumentací projektu (EDS formulář) dne 23. 11. 2016 bylo
vše odesláno na generální ředitelství HZS ČR. Následovalo několik procesních administrativních úkonů a v únoru 2017 nám byl dodán doklad o registraci akce s přiděleným registračním číslem.
6
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Potom jsme vyhlásili výběrové řízení na dodavatele auta, tento proces byl úspěšně ukončen 6. 4. 2017 a vítěznou firmou, která byla vybrána, se stal TECHSPORT,
s.r.o z Brna s nabídkou dopravního automobilu FORD Transit Kombi L3 350 Trend za
částku 891 770 Kč.
Ministerstvem vnitra, GŘ HZS, nám bylo dne 11. 5. 2017 doručeno rozhodnutí
o poskytnutí dotace v částce 445 885 Kč (což bylo 50 % z celkové částky). Samozřejmě jsme také využili možnost podat žádost o dotaci na Olomoucký kraj, i tam
jsme byli úspěšní, a 1. 6. 2017 nám byla doručena z olomouckého kraje Smlouva
o poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH 2017 v částce 100 000 Kč.
Dlouho očekávaný okamžik, na který jsme se všichni těšili, nastal 3. 8. 2017, kdy
nám dodavatelská firma přivezla nový dopravní automobil a hasiči si ho mohli konečně vyzkoušet.
Pro nás ale nebyl ten dlouhý proces stále u konce. Bylo nutno zpracovat všechny
potřebné dokumenty včetně Závěrečného vyhodnocení akce, a ty jsme 3. 10. 2017
odeslali na GŘ HZS.
Na tomto příkladu jedné z jednodušších dotací jsem se pokusil ukázat, jak náročný je proces administrace jednotlivých žádostí o dotace obecně, aby si čtenář aspoň
přibližně mohl představit kolik úsilí, pečlivosti a času s tím vším je spojeno. V rámci
možností se snažíme administraci žádostí o dotace dělat sami a nevyužívat k tomu
firmy, a šetřit tak peníze v rozpočtu obce.
Jaroslav Janãík

Zdravotnictví čelí krizi…,
… ale dokud se nás to přímo netýká, zůstáváme klidní. Lékaři stárnou a odcházejí do
důchodu. Už neplatí, že chybějí jen v odlehlých horských nebo pohraničních oblastech, problémy mají i velká města a tento personální problém se silně dotkne i naší
obce. Po mnoha letech totiž koncem letošního roku končí svou celoživotní praxi tady
v Dřevohosticích naše obvodní dětská lékařka paní MUDr. Jitka Kleinerová a odchází na zaslouženou penzi. Přestože svůj odchod avizovala již několikrát, nakonec pokaždé zůstala. Její nynější sdělení o uzavření dětské ordinace je však už nezvratné.
Mě jako starostu to staví do nelehké situace, a to zajistit za tyto chybějící služby náhradu. To ale bez pomoci státu nelze. Máme sice v republice špičková lékařská pracoviště, kde vám transplantují cokoliv a kamkoliv, na druhé straně nemůžeme sehnat
praktického lékaře pro celý velký region. Přitom máme na udržení odborné lékařské
péče eminentní zájem, vybavené prostory a určitě bych případnému zájemci vyšel
vstříc v celé oblasti svých kompetencí. Lékaři však nejsou. Těch, kteří odcházejí do
důchodu, je víc než absolventů. Inzeráty, které zadávala odcházející lékařka do odborných časopisů, nezabírají. Inzeráty, které jsem zadával do regionálního tisku, jsou
úplně marné. Oslovena byla konkrétní pracoviště v okolí s nadějí, že se najde lékař
třeba jen na částečný úvazek. Před měsícem vypsal Krajský úřad Olomouckého kraje na pozici dětského lékaře v Dřevohosticích výběrové řízení...
Znáte lékaře, který má všechny potřebné atestace, nebojí se byrokratické zátěže
a chce si otevřít ordinaci na vesnici? Sem s ním!
Petr Dostál
Dﬁevohostick˘ zpravodaj 3/2017
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Petr Dostál a Chantal Poullain

Jureãka
Ministr zemûdûlství Marian
ou
elk
Ves
zahrál s Moravskou
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Setkání dechových hudeb
Dřevohostice 2017
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Sponzoři SDH 2017
EUROVIA CS, a. s., Zlín
Obec Radkovy, Lipová, Křtomil, Nahošovice a Radkova Lhota
Zdeněk Pořízek, zámečnictví ● DSD – Dostál a. s., Dřevohostice
Zemědělské družstvo Dřevohostice ● Z + Z Dřevohostice s. r. o.
Renomia a. s., pojišťovací makléřská spol.
Ing. Jan Vlach, Dřevohostice ● Potraviny Ing. Petr Neděla, Dřevohostice
Robert Tuček – tesař, Dřevohostice
Štěpán Habčák – zemní práce, Dřevohostice
Ing. Jan Kubíček – průmyslové zboží, Dřevohostice
Dagmar Kučerková – květinářství, Dřevohostice
Manželé Grňovi – cukrárna, Dřevohostice
MUDr. Zdeněk Kubín, praktický lékař
MUDr. Hana Vaculíková, zubní lékařka
MVDr. Josef Večeřa, veterinární lékař

S finanãní podporou Olomouckého kraje
Všem děkujeme
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Výstava z díla Alexandera Forýtka
Když jsem na pravidelné návštěvě před Vánoci 2016 Alexandera v Domově pro
seniory v Radkově Lhotě navštívil, dohodli jsme se, že pokud vedení městyse Dřevohostice bude souhlasit, uspořádáme ještě aspoň jednu výstavu z jeho díla. Ta předchozí byla totiž před dlouhými 20 lety.
Chtěl bych poděkovat panu starostovi Petru Dostálovi, že byl této akci nakloněn
a jak sám řekl, že Alexander si za své celoživotní dílo takovou výstavu určitě zaslouží. Také Jirka Kasperlik pomohl se zajištěním prostor, materiálu i radou a mohlo se
začít s instalací obrazů i některých figur z Velkého dřevohostického betléma.
Po celý týden jsem v červenci objížděl 20 půjčitelů, se kterými jsem sepsal řádné
smlouvy o výpůjčce a shromáždil od nich celkem 58 obrazů. Nejvíce obrazů zapůjčili manželé Ročákovi a Jiří Jakubál, který neváhal přidat i některé artefakty jako torzo první Alexanderovy kytary a jeho vlastnoruční notový záznam známé americké lidové písničky Missisipi. Dalšími významnými půjčiteli byl městys a fara Dřevohostice.
Moc děkujeme všem, kteří bez problémů obrazy zapůjčili. Mrzelo mě, že někteří se
o své obrazy báli natolik, že je odmítli půjčit, ale to se nedá nic dělat, musel jsem jejich postoj respektovat. Škoda, že např. některé nejkrásnější Alexanderovy portréty
zůstanou veřejnosti už možná navždy utajeny.
Výstavu jsem koncipoval tak, že jsem ji rozdělil na pět částí. Největší zastoupení
měla krajinářská tvorba, pak portréty, dále obří velkoplošná kulisa Wild-West-City
a další obrazy s koňmi. Své místo zde měla i sakrální tvorba pro místní faru, které velmi ochotně zapůjčil pan farář Artur Górka. Závěr výstavy tvořila zátiší. Výstavu si po
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dobu dechovek a potom v průběhu
měsíce srpna prohlédlo kolem 1000
spokojených návštěvníků. Jsem rád,
že jsem většině z nich mohl jednotlivé
obrazy a některé zajímavosti kolem jejich tvorby i života autora osobně přiblížit.
Alexander Forýtek, nar. 10. 11. 1953
ve Zlíně, je výtvarník z Dřevohosticka,
který s lehkostí zvládá veškeré malířské techniky. I když nemá žádné umělecké školy, oplývá už od mládí velkým
výtvarným talentem, který mu umožňuje vytvářet nádhernou malbu i sochařinu.
Z jeho krajinářské tvorby je třeba upozornit na velké obrazy, které maluje v 90. letech a i po roce 2000 pro obec Dřevohostice. Zřejmě nejkrásnějším obrazem je jeho
Podzimní alej u zámku, o rozměrech 240 x 120 cm, zdobící obřadní síň zdejšího
zámku. Z portrétní tvorby pak Karel st. ze Žerotína a Lev kardinál Skrbenský z Hříště a Kristus. Významnými portréty jsou jistě i brněnské rodačky, herečky Miroslava
a Libuše Šafránkovy. Prý se s nimi Alexander setkal osobně při svých studiích veteriny v Brně. Portréty povětšině maloval na objednávku soukromých osob a vlastně
se tím živil. Jeho oblíbeným motivem jsou koně, které maluje opravdu mistrovsky.
Velkoplošný obraz WILD-WEST-CITY o rozměrech 640 x 204 cm je nádhernou ukázkou, jak silně má koně a divoký západ pod kůží. Když si výstavu prohlížela paní učitelka Marie Skopalová, tak přišla s osobním zážitkem ze školy. Tehdy přinesla paní
učitelka z Alexanderovy první třídy jím namalovaného koně. Byl tak úžasně vyvedený na žáka 1. třídy, že z toho učitelé ve sborovně žasli.
Alexander maluje také řadu sakrálních obrazů, které dokazují jeho malířské mistrovství.
I jeho zátiší jsou velmi vydařená. Např. Slunečnice ze tří obrazů jsou zdánlivě stejné, ale každé jiné.
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Jeho posledním dílem z r. 2009 je malba Petanque, zde se oprávněně domníváme, že v titulním páru zvěčnil sebe a také ženu svého života. Tuto domněnku však
Alexander nepotvrdil, ani nevyvrátil.
Uprostřed síně jsme umístili i čtyři postavy z Velkého dřevohostického betléma,
který tvořil postupně 7 let od roku 2001 do roku 2008. VDB se vystavuje každoročně po dobu 5 týdnů na dřevohostickém náměstí na ploše téměř 200 m2. Zde Alexander prokázal i své velké sochařské umění.
A ještě snad slova z vernisáže:
Výstavu jsem svému dlouholetému příteli velice rád instaloval. Věřím, že vám
přinese radost i poučení. „Alexandře, sice už neběháš, ale za Tebe pádí tryskem
Tví koně! Už sice moc nemluvíš, ale za Tebe mluví jasnou řečí Tvoje dílo!“
Autorovi i v‰em náv‰tûvníkÛm dûkuje Laìa Sigmund, kurátor v˘stavy

