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Úvodník
Čas od času by měl člověk cestovat úplně sám anebo jen ve dvojici. A rozhodně
bez pomoci a zázemí cestovní kanceláře. Vše si můžete složit a naplánovat tak, abyste si ukojili své cestovatelské potřeby, přání a touhy. Kde a co chcete jíst, kde a jak
dlouho chcete být, v kolik budete vstávat, čím a kde se přesunete, anebo jestli prosedíte celý den jen tak, vše je na vás. Přijdete o pocit jistoty, který vám dává cestovka, ale ten se dá vyměnit za pocit jiný a možná ještě příjemnější, když se v cizí zemi
a třeba v noci dokážete přesunout z letiště do okrajového penzionu, aniž by vám někdo cestou ukradnul vnitřnosti. Vybičujete své tělo a svou mysl k neuvěřitelným výkonům, vzpomenete na cizí slovíčka, o kterých jste si mysleli, že je už dávno neznáte. Můžete být třeba i fanoušci stereotypu, ale při objevování nových neznámých míst
se budete cítit šťastni, uděláte si nové zážitky a nabydete nových zkušeností. Poznáte
místní lidi a atmosféru místa a také třeba zjistíte, že ve smlouvání jste pořád lepší
a lepší. Určitě je už adrenalinem, když přiletíte do cizí země jen s doklady a kartáčkem na zuby, což znám z vlastní zkušenosti. Ne, že bychom měli tak malý váhový limit, ale normálně nás okradli. To si pak zase pořádně vytrénujete taktiku a zjistíte, že
s jedním tričkem dokážete s místními více splynout. Oni vám poradí skvělá místa ve
svém městě, která nenajdete ani v nejlepším průvodci. Zážitky k nezaplacení.
Možná to vypadá, že jde na tomto výletě o hrochy či o pyramidy, o objevení chrámu neznámého náboženství nebo o ledovce... Ve skutečnosti jde každou vteřinu jen
a jen o vás. Projdou vám hlavou myšlenky, které vás tady doma obloukem obcházejí. Všechno, co máte zasunuté v podvědomí, vyrazí ven. Vyrazí to uprostřed nádherné přírody a má to jinou gradaci než tady doma třeba uprostřed výměny vodovodní
baterie. Po cestě možná zjistíte, že se lépe a pohodlněji cítíte v chaotičtějším prostředí, anebo naopak potřebujete přesný švýcarsko-německý řád a systém. Dva tři
týdny nicnedělání vám mohou mnohé naznačit. Pro někoho mohou být až určující.
Tak se nebojte sebe samých a někam sami vyrazte. Nevrátíte se lepší ani horší, ale
více se o sobě dozvíte.
Přeji vám příjemnou dovolenou.
Petr Dostál
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Kaleidoskop obecních zajímavostí
Zámecká ulice, tak jako každá jiná ulice v naší obci, je velkou scénou, na které se
občas odehrávají velká představení. Proto jsme chtěli co nejvíce zájmů lidí zde bydlících spojit a sladit už při zadávání projektové dokumentace na opravu této ulice. Ti,
kteří se zde denně pohybují, vědí totiž nejvíce o přednostech a slabinách celého tohoto veřejného prostoru. V mnoha směrech nám jejich názory pomohly vylepšit navrhovaná řešení. Mnohým připomínkám jsme však vyhovět nemohli, protože konečné a rozhodující slovo musel mít projektant, stavební úřad, normy a pak stavební
dozor. Shodli jsme se však, že ulice nemůže sloužit pouze co nejrychlejší automobilové dopravě, ale že se musí brát na zřetel hlavně bezpečnost chodců. Naší snahou
bylo naladit celý tento uliční prostor dobře a bezpečně a zároveň tak, aby se zvýšila
estetika tohoto místa, snížila hlučnost a prašnost a aby se jasně vymezila parkovací
stání, která komplikovala v minulosti průjezd ulicí. Oporu jsme našli v paní projektantce Klajmonové, která vyšla vstříc našemu zadání, která nám několikrát citovala,
že ulice není jen silnice, tak jako Náměstí není jen parkoviště, a která navrhla podélné parkovací stání jako hlavní zklidňující prvek dopravy na celé ulici. Do parket poskládaná, z betonové dlažby provedená parkovací místa se silně vymezují oproti asfaltové vozovce, což by mělo být hlavním psychologickým prvkem vedoucím ke
snížení rychlosti. Možná mohlo být místo pro stání vozidel ještě i výrazněji barevně
odlišeno, ale nakonec zvítězil názor oddělit parkování od asfaltu vozovky ještě podélným žulovým dvouřádkem. Ten by měl posloužit i jako hluková brzda. Nechceme
později na vozovku lepit různé, řidiče upozorňující hlukové proužky, anebo pokládat
retardery. Rozhodně jsme se snažili udělat na Zámecké automobilovou dopravu klidnější a snesitelnější. Dobrým návrhem, který zazněl až v době provádění stavby, bylo
umístění stožáru veřejného osvětlení k objektu sokolovny. Paní Kociánová, jako už
osvědčený stavební dozor, skvěle vyřešila odvodnění plochy parkoviště u sokolovny
a odstranila množství dalších, teď už neviditelných stavebních problémů. I takové přání, aby byl snížen obrubník k teprve budoucímu vjezdu do soukromé zahrady bylo respektováno. Nemohli jsme však vyhovět žádosti o zpevnění plochy vedoucí k ulici Za
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Valy, nebo až ke Chmelínu.
Stejně tak se v rámci opravy
ul. Zámecké nemohl vydláždit šikmý chodník podél parku vedoucí na ul. Mlýnskou.
Snažili jsme se vyhovět
a provést napojení střešních
svodů u všech rodinných
domků na ulici. Kde bylo
možné, tam byla provedena
třeba jen odbočka a krátká
přípojka pro budoucí kanalizaci a to i bez administrativních potřebností. Snažili jsme
se nepřehlížet zájmy občanů
této ulice vedoucí tam ke
spokojenému žití. Snad se to
podařilo. Odměnou nám
bude zase fakt, že se místní
budou řídit dohodnutými
pravidly, dopravními příkazy
a nebudou své zájmy nadřazovat zájmům obecným.
Petr Dostál
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Školka v novém…
Vážení spoluobčané,
jak samozřejmě všichni víte, v současnosti městys provádí postupnou rekonstrukci
naší mateřské školy. Dovoluji si vás seznámit se způsobem financování těchto rekonstrukcí, které jsou vedeny odlišným způsobem, než jak byly prováděny v základní škole. Samozřejmě si uvědomuji, že objem prací v základní škole byl vyšší vzhledem k velikosti budovy, avšak přístup k pracovním činnostem v mateřské škole mohl
být stejný (prostřednictvím dotací), nebylo tomu však tak.
Po projekčních přípravách rekonstrukce mateřské školy, které probíhaly v roce 2015,
a následných konzultacích o podmínkách dotačních možností byla celková cena realizovaných činností (včetně dotací) stanovena na částku okolo 10 mil. korun. Proto jsme
se rozhodli jít opačným směrem, než jak byly prováděny rekonstrukce v základní škole,
a to rozdělením na samostatné etapy a bez dotací. Byla vybrána firma, která provedla
výměnu oken a dveří, a další etapy rekonstrukce (kromě speciálních odborných prací)
prováděla především obecní pracovní skupina, pro kterou to byla další výzva (v současnosti prováděné zateplování budovy školky s nátěrem fasády). Celé pracovní skupině patří velké poděkování za to, že odvádějí kvalitní a poctivou práci.
Celkově tento způsob ušetřil významné finanční prostředky z našeho společného
rozpočtu a umožňuje nám přemýšlet o dalších opravách a rekonstrukcích, které vyžadují naši pozornost.
Následující tabulka ukazuje průběh rekonstrukcí a oprav provedených, nebo v současnosti prováděných v mateřské škole:
rok
2016
2016
2016
2016
2016
2017
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Celkové náklady v Kč
999 550
33 449
25 767
70 894
198 579
1 000 000 (předpoklad)

