Pohádkový ples na zámku

Ukliìme âesko – ukliìme Dﬁevohostice
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Úvodník
Méně viditelná generace, která má v očích těch mladších i méně významné postavení. Senioři. Jsou rozvážnější a uvážlivější a taky určitě už pohodlnější. Ti ještě
starší mírně popuzují nedoslýchavostí a nosí velký mobil s velkým displayem. Mají
jiný vkus. Razí hesla jako „Moudřejší ustoupí“ anebo „Opatrnost matka moudrosti“.
Mluví hodně o minulosti a hlavně o svém dětství. Mluví hlavně hlasitě. Někdy mají
mylnou představu, že je ti ostatní musí poslouchat. Někdy se nad jejich názory usmíváme… Čas jim kdysi ale taky plynul jinak než dnes. Dokud plavali a viděli před sebou jen nekonečnou vodu, taky si říkali, že mají spoustu času a že ten druhý břeh
možná ani neexistuje. Také se cítili nesmrtelní, také byli „in“ a mysleli si, že žádné problémy se jich nedotknou. Najednou se ten druhý břeh objevil zřetelnější. Přiblížilo se
přistání… Dokážeme si jich vážit? Dokážeme jim projevit svou úctu a svůj vděk? Ne
proto, že jsou starší a mají vrásek o něco více, ale proto, že i jejich generace dokázala tvořit hodnoty, zajišťovat růst, přidanou hodnotu, udržitelný rozvoj, jen těm nadstandardům museli říkat tehdy trochu jinak. „Lepší zítřky“.
Žili společensky a dokázali se bavit. Možná kultivovaněji než generace dnešní. Pišme o nich a mluvme, je to důležité. Máme vztah ke starším věcem, ale dobré vztahy
ke starším lidem se vytrácí. Jsou stejní jako ti mladí, jen mají více let.
Jednou ročně jim pošleme z radnice přání k narozeninám. Jednou ročně je pozveme na setkání seniorů do sokolovny, koupíme u Grňů koláčky a trochu vína, necháme jim zahrát. Jsou vděční. Jsou milí. Starší mezi ještě staršími se v tu chvíli necítí tak staří. Zaslouží si však určitě více. Ti dnešní mladí budou také stárnout, ponesou
si své hodnoty ve trochu vybroušenější podobě až ke svému seniorskému věku.
A jsem si jist, že až se jim přiblíží přistání, ty jejich hodnoty a názory se budou také
silně lišit od hodnot a názorů jejich dětí a jejich vnuků.
Petr Dostál, starosta
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Kaleidoskop obecních zajímavostí
Už zase ráno v parku křičí kosi. Všechno kvete a všichni kveteme, jen včely letos
není nějak vidět. Mladé jaro, které ještě poroste do krásy. Zase tak mockrát se nám
nabízet nebude, tak ho nechceme promeškat a s jarními pracemi jsme začali vlastně ještě v zimě. Na katastru obce Radkovy jsme nechali opravit polní přístupovou cestu k lesu. Zatáčí se tam mezi poli, že ani nevidíte, co vás čeká. Kola traktorů a aut
vyvážejících dřevo z lesa se tam bořila celou zimu do bahna. Vyjeté koleje se kolejily od mlýna až k lesu. Nakladač Petra Hradila je musel srovnat a cestu upravit. Snad
šest plných souprav naložených kamenivem z Podhůry pak chlapi vysypali a rozprostřeli tak, aby cesta dostala pevný podklad a byla dobře sjízdná.
Topnému systému v mateřské školce jsme nasadili regulaci také ještě koncem ledna. Celý ten chytrý řídící mozek na základě venku i uvnitř naměřených hodnot ovládá technologii bez zásahu paní školnice. Ta jen dohlíží a kontroluje, občas si vymění
info s obrovským displayem a dál to pracuje samo. To celé nám instalovala firma
I-Therm Olomouc za necelých dvě stě tisíc korun. Obdobný systém bychom rádi pořídili i do základní školy, zatím jsme požádali o studii proveditelnosti a cenovou kalkulaci. Tady však bude pořízovací cena podstatně vyšší, ovšem návratnost je v horizontu pěti šesti let, což se určitě vyplatí.
Že jsme vyměnili starého Ford Tranzita se již všeobecně ví. To bylo auto! Univerzální nosný soumar, navíc tmavě modrý. Možná tvrdý, občas skákal jako kastelánova koza a přestože větracími
okénky trochu pršelo, mohlo
zde cestovat devět lidí. Dveře
nešly někdy otevřít a jindy zase
zavřít. Motor po smrti a sedačky prosezené… Starý jako Metuzalém a celý podřený, mechanicky velmi jednoduchý a hodně
a hodně odolný. Moc dobře
obci sloužil téměř dvacet let.
Nahradil ho bílý Volkswagen
Transporter. Švihák, i když také
ne žádný začátečník. Má svůj
šmrnc, dobré parametry, a přijatelnou cenu 270.000 Kč. Výběr hlavně usnadnila návštěva
autobazaru s panem Pepou Doleželem, spolehlivým místním
automechanikem, který vůz
zkontroloval a doporučil. Víme,
na co bude vozidlo používáno.
Do divadla s ním asi jezdit nebudeme a že má něčeho míň,
nevadí. Čím je toho méně, tím
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méně se toho i rozbije. Tak doufám, že bude dobře sloužit při každé jízdě a až ho pěkně polepíme, stane se obdobným talismanem, jako bývala Fordka.
Čas dozrál, ta doba přišla začátkem dubna a fy. Cobbler zahájila výstavbu inženýrských sítí ve Školní zahradě. A přišlo to rychle, od prvního sdělení o zahájení stavby uběhlo deset dnů. Děvčata z JK Gracie sotva stihla přestěhovat koně a odklidit
ohradníky, už se tu nastěhoval bagr s nákladními auty, přišla parta pracovníků v přilbách a po vytyčení prostor začali se skrývkou ornice. Mírně se zadrhli při propojování septiku učitelské bytovky s obecní kanalizací, mírně je přibrzdilo trochu chladné a deštivé počasí, ale teď už odvážejí ornici „Za Koupelku“, do míst, která byla
urychleně zbavena náletových dřevin a určena už dříve k revitalizaci. Ta návaznost
prací tady byla překvapující. Krásně to klaplo. Projektantka této nové odpočinkové
zony jen nevěřícně kroutila hlavou. Myslela, že ji k přetvoření předáme plochu mokřiska, semeniště komárů, vzrostlých keřů, popadaných stromů a převrácených kořenů. My ji potěšili plochou rovnou jako stůl, s rozprostřenou zeminou. Tady se jí bude
tvořit! A co vymyslí? Možná jezírka, možná japonské zahrady s oranžovými kapry
a pagodami, s Buddhou sedícím pod netradičně formovanou sakurou… Nevím. Necháme se překvapit.
Nakonec vám přeji, ať nestrávíte jaro v supermarketu. Ať vám pěkně kvete. Protože už přichází. Už i staří kocouři si na sluníčku nahřívají kožíšky. Tak i vy shoďte zimní srst, protože o jaro už nebude nouze.
Petr Dostál, starosta

Odpadové hospodářství
S přibývajícím sluníčkem a dnů v kalendáři všichni zjišťujeme,
že je tady jaro. Sluníčko nám svými paprsky odkrývá a ukazuje
cestu, co všechno máme uklidit. Na jaře toho bývá mnoho. Stříháme stromky na zahradách, vyhrabáváme trávu s listím a uklízíme i to, co nám tam zavál vítr nebo nějaký kolemjdoucí. Pokud máme možnost, zakládáme si vlastní malé domácí kompostárny, časem získáme vlastní substrát pro
výsadbu nebo hnojení na zahrádce. Současně tímto chováním předcházíme i vzniku
odpadů. Jak si uklidíme „před svým prahem“, neměli bychom být lhostejní k veřejnému prostranství ve svém okolí, které využíváme ve volném čase. Příležitostí pro
tuto činnost je dost, a to prostřednictvím spolků nebo akcí spoluorganizovaných městysem Dřevohostice.
Pokud bychom chtěli hodnotit dosavadní zkušenosti se sběrnými „hnízdy“ kontejnerů na tříděný odpad v různých částech našeho městečka, myslím si, že obecně
jsou přijímány pozitivně. Setkáváme se ovšem na některých stanovištích (Náměstí,
Novosady, Mlýnská) s přetlakem odpadů z plastů, papírů a svoz tomu musíme přizpůsobit. Jistě jste si také všimli, že se navýšil počet kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad o 3 kusy. To má za důsledek, že na velmi frekventovaných místech kontejnery zůstávají (Mlýnská, Novosady, Sadová) a na ostatních místech se po týdnu
obměňují.
Dále jsme se zapojili do krajského projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění a využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky“, jde o předběžný
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požadavek na výpůjčku 5 kusů nádob na plasty a 2 kusů nádob na bílé a barevné
sklo. Rádi bychom posílili některá místa o nádoby na plast a zřídili dvě další sběrná
stanoviště tak, abychom zohlednili všechny naše potřeby a zároveň nevyvolávali zbytečné pořizování nádob. Tento projekt bude realizován prostřednictvím společnosti
EKO-KOM, a.s.
Posledním projektem společnosti EKO-KOM, a.s., do kterého se zapojil i městys
Dřevohostice, je nákup sady tašek na tříděný odpad do domácností. Tašky by nám
občanům měly sloužit k pravidelnému třídění odpadů a jeho vysypání do příslušných
kontejnerů na stanovištích. Jedná se o tašky v barvách žlutá, modrá a zelená o objemu 40 l. Potisk tašky na jedné straně s nápisem papír, nebo plasty, nebo sklo a na
druhé straně pak s pokyny, co do tašek patří, které vychází ze samolepek EKO-KOM,
a. s. Tento projekt je spolufinancován i z rozpočtu městyse Dřevohostice. Po dodání
tašek společností EKO-KOM, a.s. budou postupně roznášeny do domácností.
Věřím, že společným tříděním všech složek odpadů se nám bude postupně snižovat i množství směsného komunálního odpadu v popelnicích.
Jaroslav Janãík

Setkání seniorů
Městys Dřevohostice připravil - tak jak už je tradice - pro seniory již 9. společenské setkání. Uskutečnilo se v neděli 6. března 2016 v dřevohostické sokolovně. Pozvánky na tuto akci roznesli členové Klubu seniorů. Sokolovna se plně zaplnila pozvanými. O kulturní program se postarali umělci z opavského divadla. Přijeli
s vystoupením, které nazvali „Kytice operetních melodií“. Při známých písních si zazpívali i někteří senioři. Umělci byli ohodnoceni bouřlivým potleskem. Starosta Dřevohostic Petr Dostál přítomné informoval o plánech, které by v obci chtěli uskutečnit.
Mgr. Zdeněk Smiřický, předseda Vlastivědné společnosti Žerotín Dřevohostice, v krátkém projevu seznámil s akcemi společnosti. Oznámil, že je vydaná a již v prodeji kniha z názvem Osvobození městečka Dřevohostice, které je autorem. V neposlední řadě
předsedkyně klubu paní Skříčková zhodnotila akce, kterých se členové klubu zúčastnili. Senioři při této příležitosti uspořádali výstavku svých ručních prací.
Je nutné zmínit výborné pohoštění s ochotnou obsluhou. Soubor Kalíšek všechny potěšil svým hudebním vystoupením. Při jejich skladbách se dali někteří do tance. Všichni se výborně bavili. Vedení městyse Dřevohostice a všichni pracovníci si
zaslouží pochvalu od nás všech.
za klub seniorÛ BoÏena Pokusová
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Ať žijí tradice
aneb Dřevohostický masopust 2016
Masopust sice nikdy nebyl církevní svátek, ale přesto je zařazen do církevního kalendáře. Jeho termín je pohyblivý a určuje se podle velikonoc. Masopustní neděle se
počítá 49 dnů před Božím hodem velikonočním. Dříve měl význam tučný čtvrtek, taneční neděle a maškarní úterý. V dnešní době se oslavy masopustu přesunuly hlavně na masopustní sobotu nebo neděli. Na úterý pak připadá slavnost ukončení masopustu - Pochovávání basy. S masopustem souvisí řada symbolických a magických
úkonů a pověr, které mají zajistit jednak blahonosný a plodonosný účinek a jednak
ochránit usedlost před zlými a nepříznivými silami. Maškary a tanec měly pro naše
předky mnohem hlubší smysl hospodářský. Některým maskám, jako medvědovi a koníčkovi,
byla přisuzována plodonosná moc
a tanec s nimi měl přinést kromě
plodnosti také bohatou úrodu na polích a prosperitu dobytka.
Stejných myšlenek se celá léta, co
pořádáme masopustní průvod, držíme i my. Historické tradice jsou pro
nás nejen poučením, ale i radostí.
Zvláště maškarní masopustní průvod
má být rozverný, veselý, dříve tropil
mnoho skopičin, to tedy neděláme,
zatím jsme nikoho nepočernili sazemi
a nevyváleli ve sněhu, ani nepořádek
v domech neděláme, i když to dříve
k masopustu patřilo. Ale tančení medvěda s hospodyňkami nikde nevynecháváme, protože všem přejeme
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úspěšný, plodný a zdravý rok. Jsme rádi, že spousta obyvatel našeho městečka nám
otevře, pohostí nás a raduje se s námi.
Masky vždycky bývaly pestré. Dříve bylo zapovězeno ženám chodit v průvodu, proto se muži převlékali do ženských kostýmů. Tradice ctíme, vždycky máme medvěda,
kterého vede vysloužilý voják, vždycky máme nějaké převlečené chlapy do ženských
kostýmů, letos to byla nevěsta a víla, ostatní masky jsou o kreativitě našich hasičů. Většinu masek vyrábíme sami, dlouho vymýšlíme a realizace bývá vskutku zajímavá, mnohdy docela složitá. Musím podotknout, že i jejich nošení není vždycky jednoduché. Letos se nás sešlo okolo pětatřiceti, kolem deváté hodiny jsme se vydali do ulic našeho
městečka a myslím, že ve většině domácností jsme byli vřele přijati. Moc nás potěšilo
i to, že lidé, kteří nemohli být z nějakého důvodu doma, nechali nám výslužku pověšenou na plotě s cedulkou „Pro medvěda“. Výborné koblížky byly od spousty hospodyněk, řízečky, jednohubky, koláčky a samozřejmě i trocha té slivovice. Do hasičské zbrojnice jsme se vrátili až kolem šesté hodiny v podvečer, sice trochu unaveni, ale naplněni
krásným pocitem, že tradice v našem městečku žijí a budou žít i nadále, dokud budou
lidé, kteří si jich váží a ctí je. Přesně tak to vnímáme my.
Michaela Roubalíková