Výlet na polské dožínky
Když 9. září v dopoledních hodinách přijel do polské Turawy autobus výletníků z Dřevohostic byla to pro celé Polsko jistě velká událost, i když na první pohled vlastně nebylo ani nic poznat. Všelidovou delegaci jsme moudře dávali dohromady za pomoci
obecního rozhlasu již několik týdnů předem, to aby všichni účastníci měli dost času na
těšení i balení kufrů. Značná část výpravy se však musela připravovat ještě o něco déle.
Nechtěli jsme totiž přijmout milé pozvání polských přátel jen tak, a proto jsme krom dárečků hleděli připravit ještě několik tanečků v podání našeho folklorního souboru. Ono
se totiž již při loňském vystoupení ukázalo, že naši hostitelé mají vynikající vkus, protože nešetřili ovacemi při pohledu na vyšívané sukýnky našich krojů.
Letos se dožínky konaly v Ligotě Turawske (rozuměj ve Lhotě) a vše proběhlo, jak je
tamním zvykem, velkolepě (rozuměj hodně jídla, pití, tanečků a zejména mnoho projevů

přízně ve všech podobách). Pochopitelně jsme nezůstávali pozadu a s myšlenkou, že vlastně reprezentujeme nejen naši vlast, obec, ale také všechny vás, kdo jste doma v Dřevohosticích, hleděli
jsme se plně obětovat. Takto tedy proběhla sobota.
Po krátké noci strávené v malebném ubytování
na břehu Turawského jezera nastala neděle plná
dalších zážitků v podobě důstojné oslavy úrodného roku. Jak jinak, logicky z toho pro nás vyplynula zejména povinnost značnou část letošní
úrody ochutnat. Na podiu mezi jednotlivými chody probíhaly zdravice, gratulace i veselice. Jednu pěknou zdravici pronesl i náš pan starosta a dostal za ni bochník chleba. O něco
později již bylo publikum moderátorem připraveno a plně soustředěno jen na naše
krojované vystoupení. Byla to chvíle, kdy jsme v půvabném pásmu tanců a písní vesměs s dožínkovou tématikou plně zhodnotili týdny dřiny a odříkání. Myslím, že na
všech tanečnicích a drtivé většině tanečníků bylo znát, že tanec je nedílnou součástí jejich životů. Diváci zase mohli na sukýnkách oči nechat a mohutně tleskali. A já využiji stránek tohoto báječného časopisu, abych poděkoval naší paní ředitelce Ilonce
Zapletálkové za práci, kterou s námi měla, a také všem členům souboru za to, že mi
vysvětlili několik technických maličkostí, například jak moc je užitečné poslouchat
u tance hudbu a podobně.
Shrnuto a podtrženo, byl to, myslím, docela prima výlet. A to jistě hlavně díky hostitelům, ovšem také díky celé, přátelsky naladěné posádce našeho výletního autobusu.
Jiﬁí Kasperlik, taneãník
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Mladí hasiči
v roce 2017 byli opět úspěšní
V letošním roce proběhla v okrese Přerov nově připravovaná disciplína běh jednotlivců na 60 metrů s překážkami. Na pěti soutěžích Velké ceny OSH Přerov se současně běžely kromě požárních útoků i tyto běhy jednotlivců. V Soběchlebích dvakrát, v Paršovicích, Dřevohosticích a Střiteži nad Ludinou se utkalo v kategorii mladších chlapců
27 závodníků ve věku 6–11 let. Náš Filip Cholasta se 145 body získal druhé místo. Na
třetím místě skončil Matyáš Volf se 138 body, na čtvrtém místě Sebastián Gross se
137 body a na pátem místě Samuel Cholasta se 127 body.
V kategorii mladších dívek se utkalo 27 dívek ve věku 6-11 let. Naše Sára Školoudová se stala vítězkou okresu Přerov v běhu jednotlivců na 60 m s překážkami
s celkovým počtem 150 bodů. Druhé místo získala Monika Rohanová s 143 body,
čtvrté místo Eliška Volfová s 128 body a sedmé místo Lucie Mrtvá s 114 body.
Doufáme, že naši mladí hasiči budou v těchto velice kvalitních výsledcích pokračovat i v následující sezóně.