Obsah rekonstrukce
Výměna oken a dveří
Stavební úpravy
Opravy osvětlení
Zabezpečovací systém – vstupy
Regulace kotelny
Zateplení budovy včetně nové fasády
Jaroslav Janãík
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Dokončení stavby„Inženýrské sítě
a komunikace pro zástavbu 16 RD
za školní zahradou – Dřevohostice“
V letošním roce vyvrcholilo několikaleté úsilí o vybudování nových inženýrských sítí
a komunikace pro zástavbu 16 RD za školní zahradou v Dřevohosticích. Již v roce 2014
se městys Dřevohostice a firma Cobbler Zašová dohodly na zasíťování pozemků „Za
školou“. Firma Cobbler následně zajistila potřebné projekty, vyjádření, stavební povolení, realizaci a kolaudaci stavby.
Součástí stavby byla kanalizace včetně veřejných částí kanalizačních přípojek, vodovod včetně veřejných částí vodovodních přípojek a vodoměrných šachet, středotlaký plynovod včetně veřejných částí plynových přípojek, veřejné osvětlení, asfaltová komunikace a chodník. Souběžně firma ČEZ vybudovala k pozemkům elektrorozvody
nízkého napětí.
V současné době jsou veškeré práce již dokončeny. Proběhly rovněž kolaudace všech
inženýrských sítí. Zbývá zkolaudovat pouze přístupovou místní komunikaci. Orientační
hodnota celého díla je o něco více než 8 mil. Kč.
Po nabytí právní moci posledního kolaudačního rozhodnutí nabídne firma Cobbler
připravené stavební pozemky ke koupi jednotlivým zájemcům. O nové stavební parcely kompletně připravené k výstavbě rodinných domů bude jistě velký zájem. Umožněním výstavby dalších 16 rodinných domů v této příjemné lokalitě městys Dřevohostice
stabilizuje některé současné a získá další nové obyvatele.
Dotazy případným zájemcům o koupi pozemků v této lokalitě v Dřevohosticích
zodpoví Ing. Pavel Plešek na e-mailu: plesek@cobbler.cz
Ing. Pavel Ple‰ek, statutární zástupce Cobbler s.r.o. Za‰ová
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Archeologické objevy v Zámecké ulici
v Dřevohosticích
Dřevohostice. Přerovsko. Olomoucký kraj. Česká republika. V posledních týdnech probíhá záchranný archeologický výzkum v rámci rekonstrukce ulice Zámecká v Dřevohosticích. Přerovským archeologům se zde podařilo zachránit
velké množství movitých archeologických nálezů, které dokumentují životní úroveň a aktivity probíhající v okolí zámecké stavby v 16. a 17. století.
Koncentraci movitých archeologických nálezů jsme zaznamenali především v předpolí mostu překlenujícího příkop dřevohostického zámku. Jde zejména o soubor zlomků renesančních a raně barokních komorových kachlů, který dosáhl počtu několika
set kusů. Převažují především torza zeleně glazovaných čelních vyhřívacích stěn kachlů. V menší míře jsou zastoupeny zlomky vícebarevně glazovaných reliéfně zdobených kachlů. Část nalezených kachlů pochází z kamen, kterými byly vytápěny jednotlivé místnosti zámku v době, kdy byly Dřevohostice v držení jednoho
z nejvýznamnějších renesančních šlechticů, vzdělance a politika Karla staršího ze Žerotína. Dřevohostice vlastnil v letech 1590–1618. V roce 1598 započal s kompletní
renesanční přestavbou místního zámku, na níž se měl podílet významný stavitel Girolamo Vlach. Krátce po dokončení stavby byl zámek prodán Janu st. Skrbenskému
z Hříště, jemuž však byl tento majetek roku 1622 konfiskován, přičemž v letech
1622–1623 je zámek uváděn v předávacích listinách jako částečně vyhořelý a silně
poškozený. Panství společně se zámkem bylo darováno císařem českému kancléři
Václavovi z Lobkovic a dvěma správcům. Z dochované korespondence z let
1646–1649 vyplývá, že stav zámku se od 20. let 17. století výrazně nezměnil.
Krátce po odeznění třicetileté války nechal nový majitel Jan Kaltschmied z Eisenbergu provést ve zdevastovaném zámeckém areálu raně barokní stavební úpravy, v rámci
kterých byly nově postaveny mimo jiné rozměrné okrouhlé bašty v nárožích původní
hradby. Právě z této doby pochází několik zlomků vícebarevně glazovaných reliéfně zdobených kachlů. Na některých z nich se dokonce zachovala část erbovního znamení v podobě lva, nad kterým jsou umístěny iniciály IK. Kachle tak s velkou pravděpodobností
pochází z luxusních kamen, jimiž nechal Jan Kaltschmied z Eisenbergu vybavit kolem
poloviny 17. století obnovené interiéry zámku v Dřevohosticích.
V rámci pozdějších novověkých přestaveb byla pozdně renesanční a barokní kamna rozebrána a jednotlivé kachle vyvezeny před zámecký příkop, kde se staly součástí terénní vyrovnávky v trase dnešní ulice Zámecká.
V úrovni nivelety skrývky pro konstrukci podkladových vrstev nových chodníků
a komunikace byla v rámci výzkumu provedena prospekce za pomoci detektoru kovů.
Díky prospekci byla získána zajímavá kolekce kovových předmětů. K chronologicky
citlivým předmětům patří nálezy mincí. Nejstarší ražby spadají do 16. a 17. století.
Jde většinou o drobné stříbrné mince. Za nejstarší ražbu lze označit jednostranný bílý
peníz se lvem ražený za vlády Ferdinanda I. (1526–1564). Z poslední čtvrtiny 16. století pochází stříbrný 2fenik, který nechal razit Wolf Dietrich von Raitenau-Langstein
(1587–1612) v arcibiskupské mincovně Salzburg. Zajímavé je dobové falzum grešle
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císaře Leopolda I. (1657–1705) z roku 1669 vyražené z mosazi. Nalezen byl také originál grešle ražené na sklonku vlády tohoto panovníka v roce 1697. Mince z 19. století reprezentuje stříbrný 5 krejcar Ferdinanda V. ražený v roce 1840 v Praze a stříbrný 6 krejcar Františka Josefa I. z roku 1849. Za unikátní lze označit nález mosazného
víčka krabičky obdélného tvaru o rozměrech 3,5 x 3 cm se zachovanou reliéfní výzdobou, kterou tvoří renesanční motiv znázorňující postavu muže a ženy v dobovém
oblečení stojící pod hvězdnou oblohou. Muž se ženě dvoří a podává ji kytici. Mezi
oběma postavami je pak umístěn kvetoucí keř. Jde o dobové symbolické vyznání lásky. Na bočních stranách předmětu jsou umístěny královské korunky, což by mohlo
odkazovat na skutečnost, že znázorněný muž a žena představují královský pár. Zcela hypoteticky by se mohlo jednat o Ferdinanda I. Habsburského a jeho ženu Annu
Jagellonskou. Tento pár se stal v první pol. 16. století předlohou a oblíbeným motivem ztvárňovaným v mnoha obměnách na různých materiálech, takže se s nimi můžeme setkat nejen na reliéfně zdobených renesančních kamnových kachlích, ale kupříkladu také na dřevěných perníkových formách. Lze říci, že díky své oblibě tento
motiv zlidověl. Předmět byl nalezen v renesanční terénní vyrovnávce před samotným
vjezdem do zámku.
Z úrovně terénních vyrovnávek pochází také železný hrot šípu rombického průřezu s tulejkou, který odpovídá relativně běžným nálezům hrotů předurčeným ke střelbě z kuše. Dřevohostický exemplář dosahuje délky okolo 11 cm, což jej řadí spíše
k větším projektilům, které známe z jiných moravských a českých lokalit. Z městyse
Dřevohostice se jedná o první nález svého druhu. Z kovových předmětů mladšího
stáří lze dále uvést několik knoflíků, části oděvních přezek, církevní medailon nebo
zdobený mosazný klíček určený k natahování hodin.
Výsledky záchranného archeologického výzkumu se setkaly s nebývalým zájmem
ze strany samotných obyvatel ulice Zámecká, kteří práce na probíhající stavbě pozorně sledují. Je radost vidět, že lidem není lhostejná historie místa, kde nyní žijí.
archeolog Zdenûk Schenk
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Večerní prohlídka zámku,
tentokrát o tom, jak dřevohostičtí
chutnou krmi připravovali.
Další z vydařených akcí. Aprílové počasí budilo obavy už několik dní předem a naposledy pořádně zabrnkalo na nervy pořadatelů v sobotu 22. dubna asi hodinu před
začátkem prudkým, ale naštěstí krátkým lijákem. Kolem 17. hodiny se do zámecké
zahrady začali scházet malí i velcí návštěvníci asi tak půl na půl domácí a přespolní.
Tam je čekaly připravené kulisy – „černá“ kuchyně, malý „pivovar“, stánky s mysliveckými specialitami, se zabíjačkovými dobrotami hasičů, ochutnávka „středověkých“ placek a ovocných kaší, které přichystala děvčata z oddílu aerobiku, stánek se
sýry a mléčnými výrobky, další stánek s medem a medovými výrobky a nemůžeme
zapomenout pochválit členky dřevohostického klubu seniorů, které napekly na ochutnání spoustu různých slaných i sladkých dobrot a skvělý kváskový chleba, který jste
mohli dostat namazaný podle přání sádlem nebo máslem. Pozornost hlavně dětí budil i kovář pan Symerský a koníci JK Gracie, kteří nabízeli dětem svezení.
Ochotníci sehráli vtipné scénky, kterými přiblížili, jak se vařilo ve středověké kuchyni, a také jsme se dověděli, jak to bylo v Dřevohosticích s vařením piva. Potom už
si každý mohl vybrat, zda si prohlédne hasičské muzeum a zámek i s věží s výkladem Michaely Roubalíkové nebo kastelána Jiřího Kasperlika. …a na úplný závěr povedeného odpoledne jsme, pravda, trochu nezvykle navečer, probudili Bílou paní a zahájili další zámeckou sezónu.
AK