K činnosti Vlastivědného spolku
Žerotín Dřevohostice
V rámci projektu „Stopami Žerotínů“, na němž se podílí Magistrát města Přerova
za podpory Olomouckého kraje, se uskutečnil dne 9. listopadu 2015 ve slavnostní
síni žerotínského zámku v Přerově překrásný koncert souboru renesanční hudby
„Capella Ornamentata“, která hrála navíc na pro nás neznámé historické hudební
6
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nástroje. Náplň koncertu tvořila renesanční a raně barokní hudba, jejíž notové záznamy byly mimo jiné nedávno objeveny v archivech. Účastníky koncertu velmi zaujalo, když sólista souboru zazpíval část svatební písně „O stavu manželském“, která
byla složena a poprvé zpívána na počest svatby mladého Karla staršího ze Žerotína
s jeho první ženou Barborou Krajířovou z Krajku dne 8. 5. 1589 na zámku v Náměšti nad Oslavou. Tato píseň byla po mnoha letech objevena v „Dobřenského sbírce
jednolistů“ z konce 16. století, což je unikátní bratrský německý kancionál. Velmi pěkného koncertu, na nějž byli pozváni i naši občané, se zúčastnil starosta Petr Dostál,
jeho zástupce Jaroslav Jančík a pět dalších občanů našeho městečka.
V neděli dne 10. ledna 2016 se uskutečnil koncert z díla našeho zapomenutého barokního skladatele Josefa Schreiera v chrámu Očišťování Panny Marie v Dubu
nad Moravou v provedení skvělého barokního tělesa „Musica Figuralis“ pod taktovkou přerovského rodáka dirigenta Mgr. Marka Čermáka. V úvodu koncertu byl předseda Vlastivědného spolku Žerotín Dřevohostice Zdeněk Smiřický vyzván, aby promluvil o našem zapomenutém skladateli a připomněl odkaz skvělého muzikologa,
profesora Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, PhDr. Jana Trojana, jenž
osobnost našeho skladatele ve vztahu k jeho rodným Dřevohosticím objevil. V rámci koncertu zazněla ve vynikající interpretaci vánoční mše „Missa pastoralis in C boemica“ Josefa Schreiera a pak i vánoční pastorelly současníků našeho skladatele –
skladatelů kolem olomouckého dómu – Phillipa Jacoba Rittera (1637–1690), a zvláště pak Antona Neumanna (1720–1776), který složil krásné vánoční skladby pro sóla
na zcela originální, asi dva a půl metru dlouhý pastýřský roh, na nějž hrál virtuos Rudolf Linner. Zazněla však i hudba Lepolda Mozarta (1719–1787), otce geniálního skladatele. V závěru koncertu předali místostarosta Jaroslav Jančík a Zdeněk Smiřický
dirigentu Mgr. Marku Čermákovi kytici růží jako projev vděčnosti, že se věnuje dílu
našeho dřevohostického skladatele. Naše poděkování patří vedení městečka Dřevohostice, že na tento překrásný koncert, jehož se zúčastnilo kolem 35 našich občanů,
objednalo autobus.
V neděli 14. února 2016 uspořádal Vlastivědný spolek Žerotín po naše občany již
v pořadí sedmou cestovatelskou přednášku. V konferenční síni dřevohostického zámku jsme již tradičně přivítali milou rodinu cestovatele Jiřího Máry, která nás provedla
svým putováním za krásami všech nejznámějších národních parků severoamerické-
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ho západu. Kromě překrásné přírody jsme nahlédli do města hazardních her Las Vegas, do filmového města Hollywoodu nebo do kraje, kde se nachází vyhlášená věznice Alcatraz. Ve svém dalším vyprávění nás provedli jedinečnými krásami Havajských ostrovů s vyhledávanými plážemi, jedinečnými korálovými útesy, které hostí
ryby neuvěřitelných tvarů i barev, i místy, kde se daří mořským želvám.
Velmi zajímavé povídání Márových, jejichž cestovatelskou trasu vždy detailně připravuje jejich syn Jirka, který je upoután na invalidní vozík, bylo pro všechny účastníky velkým zážitkem. Už teď se těšíme na jejich přednášku v příštím roce, kdy nás
provedou krásami sousedního hornatého Rakouska a romantické Francie.
Vlastivědný spolek Žerotín Dřevohostice ve spolupráci s městysem Dřevohostice
a v rámci projektu „Po stopách Žerotínů“, který realizuje město Přerov za podpory
Olomouckého kraje uspořádal v neděli 13. března 2016 v konferenčním sále dřevohostického žerotínského zámku jednu z nejzdařilejších akcí, přednášku jednoho z našich nejvýznamnějších historiků období 16. a 17. století, univerzitního profesora
PhDr. Tomáše Knoze z Masarykovy univerzity v Brně.

Prof. PhDr. Tomá‰ Knoz, MUDr. Michaela Roubalíková a Mgr. Zdenûk Smiﬁick˘

V úvodu přednášky nazvané „Karel starší ze Žerotína a jeho význam v našich
dějinách“ přivítal hlavní organizátor, předseda Vlastivědného spolku Žerotín Dřevohostice, Zdeněk Smiřický nejen vzácného přednášejícího, ale i další významné hosty – potomky rodu Žerotínů – pana Ing. Karla Mornstein–Zierotina, jeho paní Magdalenu, jejich dceru Karlu (vystudovala historii) a dvanáctiletého pokračovatele rodu –
vnuka Oneše, kteří v současné době žijí na svém zámku v Bludově na Šumpersku.
Univerzitní profesor PhDr. Tomáš Knoz ve svém poutavém výkladu, jenž doprovázel promítáním historických dokumentů i dalších dobových artefaktů, přiblížil posluchačům dosud plně nedoceněnou osobnost našich národních dějin – mimořádně
vzdělaného politika, diplomata a moravského zemského hejtmana Karla staršího ze
Žerotína. Ten vlastnil kromě jiného přerovský zámek, který zvelebil, ale vystavěl na
místě dřevohostické původní vodní tvrze renesanční zámeček. Ten považoval za svůj
letohrádek, kam rád zajížděl, aby zde strávil chvíle odpočinku, studoval filozofické
8
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Vzácní hosté z Bludova – rodina Mornstein- Zierotin

i náboženské spisy, rozjímal a nabíral další síly do osudových střetů a zápasů. Na dřevohostickém zámku, jímž se pyšnil, dokonce v pohnuté době před vypuknutím stavovského povstání přijal i vyslance spřátelených šlechticů k tajným diplomatickým
schůzkám a jednáním. Například počátkem března 1615 na dřevohostický zámek přijíždí za Karlem starším ze Žerotína jeho přítel diplomat Hartvik ze Stittenu, důvěrník
slezského knížete Jana Jindřicha Krnovského. Jeho úkolem bylo seznámit Karla staršího ze Žerotína s plánem Kristiána z Anhaltu, jenž zamýšlel vytvořit velkou alianci –
spojenectví říšských (německých), rakouských, uherských, českých, moravských,
slezských a lužických evangelických stavů. Tato aliance měla připravit povstání proti Habsburkům.
Posluchači se mimo jiné dozvěděli, že Karel starší ze Žerotína byl jako mimořádná osobnost velmi ctěn a uznáván i svými odpůrci jiné víry. Vážili si jej jako vysoce
vzdělaného, čestného a charakterního šlechtice, který svým rozhledem i morálkou
daleko převyšoval své vrstevníky a byl vzorem šlechetného jednání tehdejší doby.
Přednáška, již se zúčastnilo 83 vděčných posluchačů, byla mimořádně přínosná
a byla pro všechny velkým obohacením. Univerzitní profesor PhDr. Tomáš Knoz po
přednášce mimo jiné vzpomínal i na svou první návštěvu našeho městečka a dřevohostického zámku. Tehdy ho jako vysokoškolského studenta, jenž přijel do Dřevohostic v roce 1986 na své malé motorce – pionýru, prováděl pamětihodnostmi starý
pan učitel, místní kronikář a vlastivědný pracovník Leopold Smiřický. Při krátkém setkání u kávy spolu s rodinou Ing. Karla Mornstein-Zierotina vyjádřil svou velkou spokojenost s naší akcí a sdělil nám, že odjíždí do Brna s velmi pěknými pocity a rád se
bude do našeho městečka vždy vracet.
Mgr. Zdenûk Smiﬁick˘
Vlastivûdn˘ spolek Îerotín Dﬁevohostice
Dﬁevohostick˘ zpravodaj 1/2016
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Pohádkový ples v komnatách
dřevohostického zámku
Každý malý princ i princezna se určitě těšili na sobotu 12. března 2016. V ten den
si dřevohostičtí pionýři připravili pro děti pohádkový ples v komnatách dřevohostického zámku. Jednalo se již o 2. ročník, který byl neméně
úspěšný. Na děti čekalo odpoledne plné soutěží a zábavný
program, který uváděly známé postavičky ze Studia Kamarád, Jů a Hele.
Soutěžilo se také o krále a královnu plesu. Královnou plesu
byla zvolena Kamilka Škrabalová a jejím králem se stal Matyáš Volf.
Pokud se dětem zrovna nechtělo do tance, byly pro ně připraveny i další aktivity jako kreslící koutek, malování na obličej, sladký koutek, fotokoutek, zeď přání a snů a také bohatá tombola. Soutěžilo se celé odpoledne a cena byla vždy
moc sladká. Děti mohly předvést své pohybové schopnosti
a to hlavně při tanci. Ne každý přece může říct, že byl na plese na zámku.
Příprava takové akce není vždy jednoduchá, ale díky všem
pomocníkům a sponzorům vše vyšlo nad naše očekávání.
Už teď se těšíme na příští ročník, kdy pro děti chystáme další překvapení.
Haniãka âíÏková
vedoucí PS Dﬁevohostice