Ročník Hry plamen 2017/2018
Druhý srpnový víkend jsme pro naše mladé hasiče připravili soustředění pod Bedlinou v Bystřici pod Hostýnem. Jako již tradičně se příprava zaměřila na branný závod požární všestrannosti. Pod vedením Jirky Škrabaly a Lenky Bičanové se připravovala družstva mladších žáků a pod vedením Patrika Hošáka a Patrika Josieka se
připravovalo družstvo starších žáků. Pro předání dlouholetých zkušeností přijali pozvánku na naše soustředění mladí hasiči z Beňova, kteří v letošním roce zahajují svoji činnost.
Celá příprava se nám zřejmě vydařila, protože 7. 10. 2017 proběhl branný závod
požární všestrannosti ve Vysoké u Hustopeč nad Bečvou a naši mladší žáci se stali vítězi branného závodu v poli 25 kolektivů a naši starší žáci skončili na 17 místě z 27 kolektivů. Tak doufejme, že obě družstva svá umístění zúročí poslední květnový víkend 2018 v Hranicích.
Dﬁevohostick˘ zpravodaj 3/2017
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Hra Plamen 2016/2017
V letošním roce se kolektiv mladých hasičů zúčastnil již 45. ročníku celostátní Hry plamen konané v letošním roce v Hranicích
a Soběchlebích. Naši mladší žáci se utkali
v soutěžním poli 22 družstev s šesti disciplínami. Soutěž začíná vždy na podzim předešlého roku branným závodem. Členové
požárních hlídek zde plní úkoly jako střelba
ze vzduchovky, orientaci na mapě, vázání
uzlů, poznávání topografických značek, určování hasebních prostředků nebo překonávání vodorovného lana. Tyto disciplíny
jsou rozmístěny na úseku 2 kilometrů. Finále ročníku se pak odehraje následující
poslední květnový víkend a již tradičně na
sportovním stadionu v Hranicích.
Naši mladší žáci při plnění běžeckých
disciplín štafeta 4x60 metrů, štafeta dvojic, štafeta CTIF drželi 5. místo a čekala je
už jen poslední královská disciplína požární útok, kde potvrdili svoje kvality vítězným časem a poprvé v historii činnosti mladých hasičů Dřevohostice
vyhráli okresní kolo hry Plamen.
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Velká cena OSH Přerov 2017
V roce 2017 se kolektiv mladých hasičů Dřevohostice po 15leté odmlce vrátil do soutěžního pole Velké ceny Okresního sdružení hasičů Přerov. Letošní ročník byl mimořádný
také množstvím bodovaných soutěží, a to na 15. místech okresu Přerov.
Soutěžního seriálu se zúčastnilo celkem 25 družstev. SDH Dřevohostice v kategorii
mladších hasičů reprezentovala dvě družstva.
Naše áčko vyhrálo první místo na soutěžích v Hustopečích, Opatovicích, Pavlovicích,
Dřevohosticích, Partutovicích a ve Špičkách, kdy jejich nejlepším časem byl čas 14,97 s.
V seriálu Velké ceny se umístili na celkovém druhém místě hned za Jindřichovem.
Naše béčko se v soutěžním poli také neztratilo, získali 1. místo ve Stříteži, 2. místo
v Hustopečích, 3. místo v Troubkách. V seriálu soutěží měli nejlepší čas 16,13 s. a tím
si zajistili v soutěžním poli celkové 9. místo.
Pro nedostatek členů se bodovaného seriálu nezúčastnili naši starší žáci, ale současně s mladšími žáky sbírali zkušenosti pro následující ročník a několikrát se umístili na pěkném 3.–5. místě. Mimo bodovaný soutěžní seriál se naše družstva zúčastnila soutěží v Martinicích, kde získali družstvo B mladších 1. místo, v Kojetíně mladší 2. místo, v Roštění
družstvo A mladší 1. místo a družstvo B 2. místo a také se zúčastnili soutěže v Trusovicích, okr. Olomouc
Všem holkám a klukům děkuji za reprezentaci sboru a městyse Dřevohostice. Děkuji vedoucím družstev Jirkovi Škrabalovi, Lence Bičanové, Patriku Hošákovi a Patriku Josiekovi za investování svého volného času do práce s mladými hasiči. Děkuji rodičům za podporu při logistice na soutěže mladých hasičů a v neposlední řadě děkuji manželům Tereze
a Petrovi Volfovým za kvalitní foto a video knihy mladých hasičů, kterou mohou všichni
fandové požárního sportu, a nejen oni, ocenit na internetové adrese
http://sdhdrevohosticezaci.rajce.idnes.cz
Pavel Mrtv˘, starosta SDH Dﬁevohostice
Dﬁevohostick˘ zpravodaj 3/2017
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Maminky z „Dřeváčku“
připravily Cestu do vesmíru
Hlášení lodnímu deníku dne 9. 9. 2017 – raketa číslo 1:
Právě jsem se vrátil z úspěšné mise do vesmíru. Ze Země
jsem odstartoval ve 14.00 hodin po sestrojení raketoplánu. Za Venuší jsem rozpoznal
spoustu souhvězdí, díky nimž jsem mohl pokračovat dál. Zanedlouho jsem se ale
ztratil ve hvězdné mlhovině, ze které mi pomohl můj nový mimozemský přítel. Také
jsem prolétl Černou dírou. A zase jsem potkal nové přátelé. Za Saturnem, krásnou
planetou s prstencem, jsem narazil na meteorickou bouři. Poznal jsem i zlé mimozemšťany, chtěli ublížit mým přátelům. Ale i tohle jsme zvládli na jedničku. A protože
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jsme opravdoví přátelé, sestrojili jsme si satelit, díky kterému můžeme být stále v kontaktu. Před příletem do zemské ionosféry jsem porazil divokou vesmírnou příšeru.
A konečně přistávám. Na raketové základně za sokolovnou mě čeká veliký balíček odměn za úspěšný let vesmírem. A ještě si můžu vybrat, jakou dobrotou naplním
své bříško, hladové z dlouhé cesty. Bude to párek v rohlíku, hranolky, grilovaná makrela, anebo všechno?
Mimo záznam: Už teď přemýšlím, jaké dobrodružství mě čeká za rok a opravdu se
na něj moc těším.
zapsala: Krist˘na Kojecká
Zábavné odpoledne připravily maminky z Centra pro volný čas Dřeváček. Cestu
vesmírem, plnou her a soutěží, absolvovalo kolem 60 dětí, ale do řešení úkolů se často zapojili i rodiče. Společně si užili příjemné sobotní odpoledne, což bylo také hlavním záměrem pořadatelek.

Uspávání Bílé paní
Tak to zase rychle uteklo! Ani jsme se nenadáli a je tu podzim a konec naší zámecké sezóny. Není to tak dlouho, co jsme Bílou paní probudili naší Večerní prohlídkou zámku a teď je na čase zase ji uložit do zámecké postýlky. S uspáváním nám přišla pomoct spousta dětí. Všichni víme, že naše zámecká Bílá paní byla marnivá
a parádivá a my jsme se dozvěděli, že nějakým nedopatřením ztratila svůj klobouk.
Takže se zámecký altán na chvíli proměnil v dílničku, kde děti vyráběly papírové
klobouky a korálkové náramky, aby Bílé paní udělaly radost. A ona večer opravdu sestoupila z věže a přišla mezi děti, odměnila je sladkostmi. Vybrala si nový klobouk
a jeden náramek a vydala se do své postýlky na nádvoří. Stejně jako minulý rok se
děti učily u ohně ukolébavku, letos pod vedením pana učitele Dopity, aby ji společně Bílé paní zazpívaly.

Dﬁevohostick˘ zpravodaj 3/2017
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Všechno dobře dopadlo, Bílá paní usnula. I když letní zámecká sezona skončila,
podzimní a zimní teprve začne. Věříme však, že to naší Bílé paní vůbec vadit nebude
a třeba se přijde podívat na některý koncert, ples nebo vánoční výstavu.
Michaela Roubalíková
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Tenisový oddíl Sokola Dřevohostice
Vážení sportovní přátelé,
letošní tenisová sezona je již za námi a dovolte mi, abych vás
seznámil nejprve se sportovní činností dětí na tenisových kurtech.
Podařilo se nám udržet tradici „Tenisových začátků“, které jsou
především pro malé začínající tenisty ve věku dětí navštěvujících
první třídu a výše. Této výhodné možnosti využívají i děti z širokého okolí (v letošním roce z Bystřice pod Hostýnem, Horních
Nětčic, Soběchleb, Bezuchova, Domaželic a samozřejmě i Dřevohostic). Poděkování patří především Marku Hejnovi, Janě Navrátilové a Lukáši Stokláskovi, kteří se o všech 17 dětí během čtvrtků v měsíci červnu starali.
V červnu byl také připraven pro starší děti turnaj, jehož hlavním spoluorganizátorem byl pan Marián Králík z Bystřice pod Hostýnem (velmi úspěšná akce). Poslední
připravovanou akcí pro děti, kterou se podařilo realizovat, a to díky sponzorství Nemocnice Hranice, a.s. a Exekutorského úřadu JUDr. Jíchy, byl „Příměstský tenisový
týdenní kemp“, který se uskutečnil poslední týden v srpnu pod vedením profesionálního trenéra pana Janečky z Bystřice pod Hostýnem. Všech 16 zúčastněných dětí se
již těší na příští ročník.
Co se týká dospělých tenistů, pro ty byl připraven „Zahajovací turnaj“ v květnu,
„Dřevo open“ v září a pravidelný turnaj „Dostal open“, který organizoval Ing. Pavel
Dostál. Setkávání rekreačních seniorských tenistů a tenistek a spolupráce s tenisty
z Domova Dominika Dřevohostice se již stalo samozřejmostí.