8

Dﬁevohostick˘ zpravodaj 2/2017

Dﬁevohostick˘ zpravodaj 2/2017

9

Ochutnávka staročeských jídel se setkala se zájmem
V sobotu 22. dubna 2017 se náš klub důchodců podílel na akci Večerní prohlídka
dřevohostického zámku aneb Jak dřevohostičtí během staletí chutnou krmi připravovali. Na této akci byl i náš stánek s ochutnávkou jídel, která jsme připravili. Návštěvníků se sešlo hodně a se zájmem naše výrobky ochutnali. Byly připraveny např.
koláče „mrkváče“, škvarkové pagáčky, buchetky, domácí chleby, sádlo se škvarkama, domácí marmelády atd. Velký zájem byl o ochutnání staročeských jabkanců, které jsme nestačili péct.
Byla to velmi podařená akce a všichni návštěvníci byli spokojeni. Je dobře, že se
dodržují takové tradice a patří za to poděkování pořadatelům.
BoÏena Pokusová, Klub seniorÛ Dﬁevohosticka
Na četné žádosti se členky klubu seniorů podělily o recepty na skvělé pochoutky,
po kterých se jen zapráší…
Mrkváče:
Připravíme si kynuté těsto, jak jsme
zvyklé. Na náplň nastrouháme mrkev nadrobno, podusíme na trošce vody, přidáme kousek másla, cukr podle chuti, skořici a citronovou kůru.
Z těsta naporcujeme kousky na koláče, naplníme, zabalíme koláčky, dáme na
plech a roztáhneme, nahoru dáme posypátko a upečeme.
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Jabkance:
Uvaříme asi 2 kg brambor ve slupce,
oloupeme a postrouháme nebo umeleme
najemno, přidáme trošku soli a pořádně
zpracujeme těsto na pomoučeném vále
nejlépe ručně. Do brambor nepřidáváme
žádnou mouku ani nic jiného, pouze je
osolíme. Z těsta tvoříme kuličky, které
rozválíme na placky o ∅ asi 10 cm (nebo
vyválíme velkou placku a vykrájíme kolečka), ty naplníme tvarohem umíchaným
jako do tvarohových buchet, přeložíme
napůl, kraje spojíme, aby tvaroh nevytekl,
a pečeme na plotně nebo na suché pánvi. Pocukrujeme a pomastíme rozpuštěným máslem.
Dobrou chuÈ pﬁejí
ãlenky Klubu seniorÛ Dﬁevohosticka.
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V červenci a srpnu
otevřeno infocentrum
na nádvoří dřevohostického zámku
• úterý–neděle 9–12 a 13–16 hodin
• prohlídka zámku a hasičského muzea, informace pro turisty
• tel.: 720 974 644, e-mail: icdrevohostice@seznam.cz

Květen, červen a září
prohlídky zámku a hasičského muzea každou neděli, začátek prohlídky
v 9.00, 11.00, 13.00 a 15.00 hodin.

Vzpomínky na povodeň 1997
Letos uplynulo dvacet let od největší povodně na Moravě, u které vyhodnotili meteorologové možnost opakování jednou za 800 let.
Na pondělí 7. července jsem si nahlásil dovolenou. Slíbil jsem dcerám, že zajedeme do Krkonoš a vyšlápneme na Sněžku, všechno se ale změnilo. V sobotu 5. července začalo silně pršet a v televizi ukazovali následky prudkých srážek v Krkonoších a to byl teprve začátek. Za sobotu napršelo i u nás mimořádných 82 mm vody
(doposud nepřekonané množství za jeden den za 32 roků mého měření). V neděli silný déšť pokračoval, spadlo dalších 56 mm. V pondělí ráno jsem nešel do práce (ani
nejel do Krkonoš), začal jsem sledovat Moštěnku a Bystřičku. V poledne se Moštěnka začala vylévat na Chmelíně pod soutokem našich říček Moštěnky a Bystřičky. Chvíli přestalo pršet, tak jsem se jel podívat pod Lhotsko, kde se již nedalo projet směrem na Blazice. Vrátil jsem se do Radkov, kde se místní chlapi připravovali na
vystěhování domu pana Hanulíka a jiných. Poté jsem jel na Chmelín, k mostu jsem
se již nedostal. Do staršího domu paní Hefkové na konci Chmelína již tekla voda, také
tam již lidé pomáhali se stěhováním. Zajel jsem k mostu k tehdejšímu JZD, voda se
rychle zvedala a začínala zaplavovat domy na Nábřeží. Od Lipové šli lidé pěšky po
dálnici, autobus je dovezl jen do Křtomile, tak šli pěšky po dálnici do Dřevohostic.
Ještě se dalo projet jednosměrkou pod Bystřickou k Chaloupkám (bylo tam 15–20 cm
vody). Protože také z Přerova nejel autobus, jel jsem pro syna do Domaželic, kde v tu
dobu pracoval. Na zpáteční cestě jsme tak projeli kolem hřiště, místní muži stáli v holinkách při okraji silnice a ukazovali nám, kudy máme jet, byli jsme poslední, kdo projel, (teklo tam asi 20 cm vody). Voda se valila z rozvodněné Hradčanky přes fotbalové hřiště, tekla také přes dvůr a byt paní Šípkové oknem z ložnice na dědinu. Nechal
Dﬁevohostick˘ zpravodaj 2/2017
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jsem doma auto a vyrazil na kole
ke Špici a s druhého břehu Moštěnky jsem vyfotil zatopený most
a Chmelín. Voda protékala zábradlím, později se voda valila přes
horní zábradlí. Když jsem jel po silnici od Špice k obloukovému mostu, bylo na silnici již 20 cm vody,
taktak jsem ještě projel. Poté jsem
se šel podívat do Turovic, voda
byla na výletišti a stále stoupala,
kulminovala po sedmé večer.
Slyšel jsem jednu téměř humornou příhodu, která se stala jedné
paní z Turovic. Pracovnice domova důchodců se nemohly dostat
domů, zavolaly manžela jedné
z Dřevohostic, který pro ně jel autem přes Hradčany a Bezuchov.
Na zpáteční cestě již nemohli projet od restaurace na Špici do Dřevohostic, tak tam auto nechali.
Paní z Turovic se přidržovala plotu
od cukrovarské zahrady a brodila
se vodou o výšce až 25 cm k mostu. Protože u plotu byla vyhlou-
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bena jáma pro rozvod telefonu,
která nebyla vidět, paní zmizela
pod vodou celá i s taškou. Rychle
se ji podařilo vyplavat z jámy na
zatopený chodník a šťastně se dostala domů. Byla ale pořádně podřená od dlaždic z rozebraného
chodníku.
Když voda kulminovala, došel mi
film, tenkrát ještě nebyly digitály.
V Dřevohosticích bylo v té době
celkem 480 domů, 120 bylo různě
postiženo povodní, tři domy byly
zbořeny. Po povodni byly Bystřička i Moštěnka postupně vyčištěny
a koryta vydlážděna lomovým kamenem.
Druhá největší povodeň byla
v roce 2010, voda Dřevohosticemi
protekla beze škod na rozdíl například od Ústí u Hranic a také Troubek, které byly opět zatopeny.
Franti‰ek KuÏel
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Dětský den
v Dřevohosticích
Již tradičně se v Dřevohosticích uskutečnil dětský den. A jak to dopadlo? Dle mého
názoru na jedničku. Pořadatelé se svého úkolu zhostili se vší parádou. Pro děti byla
přichystána spousta atrakcí a soutěží. Všude kolem byl slyšet jen radostný smích dětí,
jejich tvářičky svítily spokojeností. Samozřejmě se na celé akci podepsalo i počasí,
které se vydařilo.
Nejvíce se děti vyřádily v koulích na vodní zorbing a také ve skákacích hradech,
kterých bylo k dispozici hned několik. Všude stály řady dětí a s očekáváním a nadšením vydržely, dokud se na ně nedostala řada. Jakmile navečer nadešel čas ukončit hry dětí, měli pořadatelé přichystáno skvělé představení, a to pohádku ,,Pyšná
princezna“. Vše bylo spojené s kácením máje. Pohádka skončila, májka spadla, děti
se rozběhly pro fáborky a tím skončil dětský den.
Dětského dne v Dřevohosticích jsme se zúčastnili podruhé a již teď se těšíme na
další rok. Je chvályhodné, kolik obětavých lidí se v Dřevohosticích najde. Všem patří velké díky.
Lenka âíhalová, Îeravice