10
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Tak zase zlato! aneb Popáté vítězství
na Radslavské přilbě
Rok se s rokem sešel a sotva se rozjařilo, začal David Stiskálek skládat tým na již
15. ročník soutěže hasičské všestrannosti Radslavská přilba 2016. Termín padl na
sobotu 2. dubna 2016. Letos po boku ostřílených borců dostala šanci naše hasičská
omladina a jak jsme již během závodů viděli, velitel měl šťastnou ruku ve výběru svého týmu. Kromě velitele Davida Stiskálka byli součástí vítězného družstva zkušení
Pavel Čížek, Radek Tomčík, Michal Navrátil a nováčci Jiří Dočkal a Patrik Hošák. Jako
vždy příprava nebyla podceněna a podle hesla „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“,
vpluli naši hasiči do odpolední štafety a hned skončili na 3. místě. Byli rychlí, precizní, zkušení a trochu jim pomohlo i sluníčko, které celé odpoledne krásně svítilo.
Letošního ročníku se zúčastnilo 19 týmů, z toho dvě družstva z Polska a dvě ze
Slovenska. Radost nám udělali naši slovenští spřátelení hasiči ze Zlatého, kteří si také
přijeli vyzkoušet své dovednosti. Hlavní závod jako vždy začal v osm večer a náš tým
začal plavbou poeticky nazvanou Piráti Karibiku. Místo moře byl Prosenický rybník
a místo korábu člun, za úkol bylo co nejrychleji přeplout kolem ostrůvku celý rybník.
První tuto disciplínu absolvovali a s nejlepším časem dopluli. Dále naši borci zvítězili ještě v dalších čtyřech disciplínách – Vzhůru k výškám – požární útok do kopce,
jen tak pro zajímavost, dvě sekundy po splnění disciplíny praskla savice a málem utopila Pavla. Nutno podotknout, že součástí úkolu byl nejenom útok, ale i úklid. A to
naši zvládli v neskutečném čase 164,85 sekund. Další vítěznou disciplínou bylo Hoří,
má panenko – simulace hašení bytového požáru, Chyť mě, když to dokážeš – přespolní běh s hasičskou výbavou zvládli naši hasiči za 130 sekund, Pec nám spadla
– průzkum hořícího domu a vyhledávání možných osob, to byla naše poslední disciplína. Jak je vidět, únava naše chlapy neoslabila ani v závěru soutěže, i když bylo
Dﬁevohostick˘ zpravodaj 1/2016
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okolo třetí hodiny ranní. Kromě pěti prvních míst jsme během závodu byli „na bedně“ ještě několikrát – 4x jsme obsadili druhé místo a 2x třetí místo. Nepovedla se nám
ze 17 disciplín jen jedna, a sice Poslušně hlásím, plán požárního vedení „dle bojového řádu“ a proudař musel dát světlem signál strojníkovi.
I když byl náš tým omlazen, zkušenosti se neztratily. Všechny disciplíny zvládli
chlapi bez větších potíží, něco s větší radostí, něco s menší radostí, jako třeba David
překonání vodorovného lana o délce cca 18 m. Během závodu nikdo nemohl tušit,
jak to dopadne, protože týmy se účastnily disciplín postupně a většinou nebylo možno sledovat časy a bodování v souvislostech s ostatními týmy. I když naši tušili, že
to nebude špatné, na první místo a navíc s takovým náskokem, nepomýšleli. O to
větší bylo překvapení a radost při vyhlašování výsledků, kdy rozhodčí vyhlašovali výsledky od posledních míst. Když skončil jako druhý tým Radslavic a naše jméno ještě nepadlo, bylo všem jasné, že jsme zvítězili. Paradoxně byl slyšet největší aplaus
právě při vyhlašování 2. místa, protože našim borcům bylo jasné, že vyhráli. Tímto se
tým SDH Dřevohostice stal nejúspěšnějším týmem za celou dobu pořádání závodů.
Jako třetí skončili hasiči ze Sveržova, ze Slovenské republiky. Náš spřátelený tým ze
Zlatého se umístil na krásném 10. místě. Jako každoročně naše hasiče podporoval
doprovodný tým, který v určitém okamžiku čítal pět aut fanoušků, v tomto jsme se
vymykali, nikdo neměl takovou podporu. Možná i tímto jsme trošku pomohli k vítězství. Poděkování patří všem, kteří náš tým podporovali, fandili a hlavně těm, kteří se
podíleli na přípravě techniky a praktické pomoci členům soutěžního týmu. Tak zase
za rok… vlastně ne, ještě 30. dubna si to naši chlapi zopakují na Slovensku ve Zlatém, musíme oplatit přátelskou návštěvu. No, a kdybychom skončili na bedně, vůbec se nebudeme zlobit.
Michaela Roubalíková, SDH Dﬁevohostice

Značka Dakar
dává tomuto závodu punc
Miroslav Zapletal (narozen 28. června 1966) se na Dakar vrátil v kategorii automobilů po dlouhých šesti letech. Tehdy v Jižní Americe těžce havaroval. Letos nastoupil v plné síle, s cílem navázat
na fantastickou sedmou příčku z roku
2009. V mnohem nabitější konkurenci se
sice do první desítky nevměstnal, ale
i 16. pozice absolutně a první místo mezi „soukromníky“ budou jistě patřit do
výčtu největších úspěchů majitele dřevohostického týmu Offroadsport.
• Bylo to z Vašeho pohledu letošní maximum, jste spokojen?
„Určitě jsem spokojen. Vždy je tam však to
ale. Mohlo to být i lepší, ale i výrazně horší.
12
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Dakar je závod závodů, můžete si na začátku cokoli plánovat, ovšem v jeho průběhu řešíte tolik neznámých, že je to zbytečné.“
• Čelo kategorie automobilů opanovaly tři značky – Peugeot, Mini a Toyota. Dá se
jim vůbec z Vaší pozice konkurovat, za jakých podmínek?
„Je to opravdu obtížné. A vzestup Peugeotu ukázal, že i pro ostatní týmy to bylo
hodně složité. Když vezmeme rozložení sil na letošním Dakaru, dostal jsem se mezi
špičku třetí ligy. Peugeot byl osamocen na čele, pak tam byla druhá liga se speciály
Mini stáje X-raid a fabrické toyoty, následovaly klientské toyoty a zbytek světa.“
• Letošní tratě byly charakterizovány jako více soutěžácké, sdílíte tento názor?
„Jednoznačně. Nálada mezi specialisty cross-country byla rozpačitá. Objevovaly
se názory, že kdyby chtěli jet klasickou rally, tak se přihlásí na Argentinskou rally a nejezdí Dakar. Když to shrnu, tak jen dvě tři etapy byly letos klasické cross-country, zbytek byl hodně podobný klasické rally.“
• Právě na cross-country etapách jste zajel letošní nejlepší výsledky (7. čas v desáté etapě). Litujete, že Dakar nebyl více o tomto charakteru?“
„Vypadá to tak, že to mohlo být lepší. Ale na kdyby se nehraje. Snažil jsem se na
každý den koncentrovat, abych udělal co nejméně chyb. Konkurence byla obrovská,
proto nechci nikterak polemizovat.“
• Když to vezmeme jezdecky, závodil byste raději v Africe než v Jižní Americe?
„Jel jsem africký Dakar, dvakrát Eco Race. Ale nemám preferenci, kam pojedu.
Kdyby udělali Dakar v Austrálii, pojedu kvůli značce Dakar i tam. Je to vždy garance
obrovské ?show?. Prioritou je zúčastnit se závodu, který má prestiž. Je to soutěživější, více to zajímá i partnery.“
• Letos se na Dakaru prezentovalo více klasických soutěžáků z WRC. Je to dobré
pro zvýšení atraktivity závodu?
„Když vezmu dlouholetou historii Dakaru, vždy soutěžáky přitahoval. Ať už Vatanena, Kankkunena, později Colina McRae, Carlose Sainze. Výhodný byl pro ně ideální termín na začátku roku, kdy se kromě Monte nic neděje. Krásné je, že tento trend
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nepolevuje, spíše naopak. Dakar stále přitahuje soutěžáky, kteří jsou ochotni se do
takového závodu zapojit, zúčastnit se ho. Tím samozřejmě prestiž Dakaru zůstává na
velmi vysoké úrovni.“
• Když přejdeme k Vašemu současnému autu, proč právě hummer?
„V roce 2007 jsme rozhodovali co dál. Ve hře byla koupě Nissana, nakonec padla volba na stavbu speciálu Toyota Hilux se čtyřlitrovým motorem. Ale než jsme konstrukci dotáhli do konce, začali jsme se ubírat cestou hummeru, který byl lepší na
celkovou image. Na poslední chvíli jsme tak změnili plasty a udělali z toho speciál H3
Evo. Když jsme pak vyrazili, továrna už s výrobou skončila, a tak jsme zůstali jedinými výrobci hummeru na světě (smích).
Doposud jsme v dílnách v Dřevohosticích vyrobili osm aut ve dvou evolucích. Poslední, deváté auto, které se rovněž představilo na Dakaru (řídil ho Kazach Čerednikov – skončil 25. – pozn. aut.) je třetí evolucí na bázi Fordu Raptor, označujeme ho
F150 Evo. Letos na Dakaru jela tři naše auta. Dva hummery – můj, Ouředníčkův pod
Buggyrou – a Čerednikov s fordem.“
• Kolik lidí vůbec čítá Váš tým?
„Na týmových autech pracuje v Dřevohosticích sedm lidí, jsme tak velmi malý tým.
Když vezmeme, kolik nás vystoupilo na cílovou rampu Dakaru, na dvě auta jsme měli
tři mechaniky, to tam nikdo neměl.“
• Pro řadu účastníků byl letošní Dakar hodně fyzicky náročný. Jak jste na tom byl Vy?
„Od mládí jsem sportoval, taky doma mě nikdy nenechávali vydechnout. A tak to
občas vypadá, že neustále žiji z toho, co jsem kdysi fyzicky nabral. Kvůli vlastní práci i povinnostem kolem týmu nemám ani tolik času na fyzičce pracovat. Spíše se snažím docílit toho, abych byl psychicky vyrovnaný, neboť psychika jde ruku v ruce s pohodou.“
• Jak jste se vůbec ke cross-country dostal, co Vás na této disciplíně nejvíce uchvátilo?
„Byl to pozvolný vývoj. Do roku 2001 jsem jezdil enduro, v roce 2002 jsem sednul
do auta. Začali jsme maratóny v Česku, následně přešli na závody Baja a zmutovalo to k tomu, že jsme se v roce 2007 objevili v Africe na Dakaru. V této disciplíně jsem
se našel, vše co obsahuje, je mi sympatické. Jezdím autem, je potřeba mít připravenou techniku, převládá vytrvalostní prvek. To všechno mě chytlo, navíc jsem měl štěstí, že mám kolem sebe partnery a lidi, kteří mě podporují a pomáhají. Bez nich bych
nezvládl nic. Tehdy jsme v Dřevohosticích začínali od nuly a postupně jsme vybudovali něco, co funguje. A letošní výsledek je toho důkazem.“
• V Česku obecně je na Dakaru soustředěna největší pozornost na kamiony. Jak
tuto atmosféru a zpravodajství vnímáte?
„Ten prostor nedostávám historicky, ale souvisí to s naším zázemím. To, že udělám výsledek, ještě není to hlavní. Dobré se nechválí samo. Člověk musí mít kolem
sebe tým lidí, kteří ho zmedializují. Ten já prostě nemám a ani na to nebudu dávat dohromady prostředky.
Naopak kdo prostředky má, tomu se prostor dává. Nedokážu si zajistit své záběry, rozhovory po každé etapě, pak to prostě nikde není. Ale na to jsem si už zvykl,
tato věc je u mě až na posledním místě…“
autor: Tomá‰ Plach˘
14

Dﬁevohostick˘ zpravodaj 3/2015
1/2016

Sraz cyklogenerací
Motto: Ačkoli žijeme dnes, přec staré chválíme časy.
Ovidius
Velmi zajímavou vzpomínkovou akci uspořádal Zdeněk Krutil v hostinci Na Špici
v neděli 6. března 2016. V sále hostince se sešlo kolem 25 bývalých cykloturistů, aby
si zavzpomínali na doby už dávno minulé. Vždyť zážitků z cyklodovolených a dalších
různých cykloakcí bylo nepřeberné množství. Bylo si zkrátka o čem povídat.
Na zakladatele cykloturistiky v Dřevohosticích, pana Františka Zlámala, zavzpomínal jeho syn Milan a také Zdeněk Krutil. První vícečlenné výlety se datují od 60. let
minulého století a byly to tehdy docela odvážné sokolské výpravy. Dopředu se nic
nezařizovalo a spalo se povětšině v sokolovnách, u známých nebo i naprosto náhodně u dobrých lidí, kteří se vždycky nějak našli.
Karel Študent pokračoval v jeho šlépějích a s hlavním vedoucím Václavem Rinnem
se zúčastňoval tzv. Československého kvadrantu, což byla velká celorepubliková
akce, které se každoročně zúčastňovalo až 250 turistů a cykloturistů. Karel také jako
první pořádal výlety i za hranice republiky.
Dalším vedoucím řady cyklodovolených v 80. a 90. letech byl Laďa Sigmund. Těmto akcím vždy předcházela schůzka účastníků, kteří si sami většinově vybrali, kterou
oblast naší republiky chtějí navštívit. Pak se teprve zajišťovalo ubytování (Olga Píštěková), které bylo povětšině v tělocvičnách škol nebo ve sportovních klubech, a nakonec se vypracovaly podrobné propozice pro všechny účastníky.
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Na konci 90. let a po roce 2000 se cyklovýpravám pod hlavičkou Sokola Dřevohostice věnoval Standa Václavík z Horních Nětčic. Některé jeho cyklodovolené byly
vedeny i do hraničních území okolních států. Standa měl nápad na jistou novodobou
prezentaci této bohaté cykloturistické činnosti, třeba nějakou výstavou fotografií. Uvidíme, zda bude ještě dostatek chuti a sil něco takového uspořádat.
V posledních letech vede cykloturistické akce Pepa Horák a Zdeňa Krutil, kteří vás
určitě rádi pozvou na jejich velmi pěkné pravidelné a už tradiční cykloakce, kterými
jsou:
21. 5. 2016 K prameni Moštěnky
4. 6. 2016 Záhorský cykloorienťák dvojic
27.–28. 8. 2016 Turzovka 2016 „Memoriál Františka Zlámala“
18. 9. 2016 Cyklopouť ku sv. Kryštofovi na Rusavu
15. 10. 2016 Cyklovýlov Tovačov + Dub n. Mor.
Samozřejmě, že v kalendáři je i řada dalších akcí, které pořádají DR.A.CY, což je
známá zkratka Dřevohostických amatérských cyklistů, pod organizačním vedením
Pavla Dostála. Pokud máte rádi kolo, ať už v rekreační nebo závodní formě, přijďte
se na podrobnosti z bohatého cyklokalendáře informovat u Zdeňka Krutila v hostinci Na Špici.
Zdrávi dojeli, Ladislav Sigmund