Dﬁevohostick˘ zpravodaj 3/2017
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Skoro stočlenná tenisová základna se připravuje na příští tenisovou sezonu již nyní,
a to výrobou vlastní antuky. Je to časově náročný úkol, který si vzal na starost Jirka
Vašina a jemu pomáhající především Ota Kubíček a Stanislav Gaďourek s postupně
se zapojujícími členy oddílu.
Pokud chcete přijít mezi nás, rádi vás přivítáme, tenisový areál je přístupný všem
zájemcům o tento sport. V letošním roce jsme zde vybudovali i malé rekreační pétanque hřiště, na kterém jsme již organizovali pétanque turnaj a také turnaj v šipkách.
Jaroslav Janãík
Olomoucký kraj finančně přispívá na realizaci činnosti
T. J. Sokol Dřevohostice v roce 2017.

Zabruslili jsme
si na Zámecké
Tak nám udělali novou cestu! Byli
jsme nadšeni a celé prázdniny v podvečer jezdili a trénovali na in-linech
nebo skateboardech, penyboardech
a jiných… boardech. Proto jsme se
my, dospělí, rozhodli uspořádat poslední prázdninové bruslení za podpory Sokola a obce. Jenže první termín nám nepřálo počasí. Rozhodli
jsme se pro druhý pátek v září jako
náhradní termín.
22
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V pátek 8. září v odpoledních hodinách jsme nejdříve pořádně zametli a uklidili celou
ulici a potom hned pro děti připravili různé překážkové dráhy a dovednostní jízdy také
nenechaly na sebe čekat. S příchodem páté hodiny jsme čekali na první nadšence, které baví bruslení a přišli se pobavit nebo jen podpořit své kamarády. Hudba hrála a lákala již zdaleka. Odměny a překvapení byly nachystány a už jenom vyrazit. Velká účast dětí
nebyla, ale ten kdo přišel, ten se bavil. Tak snad příští rok se nás tu sejde více.
Petra Nûmcová

Zámek
byl plný strašidel
V pátek 13. října patřil zámek a jeho okolí pohádkovým postavám a strašidlům. Mohli jste
zde potkat princeznu s mravenci, macechu
s dcerami, čarodějnice, mrtvoly, medvědy
s myslivcem, bandu loupežníků, Karkulku s hladovým vlkem, Vřískot, kostry, čerty, kata s pomocníky, bílou paní, upíry a divoké psy a kočky. U každého stanoviště dostávali účastníci
nějaký úkol a razítko. Na konci čekala sladká
odměna.
Organizátoři z řad členů Sokola a ZŠ si pochvalovali, že se účastníci umí hezky bát a hlavně umí plnit spoustu vědomostních a dovednostních úkolů.
RJ
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Vzpomínka na letní
výlet seniorů
Na pondělí 3. července předsedkyně klubu paní
Jana Skříčková naplánovala výlet do Brna – hrad
Špilberk, kasematy a projížďka lodí po Brněnské
přehradě. Tradičně jsme jeli hasičským autem,
které nám zapůjčil starosta městyse Dřevohostic
pan Dostál. Zaslouží od seniorů poděkování za
to, že tímto umožňuje uskutečňovat výlety i těm,
kteří se obtížně pohybují a autobusovými zájezdy by to nezvládli. Pondělní ráno slibovalo, že
bude hezky. Po příjezdu do Brna jsme si prověřili „fyzičku“ při výšlapu do kopce na Špilberk.
Brněnský hrad Špilberk byl založen ve druhé polovině 13. století českým králem Přemyslem
Otakarem II. na temeni kopce zdvihajícího se
bezprostředně nad městem. Pokochali jsme se krásným
výhledem na město Brno. Naším cílem byla prohlídka kasemat. Původním účelem
kasemat bylo poskytnout úkryt vojenské posádce, její výzbroji a dalšímu materiálu
v případě bombardování. Jelikož v r. 1742 nebylo Brno v ohrožení, sloužily pouze jako
sklady. V r. 1783 rozhodl císař, že budou zřízeny věznice pro zvlášť těžké zločince,
vrahy, lupiče, žháře a ostatní zvláště nebezpečná individua. Špilberské kasematy jsou
především unikátní expozicí středoevropského vězeňství na sklonku 18. a v první polovině 19. století. Při procházení kasemat jsme měli zvláštní pocit, když jsme viděli,
v jakých podmínkách byli tito lidé vězněni. Muzeum města Brna každý rok pořádá
přespání v kasematech. Kdo má pro strach uděláno a chce si vyzkoušet pocity vězně, může prožít noční pobyt s noclehem na dřevěných pryčnách. Z nás by se tam nepřihlásil nikdo, stačila prohlídka! Abychom se odreagovali, tak následoval oběd na
Brněnské přehradě. Pak už projížďka lodí. To
byl jiný zážitek! Projeli jsme se pod hrad
Veveří – udělali si vycházku k hradu
a jeli zpět do přístavu. Po malém
občerstvení byl odjezd. Nemohli jsme ale minout v Dobroticích občerstvení zmrzlinou.
To byla sladká tečka za výletem! Díky panu Kasperlikovi, který se o nás celý
den staral a našim přáním
vyhověl, jsme se spokojeně vrátili domů.
za klub seniorÛ
BoÏena Pokusová
24
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Září s barevnou školkou…
Prázdniny skončily a s nimi i práce na kabátku školky. Do tepla
i barev ji oblékali od poloviny května pracovníci obce dle předloh projektantky paní Jindřišky Schmidtové. Školka byla již druhý rok uzavřena hned od začátku července, aby případné prodloužení prací nezasahovalo do zahájení nového školního roku. Naštěstí prázdninové počasí přálo
a vše se stihlo v termínech, nebo těsně kolem nich. Školka září už od cesty pestrými
barvami, které mají děti rády. Zateplení přinese úspory nejen na energiích, ale také
už nebude profukovat průvan od oken ke dveřím, čímž se přispělo i ke zdravějším
podmínkám pobytu dětí v naší školce. Nad hlavním vchodem stráží chlapeček Pramínek, jehož autor je i autorem grafické podoby našich webových stránek www.skolka-praminek.cz včetně všech podob loga. Na fasádu jej přenesla dle autorovy předlohy paní projektantka Jindřiška Schmidtová. Tímto velmi děkuji paní Schmidtové
a pracovníkům obce za skvělou spolupráci.
Mohlo by se zdát, že už je ve školce hotovo a že už snad ani není co opravovat
a dotvářet, ale tak to není. Příští rok nás ještě čeká oprava podesty, stříšky nad vchody, oprava elektriky. Taktéž zahrada i oplocení a parkování aut není ještě dořešeno.
Ale není možné vše zvládnout za jeden či dva roky a tak postupně, jak čas půjde a finance dovolí, budeme se snažit pomaličku školičku dotvářet a připravovat tak dětem
příjemnější prostředí, ve kterém některé tráví bezmála až 10 hodin denně.
V letošním školním roce jsme otevřeli opět tři třídy, přičemž jedna je určená dětem
od 2 do 3 let. V této třídě bude letos 19 dětí se dvěma p. učitelkami Petrou Jančíkovou a Marií Zámečníkovou. A protože nejmenších dětí je skutečně hodně, přijali jsme
letos ještě k těmto dětem chůvu a současně i učitelku paní Janu Zátorskou. Třídy,
kam docházejí starší děti, se letos naplnily do počtu 20 a 28 dětí a budou s nimi pracovat paní učitelky Simona Foukalová, Lucie Kuželová a Bc. Zdeňka Peichlová. Do
první třídy by mělo v září odejít 23 dětí, letos nám jich odešlo pouze deset.
Jsme ještě na začátku, nikdo neví, co přinese budoucnost a tak přeji za kolektiv
školky dětem školní rok plný radostí a rodičům spokojené děti.
Děkuji kolektivu školky za pracovní nasazení a vstřícnost v loňském školním roce.
Taktéž zřizovateli za spolupráci v průběhu všech realizací oprav a rekonstrukcí v uplynulém školním roce. A to jich nebylo zrovna málo.
Za M· Pramínek Ilona Zapletálková, ﬁeditelka
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Ze základní školy
Škola nespí ani o prázdninách
O celých letošních prázdninách bylo ve škole nezvykle živo. Po
chodbách lítali dospělí i děti, a tak muselo být občanům i školním
skřítkům jasné, že se zase něco děje. Pracovníci olomoucké firmy I-Therm zahájili
první etapu rekonstrukce školní kotelny a zaměstnanci firmy ComIt čistili a opravovali všech dvaasedmdesát školních počítačů. Po schodištích běhali nahoru a dolů
chlapi s různými trubkami, nástroji, přístroji, obrazovkami a dalšími hejblaty,
v letním horku se potili a sem tam si
i zanadávali, když všechno nešlapalo,
jak mělo.
Ani v září se pak práce na opravě
školy nezastavily. Rozpadající se komíny opravoval David Hradílek z Domaželic se spolupracovníky, a bystřická firma
Raab proto musela přemístit zařízení
pro přenos signálu. Když se mužové vyřítili na školní půdu, narazili na tvrdý odpor obyvatel několika vosích hnízd. Do
boje se tedy zapojili i dřevohostičtí hasiči, kteří zrádný hmyz rázně donutili
k ústupu.
V poslední srpnové dny ožila škola
dětskými hlásky a radostným pištěním.
Příměstské tábory se rozjely naplno.
„Bylo to bezva,“ hodnotily děti, „jako
kdyby byla pořád družina, a žádná
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škola!“ Někdo si
užil týden, ale
jiní strávili v péči
slečen vychovatelek Pavlíny Albertové a Denisy
Hrdličkové celých
čtrnáct dní hrami,
soutěžemi, tvořením
výrobků, chozením
na zmrzlinku a skotačením ve školní zahradě.
Každé prázdniny ale jednou
skončí a s příchodem chladnějších rán je třeba rozlepit oči,
vyskočit z pelíšků a hurá do školy.
Vždycky to sice hurá není, někdy se
zpod peřiny ozve mručení: Mami,
mě se dnes vůbec, ale vůbec neNa výstavě se nám líbilo
chce…, ale obvykle to není nic platNa začátku školního roku jsme navštívili vý- né. Děti a škola k sobě zkrátka patří
stavu malíře Alexandra Forýtka. Na výstavu nás celý rok.
Nata‰a Kuãerová, ﬁídící
doprovázela paní učitelka Hynková, která učí
dějepis, takže ji výstava určitě bavila. I nám se
líbila. Na výstavě nás nejvíce zaujaly obrazy
radnice, koní a také obraz zámku, který se proměňoval vlivem počasí. Dominantou výstavy
byly kulisy westernu. Také pan průvodce Ladislav Sigmund byl dobrý a příjemný. Výstava
byla zpestřením začátku školního roku.
Ïáci 8. tﬁídy
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Deváťáci na dřevě
Ve středu 13. září jsme se my, deváťáci, vydali společně s osmáky do Bystřice
na Dřevosochání vysochat si něco ze dřeva. Minulý rok se nám tam totiž líbilo, a proto jsme se těšili, co si pro nás připravili nového. Jeli jsme tam místo odpoledka, ale
už první pohled nás trošku zarmoutil, protože tam neměli stan, ve kterém jsme si
loni vyráběli různé dřevařské ozdoby.
Rozdělili jsme se do dvou skupin a pomalu prošli celý areál. I přes počáteční
obavy se nám to nakonec líbilo, někteří si dokonce zatloukli hřebíky nebo řezali dřevo, a ještě víc jsme své úsměvy roztáhli, když nám učitelé vyhlásili rozchod. Jedni
našli útočiště v cukrárně, kde si dali pařížský dort, jiní si zašli na kebab nebo do
zverimexu, kde začal náš další příběh. Najezení a uspokojení jsme nasedli do autobusu, který nás odvezl zpátky do Dřevohostic.
Kaãka Pechálová a Eli‰ka Zavadilová