14
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Dřevohostičtí hasiči
se předvedli v Litoměřicích
Je tu léto a nám tak začala výstavní a ukázková sezona s naší hasičskou historickou
technikou, a proto jsme v pátek 9. a sobotu 10. června nemohli chybět na „velkolepé“
akci v Litoměřicích na „Hasičských slavnostech“. Velkolepou jsem ji nazvala z jediného
důvodu a to proto, že jde o celorepublikový sraz hasičstva s nejrozsáhlejší výstavou hasičské techniky od nejstarší až po tu nejmodernější a speciální, i s účastí zahraničních
sborů, a to ze Slovenska, Maďarska, Německa a Polska. Je to největší a nejvýznamnější setkání tohoto druhu u nás a my jsme byli poctěni, že jsme na tuto akci již podruhé
zváni a můžeme zde vystavit něco malinko z našeho muzea a být tak v centru dění této
nádherné akce.
Na litoměřické výstaviště Zahrada Čech přivezly již ve čtvrtek hasičské sbory staré
zápřahové a parní stříkačky, nechyběly ani historické hasičské automobily. Návštěvníci
tak mohli po oba dny zhlédnout opravdu nádherné kousky i za chodu, protože většina
techniky se aktivně prezentovala v rámci celodenních ukázek. My jsme na tuto výstavu
přivezli naši kombinovanou koněspřežnou stříkačku a hydrofor a také jsme několikrát
během dne tu naši krasavici nastartovali, abychom se s ní pochlubili. K vidění byly i hasičské uniformy, přilby, tiskoviny a modely. Profesionální hasiči naopak ukázali nejmodernější techniku a techniku speciální, jako jsou hasičské tanky, letištní speciál Panther,
moderní zemní stroje upravené pro specifické potřeby hasičů, sací bagr a další těžkou
techniku.
Mimo výstaviště se uskutečnil v sobotu dopoledne na litoměřickém náměstí slavnostní nástup a průvod hasičů s technikou, kde nechyběly ani stříkačky s koňským spřežením.
Závěrem oslav byl sobotní večerní program na lodním náměstí, kde probíhaly ukázky práce záchrany na vodě. Po Labi se tak proháněly obojživelné transportéry, lodě a člu-
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ny, po obloze vrtulníky, které se používají na hašení lesních požárů. Vyvrcholením celého večera a vlastně celých slavností byla hasičská hudební fontána, což je světelná show,
kdy je voda stříkaná 60 hasičskými proudnicemi, které jsou barevně podsvíceny. Akci
ukončil dechberoucí ohňostroj.
Závěrem bych chtěla zmínit, že hasiči jak dobrovolní, tak profesionální se běžně potkávají jen při zásazích, a tak bylo vidět, že tohle setkání má pro ně velký význam a je pro
ně takovým svátkem. Nikomu nemohlo totiž ujít, jak se zde všichni bavili na přátelské
úrovni a společně představovali veřejnosti, a i sobě navzájem nejkrásnější a nejzajímavější techniku, kterou vlastní.
Tímto bych chtěla poděkovat organizačnímu týmu litoměřických slavností za pozvání a také za to, jak se o nás starali. Poděkování také patří našim chlapům, kteří techniku, kterou jsme vezli, řádně připravili a také za to, že se letos nejednalo jen o pánskou
jízdu, ale vzali i dámský doprovod. A ještě pro zajímavost: této akce se v průběhu dvou
dnů zúčastnilo 27 000 návštěvníků, 250 hasičských sborů s technikou a vystaveno bylo
přes 300 kusů techniky.
Jana Josieková, SDH Dﬁevohostice

Zábavný šestiboj
aneb Hébéme se spolem
Po několika letech mělo SRPD opět možnost pořádat na hřišti za základní školou
Sportovní den, tedy zábavný šestiboj, který měl za úkol vyhnat děti od počítačů a televizí a zábavnou formou je donutit se hýbat. A nejen děti, ale i rodiče. Letos jsme pro
tento sportovní zážitek zvolili páteční odpoledne 20. května 2017, objednali jsme krásné počasí (možná až moc), dobrou náladu a nachystali opět šest disciplín. Jako tradičně byly tři disciplíny „klasické“ – běh na 60 m, skok do dálky a hod na basketbalový koš a tři disciplíny zábavné – slalom s pingpongovým míčkem, jízda na kole
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a opičí dráha. S radostí jsme u prezence přivítali přes sedmdesát dětí a několik odvážných dospěláků a byli jsme rádi, že se všem naše disciplíny líbily, nikdo se nezranil a každý si odnesl cenu, samozřejmě vítězové i patřičné ovace a medaile. Jako
tradičně bylo největší obsazení kategorií menších dětí, od 7. třídy nahoru byla účast
mizivá až žádná, přestože za vítězství měli nachystané krásné ceny. Slunečné odpoledne jsme uzavřeli předčasně, bez opékání buřtů, protože v tom velkém horku by
u ohně nikdo nevydržel. Předávání cen se odbylo pěkně ve stínu stromů školní zahrady a radost dětí pro nás byla největší odměnou.
Děkujeme sponzorům a radě městečka za přispění finančními prostředky na ceny
pro vítěze a nejen pro ně a příští rok se těšte, opět vás donutíme odejít z domu a hýbat se, ale trošku jinak.
Michaela Roubalíková

Dﬁevohostick˘ zpravodaj 2/2017

17

Výtvarná a modelářská soutěž
k 60. výročí tragédie v dřevohostickém
lese a ke 100. výročí našeho letectva
Již 10. ledna 20017 byla spolkem Letci Přerov – generála Karla Janouška, z. s.
a vedením městyse Dřevohostice pro žáky Základní školy Dřevohostice a Základní
školy Pod Dubíčkem v Bystřici pod Hostýnem vyhlášena výtvarná a modelářská soutěž se zaměřením na letectvo.
V letošním roce si totiž v neděli 19. listopadu důstojně připomeneme smutnou událost – nešťastnou havárii tří mladých vojenských letců z přerovského letiště, kteří při
cvičném letu na bombardéru IL – 28 zahynuli při pádu letadla v dřevohostickém lese.
Zároveň si připomeneme 100. výročí založení našeho letectva v roce 1918.
Z dřevohostické základní školy se soutěže zúčastnili převážně žáci výtvarného
kroužku pod obětavým vedením paní učitelky Mgr. Evy Luljakové. Ve čtvrtek 15. června 2017 byla celá soutěž ukončena a vyhodnocena za přítomnosti komise ve složení paní ředitelka PaedDr. Nataša Kučerová, paní učitelka Mgr. Eva Luljaková a za Spolek letci Přerov – člen výboru Ladislav Ležák a Mgr. Zdeněk Smiřický. Soutěž měla
velmi pěknou úroveň, rozhodování bylo opravdu těžké.
Výsledky soutěže:
Kategorie mladší žáci – modely letadel:
1. místo: František Kužel, 2. třída
2. místo: Antonín Malý, 2. třída
3. místo: Dominik Sehnálek, 2. třída

Kategorie starší žáci – portréty:
1. místo: Nikol Josieková, 8. třída
2. místo: Žaneta Václavíková, 7. třída
3. místo: Vanesa Kojecká, 7. třída

Kategorie mladší žáci – kresba:
1. místo: Jan Kasperlik, 2. třída
2. místo: František Kužel, 2. třída
3. místo: Radek Špunda, 2. třída

Kategorie starší žáci kresba:
1. místo: Veronika Hošáková, 7. třída
2. místo: Lucie Žušková, 6. třída
3. místo: Silvie Roubalíková, 7. třída
3. místo: Valerie Baďurová, 6. třída
Absolutní vítěz soutěže:
Jiří Vaněk, 9. třída, Základní škola Pod
Dubíčkem, Bystřice pod Hostýnem
za výborné kresby letadel v akci a za velké množství kvalitně provedených plastikových modelů letadel.

Absolutní vítûz soutûÏe – Ïák Jiﬁí Vanûk (Základní ‰kola Pod Dubíãkem, Bystﬁice pod
Host˘nem) v rozpravû s pﬁedsedou spolku –
Letci Pﬁerov, z.s. Lubomírem Hrubanem
18
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Nejmlad‰í úãastníci soutûÏe s generálmajorem Ing. Jiﬁím Kubalou, Mgr. Evou Luljakovou,
Ladislavem LeÏákem a Lubomírem Hrubanem
Úãastníci slavnostního vyhodnocení soutûÏe pﬁed budovou dﬁevohostické základní ‰koly,
pondûlí 19. ãervna 2017
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V pondělí dne 19. června 2017 zavítala do Základní školy v Dřevohosticích pětičlenná delegace spolku Letci Přerov – generála Karla Janouška v čele s generálmajorem Ing. Jiřím Kubalou, předsedou celostátní organizace Svazu letců České republiky, a Lubomírem Hrubanem, předsedou spolku Letci Přerov, z jejichž rukou
nejlepší žáci obdrželi vkusné diplomy s motivem bombardéru IL- 28 a věcné ceny.
Celou akci svou osobní účastí podpořil i starosta městyse Dřevohostice Petr Dostál.
Nejlepší práce mladých výtvarníků a leteckých modelářů byly v úterý 27. června
2017 vystaveny ve výkladních skříních bývalého květinářství vedle radnice na dřevohostickém náměstí. Na vkusné instalaci výstavy se v úmorném horku obětavě podílely paní učitelka Mgr. Eva Luljaková a její dcera, akademická malířka Dr. Eva Ševčáková za pomoci členů spolku Letci Přerov – Ladislava Ležáka, člena výboru
a Mgr. Zdeňka Smiřického. Všem ze srdce děkujeme.
Děkujeme tímto též paní Miladě Sedlářové za velkou vstřícnost a možnost instalovat výstavu v prostorách jejího domu.
Zdenûk Smiﬁick˘