T. J. Sokol Dřevohostice
má nové vedení
V letošním roce uplynuly právě tři roky od konání poslední Valné hromady dřevohostických Sokolů. Bylo tedy načase svolat novou - uskutečnila se 21. 2. 2016 v místní sokolovně. Účastníci valné hromady byli seznámeni se zprávami o činnosti jednotlivých oddílů a o činnosti a hospodaření celé jednoty. Ve výboru jednoty již
nekandidovali na pozici starosty Petr Dostál a na pozici jednatele Tomáš Doušek.
Tímto bych jim rád poděkoval za dobrovolnou práci, kterou pro Sokol Dřevohostice
udělali. Na pozici nového starosty byl zvolen Jaroslav Jančík, pozici místostarosty
nadále zastává Mgr. Karel Jakubál, jednatelem byl zvolen Ing. Petr Neděla. Dalšími
členy výboru jsou Mgr. Růžena Jakubálová, Libuše Doušková, Hana Bičanová, Květa Masařová, Věra Obkráčilová, Karel Študent a Jiří Vašina.
Z akcí, které by neměly uniknout vaší pozornosti, bych rád doporučil: zábavné
sportovní dny, které se uskuteční jeden v červnu a druhý v říjnu, Tenisové začátky pro
děti od 7 let do 15 let v květnu a červnu, turnaj v minikopané v červenci, O pohár starosty městyse Dřevohostice, uliční turnaje v házené a minikopané v srpnu, Tenisový
kemp pro děti v srpnu, Dřevohostickou medaili a Zámek plný strašidel v říjnu, dětské
turnaje v badmintonu, stolním tenise na přelomu října a listopadu, Adventní varieté.
Všichni občané jsou srdečně vítáni. Přehledný kalendář akcí naleznete vyvěšený na
nástěnce v sokolovně a na stránkách městyse v sekci „spolky a kluby“ TJ Sokol.
Jaroslav Janãík
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Hoj, vzhůru, pestrý sokole,
hoj, vzhůru na svou stráž...!
Bilancovat a hodnotit se možná může na konci roku. Na konci delšího časového
období je to snad ještě vhodnější a přijatelnější. Je sice otázka, zda vůbec je vhodné hodnotit sám sebe, ať to dělají jiní, a zda to má smysl. Nevím, jestli podám objektivní obrázek, ono se hodnocení dostaví taky samo od sebe. Možná jen trochu připomenout, co jsme v sokolské jednotě v těch posledních pár letech prováděli, co se
nám podařilo, něco o projektech, které sokol potřeboval, něco o tradicích, které je
nutno občas připomenout a předat dál. Předně, bylo to fajn, byly to další zkušenosti a pěkná práce v kolektivu lidí, kteří ve svém volném čase lepí jak vlaštovka hnízdo
kousek po kousku pevnější a lepší celek. S velkými obtížemi hledají peníze, ty pak
rozdělují, aby vůbec jednota žila, aby se svítilo a topilo a aby byla zaplacena voda,
která se spotřebuje. Když pak se ještě někde najdou prostředky na opravu budovy,
je to pro ně, jako když si suchý chleba natřete pořádnou vrstvu másla a ještě přidáte kus slaniny. Rád jsem s nimi pracoval v čele sokolského výboru. Občas jsme vedli řeči o silné jednotě, o uspokojování touhy po zdravém pohybu a o rozvíjení síly, vytrvalosti a odvahy. Častěji jsme to však nechávali našemu vzdělavateli panu Karlu
Študentovi. Vydali jsme brožurku ke stému výročí založení Sokola v Dřevohosticích
a snad jsme ducha starého sokolství i trochu ctili. Snažili jsme se propojit sílu našich
tradičních sokolských oddílů s oddíly mladými, nově vznikajícími. Někdy se to dařilo
a jindy to nešlo. Každý chtěl více světla na slunci, více peněz, jinou hodinu pro své
cvičení v sokolovně, každý oddíl předpokládal, že sokolskému výboru více dává, než
dostává. Tak to byl někdy oříšek.
Do funkce starosty sokola jsem nastupoval v roce 2007 a za asi největší úspěch
celého období můžu považovat to, že členská základna nestagnovala, že sokolovna
byla stále plná cvičících dětí, mládeže a dospělých. A že se nám dařilo sokolovnu postupně opravovat a rekonstruovat. Nejprve to byla oprava sociálního zázemí v suterénu budovy, prostor, které navazují na hospodu „U Aranky“ Zrekonstruovaly se zde
původní šatny a místnost pro rozhodčí na jednu větší schůzovou místnost pro házenkáře. Úplně byly v suterénu zmodernizovány WC pánské i dámské. Tady ohromně pomohl Výchovný ústav mládeže, jeho mistři a vedení. V roce 2010 se podařilo
získat dotaci jednoho milionu korun na výměnu původních hliníkových oken za okna
nová, plastová. Celkem se vyměňovalo asi 70 oken a všechny vstupní dveře. Výsledkem je nejen dobrý vzhled, ale hlavně podstatné snížení nákladů na vytápění objektu. V roce 2012 se podařilo získat další velkou dotaci, tentokrát asi 700.000,- Kč,
a to na obnovu podlahy v sokolovně. Zdálo se, že jde o velkou částku a že za tento
peníz položíme podlahu naprosto ideální. Při zjištění skutečného stavu podlahy původní jsme však byli rádi, že jsme za uvedené finance novou podlahu sokolovny vůbec provedli. Bylo nutno udělat podstatně více prací, než se při prvním záměru počítalo. Nosné trámy mezi sklepem a sálem byly částečně ztrouchnivělé a musely být
vyměněny. Nosná kostra podlahy musela být zpevněna křížově dalšími trámy, aby
získala vyšší pevnost a aby základ pro položení parket byl stabilní a hlavně naprosto rovný. Nakonec se podařilo, i když se spoustou problémů a následných reklamaDﬁevohostick˘ zpravodaj 1/2016
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cí. Sokolovna byla vymalována a provedlo se i nové obložení zadní stěny objektu.
Dařilo se získávat další drobné dotace z Olomouckého kraje, ať už na regulaci plynových kotlů, tak na výměnu ještě původních trámů nad jevištěm, podařilo se získat
finanční prostředky na celkovou obnovu tribuny házenkářského hřiště. S velkou vehemencí a opět za silné podpory Výchovného ústavu jsme se pustili do opravy a nátěru fasády sokolovny a do nátěrů střechy objektu. Fasáda zůstala nedokončena,
dále se nepokračovalo, ale až se dá sokolovně nový kabát, a zlepší se její vzhled,
bude zaslouženě patřit k dominantám obce. Jsem také rád, že se úspěšně rozvíjela
akce, která byla založena přesně před dvaceti lety, Slet čarodějnic. Dnes je to akce,
kterou se pyšní Sokol i obec daleko za hranicemi regionu. V roce 2006 ještě naposledy organizovaná v sokolovně, dnes mega akce s návštěvností téměř 2000 lidí v areálu zámecké zahrady. Akce, se kterou se musí zacházet velmi obezřetně, protože finančně drží Sokol. Při její organizaci se potkávají všechny sokolské oddíly i se základní
školou, akce, která poslední dobou dává možnost výboru vytvořit dobré podmínky
i oddílům k finanční participaci tak, aby slušný zisk měla nejen jednota, ale i oddíl.
Sokol měl vždy i kulturní přesah. Sokolské ochotnické divadlo generační výměna
nezabrzdila, snad naopak vyburcovala, a divadelníci pokračují v tradici založené kdysi našimi pradědy ještě v době c. k. Rakouska. Jeviště nesmí osiřet. Zkusme je pochopit, zkusme je podpořit, zkusme jim vyjít vstříc. Jsme jedna z mála jednot, kde se
ochotnické divadlo ještě hraje. Hrají pro vaši radost. U všech oddílů rozhodně těší,
že dokáží být samofinancovatelné, že si stále ještě dokáží najít sponzory, že členové
těchto oddílů věnují své vlastní finanční prostředky, jezdí k zápasům vlastními vozidly, dokáží brigádnicky pečovat o sportoviště a dokáží odpracovat spousty hodi k úpravě sportovního prostředí. Dík z mé strany patří i bývalému zastupitelstvu obce, které
někdy po dlouhých diskuzích, ale nakonec vždy činnost Sokola podporovalo. Vážil
jsem si práce svých kolegů, všech členů výboru Sokola, ale na dlouhé díky nikdy nějak nebyl čas. Chci jim tedy poděkovat nyní, na závěr mého působení. Bylo mi ctí
s vámi pracovat.
Cíl zůstává stále stejný: podporujte i nadále touhu všech členů sokolské jednoty
po zdravém pohybu a zdravém životním stylu. Podporujte sportovní aktivity dětí a mládeže, rozvíjejte sportovního ducha i u ostatních občanů městečka. Snažte se, aby
u nás v sokolovně sportovalo co nejvíce sportovních oddílů a aby vždy bylo snahou
dosahovat co nejlepších výsledků ve sportovních disciplínách žáků, mládeže i dospělých.
Hodně trpělivosti a tolerance přeje bývalý starosta T.J. Sokola Dřevohostice
Petr Dostál

Badmintonový oddíl
T. J. Sokol Dřevohostice
V pátek 18. března proběhl v místní sokolovně další turnaj v badmintonu, tentokrát předvelikonoční turnaj smíšených dvojic. Po celém večeru napínavých zápasů
v již tradičně pohodové atmosféře, se z vítězství znovu radovala výborná dvojice Ve18
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ronika Jančíková s Honzou Chytilem. Odměnou jim a dalším hráčům na stupních vítězů byly krásné trofeje z keramické dílny paní Jany Navrátilové. Děkujeme všem
účastníkům i fanouškům turnaje za super večer a těšíme se na další sezónu.
Další turnaj proběhl v sobotu 2. dubna, tentokrát pro mladé hráče badmintonu.
Turnaj se hrál ve dvouhře i čtyřhře. Hrálo se systémem každý s každým a i přes věkové rozdíly byly k vidění dlouhé a pohledné zápasy. Pro mladé hráče bylo připraveno občerstvení a každý účastník si odnesl medaili za účast na turnaji. Byly rozdány
dvě sady pohárů pro vítězné dvojice i jednotlivce.
Na začátku příští sezóny připravuje oddíl badmintonu další nábor mladých hráčů
a dveře jsou otevřené jejich rodičům i dalším zájemcům o tento sport. Přijďte si zahrát badminton!
za oddíl badmintonu Petr Nedûla

Vítûzové dûtského turnaje v badmintonu zleva: Lucie Nedûlová, Tomá‰ Dou‰ek, Kateﬁina
Dou‰ková, Michal Demko, Petr Nedûla, Oldﬁich Zme‰kal a Ondﬁej Zatloukal.