Myši z 9. třídy
Po ukončení exkurze na bystřické Dřevosochání jsme dostali rozchod a vydali
se na procházku, při níž jsme narazili na Zverimex. Pochopitelně jsme vlítli dovnitř
a našli jsme myšky na krmení hadů. Okamžitě jsme se rozhodli, že si dvě myšky
pořídíme. Nebyly ani moc drahé, ale nevěděli jsme, jestli jsou to kluci nebo holky.
Na autobusové zastávce nás čekala celá třída. Jakmile se dozvěděli, že máme
myši, začalo tóčo. Holky hned: Dáme si je do třídy, Niky že donese klec a už to jen
lítalo.
Další den se vše potřebné k chovu včetně myší shromáždilo ve třídě,
a než zazvonilo, párek bělostných
hlodavců bydlel. Každý den jsme se
o ně pečlivě starali a asi za čtyři dny
jsme zjistili, že jedna myš je kluk. Po
dvou týdnech jsme pochopili, že ta
druhá je těhotná. Za necelý měsíc se
nám narodila myšátka.
Když jsme se po víkendu vrátili do
školy, už jich tam bylo všech dvanáct. Museli jsme tu myší porodnici
přestěhovat ke Kubovi domů, než
nám mláďátka zesílí. Už jsou všechna zadaná.
Martin Foukal a Kuba T‰pon
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Na věž zámku se vrátí hodiny
Jak všichni víme, kdysi naši zámeckou věž zdobily hodiny, které zničil požár 18.
října 1907. Od té doby zůstává na věži jen malinké okénko. Již před několika lety se
v hlavách dřevohostických dobrovolných hasičů zrodila myšlenka na obnovu právě
těchto hodin. S touto myšlenkou se ztotožňuje více dřevohostických spolků, i členové Kinoklubu se rozhodli tuto realizaci podpořit. Velkou radost nám udělalo vedení
obce, které po rozhodnutí rady městečka zakoupilo hodinový stroj za částku 55 000
Kč. Je však nutno pořídit ještě ciferník a další náležitosti, proto se SDH Dřevohostice rozhodl zorganizovat sbírku na kompletní rekonstrukci zámeckých hodin, která
však bude provedena až po obnově fasády zámku. Můžete přispět finanční částkou
na transparentní účet číslo 224171618/0600, který vedení SDH zřídilo. Číslo účtu bude
zveřejněno i na webových stránkách SDH Dřevohostice a webových stránkách obce.
Doufáme, že naši snahu podpoří co největší počet obyvatel a spolků a zámecké
hodiny se vrátí na věž dřevohostického zámku.
Michaela Roubalíková
Pan hodináﬁ Jan Kopﬁiva nám sehnal star˘ hodinov˘ stroj, vyroben˘ firmou Alois Dvoﬁák,
Vy‰kov v roce 1930, a opravil ho tak, Ïe je jako nov˘. Prohlédnout si ho mÛÏete na chodbû
radnice.
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Historie domu č. 72 v Dřevohosticích
Obnova života na Náměstí vzkvétá k radosti občanů i návštěvníků Dřevohostic.
Nyní se opravuje dům č. 72, který bude součástí radnice, a tím vznikne krásný celek,
jež bude ozdobou dřevohostického náměstí. Spousta občanů se zajímá o historii této
budovy, proto jsem se rozhodla o popis tak, jak jej znám z vyprávění, z rodiny i z mého
dětství a mládí, které jsem tam prožila.
Majitelem domu č. 72 byl Stanislav Kubiš, narozený 4. 9. 1876 (můj strýček), který se oženil v roce 1909 se slečnou Klesnilovou z Nahošovic. Těmto manželům se narodila dcera Marie. Manželka brzy zemřela, malá dcera zůstala s otcem opuštěna.
Stanislav Kubiš se oženil podruhé v roce 1911 se slečnou Klesnilovou, sestrou první ženy. V tomto manželství se narodila druhá dcera Žofie. Šťastná rodina opět skončila smrtí i druhé ženy. Stanislav Kubiš zůstal s dcerami sám! Jeho třetí manželkou
se stala v roce 1919 Marie Sytková, která zůstala bezdětná. K těmto dcerám si Stanislav Kubiš vzal do pěstounské péče další dítě – sirotka po svém bratru – Marii Kubišovou z Mrlínka, která měla 14 let.
Stanislav Kubiš vlastnil krejčovskou dílnu. Zde se vyučila a šila spousta učnic, švadlen a tovaryšů. V přízemí byl obchod s látkami, kde prodávala jeho manželka. Zde
si zákazníci vybírali materiál dle svého výběru a v prvním patře se šilo na míru zákazníka. Krejčovství mělo skvělé výsledky a uznávanou reklamu v celém okolí.
V této dílně se vyučila dámskou švadlenou i neteř Stanislava Kubiše, Marie Kubišová. V dílně poznala svého budoucího ženicha, který se vyučil pánským krejčím.
Provdala se v roce 1938 za Bohumila Kvasnicu z Chaloupek č. 44. Mladí manželé
Kvasnicovi otevřeli svoji živnost krejčovství v domě č. 106 u Skopalových, nyní dům
paní Evy Gardavské. Malá dílna, v ní spousta švadlenek i krejčích. K tomu ještě do
mladého manželství se narodili Milošek a Maruška Kvasnicovi. To bylo moc radosti
a často rádi vzpomínáme na dětství, které bylo plné lásky od rodičů a všech těch učnic, které šily od rána do večera a ještě se často staraly i o nás.
Krejčovství i obchod na Náměstí pomalu končil. Kubišovým ubývalo sil. Zůstal
v provozu obchod, který se později pronajímal na prodejnu konfekce nebo obuvi a jiného. Nejstarší dcera Marie Dobromila byla řádovou sestrou a z kláštera se nemohla
již vrátit, ale moc si přála, aby se sestřenice Marie Kvasnicová s rodinou přestěhovala na Náměstí a byla oporou jejím rodičům. Tak se také stalo a krejčovství pokračovalo u strýčka Kubiše (bylo mi tehdy 8 let). Strýček a teta Kubišovi s neteří Žofií
(Soňou) Mikalovou obývali první poschodí. Naše rodina bydlela v domečku na dvoře, tam se šilo. Ložnice a kuchyň byla v přízemí vedle Hostašů a obchod vedle radnice. Stále se něco v domě opravovalo a budovalo. Krejčovství muselo pokračovat
a živit rodinu.
Po smrti Kubišových došlo k rozdělení majetku. Ideální polovinu domu získala Žofie Mikalová (Kubějová), neteř Marie Kubišové. Žofie Mikalová se odstěhovala do Přerova a svou ideální polovinu předala své sestře Jarmile Skýpalové (Kubějové), která
se z Valašska přestěhovala se svou rodinou do Dřevohostic.
Druhou ideální polovinu zdědila dcera Stanislava Kubiše, Marie Dobromila Kubišová a prodala ji manželům Kvasnicovým (své sestřenici), kteří tuto polovinu domu
spláceli dlouhá léta klášteru. Po smrti Kvasnicových (krejčích) se stali majiteli Bohu30
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Fotografie z roku 1930