Seniorský výletní den
Na 16. května jsme si naplánovali výlet na zámek Úsov a návštěvu Loštic. Starosta
městyse Dřevohostice nám zapůjčil hasičské auto s řidičem panem Kasperlikem. Už
ráno počasí slibovalo, že bude krásný den. První zastávka v Úsově. Zámek Úsov byl původně hrad. Na konci 17. století byla část hradu přestavěna na barokní zámek. V r. 1900
zde Lichtenštejnové - původní majitelé zámku - založili lovecko-lesnické muzeum, které obdivujeme dodnes. Sbírka trofejí pochází z výprav Lichtenštejnů do Afriky, Indie, Polska, Itálie. Lovecko-lesnické muzeum je ojedinělou institucí svého druhu v celé střední
Evropě.
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Navštívili jsme strašidelný labyrint, který je
v části hradu. Odvážně
jsme vstoupili do tmavého
sklepení, kde jsou umístěny různé příšery. Hodně
jsme se tam vystrašili!! Po
takovém zážitku přišel
vhod dobrý oběd. Dále
pokračování na olomoucké tvarůžky do Loštic.
V místní cukrárně jsme
ochutnali
tvarůžkové
moučníky, pak si prohlédli
Muzeum tvarůžků. Nechybělo fotografování v pracovních zástěrách a čepcích s logem. Podívali
jsme se na krátký film, jak
se tvarůžky vyrábějí, a pak
se vrhli do podnikové prodejny na nákup této dobroty. Tvarůžky vonícím autem jsme si udělali zastávku v Bílé Lhotě v arboretu a neodolali nákupu květinových
sazenic. V dobré náladě jsme se vrátili domů. Zásluhu na tom má náš průvodce pan Kasperlik, který si zaslouží naše poděkování.
za klub seniorÛ BoÏena Pokusová

To jsme toho v Pramínku
zase prožili…
Přiblížil se konec školního roku, toto ale uteklo. Není se však čemu
divit, protože měsíce duben, květen a červen byly v naší mateřské
škole tak „nadupané“, že jsme ani nepostřehli, jak ten čas letí.
Mimo to, že proběhlo keramické dopoledne, kde za asistence paní Luljakové
děti vyrobily pro maminku keramický výrobek, jsme se společně nechali vyfotografovat
panem Blaťákem nebo se děti rozpohybovaly v rytmu Rytmické šou. Dále naše Včeličky zatančily na vítání občánků. Nechyběly ani sportovní aktivity, přijali jsme pozvání obce
Prusinovice, kde na akci nazvané Můj první gól (seznamování dětí s fotbalem) předvedly Berušky a Včeličky týmovou spolupráci a dovednosti s míčem. Za svoje výkony byly
odměněny pamlskovým balíčkem. Nevím, jestli některé dítě pak doma žadonilo, že se
chce stát fotbalistou, ale rozhodně jsme si všichni akci užili.
Nemohli jsme si nechat ujít Den otevřených dveří 102. průzkumného praporu Prostějov. Na akci jsme zhlédli např. seskoky výsadkářů na kulatých padácích a padácích
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typu křídlo, ukázku přepadu, výcvik, zadržení pachatele a poslušnost služebních psů Vojenské policie nebo průlet bitevního letounu L 159, který jsme pocítili na vlastní kůži.
Čeho se však děti nemohly dočkat, byl školní výlet. V pondělí 29. 5. přišly děti do školky vybaveny baťůžky a dobrou náladou. Nasedli jsme do autobusu a asi za hodinku a půl
jsme dorazili do příjemného prostředí Ranče v Kostelanech. V rámci programu si děti vyzkoušely jízdu na koni, hod oštěpem a lasem a hravou formou se seznámily s životem
kovbojů a indiánů. Využili jsme i možnost stylově s dětmi poobědvat v restauraci Saloon. Po obědě jsme zhlédli indiánskou jízdu na koni, divadelní představení v dobových
kostýmech, žonglování s pistolí nebo ukázku umění práce s bičem.
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Nyní bych vám ráda přiblížila naše krojované akce, ve kterých děti předvedly, co
se se svými učitelkami naučily, a při kterých snad i potěšily srdíčko mnoha diváků.
Celoškolkové akci – Věnečku pro maminku, předchází několikatýdenní trénování,
cvičení a přípravy, aby představení vypadalo co nejlépe. Letos jsme navíc pro maminky připravili překvapení v podobě přání s fotografií jejího dítka v kroji. Všechny
děti jsem během dvou dnů vyfotila za významné asistence ostatních kolegyň a školnice, které děti převlékaly, upravovaly a česaly. V den konání akce, v neděli 14. 5.
ráno, jsme se s kolegyněmi sešly na zámku, abychom společně nazdobily jeviště
a nachystaly vše potřebné. V přípravách nám byl nápomocen i Jiří Kasperlik. Počasí
nám ten den přálo. Hned v úvodu vystoupení proběhlo rozloučení s našimi předškoláky, které si symbolicky převzala do stavu budoucích žáků paní uč. Kučerková. Vystoupení proběhlo ve třech vstupech, první vystoupily naše nejmenší Žabičky s uč.
Maruškou a Peťou. Po nich nastoupily Berušky s uč. Luckou a Simonou a jako třetí
potěšily diváky svým vystoupením Včeličky s uč. Zdeňkou a naší paní ředitelkou. Celé
vystoupení jsme završili promenádou a předáním růžičky a přáníčka maminkám. Pochvalou za naše snažení byl potlesk a úsměvy několika desítek diváků.
Kroje se ale ještě nezavřely do skříní, protože nás 3. června čekalo krojované vystoupení v Pavlovicích na akci Hudební Pavlovice, kde vystoupily vybrané děti ze
Včeliček a Berušek se svými učitelkami.
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Celou sérii našich krojovaných vystoupení v závěru školního roku završila skupinka dětí z Berušek, které společně se mnou zatančily na Velkém křtomilském dnu.
A musím říci, že i přes poměrně nepříznivé počasí, zatažené obloze a teplotě 12 °C
děti vystoupení bezvadně zvládly.
Proto bych prostřednictvím toho článku chtěla poděkovat nejen všem našim dětem, které na našich akcích vystupovaly za jejich odvahu a snažení, ale také i jejich
rodičům, bez jejichž podpory, nadšení a ochoty nám v době svého volna děti dovézt
a obléci do kroje, bychom vystupovat a dělat radost sobě, dětem a ostatním nemohli.
Děkujeme vám.
Co říci závěrem - snad jen to, že i když závěr školního roku byl náročný, přesto
jsme si ho užili. A abyste viděli, že toho stále nemáme dost, dovolte mi vás všechny
srdečně pozvat na naše krojované vystoupení na Setkání dechových hudeb v Dřevohosticích.
za kolektiv M· Pramínek Simona Foukalová
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Ze základní školy
Srdce s láskou darované
Nechodí po horách, ale po lidech. Ptáte se, co? Přece to, co nikomu nechybí: neštěstí, nemoc, nehody… Psal se prosinec roku
2015, všichni se těšili na Vánoce a našeho kamaráda Ríšu transportoval vrtulník do
Fakultní nemocnice v Olomouci s takovou diagnózou, až nám všem zatrnulo. Dny
plynuly a Ríšovi se nejen neulevovalo, ale právě naopak. „Čím tak potěšit spolužáka,
nad kterým kroutí hlavou i na slovo vzatí odborní lékaři?“ říkali jsme si bezradně.
Soutěž Srdce s láskou darované dodala paní učitelce Luljakové prvotní inspiraci,
ale jaké to musí být srdce, aby porazilo zákeřnou chorobu? A tak jsme začali vyrábět srdíčkovou knížku, jejímž úkolem bylo podpořit statečné Ríšovo srdce, aby v zápasu nepodléhalo. „Bojuj, Ríšo, bojuj…,“ myslili jsme si, když začaly vznikat první listy knihy. Pracovali na ní děti z výtvarného kroužku, kam ještě nedávno chodil,
i spolužáci ze třídy, kterou musel opustit, a dokonce i učitelé. Stránky se plnily vlastnoručními zábavnými hrami, křížovkami a doplňovačkami, střelenými komiksy, příběhy o školních průšvizích a pohromách, které jsme stačili provést v době, kdy už
byl Ríša upoután na nemocniční lůžko. Tvořili jsme zpočátku rozpačitě, pak čím dál
tím odvážněji, až se hotové stránky nakupily do takové výše, že jsme Knihu pro Ríšu
museli vydat ve dvou dílech. O Vánocích se rozjela paní učitelka Luljaková s dětmi za
Ríšou do olomoucké Fakultní nemocnice. „Ani jsme ho chudáka neviděli. Bylo mu
moc zle, a tak sestřička, až se Ríšovi povede lépe, obě knížky i s ostatními dárečky
a pozdravy předá,“ povzdechla si smutně paní učitelka.
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Výrobu knih a všechno, co ji provázelo, jsme zaznamenali a přihlásili do soutěže.
Jaké bylo naše překvapení, jaká radost a jásot, když nám zatelefonovali, že jsme získali 2. místo a v květnu pojedeme do Prahy! Padesátka dětí se začala strašlivě těšit
a učitelé sháněli, jak je dostat až do Poslanecké sněmovny a kde na to všechno vzít.
Za jízdenky vděčíme radě městečka, na společná trička přispělo Sdružení rodičů –
a Praha byla naše. Pojďme ji dobýt s žákyní 8. třídy Káťou Pechálovou:
„Palladium, to je ten velký obchoďák na náměstí, jehož jméno jsem už stihla zapomenout. Někteří narazili i na Jirku Krále, který je známý youtuber, a dali si s ním
selfie. Já se nejvíc těšila na velké knihkupectví, ale nic jsem si nekoupila. Počkala
jsem až na poukázku, kterou jsme měli slíbenou jako cenu. Konečně sněmovna. Propípali jsme se bezpečnostním rámem do místnosti s hromadou jídla, tedy k rautu.
Nejlepší byly řízečky, protože ty jsme snědli v rekordním čase, jak sám později uznal
Martin Dejdar. S plnými bříšky jsme čekali na to, až nás do samotné sněmovny pustí. A samozřejmě jsme se dočkali. Všichni jsme si sedli na místa, kde obvykle sedávají poslanci. Já jsem seděla na místě Petra Bendla. Strop byl zlatě lemovaný a moc
se nám tam líbilo.
Po hymně Srdce s láskou darované, kterou si všichni, nebo skoro všichni zazpívali, nás zahrnuli vtípky dva moderátoři, Petr Vacek a už zmiňovaný Martin Dejdar.
Výherců byla celá řada, ale konečně zaznělo jméno naší školy. Před řečnický pult se
naskládal nejdřív výtvarný kroužek a potom my, osmáci. Paní ředitelka všechny obeznámila, kdo je to Ríša a proč jsme mu poslali svá srdce, a taky kam jsme se rozhodli
jet na výlet. Oba moderátory to rozesmálo a každý jsme dostali tašku a knižní poukaz, na který jsem se okamžitě vrhla. Na nádraží jsme se zastavili před NeoPalladiem a v ten moment nastal hon za knížkami. Po chvíli rozhodování jsem vybrala román Illuminae, který je pěkně tlustý a už dlouho na něj mám zálusk. A teď mi doma
sedí zadarmo v knihovně!“
Ještě větší radost máme z dvacetitisícové peněžní odměny. Paní učitelka Luljaková s výtvarníky si určitě dopřejí malířské potřeby, o jakých by jinak mohli jen snít, a osmáci? To je přece jasné – pořádný výlet.
Škoda, že Ríša nemohl jet s námi. Aspoň jsme mu přivezli modrou kšiltovku se
znakem Prahy, která se mu moc líbila.
NK