Bruslení
První jarní prázdninový den,
a to 7. 4. 2016, se uskutečnilo
v Přerově na zimním stadionu
bruslení dětí. Zúčastnilo se nás
asi 40. Dozor na kluzišti prováděli Jiří Caletka, Pavel Čížek a Jana
Josieková. Jsme rádi, že jsme
mohli dětem, ale i některým rodičům, tuto zimní radovánku opět
umožnit. Všem zúčastněným se
akce líbila.
JJ
Dﬁevohostick˘ zpravodaj 1/2016

19

Lyžařské závody
o Ski Championa Dřevohostic
V neděli 24. ledna 2016 uspořádali ve skiareálu Rusava DR.A.CY a Špica team za
přispění příznivců lyžování z řad rodičů závodníků veřejný závod ve slalomu o Ski
Championa Dřevohostic.
Skvěle nabudila a odstartovala všechny závodníky paní učitelka Růžena Jakubálová, které po projetí závodních bran rusavského Kopelhornu čas v cíli změřil pan
Joža Kopečný a zapsala skupina rozhodčích. Startovní pole čítalo celkem 24 závodníků dychtících po metálu nejvyšším.
Protože jsme na Rusavě zatměli, uskutečnilo se vyhlášení vítězů následující neděli
v Hostinci Na Špici.
Kategorie děvčat
1. Zmeškalová Adéla
2. Brtníčková Míša
3. Procházková Nela

Kategorie chlapci
1. Dostál Adam
2. Brtníček Filip
3. Zmeškal Matěj

Kategorie chlapi
1. Procházka Luďa
2. Zmeškal Roman
3. Šiška Olda

Děkujeme provozovateli Ski areálu Rusava za materiální podporu a vstřícnost. Dále
děkujeme všem, kteří se podíleli na uspořádání tohoto závodu v této ne zrovna příznivé zimě.
Potěšil nás i zájem dřevohostických fanoušků.
S lyÏaﬁsk˘m pozdravem skol!
Zdenûk Krutil

Lesní běh Dračí smyčka 2016
V pořadí již třetí ročník se uskutečnil v režii dřevohostických amatérských cyklistů
(DR.A.CY.) a hostince Na Špici v sobotu 21. února.
Přestože v předcházejících dnech střídavě pršelo a sněžilo, v sobotu po několika
kapkách deště vysvitlo sluníčko. To na start přilákalo 77 závodníků téměř z celé Moravy a spřátelených oddílů z blízkého či vzdálenějšího okolí.
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Závod tradičně odstartoval výstřel
napoleonských vojáků. Trať byla shodná s předcházejícími ročníky, měřila
8,5 km a vedla do Bezuchova a zpět.
Všichni účastníci doběhli možná trochu
unavení, ale šťastní, a i to počasí jim nakonec přálo.
Mezi muži byl nejrychlejší Tomáš Blaha z týmu AK asicx Kroměříž z časem
30:13 a kategorii žen ovládla domácí Lucie Fallová s časem 40:51.
Potěšitelná byla účast dřevohostických běžkyň a běžců, kterých se na start
postavilo šest.
Běhu ZDAR
Zdenûk Krutil
Lucie Fallová

Struha
Tímto článkem bych chtěl připomenout historii kdysi důležitého, ale dnes zejména mladší generaci téměř neznámého mlýnského náhonu neboli „struhy“.
Náhon procházel katastry obce Lipová, Dřevohostice a Turovice. Měl délku asi
4,5 km a zatrubněnou odbočku pro napájení „Valů“ (vodního příkopu kolem dřevohostického zámku) v délce asi 600 m. Břehy byly většinou hliněné, utěsněné jílem,
někde vyložené kamenem. Na této strouze stávalo až šest vodních mlýnů různého
typu a výkonu. Vodní náhon je napájen vodou z Bystřičky a jeho průtok regulován
stavidlem. Začíná u Lipovské pálenice, vede po levém břehu Bystřičky, protéká pod
cestou k zemědělskému družstvu. Asi 400 metrů od mostu je zajímavá technická památka „akvadukt“. Tento akvadukt překonává „Svůdnici“, přítok Bystřičky vytékající
z „Lipovské přehrady“. Akvadukt byl původně dřevěný, před několika lety byl vybudován nový betonový. První mlýn na struze byl „Kundlův – dolní“, nyní č. 44. Mlýn
měl výkon 4 KS při spádu 4,1 m. Mlýn
měl také pilu, mletí bylo skončeno kolem roku 1955, zbořen byl kolem roku
1990.
Náhon pokračuje ke katastru Dřevohostic, kde je voda svedena do Bystřičky. První zmínka o mlýně v Dřevohosticích je již v roce 1412. Ještě nedávno
tekla voda ve struze k mlýnu „Debrnému“, před ním bývala retenční nádrž
(rybníček o výměře asi 100 m2), který
Prostﬁední ml˘n v Dﬁevohosticích
Dﬁevohostick˘ zpravodaj 1/2016
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V pozadí ml˘n Turovice ã. 36

v období sucha nadlepšoval průtok na mlýnské kolo. Mlýn měl výkon 8,5 KS při spádu 4,5 m. Byl také vybaven pilou a později vodní turbínou o výkonu 13,7 KS, mletí
bylo ukončeno po roce 1942. Budova mění majitele a je značně zdevastovaná. Za
„Debrňákem“ je stavidlo pro odbočku, která napájí rybník (dříve tam byly tři).
Dále struha lemována stromy pokračovala k prvnímu dřevohostickému mlýnu „Horní mlýn“ č. p. 38, roku 1880 bylo vodní právo psáno na Antonína Tománka. Později
byl mlýn vybaven vodní turbínou, dnes tam sídlí firma „DSD“. Dále vodní náhon procházel přes dvory domů, například hospody „Na Sklepě“. V zatáčce před náměstím
voda podtekla silnici a opět přes dvory vedla do „Prostředního mlýna“, naposledy
známého jako „Klevetův válcový mlýn“. Mlýn byl vybaven vodním kolem o výkonu
8 KS, se spádem 4,4 m, mlelo se zde až do roku 1950. Budova mlýna byla v havarijním stavu, minulý rok nový majitel pan Symerský s manželkou započali s rekonstrukcí.
Strouha podtekla silnici k Radkovám a pokračovala zatrubněním až do zahrady za
bytovým domem. Tam bylo stavidlo, kterým se řídilo napouštění „Valů“, větší část přívodu byl také zatrubněn. Přes zahradu „Lázeňka“ a pod cestou k sokolovně pokračoval mlýnský náhon pod zahradami v Dolní ulici. Tam bylo další stavidlo s přívodem
vody k mlýnu „Kutrovému“. O jeho přesné poloze není záznam, je tam jen terénní vlna
v bývalé zahradě „Kuterka“. Pokouším se něco vyhledat v Gruntovních knihách, za-
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tím jsem našel jen záznam o prodeji pustého „Gruntu Kuterka“ datovaného 17. srpna 1800.
Struha pokračovala kolem plotu farské zahrady, na konci zahrady bylo také stavidlo pro vypouštění vody do Moštěnky pro potřebu cukrovaru. Struha pokračovala
pod zahradou bývalé „Zimní hospodářské školy“, dnes výchovný ústav. Dále voda
tekla přes nedostavěný objekt „Domu Slunce“ v Turovicích. V Turovicích náhon pokračoval kolem výletiště a u obecního úřadu podtekl silnici. Poslední úsek vedl přes
pozemky nových domků č. 80, 89 a č. 12 až ke mlýnu. Mlýn v Turovicích stával v místě dnešních domků č. 88 a č. 92. V roce 1880 bylo mlýnu potvrzeno vodní právo mlynáři Valchovskému v čp. 36.
Mlýn měl vodní kolo o výkonu 3,9 KS, při spádu 3,1 m. V roce 1906 koupil mlýn
akciový cukrovar Dřevohostice. V témže roce si mlýn pronajal můj pradědeček Oskar Nesvadba. Při nedostatku vody byl mlýn zastaven a voda se ze struhy odpouštěla u farské zahrady do Moštěnky a využívala pro řepnou kampaň. Později se již ve
mlýně nemlela mouka, jen se loupalo proso na „kaši“ spisovně jáhly, ještě tam můj
pradědeček dělal kroupy. Po roce 1910 ve mlýně pradědeček hlavně šrotoval obilí
pro cukrovarské voly (ti se využívali k tahu před nástupem nákladních automobilů).
Šrotovalo se tam i pro rolníky z Turovic, Nahošovic a část Dřevohostic. Ještě tam byla
řezačka na ovoce a mohutný kládový lis na ovoce (je dosud provozuschopný u jednoho občana v Turovicích). Mlýn byl zbořen kolem roku 1990, částečně se dochovala „lednice“, místo kde bylo vodní kolo. Tuto lednici využívá nový majitel jako sklep.
V zahrádce před mlýnem byla velmi hluboká roubená studna, škoda, že ji nový majitel zasypal, bývala tam velmi dobrá voda.
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Tento mlýn nelze spojovat s původním mlýnem zmiňovaném již v roce 1582, ten
se nacházel dále k Domaželicím a byl stržen povodní.
Vodní náhon dokázal uživit až šest rodin, mlynáři ale měli většinou i krávu a kousek pole. Provoz mlýnů byl omezován v létě nedostatkem vody a v zimě náhon často zamrzal. Je až neuvěřitelné, jak mohli lidé před staletími vybudovat čtyři a půl kilometru dlouhý náhon. Všechno se dělalo ručně jen rýčem a lopatou.
Mám doma smlouvu mezi akciovým cukrovarem a mým pradědečkem o pronájmu turovského mlýna. Smlouva je podrobně vypracovaná, údržba mlýnského náhonu, zařízeni mlýna, zahrady a obytného stavení. Je tam napsáno například, že musel
každý rok všechno vylíčit k 15. květnu.
Je zajímavé, že výkon pěti mlýnů dosahoval asi 25 kW, dnes by stačilo do každého mlýna namontovat běžný elektromotor. Je však nemožné, aby dnes dokázal jeden elektromotor uživit mého praděda, manželku a čtyři děti, tak jak to dokázala voda
mlýnského náhonu před sto lety.
Franti‰ek KuÏel mlad‰í (1977)

Co nového ve Folklorním souboru?
Vlastně nic moc. Stále hledáme nové členy, ale stále jsme stejná skupinka. A tak
nějak jsme stále na začátku. Folklorní soubor nemá v Dřevohosticích dlouhou tradici, ale na to, že je stále ještě v plenkách, začíná být o něm slyšet. Už podruhé vystoupil v létě na Setkání dechových hudeb, kde sklidil pochvalu. Jen ta skutečnost,
že na nový parket nastoupilo 20 krojovaných tanečníků, ohromila obecenstvo. A kde
že se jich v Dřevohosticích vzalo tolik? Inu, bylo třeba je hledat a urputně přemlouvat a jim se některým vůbec nechtělo. Obzvláště klukům z místní základní školy. Je
všeobecně známo, že pánů ve folkloru je chronický nedostatek. Musím tímto poděkovat paní ředitelce a paní zástupkyni ZŠ Dřevohostice za velkou pomoc při „přemlouvání“ oněch klučinů. Šest jich začalo chodit na zkoušky, tři vydrželi až doposud
a klobouk dolů před nimi. Patrik Josiek, David Gajdošík a Ondra Gajdošík by se ve
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svém volném času mohli věnovat aktivitám teenagerů a oni chodí tančit, i když jim to kolikrát vůbec nejde. Což nejde nám skoro nikomu tak samo. Tvořit taneční choreografie a nemít to od Boha dáno… jooo,
to je tedy dřina! Ale snažíme se. Nyní máme připravené pásmo s pěti písničkami, přičemž jsou některé
lidové a některé i umělé, ale ve folklorním duchu.
Snad se líbilo, když jsme jej poprvé předvedli na dechovkách. Dostali jsme i nabídku vystoupit na „Hudebních Pavlovicích“, ale bohužel, máme mnoho tanečníků-studentů ve zkouškovém
období a také pár dospěláků, kteří mají mnoho pracovních povinností, a tak jsme nemohli nabídkou přijmout. Ale vidět nás bylo i mimo dřevohostické dechovky: v lednu
2016 na Reprezentačním plesu městečka v Dřevohosticích a ještě budeme tančit
v květnu v Líšné na slavnosti kácení májky.
Musím podotknout, že kroje, jež vlastní městečko Dřevohostice, jsou překrásné
a je velká výhoda, že se podařilo pořídit celou dvacítku pro deset tanečních párů. Jediné, co chybělo a byl to velký problém, byly pánské holiny. Ale i pánové se dočkali.
Rada městyse Dřevohostice souhlasila s pořízením několika párů pánské folklorní
obuvi a na plese v lednu 2016 už 5 pánů tančilo v nových holinách od mistra ševce
z Kelče a další dva páry jsou již připravené pro vystoupení v květnu. Ono půjčovat
deset párů folklorních holin se ukázalo býti téměř nemožné. Ovšem nemožné skutkem se stalo! Děkuji tímto všem pánům – vlastníkům oné obuvi, kteří mi v době, kdy
jsme neměli do čeho kluky obout, vyšli vstříc, a tak drahocennou věc byli ochotni zapůjčit: pan starosta a jezdecký oddíl z Beňova, členové Veselky se i tímto velkou měrou zúčastnili několika prvních předvedení FS Dřevohostice.
Musím vzpomenout, že máme novou, jedinou „nepřemluvenou“ členku našeho
souboru, a tou je Lenka Bičanová. Inu… noví jsou vlastně všichni, vždyť soubor je
u zrodu! A tak se patří ty, kdo jsou vlaštovkami FS, zaznamenat: Markéta Poláchová
– Kropáčková, David Gajdošík, Karolínka Kropáčková, Ondra Gajdošík, Terezka GrepDﬁevohostick˘ zpravodaj 1/2016
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lová, Lukáš Stoklásek, Káťa Skopalová, Michal Jančík, Zuzka Nelešovská, David Ryšánek, Lenča Bičanová, Patrik Josiek, Milan Školoud, Ilona Zapletálková.
To jsme my všichni a budeme rádi, když se k nám přidá nový tanečník, či tanečnice a pomůže s nápady i choreografií. Pro koukání na fotografické záznamy z našich akcí je vytvořen prostor na webových stránkách naší školky: www.skolka-praminek.cz, v záložkách je sekce „Folklorní soubor“.
Jen to jméno stále nemáme. Ale to se časem také najde.
Tak „krojánci“, přeji hodně tanečních nápadů a spokojené páry. Ať se FS rozvíjí
a objevuje staro-nové. Vždyť kroje, lidové písně a tanec máme všichni v kořenech,
být součástí folklorního souboru může se stát jednou z možností, jak připomenout
časy našich prababiček! Časy, kdy možná i měli lidé k sobě blíž…
za Folklorní soubor Ilona Zapletálková