mil a Jana Kvasnicovi (nyní bydlí v domě č. p. 19), a následně se majitelkou poloviny
domu stala Petra Jelínková (Mizerová). Manželé Mizerovi přízemí domu účelně zrenovovali pro užívání své rodiny.
Po úmrtí Jarmily Skýpalové v roce 2009 se majitelé ideálních polovin domu dohodli na společném prodeji. V roce 2013 rodina Mizerova opustila dům a odstěhovala se na ulici Sadová v Dřevohosticích.
V roce 2015 koupil celý dům č. p. 72 městys Dřevohostice. Moc bych si přála, aby
dům sloužil v budoucnu účelově a byl stále ozdobou Náměstí. Velká pochvala a dík
patří panu starostovi a všem pracovníkům, kteří se podílí na náročné opravě. Všem
přeji hodně zdraví, radost a sílu k uskutečňování nových nápadů.
Marie Jelínková (Kvasnicová),
Dﬁevohostice,
ﬁíjen 2017
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Turzovka 2017
Zvoní budík a já si okamžitě uvědomuju, že za chvíli už to začne. Rychle do sebe
hodit kafe, a hlavně dobře zvolit, co na sebe. Venku je pošmourno a předpověď říká,
že lepší už to nebude. Čeká nás cesta údolím Bečvy do slovenského Makova. Další
ročník memoriálu borca, co tam z Dřevohostic jezdil pro zázračnou vodu, které jsme
se chtěli napít i my. Jedeme kolmo, naplánovaná trasa čítá něco kolem 120 km. Pro
mě první ročník události, která už se tradičně opakuje několik let.
Začínáme na dřevohostickém náměstí, kde se nás navzdory ne moc dobrým vyhlídkám na počasí setkává 28. Rychle se seznamuji s účastníky. Jsem tu jeden z mála
přespolních, ale z vládnoucí atmosféry je okamžitě cítit, že se dostávám do party dobře naladěných lidí. Náčelník Pepa všechny srdečně přivítá a už dupeme do pedálů.
Cesta vede přes Valašské Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm, jede se výborně,
déšť se nám vyhýbá, občerstvení kolem cyklostezky zpříjemňuje veškeré prožitky.
V Beskydech přichází první větší stoupání, se kterým se všichni bez problémů popereme, a po dobrém obědě usedáme na lanovku v Bílé, která nás včetně kol vyveze
na Beskydskou magistrálu. Odsud pokračujeme krásnou přírodou v dobrodružném
sjezdu a záhy se dostáváme na slovenskou stranu. Opojeni adrenalinem usedáme
v první hospodě a připíjíme si pivem. Pár desítek kilometrů do cíle nám ale ještě zbývá, a tak se moc nezdržujeme a za chvilku opět frčíme dál. Lesní cesta nás vede
k nádhernému modernímu kostelu, který dominuje zdejší krajině. V tu chvíli se ocitáme kousek nad Turzovkou a o pár metrů dál se nachází i zázračné prameny, ze kterých se rychle běžíme napít. Jakmile všichni po zásluze ukojí svou žízeň po předcházejícím nelehkém stoupání, sjíždíme do Turzovky, ze které už je to jen pár kilometrů
do cíle – do Makova. Po celém dnu, kdy vládlo na léto neobvyklé chladno, se všichni útokem řítíme do teplé sprchy, což je skutečně příjemná tečka za celodenním výkonem. Zrelaxovaní pak usedáme ke společné večeři a pokračujeme až do noci u táboráku, kde probíhá košt všech vzorků vynikajících pálenek. Usínáme s tím, že se
dešti snad vyhneme i další den.
Bubnování kapek deště do střechy chatky nás nad ránem rychle vyvedlo z omylu. Pršet bude a podle předpovědi celý den. Naštěstí se nám dostává dobré snídaně, která pomohla vytvořit energetický základ pro deštivý a studený den, který nás
čekal. Trasa, která byla na ten den v plánu, už nebyla tak náročná jako ta předchozí,
ale i tak – 90 km v dešti není nic příjemného. Smířeně usedáme na mokrá sedla a zdo32
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láváme první kilometry. Optimismem mě nalévá jedině pohled na účastníka Honzu,
který celou trasu zvládá na staré ukrajině. Oproti tomu je cesta deštěm na našich moderních strojích balzám. Jakmile se zahřejeme po prvním stoupání, vládne už v celém týmu opět dobrá nálada a kilometry fofrem ubíhají. Jede se dobře, o to víc když
víme, že v hospodě Na Špici, což je naše cílová štace v Dřevohosticích, na nás čeká
teplo a skvělý guláš. Před čtvrtou hodinou je většina z nás na místě a oprávněně si
gratulujeme k heroickému výkonu, který jsme ten den všichni složili. V dobré partě
vám ani letošní podmínky, které se ne úplně vydařily, náladu nezkazí. Mockrát díky,
že jsem u toho mohl být, a vy, kteří laškujete s myšlenkou, že byste tuhle cestu taky
zkusili, už neváhejte. Za rok se určitě vidíme znovu!
RosÈa Dvoﬁák