✿
V rámci projektu Spolu to dokážeme se v úterý 20. 6. opět sešli deváťáci s prvňáky
– tentokrát na společném zábavně sportovním dopoledni. Různé druhy zábavy se
sportovním zaměřením si pro ně připravilo SVČ Včelín v Bystřici pod Hostýnem. Byla
sestavena dvoučlenná smíšená družstva a ta se postupně utkala v různorodých disciplínách. Nejdříve si to zkusili malí, ale potom přišla také řada na jejich velké kamarády. Nešlo ani tak o rivalitu a konečné vítězství, ale společně si zasportovat, zkusit
něco nového a završit tak celoroční úspěšnou spolupráci.
M. âechová

✿
Ve čtvrtek 22. 6. se konal ve SVČ Včelín v Bystřici pod Hostýnem 5. ročník Olympiády 1. st. ZŠ. Akce se zúčastnilo šest základních škol – ZŠ Rusava, ZŠ Slavkov pod
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Hostýnem, ZŠ TGM a ZŠ Bratrství z Bystřice pod H., ZŠ Chvalčov a ZŠ Dřevohostice. Každou školu reprezentovalo 15 žáků – po třech zástupcích z každého ročníku.
Abychom se v tom množství závodníků neztratili, měla každá škola určenou barvu
triček, naší barvou byla oranžová. Celá družstva soutěžila společně ve sportovních
disciplínách a vědomostní úkoly byly rozděleny podle ročníků. Za výkony děti získávaly body, u některých byl rozhodující i čas. Poslední disciplínou se do konečného
počtu získaných bodů připojily i paní učitelky. Naši sportovci obsadili 4. místo, ale od
třetího nás dělily pouze dva body! Za svůj výkon děti dostaly diplom a perníkové medaile.
M. âechová

Průkaz cyklisty
Vypravit se v 10ti letech sám do
silničního provozu, to není jen
tak. To chce znát všechna pravidla, dopravní nařízení, značky,
vyznat se na křižovatkách
a také umět zvládat své kolo,
být bezpečně vybaven všemi
doplňky. Tyto a mnohé další vědomosti získali čtvrťáci v hodinách dopravní výchovy. Testy
doplněné jízdami na dopravním
hřišti pak skládali v Atlase Přerov. Blahopřejeme všem, kteří
v těžké zkoušce obstáli a domů
si odvezli průkaz cyklisty.
4. tﬁída.
Dﬁevohostick˘ zpravodaj 2/2017
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✿
Dřevohostickým barokem nás provedl
pan kastelán. Jeho
výklad děti doplnily
hrou na klávesy
a zpěvem, který se
krásně nesl z kostelního kůru. Moc děkujeme za poučnou
i zábavnou procházku uměleckými slohy i památkami našeho městečka.
páÈáci

Noc na Karlštejně
V pátek 2. června jsme jeli se 4. třídou do divadla ve Zlíně za odměnu, že jsme
všichni pilně sbírali starý papír. Divadelní představení se jmenovalo Noc na Karlštejně. Jak už víme z dějin ze školních lavic, na Karlštejn byl přísný zákaz vstupu ženám.
Královně Elišce se velice stýskalo po svém muži Karlu IV. a tak se rozhodla, že se tajně dostane za svým mužem na Karlštejn. Převlékla se za strážce a schválně hlídala
komnaty svého muže, aby ho mohla spatřit a aby si jí všiml. Ale nebyla to jediná žena
na Karlštejně. Objevila se tam neteř svého strýčka, který byl strážcem hradu. Když
se dověděli, že na hradu je žena, to byl poplach. Nakonec král povolil, aby na hradě
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mohly být ženy, protože si uvědomil, jak moc svoji královnu zanedbával. Představení bylo moc hezké a určitě bych ho všem doporučila. Moc se mi líbilo, jak herci uměli zpívat, a královna měla krásný kostým.
Kateﬁina Hanáková, 5. tﬁída

Divadélko 1. pomoci a SONS
Mezinárodní den dětí jsme si letos ve škole pěkně užili a také se něco nového naučili. Nejdřív se děti z 1. stupně seznámily s poskytováním první pomoci. Zkoušely
obvazovat rány, ukládat nemocného do zotavovací polohy, masírovat srdce a mohly
si dokonce vyzkoušet i rozdýchat figurínu. To vše pod vedením
zkušené
a trpělivé zdravotní
sestřičky a jejího pomocníka – malého
medvídka, kterému
se vždy kvůli neopatrnosti něco přihodilo. Po nabytí nových
vědomostí jsme se
přesunuli do tělocvičny, kde nás už se
svým programem
čekalo
sdružení
SONS neboli Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých. Na několika stanovištích děti poznávaly, že bez dobrého znaku je život velmi obtížný. Zjistily, jak mají správně poskytnout nevidomým pomoc, vyzkoušely se navzájem poslepu vodit a používat slepeckou hůl, se zavřenýma
očima hrály speciálně upravené stolní hry. Díky zvláštním brýlím, které simulovaly nejčastější oční vady, mohly na chvíli skutečně pocítit, jaké to je, když člověk téměř nic
nevidí. Seznámili jsme se také s různými přístroji, které ulehčují nevidomým život. Dopoledne jsme zakončili poznáním, že zdraví si musíme chránit a že už zase o něco
lépe víme, jak na to.
Markéta Pechálová

Hurá za mamutem aneb výlet za odměnu.
Každoroční soutěž ve sběru papíru a PET víček byla v červnu ukončena a nejlepší sběrači se mohli těšit na výlet za odměnu. Letos jsme vyrazili do nedalekého Předmostí, místa známého dávnou historií. Vydali jsme se vypátrat, jak to bylo s dávnými
lovci mamutů. Navštívili jsme školní muzeum, památník, prohlédli si nálezy kostí pradávných zvířat, nakoupili suvenýry a pohladili si „bludný“ balvan, abychom se stali
Dﬁevohostick˘ zpravodaj 2/2017
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nesmrtelnými. Žernavskými
sady jsme se pak vydali
k Čekyni. To už jsme byli
unavení a trápil nás hlad. Ale
stejně jako pradávní lovci
i my jsme si museli nejprve
ulovit svého mamuta. Jeho
roli sehrál obětavě a s velkým nadšením Filip Ch.
Lovcům se obratně vysmekl, když už byl málem na lopatkách, protáhl se hustým
keřem a vyrazil na Čekyňský kopec. Jeho pronásledovatelé okamžitě zapomněli, že je bolí nohy, a štváni loveckou
vášní za bojového pokřiku vyrazili za ním, mamuta dohonili, obklíčili a udolali. Pak se
mohli dát teprve do jídla. Závěr našeho výletu patřil prohlídce skládky a třídírny odpadu v Žeravicích. Viděli jsme zde práci třídící linky a přesvědčili se, že třídit odpad
má smysl.
Vedoucí v˘letu Mgr. Jana Zajícová
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Návštěva z Vítonic
V pátek 7. dubna k nám do
školy přijeli na návštěvu páťáci ze
Základní školy ve Vitonicích. Moc
jsme se na ně těšili. První hodinu
pro ně děti z kroužku Kuchtík připravovaly pěkné občerstvení – veselé chlebíčky, které byly krásné,
ale taky chutné. Paní ředitelka nejdříve návštěvu provedla naší školou. Další hodinu konečně přišli
k nám do třídy. Nejdříve jsme se
v kruhu navzájem seznámili. Řekli
jsme si svoje jména, co máme rádi nebo co rádi či neradi děláme. Pak jsme ve dvojicích tvořili věty. Třetí hodinu jsme si spolu zacvičili v tělocvičně. Vytvořili jsme smíšená družstva a cvičili na stanovištích s lavičkami, kruhy, kutáleli balóny, dělali kotouly, skákali přes švihadlo, posilovali u žebřin. Potom jsme hráli Míčovou válku. Po
přestávce už museli odejít na autobus, tak jsme se rozloučili a nabídli jim ještě naše
chlebíčky a šťávu. Byli moc hodní a asi se jim u nás líbilo. Těšíme se, že se rozhodnou a budou chodit do naší školy. Už se těšíme na nové spolužáky do šesté třídy.
Adam Dostál, Barbora Skﬁíãková, Eli‰ka Krutilová, 5. tﬁída