S novým rokem
nové události v naší školičce…
Od prvního dne letošního roku zde proběhly další změny. Naše nejmenší dětičky,
ve věku 2–3 let, se dočkaly nové třídy v duchu rodinného prostředí, které jim bylo poskytnuto také paní učitelkou Danuší Hájkovou. Každý, kdo již měl příležitost do této
třídy vstoupit, mohl pocítit teplo domova, které zde na nás dýchá. Napomáhá tomu
například kout s nábytkem ve stylu lidových tradic, ale také myšlenka a záměr paní
ředitelky. Od příchodu prvních Žabiček byla cítit pohoda a tak i první dny prožily děti
bez slziček.
Paní učitelkou u Včeliček jsem se stala já, Zdeňka Peichlová. A odkud jsem k vám
přišla? Z Valašska, Montessori školky a v neposlední řadě z Mateřské školy Líšná,
kde jsem měla tu čest devět let putovat se Včelkou.
Nový rok začal ve znamení generálních úklidů. Někteří z vás měli příležitost procházet školkou ve chvílích, kdy jsme se v lednu pustily s kolegyní Simonou Foukalovou do třídění všech materiálů, které nám učitelkám slouží k inspiraci a vzdělávání
nás i dětí. A zůstaneme u změn v budově. Nutností byla regulace otopného systému,
kdy se na den uzavřela školka i pro děti. Důvodem byly vysoké náklady na vytápění.
V měsíci únoru jsme přivítali masopust společně s dětmi ze základní školy, které
nás poctily svou návštěvou v maskách v doprovodu medvěda. V duchu masopustu
se nesla také besídka třídy Včeliček. Vzhledem k tomu, že byl měsíc ve znamení vysoké nemocnosti, bylo nutné besídku odložit až na měsíc březen. A v čem se děti
předvedly? Byla pohádková, plná veselí, hudby, zpěvu, pohybu i tance. Snad i přítomné posluchače pozitivně naladila.
U dětí, jejichž rodiče projevili zájem, bylo provedeno preventivní screeningové vyšetření zraku přímo ve školce.
V březnu došlo k několika personálním změnám. Odešla paní učitelka Danuše Hájková a současnou učitelkou Žabiček se stala slečna Petra Jančíková, kterou někteří
můžete potkávat také ve školní družině základní školy jako vychovatelku.
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Velikonoční atmosféru k nám vnesla paní Eva Luljaková, pod jejímž vedením si děti
z Včeliček vyrobily perníkové velikonoční zajíčky a děti z Berušek a Žabiček perníková vajíčka.
Konec měsíce března patřil divadelnímu představení „Boty dělaj kocoura“, na které byly pozvány také děti z první třídy ZŠ. Kocour zvedl všechny děti ze židliček, společně si s nimi zazpíval a některé dokonce měly příležitost stát se součástí jeho pohádky.
Také v příštích měsících se máme na co těšit. Začínají se vyrábět věnečky pro naše
holčičky ke krojům a šít další krojové součásti na květnové vystoupení pro maminky.
Již nyní dochází v budově školky k pozvolným přípravám na její rekonstrukci.
A na závěr? Popřejme našim maličkým, kterých v průběhu roku stále přibývá, aby
v naší školce prožívali radostné okamžiky plné nadšení a těšení se na další nový den.
Celému kolektivu MŠ, aby dokázal vytvořit příjemné podnětné prostředí, které v dětech zanechá ty nejkrásnější vzpomínky.
za kolektiv M· Bc. ZdeÀka Peichlová

Ze základní školy
Jaro a jarní úklid
K jaru patří sluníčko, Velikonoce i jarní úklid. Teplé počasí vytáhlo z lavic i naše žáky.
Chopili se nářadí a vrhli se na
okrasné záhonky před školou,
vyhrabali trávníky, zametli
chodníky. Přihlásili se tak
k akci Ukliďme Česko a připomněli si Den Země.

V divadle
Společenské
oblečení
a slavnostní nálada provázela
divadelní zájezdy dětí z 1. až
5. třídy. Ve zlínském divadle
jsme nebyli poprvé. Tentokrát
jsme měli možnost si ho prohlédnout i z té opačné strany.
Prošli jsme skladiště kulis, fundus s kostýmy, vlásenkárnu,
maskérnu, prošmejdili jeviště
i s propadlištěm. Pak jsme se
usadili mezi diváky a sledovali obživlý svět dinosaurů ve hře
Cesta do pravěku. Menší děti
28
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se zas podívaly do tajemné Zahrady, v níž se
s hrdiny této hry nechaly zlákat výzvou „Pane,
pojďte si hrát“. Představení jsme si užili a už
teď se těšíme na další.

Pro nejlepšího pana učitele
Narozeniny našeho pana učitele jsme
oslavili písničkou. I dort, který jsme mu nechali upéct, byl ve tvaru kytary. Ta k našemu
panu učiteli prostě patří. Hodně štěstí a zdraví! Máme vás rádi!
Va‰i páÈáci

Dﬁevohostick˘ zpravodaj 1/2016

29

Ochutnávka exotických plodů
„Mňam, to je dobrota! Kde tohleto roste? Na naší
zahradě to nemáme!“ Těmito výkřiky děti komentovaly ochutnávku ovoce a zeleniny, která k nám
připutovala v rámci programu Ovoce a zelenina do
škol ze vzdálených a pro nás exotických koutů
světa. Nejatraktivnější bylo granátové jablko, které k nám přicestovalo až z Indie. Mile překvapily
i na pohled málo vzhledné suché kalíšky, které
však uvnitř ukrývaly chutné a zdravé peruánské
višně z Kolumbie. Hvězdičky karamboly vypadaly stejně dobře, jak chutnaly, jen tu Malajsii, odkud přicestovaly, jsme museli chvíli hledat na
mapě. A tak to šlo dál i s ostatními plody. Nejprve pár informací o a pak ochutnávka. Díky ní
jsme uspokojili nejen své chuťové pohárky, ale
procestovali alespoň prstem po mapě celou zeměkouli.