Cyklopouť ku sv. Kryštofovi 2017
Pátý, už lehce jubilejní ročník tentokrát vyšel na neděli 17. září. A protože se musí
jet v termínu, tak se jelo za každého počasí, a to letos cyklistům opravdu nepřálo. Kolem poledne začalo pršet a nepřestalo až večer. Na trať vyjelo do pláštěnek zabalených 10 účastníků z cykloturistického Špica-týmu, aby zachovali tuto tradici. Na místě už nás vítal jako nějaké opravdové hrdiny kamarád a správce rusavského
lyžařského vleku Milan Erlich. Přidali jsme nové kameny k Božím mukám patrona
poutníků, přesně ve 14 hodin se vyfotili a upalovali za stálého deště směr základna
v hostinci Na Špici. Zde se nás zakladatel této akce Zdeňa Krutil, pokusil rozehřát
douškem výborné slivovice, což se mu docela podařilo. Já ještě teď suším botasky,
ale ten příjemný pocit překonat sám sebe, ten máme všichni, co jsme tam v tom nečasu byli, pevně v srdci a už nám ho nikdo nevezme. Moc děkuji všem, kteří jeli a udrželi bez přerušení tuto pěknou tradici.
Tak to vidûl Laìa Sigmund
Na fotce odleva organizátoﬁi akce Laìa Sigmund a Zdenûk Krutil dále Pavel
Hrabal a Mirek âechák z Buku, Petr Brtníãek s dcerou Mí‰ou, úplnû vpravo
Franti‰ek Tomaník a vlevo dole jeho manÏelka Ludmila Tomaníková z Hradãan.
Fotil ná‰ rusavsk˘ kamarád Milan Erlich.
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Finanční a kontrolní výbor
Zastupitelstva městyse Dřevohostice
Zasedání kontrolního výboru se uskutečnilo dne 11. 9. 2017, kontrolováno bylo:
1. zápis z jednání stavebně strategické komise ze dne 20. 7. 2017
2. zápisy z jednání Rady městyse Dřevohostice
3. usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva městyse Dřevohostice konaného dne
29. 8. 2017.
Zasedání finančního výboru se uskutečnilo dne 11. 9. 2017, kontrolováno bylo:
1. průběžné hospodaření městyse
2. náklady společenských akcí pořádaných městysem – finanční výsledek akce Setkání dechových hudeb 2017: –30 474,60 Kč.
3. návrh rozpočtového opatření č. 8/2017 a 9/2017
4. doklady rekonstrukce MŠ Dřevohostice
Zápisy z kontrol jsou uloženy na Úřadě městyse Dřevohostice.

Od října v mikroregionu MOŠTĚNKA
plánujeme sociální služby
Prvního října zahájil mikroregion Moštěnka realizaci projektu s názvem „Komunitní plánování sociálních služeb v DSO mikroregionu Moštěnka“. Projekt je dvouletý a jeho záměrem je nastavení sociálních služeb tak, aby reagovaly na potřeby občanů mikroregionu v duchu efektivního využívání finančních zdrojů uvolňovaných do
této oblasti služeb pro občany. Projekt je finančně podpořený z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
„V rámci komunitního plánování budeme zjišťovat, jaké sociální služby občané v regionu potřebují a jaké zdroje můžeme pro zajištění těchto služeb využít. Zaměříme se
i na spolupráci obcí, kdy budeme hledat způsob, jakým obce mohou propojit své finanční a odborné kapacity k zajištění potřebných sociálních služeb,“ uvedla koordinátorka projektu Markéta Poláchová.
Plánování sociálních služeb v mikroregionu se soustředí na tři oblasti, které budou
řešit pracovní skupiny „Senioři a osoby se zdravotním postižením“, „Rodina, mládež
a děti“ a „Ohrožené skupiny“. Výstupem z projektu bude aktuální katalog poskytovatelů sociálních služeb, interaktivní webové stránky a Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v DSO mikroregionu Moštěnka. Do každé domácnosti přijde informační leták o sociálních službách v území.
„Budeme se snažit zapojit do procesu komunitního plánování všechny zainteresované strany, poskytovatele, zadavatele a uživatele sociálních služeb i veřejnost,
oslovit co nejpočetnější skupinu obyvatel mikroregionu. Proto do poloviny roku 2018
uskutečníme v každé obci setkání s občany, kteří zde budou moci říci své požadavky na sociální služby, názory, podněty,“ dodala Poláchová. Bližší informace o reali34

Dﬁevohostick˘ zpravodaj 3/2017

zaci projektu a jeho výstupech budou zveřejňovány na www.mostenka.cz a později
na samostatném webu projektu.
Kontakt pro bližší informace: Markéta Poláchová, koordinátorka projektu,
tel: 737 775 991, e-mail: marketa.kropackova@smarv.cz
Bc. Marie Tesaﬁová

Starosta děkuje
✿ paní Růženě Jakubálové za každoroční přípravu společensko-sportovních akcí
pro děti i dospělé - Slet čarodějnic, Zámecké strašení, Barevný běh kolem Valů
a dalších
✿ všem, kteří v nedávné době našli peněženky nebo doklady a přinesli je na radnici, jmenovitě to byli paní Iva Jakubálová, Filip Kocián, Matyáš Němec, Martin Gajdošík, Jakub Rouček a pan Roman Navrátil
✿ panu Pavlu Hlavizňovi za květinovou výzdobu před radnicí
✿ panu Ladislavu Koutnému za písek, který dovezl dětem na pískoviště za sokolovnou
✿ dřevohostickým mladým hasičům za reprezentaci Dřevohostic a výborné výsledky v soutěžích a závodech v letošním roce
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Sraz rodiny Spáčilovy z rodu mlynářů
z Debrného mlýna v Dřevohosticích
Letošní sraz se konal v sobotu 12. srpna 2017 opět v příjemném prostředí hostince
Na Špici. Sešlo se nás 24 rodinných příslušníků. Nejstarší byly paní Marie Janovská a paní
Jarmila Spáčilová, nejmladší z přítomných byl Mareček Janovský.
Na letošní setkání mlynářského rodu Spáčilů jsme připravili s paní Marií Janovskou a za
výrazné pomoci pana Mgr. Zdeňka Smiřického překvapení. Navštívili jsme místní kostel
sv. Havla, kde jsme vyslechli poučnou přednášku o historii kostela. Pan Smiřický nám připravil i povídání o barokním hudebním skladateli a kantorovi z Dřevohostic Josefu Schreierovi. Přehrál nám ukázky jeho některých děl a hlavně úryvek z moravské vánoční mše. Bylo
to velice příjemné posezení. V kostele jsme mohli nahlédnout i do sakristie a projít se volně po celém kostele.
Všichni, a malé děti zvlášť, se těšili na výstup na opravenou zvonici. Byli jsme nadšeni
nádherným výhledem do okolí Dřevohostic. Počasí se vydařilo – svítilo sluníčko, a tak jsme
na obzoru viděli všechny kopečky v okolí Dřevohostic. Někteří z účastníků byli na zvonici
poprvé a byli i takoví, kteří na zvonici s radostí vystoupali po 56 letech – tenkrát bylo schodiště dost chatrné. Ale nyní se stav schodiště podstatně zlepšil a výstup pro všechny byl
bezpečný.
Po této historické procházce jsme se zase sešli v hostinci Na Špici. Pan hostinský Zdeněk Krutil se svým kolektivem nám připravil výborný oběd i odpolední svačinu. Děkujeme
za příjemné posezení a vzornou obsluhu.
Veliké díky vyslovujeme panu Mgr. Zdeňku Smiřickému za obě historické přednášky
o kostele sv. Havla a zvonici, také z celého srdce děkujeme panu páterovi Arturovi Górkovi za umožnění prohlídky zahrady u fary a zpřístupnění kostela sv. Havla v Dřevohosticích.
Veliké díky patří i paní Marii Janovské, která ve svých požehnaných letech ochotně pomáhá tento sraz „mlynářů“ z Debrného mlýna připravovat.
zapsala rodaãka z Dﬁevohostic Eva Karko‰ková, roz. Spáãilová
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Naši noví občánci
Vítání občánků v letošním roce se již po třetí uskutečnilo v neděli 15. října 2017.
V obřadní síni zámku jsme odpoledne nejprve přivítali nové občánky z Dřevohostic,
byli to:
✿ Nikol Borošová ✿ Ondřej Zábranský ✿ Marika Banciková
✿ František Chytil ✿ Matouš Doležal ✿ Barbora Flašková.
Z okolních obcí jsme přivítali tyto děti:
Sebastian Galuška, Matouš Štěpánek, Klára Zmeškalová z Nahošovic,
Martin Kerber z Lipové.
Ještě jednou všem rodičům blahopřejeme k narození děťátka
a přejeme hodně trpělivosti, radosti a šťastných chvil při jejich výchově.
Libu‰e Kroutilová