Výlet do Šiklova mlýna
Ve středu 31. 5. jsme jeli se čtvrtou třídou a s paní učitelkou Josínkovou a Tománkovou na školní výlet. Jeli jsme alespoň dvě hodiny autobusem. První část výletu probíhala na strašidelném zámku Draxmooru, což byl zámek plný strašidel nejen
neživých, ale i jednoho živého, které strašilo řehtačkou. Na začátku prohlídky jsme
zhlédli 3D film a potom prošli zámek. Ke konci na nás čekal strašidelný výtah, který
různě blikal, zastavoval se, zhasínal nebo vydával různé zvuky. Nakonec jsme vyšli
ven, kde jsme se najedli a mohli jsme si koupit nějaký ten suvenýr.
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V druhé části výletu jsme navštívili westernové městečko Šiklův mlýn, kde jsme
hned na začátku viděli krávy a bizony. Paní učitelka nám rozdala žlutý papírek, na kterém byla čísla otázek, a my jsme museli po areálu městečka hledat papíry, na kterých
byla otázka a tři odpovědi. My jsme museli vybrat tu správnou. Na konci bylo vyhlášení výsledků. Po celém městečku byly různé obchody, cukrárny a také banka, skákací hrady a spousta zvířat. Na konci byla ukázka točení s lasem, zacházení s pistolí a přišel tam i klaun s lamou. Na konci bylo ještě představení. Výlet se mi moc líbil,
byl skvělý, akorát ve westernovém městečku bylo hodně lidí.
Barãa Skﬁiãková

Výtvarník roku 2016–2017
Žáci převážně z výtvarného kroužku se během školního roku zapojili do různých
výtvarných soutěží. Mezinárodní: Kladenská veverka, celostátní: Naše myslivost, Příroda kolem nás, Western a koně očima dětí, Věda, která léčí, Cestou dvou bratří. Podle umístění získávali body. Na konci školního roku se konalo vyhodnocení a ti nejúspěšnější dostali i odměny.
1. místo, 75 bodů Markéta Zlámalová, 2. třída
2. místo, 74 bodů Jan Kasperlik, 2. třída
3. místo, 39 bodů Žaneta Václavíková, 7. třída
4. místo, 37 bodů František Kužel, 2. třída
5. místo, 30 bodů Nikol Josieková, 8. třída
6. místo, 28 bodů Silvie Roubalíková, 7. třída
7.–8. místo, 25 bodů Lenka Zobaníková, 5. třída a Adéla Lesáková, 7. třída
9. místo, 21 bodů Monika Rohanová, 3. třída

Kladenská veverka 2017
Vyhodnocení 28. ročníku mezinárodní výtvarné, fotografické a literární soutěže bylo
pro sedm děvčat naší školy – Markétu Zlámalovou z 2. tř., Moniku Rohanovou ze
3. tř., Lenku Zobaníkovou z 5. tř., sedmačky Žanetu Václavíkovou, Silvii Roubalíkovou, Adélu Lesákovou a z 8. tř. Nikol Josiekovou potěšující a radostné. Do soutěže bylo přihlášeno 4350 prací, do užšího výběru postoupilo 2000 prací. V takovéto konkurenci získala Monika Rohanová 3. místo za kolorovanou kresbu, Adéle
Lesákové udělila cenu Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. V kategoriích kresba,
kolorovaná kresba, keramika a grafika obsadily Markétka, Lenka, Žaneta, Silvie i Nikola první místo. Do soutěže byly zaslány práce dětí ze Srbska, Slovenska, Kypru,
Německa, Bulharska a USA.
Eva Luljaková
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Záhorský cykloorienťák Ladislava Drdy
Už před více než 17 lety si sedli ke stolu v hostinci Na Špici v Dřevohosticích Zdeněk Krutil, vedoucí této cyklohospody, a Ladislav Drda, známý horolezec a světoběžník z Bezuchova, aby vymysleli základní pravidla pro 1. ročník Záhorského cykloorienťáku dvojic. Tehdy se takových akcí pořádalo po republice jenom pár. Nyní jsou
jich desítky a rostou dál jako houby po dešti. Tento cyklozávod může absolvovat každý ve své kategorii od dětí až po kmety, dvojice tvoří ženy, muži, mixy, rodič a dítě
a kdo nemá partnera a je laděn spíš jako samotář, tak jede sám v kategorii příchozích. Rovněž kola mohou být libovolná. Většinou se jezdí na horských nebo trekingových kolech, ale už zde byla spíš z recese přítomná i nechvalně známá, těžká a nerozbitná „Ukrajina“.
Každá dvojice obdrží na startu mapu s kontrolními body, které jsou umístěny někdy i v hůře dostupném terénu, a v čase do 6 hodin jich musí objet co nejvíce. Kontrolní místa jsou rozdílně hodnocena body podle obtížnosti a úvahy pořadatelů.
17. ročníku Záhorského cykloorienťáku Ladislava Drdy v sobotu 3. června se letos zúčastnilo 88 cyklistů. Všechny kontrolní body se podařilo objet hned třem dvojicím, takže o absolutním vítězi rozhodl nejlepší dosažený čas.
Budoucí absolutní vítûzové Záhorského cykloorienÈáku 2017 Luká‰ Václavek a Tomá‰ PoledÀák vyráÏí na traÈ.
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Absolutní pořadí bylo následující:
1. Lukáš Václavek a Tomáš Poledňák (Dřevohostice)
2. Pavel Pok a Petr Zemánek (DR.A.CY – Dřevohostice)
3. Jakub Navrátil a Roman Sobek (Bystřice p.H.)
Tuhé bitvy, ale plné pohody, se sváděly za nádherného počasí i v dalších celkem
sedmi různých kategoriích. Je nutné poděkovat všem pořadatelům, účastníkům, ale
i sponzorům, bez kterých by uspořádat takovou akci ani nebylo možné.
Cyklohospoda Na Špici v Dřevohosticích pořádá i řadu dalších sportovních a společenských akcí, se kterými hodně pomáhají DR.A.CY (Dřevohostičtí amatérští cyklisté). Na cestách je určitě nepřehlédnete, mají nádherné svisle pruhované dresy s českou trikolórou, které nosili naši cyklističtí reprezentanti už v osmdesátých letech,
a tento dres patří k barevně nejvydařenějším reprezentačním trikům dodnes.
Podrobnosti eventuálním dalším zájemcům o cyklistiku i cykloturistiku rád poskytne
Zdeněk Krutil, vedoucí cyklohospody Na Špici v Dřevohosticích. Nakonec nesmí chybět pozvánka na další cykloakce. Tou nejbližší akcí bude 2.–3. 9. tradiční dvoudenní
cyklovýlet na Turzovku po stopách zakladatele cyklistiky v Dřevohosticích Františka
Zlámala a potom 17. 9. následuje Cyklopouť na Rusavu ku Sv. Kryštofovi, patronu
všech poutníků.
Zdrávi dojeli – Laìa Sigmund