Škola v přírodě Švagrov
Máme dost energie? Přírodovědný program s tímto názvem provázel žáky 3. až
5. třídy ozdravným pobytem v úžasném ekocentru Švagrov nedaleko Velkých Losin.
Týden zábavného učení, aktivit v přírodě, soutěží, společných činností a zábavy přinesl dětem množství nezapomenutelných zážitků. Kde jinde, než s kamarády na ško30
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le v přírodě, můžete v únoru roztáčet na potoce vlastnoručně vyrobené vodní mlýnky, prohánět papírová vznášedla, sledovat stopy lišky, jezevce i srnky, večer se pak
přenést ve své fantazii na opuštěný ostrov a prožít s hrdiny známé knihy dva roky
prázdnin. K tomu pak tanec nejen se smetákem, vtipnější vyhrává, bingo a spousta
jiných her. Všechno, co jsme prožili, v sobě ukrývá náš Švagrovský deník. Se svými
zážitky jsme se s vámi podělili na stránkách školního časopisu Dřevák. Časopis i fotky ze Švagrova si můžete prohlédnout na webových stránkách naší školy.
www.zsdrevohostice.cz.
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Ukliďme Česko
– ukliďme
Dřevohostice
Více než 40 odhodlaných dobrovolníků se sešlo u zámku v sobotu
16. dubna ve 14 hodin, pomoc nabídli i klienti Domova Adam, dnes Centra
Dominika Kokory, kterých se zúčastnilo
téměř dalších dvacet. Paprskovitě pak byli
účastníci akce rozvezeni obecní V3Skou do nejvíce znečištěných lokalit. Příkopy podél cest na Nahošovice a Radkovy, také místní komunikace za zemědělským družstvem, a za hřbitovem, tam se doslova rojily děti s modrými pytli, do kterých dávaly vše, co přírodu
hyzdí a co do přírody nepatří. Polystyren a pet lahve, těch bylo nejvíce, ale i staré sedačky a disky aut, pneumatiky a sklo.
A tak se postupně skupinky brigádníků dostávaly z okraje obce až zpět na zámek,
kde jim hasiči, kteří byli jedním z hybatelů této akce, upekli špekáčky a rozdali tatranky.
PD
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(Ach, kdeže loňské sněhy jsou...)
Volnû podle F. Villona
Inspirátory založení našeho třídního mužstva septimy a potom oktávy přerovského gymnázia byli vlastně dřevohostičtí házenkáři. V městečku měly napřed česká házená a potom handball slavnou tradici. Začalo to po válce, mužstvo AK Dřevohostice šlo od vítězství k vítězství, od divize až po celostátní první ligu. Dřevohostičtí
matadoři: Hefka v obraně, Glacneři a Pavlík v útoku, Miloš Janovský, dále jinak nenápadný hodinář, avšak v brance ve „šňůrách“ nepřekonatelný Josef Valů, všichni
byli o nedělích miláčky dřevohostických fanoušků a klub AK se stal chloubou městečka a širokého okolí. I spolužáci ve třídě o slavném dřevohostickém mužstvu věděli, a tak jsme jednoho krásného dne založili na přerovském gymnáziu třídní házenkářský tým. Bylo nás devět a měli jsme tedy jen dva hráče na střídání. Ani tělesně
jsme nebyli žádní atleti a výdrže jsme dosahovali jen silnou vůlí. Nakonec nás jenom
tréninky začaly nudit, a tak jsme několika zavedeným házenkářských klubům na střední Moravě nabídli přátelská utkání na jejich hřišti. Nemohli nic ztratit. Jízdenky jsme
si platili sami, měli jsme jedinou podmínku: že nám půjčí na zápas nějaké starší hráčské dresy, protože jsme si nemohli vlastní pořídit. A tak nás devět statečných vyjelo
do pole: kapitán Pajdla-Pinkos, brankář Drbohlav-Rýček (měl aspoň půjčené nákolenky, aby se hned napoprvé hrozně nezřídil), obránci Toňa-Hasan (zvíci 80 kg) Burun (1,80 m, dobrých 70 kg) a já (střízlík proti oběma, přes svých 1,70, ale hubeňour),
útočníci a náhradníci Tetka, Kubikula, Hloh, Ladiš-komediant, Zajíček (spíš umělecký typ), bonďatý atlet Ivoš Paseka, funíci parní válec Pšena Chlebníček – můj soused
v lavici – a dva tři další matadoři. V Horní Moštěnici proti nám postavili žákovské družstvo. Zprvu jsme se urazili a uvažovali, že proti těm malým klukům odmítneme nastoupit, potom jsme si říkali no co, když už jsme tady a diváci – až na pár maminek
těch kluků a nějaká nemluvňata – tu nebyli, tak jsme naklusali na hřiště. Brzy jsme
nad těmi haranty ztratili úplně kontrolu, a kdybychom je ze zoufalství, i když opatrně,
nezačali faulovat, když se nám proplétali mezi nohama a pelášili k brance, byli bychom prohráli mnohem výše než těch 10:2. „Musíme víc trénovat“, říkali jsme si už
při zpáteční cestě vlakem. A pak jsme jeli do Bedihoště, jejich tým byl snad už v divizi. Prostě věděli jsme, že jsou dobří. Tu neděli bylo moc pěkné počasí, kolem stálo
dost diváků, a když jejich mužstvo vyběhlo na hřiště, domácí je nadšeně zdravili. Nastoupili jsme a nastalo peklo... Soupeř na nás vyrazil v sevřených řadách, a než jsme
se vůbec stačili zformovat, padla první branka. Drbohlav nám pokynul, že se nic neděje, že je jenom nemáme pouštět tak blízko k jeho brance. Ale dělo se! Jenže jenom u jeho branky! Bránili jsme se zuby nehty, po půl hodině už jsme sípali – a druhý dech nikde. Lilo z nás v tom vedru jak z koňů a síly rychle ochabovaly. To byl
poločas, prohrávali jsme 13:0. Přestávka, část obecenstva odešla, protože se na ta
jatka nemohla už dívat. Zůstali jenom ti nejzvrhlejší. My jsme leželi vyčerpaní na trávě, kapitán bedihošťských se nás přišel zeptat, jestli bychom souhlasili, aby to odpískali. To se v nás zvedla uražená pýcha, odmítli jsme a nastoupili s podlamujícími
se koleny do druhého poločasu. Co mám víc povídat? Za deset minut už se většina
z nás jen potácela po hřišti, kalným zrakem jsme sledovali siluety, které kolem nás
běhaly a pohazovaly si balónem. Sotva jsem se doplazil na střídačku. Tam už seděli
34
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zhroucení Zajíček, Hasan, Ladiš, na hřišti zůstalo pět k sebevraždě odhodlaných, leč
rychlejšího pohybu neschopných spoluhráčů, stav nedohraného utkání byl 24:0 – a tak
jsme to šeptem vzdali. Nahlas už neměl nikdo sílu promluvit. Seděli jsme jak hromádky
neštěstí ... a vtom jsme jako z velké dálky zaslechli potlesk. To byl ten zbytek bedihošťských diváků, kteří uznali naši hrdinskou snahu. Ale teď nám s házenou každý
může „vlézt jen na hrb“. Aspoň do příštího utkání.
Konalo se v Dřevohosticích, tam kde všechno tou inspirací začalo. Dřevohostický
AK měl ve svých řadách už několik profesionálů – Olin Spáčilů zůstal na vojně, tedy
u armádního sportu, povýšil na poručíka, ale občas ještě přijel hrát domů, Pavlík chodil taky v důstojnické uniformě a dotáhl to, tuším, až na vojenského házenkářského
trenéra. Muselo to být už někdy pozdě na podzim nebo v zimě, protože jsme hráli na
palubovce v jedné z prázdných hal dřevohostického cukrovaru.. Přišlo taky nějakých
deset diváků, mezi nimi tatínek, bylo to v neděli odpoledne a v kostele byla druhá
mše. No, samozřejmě jsme i tentokrát prohráli, byl to všechno spíš špás – až na tu
ostudu... Najednou jsem dostal přihrávku a vyběhnu na branku. Řídká šance, přede
mnou žádný obránce, jenom Jožka Valů ve střehu ve své svatyni. V tom rozčilení se
mi najednou jaksi zapletly nohy, ztratil jsem balón a rozplácl jsem se jak dlouhý tak
široký asi tři kroky před brankou. I v té velké hale jsem, ještě na zemi, slyšel, jak se
těch pár lidí od srdce řehtá. Ani tatínek se neudržel smíchy...
V oktávě jsme se rozhodovali, co po maturitě. Ladiš Vymětal vyplnil přihlášku na dramaturgii nebo režii na pražskou AMU. Odpověď mu přišla z bratislavské Akademie múzických umění. Smí se podrobit přijímacímu pohovoru, ale musí předem zaslat vlastní
pokus o divadelní jednoaktovku, nejlépe na námět ze současnosti. Ladiš mi to lejstro
ukázal. „No jasně“, říkám, „něco nás už napadne a dáme to na papír“. Tak jsme asi čtrnáct dní vždycky odpoledne zůstali s Ladišem ve škole po vyučování a psali „divadelní
hru“. Komediální formu jsme po zralé úvaze zamítli: mohli bychom neúmyslně napsat
nějakou srandičku a oni by to špatně pochopili, nakonec jsou to Slováci a mají možná
jiný smysl pro humor. Tak to musí být „drámo“. A bylo. Z venkova, bylo v tom JZD, láska, závist, něco mezi Hádajú sa o rozumné, Maryšou a Partou brusiče Karhana. No hrůza ! Začali jsme asi desetkrát a vždycky , když jsme pak úryvek po sobě přečetli, šly na
nás mrákoty. Bylo to stále blbější a blbější. Nakonec jsme z každého zkrachovalého pokusu vzali to, co by, podle nás, mohlo u komise, při dobré konstelaci, troše štěstí a obou
zamhouřených očích projít. Ladiš to opsal načisto v ruce – stroj jsme po ruce neměli –
a ať to pára tlačí! Jestli naše literární dítě, podobné malé zrůdě v lihu, někdo četl, nevím.
Ani Ladiš o tom nic neříkal. Na jaře se dostavil před komisi, odpověděl asi správně na
většinu otázek, jeho herecké studie a „ksichty“, které prý předváděl, se líbiy (často ve třídě, za zády profesora, předváděl ksichty – někdy s následky: vyhození za dveře) a byl
přijat ke studiu v oboru režie. Působil pak léta v Praze, učil na DAMU, někdy v sedmdesátých letech dostal titul zasloužilého umělce. Kolegové a herci si jej vážili. Před nedávnem bohužel umřel...
Dřevohostické kino bylo po druhé světové válce v největším rozkvětu. Staral se
o ně Slavoš Forýtek jako vedoucí, ale největší zásluhu na té slávě měl Milan Mužíků.
Byl o nějaký rok mladší než já, měl za sebou dvouletou obchodní školu a našel si místo ve zlínské krajské rozdělovně filmů. Byl to hoch průbojný, a tak do Dřevohostic
směřovaly nejnovější filmy, aby se tu promítaly v předpremiéře. Dokonce filmy, které
pak už cenzura vůbec nepustila do distribuce.. Sál sokolovny býval natřískaný k praskDﬁevohostick˘ zpravodaj 1/2016
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nutí, hrála se i mimořádná noční představení a my s tatínkem a Nockem jsme se potili v pokladně při prodeji vstupenek, o které se zákazníci doslova rvali. V Dřevohosticích se také konala premiéra českého filmu Divá Bára a přijela Vlasta Fialová a Robert Vrchota, hlavní představitelé. No, senzace v dědině. Po představení pozval Milan
Mužíků hosty a pár známých k nim domů, do velké otcovské vily na Lánech. Vzpomínám si, že se ve vile tančilo, zpívalo a bužírovalo až do rána bílého... S Milanem
jsme byli dobří kamarádi, byla s ním legrace – byl dřevohostickým enfant terrible. Kde
byl nějaký průšvih, tam byl Milan. Jezdíval s otcovou starou Tatrou–Hadimrškou, často jsme vyráželi až v desíti, natlačení do rachotíci karoserie, na taneční zábavy do
blízkých dědin. Vymetli jsme, kde co. Ještě než Milan Mužíků dostal místo v krajské
rozdělovně filmů, dělal v Dřevohosticích dobrovolně a za mizivou odměnu promítače
v kině. Hltali jsme všemi smysly tehdy ještě relativně řídké a decentní milostné scény na plátně, při nichž nám režiséři často radost pokazili zatmívačkou. Abychom si
aspoň něco málo odnesli do mladického snění, vystřihoval pro nás Milan z takových
scén vždycky pár filmových okének a ty jsme si mohli potom třeba lupou prohlížet.
Domnívali jsme se tehdy naivně, že se snad něčemu novému a zajímavému názorně
přiučíme. Někdy měl Milan pro ty celuloidové výstřižky v Dřevohosticích i několik zájemců, ale to musel dávat pozor, aby v dobré víře nezkrátil filmový záběr příliš, anebo jej dokonce celý nechtěně pro další distribuční promítání zcela nezcenzuroval.
Pravda je, že někdy už do dřevohostického kina tehdy přicházely filmové kopie, kde
zatmívačka se objevila na plátně ještě dříve, než milovník vzal svou partnerku do náruče. To se potom nedalo nic dělat: některý z dřívějších promítačů halt Milana i nás
prostě vypekl...
Lubo‰
P.S.. Pozdravuji své kamarády, spolužáky a známé
PhDr. Lubomír Smiﬁick˘, Basilej, ·v˘carsko