Příjmení a jména obyvatel Dřevohostic
v minulosti a dnes
Při pátrání po svých předcích v digitalizovaných matrikách jsem si zapisoval příjmení majitelů domů v Dřevohosticích. Také jsem si vypsal, jaká jména dávali rodiče
svým dětem v různých dobách. Matriky narozených dětí v Dřevohosticích začínají rokem 1657 a končí rokem 1907. Podle zákona jsou veřejně přístupná data narození
sto let od narození a 75 let od svatby a od úmrtí. Novější (živé) matriky jsou dostupné u matrikářů příslušných obecních úřadů. V nejstarších matrikách se poměrně těžko čte, jsou psány latinsky či německy, až od roku 1876 bylo nařízeno vést matriky
Dﬁevohostick˘ zpravodaj 3/2017
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česky. Nejstarší matriky, matriky od roku 1657 do roku 1700, jsou psány zvláštní starobylou češtinou. Zápisy se hodně liší podle kněze, málokterý psal krasopisně.
V nejstarších matrikách bylo pátrání velmi těžké, nepoužívala se čísla popisná. Čísla popisná nařídila až císařovna Marie Terezie roku 1771. Při prvním číslování roku
1771 měly Dřevohostice 120 domů, Novosady 37 domů, Turovice 36 a Nahošovice
jen 24 domů. Ulice Novosady byla částečně samostatná až do roku 1806. Měla vlastní matriční knihy i samostatnou gruntovní knihu. Dřevohostice mají velmi cennou gruntovní knihu. První zápisy začínají rokem 1577 a v této knize je možné vyhledat předky a majitele domů ještě z dob před zavedením matrik.
V Dřevohosticích se za deset roků, mezi lety 1771 a 1780, narodilo ve 120 domech
274 dětí, z toho 124 chlapců a 150 dívek. O narozených dětech v ulici Novosady jsem
psal dříve (DZ 2–2015).
Nejčastější jména chlapců: Josef 28, František 20, Jan 12, Václav 8, Antonín 6,
Filip 4, Jakub 4, Vincent 4, Ferdinand 3, Florian 3, Ignác 3, Karel 3, Matyáš 3,
Valentin 3, Jiří 2, Pavel 2. Další chlapecká jména po jednom: Alois, Augustin, Bernard,
Fabián, Frederik, Kašpar, Martin, Michael, Mikuláš, Norbert, Petr, Sebastian, Tomáš,
Urban, Vavřinec a Vendelín.
Nejčastější jména dívek: Anna 41, Terezie 18, Veronika 13, Kateřina 11, Tekla 9,
Barbora 7, Josefa 7, Eleonora 5, Mariana 5, Anežka 4, Františka 3, Petronila 3,
Apolonia 2, Beatrix 2, Marie 2, Marina 2, Rozalie 2, Viktorie 2. Další dívky po jedné:
Alžběta, Antonie, Jenoveva, Klára, Magdaléna, Monika, Nepomucena, Otýlie a Uršula.
Příjmení narozených dětí podle počtu: Janečka 11, Polcar 9, Táborský 9,
Poslušný 8, Srovnal 8, Střelec 8, Halma 6, Kaděra 6, Kresl 6, Baláš 5, Čech 5,
Čmukař 5, Halaš 5, Havlíček 5, Stoklásek 5, Tvarůžek 5, Černý 4, Hachla 4, Hrabec 4,
Kotek 4, Logaj 4, Osecký 4, Rosipálek 4, Šmíd 4, Winkler 4, Zástěra 4, Blažek 3,
Erban 3, Koričánek 3, Molitor 3, Pavlovský 3, Rábl 3, Slováček 3, Šebestík 3, Šustek 3,
Tomaník 3, Valenta 3, Zbíral 3, Zlámal 3. Po dvou: Batela, Březina, Golda, Jurečka,
Karbinský, Letocha, Pyšný, Růžička, Sitko, Skala, Sládeček, Staněk, Štěpán, Vávra,
Veselý, Vinklárek, Zamikal a dalších 52 příjmení po jednom narozeném dítěti. Tenkrát
častá příjmení se většinou dnes již v Dřevohosticích nevyskytují.
Ještě pro porovnání jsem vypsal narozené děti v Dřevohosticích za posledních
deset let (2007–2017). Narodilo se celkem 139 dětí, 78 chlapců a 61 děvčat.
Nejčastější jména chlapců: Tomáš 6, Vojtěch 5, Dominik 4, Jakub 4, Ondřej 4,
Daniel 3, Matyáš 3, Tobiáš 3, Václav 3. Další po dvou Adam, Antonín, Filip, František,
Jan, Kryštof, Lukáš, Martin, Miroslav, Patrik, Petr. Nejčastější jména děvčat: Barbora 3,
Kateřina 3, Kristýna 3. Další po dvou: Andrea, Aneta, Erika, Lucie, Marie, Nikol, Nikola,
Nina. Ostatní po jedné: Adéla, Agáta, Bára, Beáta, Berenika, Dominika, Dorota, Edita,
Elena, Elliana, Ema, Isabel, Izabela, Jana, Kamila, Karina, Karolína, Lara, Laura, Liliana,
Linda, Marika, Markéta, Michaela, Monika, Natálie, Nela, Tamara, Vendula, Veronika,
Zuzana. Nejčastější příjmení: Janovský 4, Fuksa 3, Zlámal 3. Další po dvou: Alexa,
Arban, Bartoška, Běhal, Buchta, Česelka, Jantula, Ježík, Kasperlik, Kobza, Kovařík,
Kubík, Kvapil, Ondruška, Osecký, Pánek, Pitner, Procházka, Rouček, Scerna, Simon,
Spáčil, Šaradín, Škrabana, Tichák, Torač, Vavrys, Vyhňák, Zapletal, Zavadil, Zehnálek.
Porovnejte, kolik dětí se narodilo v letech 1771–1780, narodili se ale jen ve 120
domech. V Dřevohosticích je v současné době téměř 500 domů.
Franti‰ek KuÏel
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V˘znamné Ïivotní jubileum
si v měsících listopadu, prosinci 2017 a lednu 2018
připomenou tito naši spoluobčané:
88 let
Bohumil Ondrušek
František Žouželka

83 let
Stanislav Pokorný
Emilie Zbíralová
František Pokorný

86 let
Helena Klimešová
Božena Večeřová
Bohumila Čechová

82 let
Ludmila Seidlová
81 let
Marie Mikešová

85 let
Emilie Svršková
Dagmar Kolíbalová

80 let
Anna Nováková
Jarmila Nedbalová

84 let
Milada Študentová
Milán Plhák

75 let
Naděžda Záleská

V‰em jubilantÛm blahopﬁejeme.

70 let
Ljuboslav Král
Jaroslav Tesař
Stanislav Němec
Marie Ondrušková
65 let
Hedvika Janečková
Alena Pořízková
Sylva Matějíčková
Milan Zlámal
Eva Luljaková
60 let
Jaroslav Osecký
Hana Frydrychová
Jaroslav Vaculík
Jaroslav Kovář
Martin Pecka

Narozené dûti
Matouš Doležal ❦ Barbora Flašková ❦ Filip Běhal ❦ Sofie Gjurov

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

Uzavﬁená manÏelství
Ondřej Kopečný a Barbora Podmolíková ❦ Jiří Tiefenbach a Monika Dočkalová
David Fridrišek a Andrea Mikšánková ❦ Zdeněk Zezula a Veronika Gajdošová
Jan Zmeškal a Petra Králová ❦ Jan Jiroušek a Sandra Hybenová
Robin Zehnálek a Marcela Machačová ❦ Jan Knížek a Marie Tučková

VáÏení novomanÏelé, na spoleãné cestû Ïivotem nechÈ Vás neopou‰tí láska
a víra v krásnou spoleãnou budoucnost.

Z na‰ich ﬁad ode‰li
Josef Chytil ❦ Amálie Havlíková ❦ Leopold Smiřický

VáÏení pozÛstalí, pﬁijmûte upﬁímnou soustrast nad ztrátou blízkého ãlovûka.
Dﬁevohostick˘ zpravodaj 3/2017

39

40

Dﬁevohostick˘ zpravodaj 3/2017


ZpÛsob na‰eho Ïivota urãí podobu na‰eho stáﬁí.
MÛÏeme skonãit jako opu‰tûné mûsto
nebo jako ‰tûdr˘ strom – dÛleÏit˘ i tehdy,
kdyÏ uÏ nedokáÏe stát rovnû.
Paulo Coelho
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Revitalizace rybníka Dračky – situace

Zábavné odpoledne Cesta do vesmíru
s Centrem pro volný čas Dřeváček

Mateﬁská ‰kolka Pramínek v nov˘ch barvách