Turzovka 2017
Pozvánka na cyklistický výlet až za hranice
Zveme vás, všechny zdatné i nezdatné příznivce cyklistiky, k tradiční vyjížďce
na Turzovku k poutnímu místu Živčákova hora a zpět. Letos se pojede o víkendu
2. a 3. září 2017. Ubytování je zajištěno v Makově za předpokládanou cenu 15 eur
včetně večeře a snídaně.
Sraz k odjezdu je v sobotu 2. 9. v 7.00 na náměstí v Dřevohosticích, pravděpodobný návrat je v neděli okolo 16. hodiny v dojezdovém cíli Na Špici.
Trasa vede přes Rožnov p. Radhoštěm novými cyklostezkami v Horní Bečvě,
pokračuje přechodem Bumbálka, Makovem na Turzovku. Odvážlivci mohou zvolit trasu přes Bílou lanovkou na hraniční horu Bobek a do Korni. Návrat je plánován přes Karolínku, Halenkov, Tesák a domů.
V případě zájmu kontaktujte Josefa Horáka, telefonicky na číslo 739 377 226,
nebo mailem na adresu ppeeppss@seznam.cz
Pojďte si zasportovat, pobavit se
a pokračovat v mnohaleté tradici pana Františka Zlámala.
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Veteráni projeli Dřevohosticemi
V sobotu 13. května projeli Dřevohosticemi auto a moto veteráni, účastníci 18. Helfštýnského okruhu – mezinárodního závodu historických vozidel. Jejich průjezd dřevohostickým náměstím pohotově a vtipně komentoval pan Miloš Kvasnica. O každém nablýskaném stroji přihlížejícím něco zajímavého řekl a svými průpovídkami bavil
celé náměstí. I počasí přálo, všichni jsme po zamávání poslednímu autu odcházeli
příjemné naladěni.
AK
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Táborníci poslali pozdrav ze Sochové
Tak jako každý rok, i letos přivítala naše táborová základna v Rajnochovicích na
Sochové 42 táborníků. Počasí nám po celých 13 dní přálo, dokonce jsme absolvovali celodenní výlet na koupák do Hulína. Proběhlo klasické rozdělení do 4 oddílů –
Pokémoni, Opičáci, Pomáhat a chránit a Luční koníci. Letošní CETEH se nesl ve znamení PIRÁTŮ NA SOCHOVÉ.
Letošní tábor jsme si trošku zmodernizovali. Do vybavení naší táborové základny
přibyl extrémně moderní plynový sporák s elektrickou troubou. Nejen díky tomu jsme
si mohli užít vybraných specialit, jako jsou langoše, palačinky nebo cuketovou buchtu s čokoládou. Děti celých 13 dní jedly své krmě z krásných nových misek. Modernizujeme i pozemek, kdy od kuchyně až ke kompostu máme novou odpadní rouru
50 m dlouhou. Již nám to v kuchyni nesmrdí pod nos.
Mezi táborníky se několikrát objevil Magic Pawer (Pavel Č.) vždy mu zhruba 5 minut trvalo, než nacvičil nový tríček. Jeho ruce byly tak hbité, že táborníci nemohli na
tyto kouzla a triky přijít. Nejúžasnější a nejexcelentnější tríček byl, když všem pirátům
u závěrečného táboráku vykouzlil pověstného Jacka Sparowa. Piráti tak na chvíli
spatřili svého kapitána, na kterého jen tak
nezapomenou.
Za vedoucí pionýrské skupiny bych
chtěla poděkovat všem táborníkům, kterým se letošní tábor líbil a byli zde spokojeni. Na chvíli zapomněli na starostlivé
rodiče a bavili se při hrách a soutěžích.
Děkuji také všem dospělákům, kteří se
podíleli na celoroční přípravě, aby byl tábor bez jediné chybičky. Program byl bohatý a pestrý a já se na příští rok opět těším, co si pro děti společně připravíme.
vedoucí Pion˘rské skupiny
Haniãka âíÏková
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Starosta děkuje
✿ paní Vlaďce Novákové, která našla a přinesla na radnici peněženku s doklady
a hodně velkou částkou peněz. Majitel peněženky děkuje rovněž.
✿ paní Libuši Douškové s rodinou za zvelebení okolí pomníčku hajného Nesvadby v dřevohostickém lese
✿ panu Ladislavu Sigmundovi za zorganizování, přípravu a instalaci výstavy z díla
Alexandra Forýtka

Z obecní knihovny
Uprostřed léta zdravím čtenáře a nabízím stručný výběr z nejnovějších knih:
• Ballantyne, Lisa – Cesta k vykoupení
• Betts, Charlotte – Žena obchodníka s kořením
• Clark, Mary Higgins – Za bílého dne
• Doležalová, Marie – Kafe@cigárko
• Hartl, Patrik – Okamžiky štěstí
• Chalupová, Lenka – Ledové střepy; Tyrkysové oko
• Chadwick, Elizabeth – Podzimní trůn
• Jackson, Lisa – Nechtěj nic vědět; Prokletí; Strach zemřít
• Kleypas, Lisa – Dívka s hnědýma očima; Duhová ulice; Vábení za soumraku
• Ludlum, Robert – Jansonův rozkaz; Bourneovo ultimátum, Bourneův odkaz
• Patterson, James – Dvanácté zlo; Soukromé hry
• Robb, J. D. - Každý má motiv; Neomylný instinkt
• Řeháčková, Věra – Láska s chutí pelyňku; Sama proti času; Nebýt jako máma
• Vondruška, Vlastimil – Apage Satanas!; Olomoucký bestiář; Prokletí brněnských
řeholníků
• Brdička, Jan – Jiří Bartoška: ženy, filmy, cigára
Nelze vyjmenovat všechny novinky – přijďte se podívat a vybrat si některou k přečtení. Knihovna je otevřena po celé léto – jen 7. a 9. srpna bude zavřeno.
Přeji všem hezké prázdniny
Ludmila Valãíková
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Finanční a kontrolní výbor
Zastupitelstva městyse Dřevohostice
Zasedání kontrolního výboru se uskutečnilo dne 19. 6. 2017, kontrolováno bylo:
1. zápis z jednání kulturní komise ze dne 27. 4. 2017
2. zápisy z jednání Rady městyse Dřevohostice
3. usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva městyse Dřevohostice konaného dne
18. 4. 2017
4. platby místních poplatků:
• předpis plateb za svoz TKO částka 650 000 Kč, zaplaceno 98,2 %
tj. 638 300 Kč, zbývá doplatit 1,8 % tj. 11 700 Kč
• předpis plateb za poplatek za psa částka 25 000 Kč, zaplaceno 97,6 %
tj. 24 400 Kč, zbývá doplatit 2,4 % tj. 600 Kč
Zasedání finančního výboru se uskutečnilo dne 19. 6. 2017, kontrolováno bylo:
1. závěrečný účet městyse Dřevohostice za rok 2016
2. hospodaření městyse Dřevohostice leden – červen 2017
3. návrh rozpočtového opatření č. 3, 4, 5/2017
4. poskytování služeb ComIT services s.r.o. v ZŠ – FV doporučuje aktualizovat
smlouvu o poskytování služeb v souladu s platnou legislativou
5. možnosti refinancování úvěrů městyse a rezervací zdrojů (předschválení možného budoucího úvěru)
Zápisy z kontrol jsou uloženy na Úřadě městyse Dřevohostice.

38

Dﬁevohostick˘ zpravodaj 2/2017

Přivítali jsme nové občánky
V pořadí druhé vítání občánků v letošním roce se uskutečnilo v neděli 21. května
2017. V obřadní síni zámku jsme odpoledne nejprve přivítali nové občánky z Dřevohostic. Byli to tito naši noví občánci:
✿ Nina Scernaová
✿ Nikol Škrabanová
✿ Kristýna Mikalová
✿ Marek Janovský
✿ Liliana Španělová.
Z okolních obcí pak to byly tyto děti: Eliška Machurová a Josef Mihályi z Radkovy Lhoty, Mikuláš Kondicz z Křtomile, Elena Konečná z Lipové, Karin Logajová
a Tomáš Tuček z Turovic.
Ještě jednou všem rodičům blahopřejeme k narození děťátka a přejeme hodně
trpělivosti, radosti a šťastných chvil při jejich výchově.
Příští vítání občánků by se mělo uskutečnit 15. října 2017.
Libu‰e Kroutilová
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V˘znamné Ïivotní jubileum
si v měsících srpnu, září a říjnu 2017
připomenou tito naši spoluobčané:
94 let
83 let
70 let
Božena Nesvadbová
Josef Nedbal
Stanislav Gaďourek
Marie Veselá
Václav Tichák
93 let
Marta Králíková
Oldřiška Klevetová
82 let
Květoslava Matějíčková
Ludmila Horsáková
91 let
65 let
František Bednář
81
Věra Khürová
Ivanka Stojanová
Pavel Matějíček
88 let
Marie Pešáková
Josef Mlčák
75 let
Štefan Bršťák
60 let
85 let
Anna Roubalíková
Anna Rolníková
Vladimír Zbíral
Marta Klesnilová
Dušan Hanzlovský
Anežka Caletková
84 let
Josef Tomčík
Milada Sedlářová
Marie Vašinová
Karel Zlatník

V‰em jubilantÛm blahopﬁejeme.

Narozené dûti
Ondřej Zábranský ❦ Marika Banciková ❦ František Chytil

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

Uzavﬁená manÏelství
Jakub Kovařík a Aneta Zapletalová
Martin Svršek a Lucie Charvátová

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

Z na‰ich ﬁad ode‰li
Miroslav Juránek ❦ Jaroslav Kula ❦ Jan Baďura
Marie Daďová ❦ Bohumil Šimek

VáÏení pozÛstalí, pﬁijmûte upﬁímnou soustrast nad ztrátou blízkého ãlovûka.
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„V‰echno, co nám vadí na jin˘ch,
mÛÏe vést k pochopení sebe sama.“
Carl Jung
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Archeologické nálezy
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Archeolog Zdenûk Schenk s jedním z nálezÛ na Zámecké ulici