Informace z úřadu městyse
Je jaro, jako každý rok v tuto dobu, připomínáme, že platí obecně závazná vyhláška
městyse Dřevohostice č. 1/2010 o regulaci hluku. Při práci na zahradě a kolem domu
dodržujte, prosím, tuto vyhlášku a dopřejte svým sousedům klid k odpočinku.
Práce s hlučnými stroji a nástroji je touto vyhláškou zakázána
v pracovní dny
od 00.00 do 06.00 a od 20.00 do 24.00 hodin
v sobotu
od 00.00 do 08.00 a od 20.00 do 24.00 hodin
v neděli a o svátcích
od 00.00 do 09.00 a od 12.00 do 24.00 hodin.
Upozorňujeme občany, kteří dosud nezaplatili poplatek za TKO, že byl splatný do
30. 4. 2016. Poplatek uhraďte co nejdříve na pokladně Úřadu městyse Dřevohostice nebo
na účet číslo 187721747/0300, spec. symbol: 1337, var. symbol: číslo popisné domu.
Sazba poplatku pro poplatníka, t. j. pro fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci
(případně osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) činí
460 Kč/osoba/rok 2016.
Ve stejném termínu je splatný poplatek za psa, roční sazba poplatku za každého
psa je 100 Kč.
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Majetkoprávní vztahy
městyse Dřevohostice
Po podrobném zmapování majetkoprávních vztahů v prosinci 2014 a začátkem
roku 2015, týká se především pozemků SPÚ (Státního pozemkového úřadu - Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj) dále ÚZSVM (Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových -Odloučené pracoviště Přerov) a nesouladu v údajích katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Přerov v katastru městyse Dřevohostice (jedná se o starou márnici, altán
v zámku, tenisovou klubovnu a chatu v lese) rozhodli jsme se zahájit jednání s uvedenými úřady o nápravě, případně úplatných i bezúplatných převodech nemovitostí. Je to velmi časově náročná a neviditelná práce, která se u některých nemovitostí
vyvíjí velice slibně.
A nyní podrobněji nejprve k pozemkům ve vlastnictví České republiky. Příslušnost
hospodařit s tímto majetkem připadá na ÚZSVM. Celkem v k. ú. Dřevohostice se nachází 34 těchto pozemků. V průběhu dubna loňského roku 2015 městys Dřevohostice požádal o převod 25 pozemků. Naše žádosti byly zaevidovány a byly zahájeny
potřebné úkony pro lustraci nabývacích listin. To znamená, jestli vlastnické právo České republiky je nezpochybnitelné a že případným převodem nebude zpochybněna či
ohrožena právní jistota nabyvatelů. Po prověření nás bude ÚZSVM informovat.
Co se týká pozemků SPÚ, těch se nachází na katastru městyse Dřevohostice celkem 40. Naše pozornost se především zaměřila na lokality, kde bylo možné dosáhnout na bezúplatný převod pozemků. Dodáním dokumentů jsme splnili veškeré požadavky. Jedná se o pozemky parc. č. 312 a parc. č. 380, které se nacházejí v lokalitě
B5 (Panská zahrada). Tato lokalita je určena na předpokládanou další bytovou zástavbu. Následujícím pozemkem, o který jsme požádali, je parc. č. 993/12, která vznikla oddělením z pozemku parc. č. 993, jedná se o silniční pomocný pozemek příjezdu k ČOV (čistička odpadních vod).
Také naší pozornosti neušly samotné budovy a pozemky pod ČOV, které se nachází jak na katastru Dřevohostic, tak i na katastru Turovic. Na místě samém provedli
pracovníci SPÚ (Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj) místní šetření
a v této věci vznesli dotaz na odbor řízení privatizace a převodu majetku na ústředí
SPÚ. Po obdržení sdělení z ústředí nás budou neprodleně informovat o konkrétních
možnostech převodu.
Poslední nejaktuálnější věcí, které věnujeme pozornost, je parc. č. 79 s budovou
místního kina. Máme zpracovaný znalecký posudek a oslovili jsme další spolumajitele s možností odkoupení jejich podílu. Také probíhá jednání o odkoupení podílu
České republiky prostřednictvím ÚZSVM pracoviště Přerov.
Obecně jednání nejsou jednoduchá, jsou náročná, co se týče dokladové stránky,
přípravy dokumentů, avšak neponecháváme nic náhodě a snažíme se k oblasti majetkoprávních vztahů přistupovat co nejzodpovědněji.
Jaroslav Janãík
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Rozpočet městyse Dřevohostice
na rok 2016
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Z činnosti Finančního výboru
Zastupitelstva městyse Dřevohostice
Dne 16. 3. 2016 se uskutečnilo další zasedání finančního výboru. Náplní byla kontrola městyse Dřevohostice. Předmětem kontroly byla:
1. Kontrola rozpočtového opatření č. 11/2015 a 1/2016
Při kontrole bylo předloženo rozpočtové opatření č.11/2015 a rozpočtové opatření
č. 1/2016. Na straně příjmů i výdajů částka 1.327.900,- Kč. Finanční výbor nemá výhrady k předloženému materiálu.
2. Kontrola návrhu rozpočtového opatření č. 2/2016 a 3/2016
Finančnímu výboru byl předložen návrh rozpočtové opatření č. 2/2016 . Na straně
příjmů i výdajů částka 648.694,- Kč. Dále byl předložen návrh rozpočtového opatření č.3/2016. Na straně příjmů i výdajů částka 2.964.337,- Kč.
3. Kontrola výběrových řízení v roce 2015
V roce 2015 proběhl a finančnímu výboru byl předložen seznam těchto výběrových
řízení s dopadem na rozpočet městyse Dřevohostice:
1. Výměna oken a dveří MŠ Dřevohostice – výběrové řízení vyhrála firma A.O.P.
Přerov s.r.o., částka 999.550,- Kč
2. Nabídka rekonstrukce zvonice- výběrové řízení vyhrál p. Robert Tuček, Dřevohostice, částka 486.500,-Kč
3. Oprava keramické dlažby chodeb v 1.np. budova ZŠ Dřevohostice – výběrové
řízení vyhrála firma ZAK PLUS-STAVBA s.r.o. Přerov, částka 313.997.85 Kč
4. Koupě užitkového vozu pro pracovní skupinu městyse Dřevohostice – výběrové řízení vyhrál vůz VW Transporter 1,9TDI, koupený od p. Patrika Bogdalíka,
Ostrava za částku 276.969,- Kč
5. Nabídka na zpracování projekčních prací na akci rekultivace lokality „Za koupelkou“ v Dřevohosticích. Výběrové řízení vyhrál Ateliér zahradní a krajinné architektury MgA Lukáš Vrána a Ing. Alena Vránová s částkou 41.140,- Kč
4. Kontrola hospodaření městyse za leden a únor 2016
Byly předloženy tyto zůstatky na bankovních účtech ze dne 14. 3. 2016 výpisy:
1. ČSOB municipální konto
zůstatek k 14. 3. 2016
6.211.238,71 Kč
2. ČSOB spořící konto
zůstatek k 14. 3. 2016
1.996.111,10 Kč
3. ČSOB běžný účet municip. zůstatek k 14. 3. 2016
131.978,22 Kč
Ad. 5. Kontrola nákladů společenských akcí konaných městysem
Finančnímu výboru byl předložen seznam společenských akcí pořádaných městysem Dřevohostice spolu s hospodařením uvedených akcí:
Obecní ples 2016 s příjmy 23.535,- Kč a výdaji 37.872,- Kč. Rozdíl mínus 14.337,- Kč
Zámecký bál ze dne 20. 2. 2016 s příjmy 7.670,- a výdaji 16.735,- Kč. Rozdíl mínus
9.065,- Kč. Setkání se seniory ze dne 6. 3. 2016 s výdaji 26.698,- Kč.
Výsledky uvedených kontrol byly předneseny na 8. zasedání Zastupitelstva městyse
Dřevohostice dne 24. 3. 2016.
Zpracoval: Ing. Petr Nedûla, pﬁedseda FV
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Kontrolní výbor
Zastupitelstva městyse Dřevohostice
Kontrolní výbor se sešel 17. 3. 2016. Na programu měl:
1. Kontrola zápisů z jednání komisí
KV byl předložen zápis ze schůze kulturní komise ze dne 3. 2. 2016. KK projednávala témata jako Tříkrálová sbírka, obecní ples, kulturní kalendář na rok 2016, infocentrum v zámku, dotace a nákup myčky do kuchyňky zámku.
2. Kontrola plnění Usnesení Rady městyse Dřevohostice
Závěr: Kontrolní výbor hodnotí bez výhrad.
3. Kontrola plnění Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Dřevohostice
KV bylo předloženo Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Dřevohostice
konaného dne 7. 3. 2016.
Závěr: Kontrolní výbor hodnotí bez výhrad.
4. Kontrola výběrových řízení v roce 2016.
KV byla předložena výběrová řízení uskutečněná v roce 2015 a 2016:
a) Služební vůz VW – Transporter
b) Rekonstrukce zvonice Dřevohostice
c) Zpracování projektové dokumentace. Rekultivace lokality „za koupelkou“ v Dřevohosticích
d) Oprava keramické dlažby chodeb v 1. NP základní školy Dřevohostice
e) Výběrové řízení na výměnu oken v mateřské škole Dřevohostice
Závěr: Kontrolní výbor hodnotí všechny předložené materiály bez výhrad. Kontrolní
výbor považuje za přijatelné, aby ve výběrové komisy působil i nadále vždy člen Finančního výboru.
5. Kontrola průběhu vypořádání finančních pohledávek.
KV byl předložen materiál s dlužnými částkami ke dni 17. 3. 2016.
Vzniklé dlužné částky u nebytových prostor vyplývají ze splatnosti buď za jedno čtvrtletní či pololetí. U částek se předpokládá, že budou řádně zaplaceny. Dále se jedná
o dlužnou částku za bytové prostory, ve výši 1.762 Kč. Vzhledem k předchozím letům jde o min. částku.
Dále částka za vodné a stočné, jako nedoplatek za rok 2015 ve výši 21.315 Kč. Nedoplatek za rok 2015 za topení a ohřev teplé vody ve výši 36.808 Kč. Vše u bytových
prostor. Z podkladů vyplývá, že dlužníci jsou upomínáni a většina má dohodnutý splátkový kalendář.
Nedoplatek za TKO k 15. 3. 2016 byl za rok 2015 4.400 Kč. Jedná se oproti roku 2013
a 2014 o výrazně nižší částku.
Hřbitovní poplatky jsou v neuhrazené částce 26.180 Kč. Z části se jedná o nájemce,
kteří zemřeli nebo se odstěhovali a jejich pobyt není znám. Všem dlužníkům opět zaslán platební výměr. Pronájem smuteční síně vykazuje nulovou hodnotu pohledávky.
V Dřevohosticích dne 5. 4. 2016
Ing. Marie Zlámalová, pﬁedsedkynû kontrolního v˘boru
Dﬁevohostick˘ zpravodaj 1/2016
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Z naší knihovny
Milí čtenáři, je jaro, spousta práce na zahrádkách, ale já se vás přesto pokusím
nalákat do knihovny upozorněním na nové knihy.
• Pro milovníky historických románů jsou tu nové dvě knihy Otomara Dvořáka.
Hořící lilie – na pozadí skutečných událostí se blíže seznámíme se svéráznými hrdiny, kteří se pod vedením tajných agentů francouzského krále Ludvíka XIV. propůjčili k provedení největšího teroristického útoku, jaký byl kdy v Čechách spáchán. Praha onoho osudného 21. června roku 1689 málem zanikla ve zhoubných plamenech…
Past na královnu – pro malou vévodkyni Žofii, trpící na zchudlém hradě neláskou
rodičů, si jednoho dne přijede strýc, aby z ní vychoval dámu a výhodně ji provdal. Ani
na mysl by mu nepřišlo, že se právě do ní zamiluje sám český král! Ale dvorské intriky a výbušná Václavova povaha hrozí udusit počáteční okouzlení. Mladičká královna
tak bude muset využít všechen svůj diplomatický um, aby si své postavení i lásku
udržela…
• Německá autorka Ilona Maria Hilliges velmi podmanivě vypráví příběh vlastního
života, ukazuje na omyly pramenící z naivity mládí i z neznalosti jiného kulturního prostředí a afrických zvyklostí.
Hvězdy nad Afrikou – Lékařka Amélie se připojuje k expedici do východní Afriky,
aby pomáhala prozkoumat a potlačit nebezpečnou epidemii. Osud ji zavede až k jezeru Tanganika, do kraje plného tajemství, nebezpečí a nečekaných zvratů. Amélie
se hrdě vypořádává s muži, kteří jí dávají jasně najevo, že v této zemi dobrodruhů
nemá žena se svými city co pohledávat. Ale když se ocitne v ohrožení života, zachránit ji mohou jen čáry domorodého šamana.
Bílá čarodějka – Ilona se vdala za Nigerijce. Přestože mají dvě děti, musí Ilona živit celou rodinu. Když přijde na manželovu nevěru, dojde jí trpělivost. Odjíždí do Nigérie, kde poznává tři odlišné světy – chudý svět většiny domorodců, svět bělochů
a jejich černošského personálu a konečně svět domorodé nigerijské elity. Časem se
Ilona stává pro určitý okruh lidí nepohodlnou, a ač je to k nevíře, jen díky amuletům
a rituálům se jí podaří zachránit si holý život.
• Od autora dobrodružné literatury Wilbura Smitha máme také dva nové tituly.
Lovci diamantů – Van Der Bylova společnost dobývá diamanty na nehostinném
pobřeží bývalé německé kolonie jihozápadní Afriky. V těchto místech se střetává studený Atlantský oceán s rozpáleným pískem pouště Namib. Právě sem je zasazen příběh diamantového magnáta, který v poslední vůli přenechává svou společnost třem
lidem: prohnanému záludnému potomkovi, krásné, ale drogám propadlé dceři a nevlastnímu synovi, kterého k smrti nenávidí. Všichni jsou propojeni tak, aby jeden bez
druhého nemohl zbohatnout, a navíc je celá společnost zatahuje do zkázy. Děj se
přelévá z nejkrásnějších zákoutí Stolové hory přes rozpálenou poušť až k osamělým
ostrůvkům u pobřeží, které se staly tou nejlépe zkonstruovanou přírodní pastí na diamanty.
Kopí osudu – Po odchodu z armády se Leon Courtney stane v Africe profesionálním lovcem divoké zvěře. Když nevyzpytatelnou divočinou provází německého
velkoprůmyslníka, jehož továrny vyrábějí letouny pro armádu německého císaře, od42
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halí nekalé plány na oslabení britských sil. Leon dělá všechno, aby uhasil jiskru doutnajícího konfliktu, ale neohrozí ho skrytá tajemství nepřítelovy svůdné milenky?
Dalších dvacet nových knih (a tisíce starých) čeká jen na váš výběr. Přijďte si pro
ně do knihovny.
Ludmila Valãíková

Změny při zástupu praktických lékařů
Praktický lékař MUDr. Zdeněk Kubín oznamuje občanům, že vzhledem ke změnám v legislativě, nemůže zastupující lékař přejíždět do ordinace zastupovaného, ale
musí ordinovat pouze ve své ordinaci. Proto před zástupem v době jeho dovolené
apod. (první bude asi v letním termínu) je důležité, aby občané poslouchali obecní
rozhlas a sledovali aktuality na webových stránkách obce, aby si předem zajistili
u MUDr. Kubína potřebné léky, jinak budou muset dojíždět do ordinace MUDr. Špalka v Horní Moštěnici nebo v Domaželicích, kde budou ošetření i akutní pacienti, a to
v celé době jeho ordinace.
Neodkladné případy, a to i během ordinační doby, je nutno řešit zavoláním Rychlé
lékařské pomoci - tel. 155, poněvadž lékař nesmí v pracovních hodinách ordinaci
opustit.
Ordinační doba MUDr. Radoslav Špalek
Horní Moštěnice
Domaželice
pondělí
7.00 – 11.00
13.00 – 16.00
úterý
14.00 – 18.00
7.00 – 10.00
středa
7.00 – 12.00
—
čtvrtek
12.30 – 15.00
7.00 – 11.00
pátek
7.00 – 12.00
—

Starosta děkuje
· družstvu dřevohostických hasičů ve složení David Stiskálek, Pavel Čížek, Radek Tomčík, Michal Navrátil, Jiří Dočkal a Patrik Hošák, kteří v náročné soutěži hasičské všestrannosti Radslavská přilba vybojovali 1. místo
· dobrovolníkům, kterých se v sobotu 16. dubna sešlo na 50, a pod hlavičkou akce
Ukliďme Česko uklidili několik černých skládek v okolí obce a přispěli ke zkulturnění prostředí pro nás všechny
· všem občanům, kteří využívají širokých možností pro uložení různých druhů odpadu, důsledně třídí a přináší odpad na místa k tomu určená a na nich udržují pořádek
· panu Ing. Vladimíru Lapáčkovi za dlouholetou výbornou spolupráci mezi ZD
Dřevohostice a městysem Dřevohostice
· paní učitelce Mgr. Růženě Jakubálové a hejnu „čarodějnic“ za udržení tradice Svatojakubské noci v Dřevohosticích
Dﬁevohostick˘ zpravodaj 1/2016
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V˘znamné Ïivotní jubileum
si v měsících květnu, červnu a červenci 2016
připomenou tito naši spoluobčané:
90 let
Antonie Mrázková
87 let
Josef Matyáš
85 let
Stanislav Dvořáček
Josef Jemelík
Ladislav Polášek
84let
Božena Bahounková

81 let
Marie Poledňáková
Bohumila Vaculíková

70 let
Marie Ondrušková
Anna Krejčí
Marie Kotková
Ladislav Pešák
Zdeněk Smiřický
Anna Kubíčková
Jan Baďura

80 let
Jan Kojecký
Marie Horáková
75 let
Věra Antlová
Eva Kojecká

60 let
Jaroslav Kula
Petr Stiskálek
Mikuláš Slivka
Miluše Menšíková

❦

V‰em jubilantÛm blahopﬁejeme a do dal‰ích let pﬁejeme pevné zdraví,
osobní ‰tûstí a Ïivotní optimismus.

Uzavﬁená manÏelství
Miroslav Bršťák a Simona Ruská

VáÏení novomanÏelé, na Va‰í spoleãné cestû Ïivotem
Vám pﬁejeme hodnû ‰tûstí, lásky, porozumûní a spokojenosti.

Narozené dûti
Antonín Fuksa

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

Z na‰ich ﬁad ode‰li
Miroslav Stejskal ❦ Jaroslava Kuželová ❦ Pavel Krčmář
Karel Ejem ❦ Václav Slezák

VáÏení pozÛstalí,
pﬁijmûte upﬁímnou soustrast nad ztrátou blízkého ãlovûka.
44
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V mládí kaÏd˘ vûﬁí,
Ïe svût zaãal teprve jím,
Ïe je tu vlastnû v‰echno
jen kvÛli nûmu.
Johann Wolfgang Goethe
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