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„Nikdy nebudete ‰Èastní,
pokud budete pokraãovat v hledání toho,
z ãeho se ‰tûstí skládá.
Nikdy nebudete Ïít, budete-li hledat smysl Ïivota.“
George Orwell
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Zábavné sportovní
odpoledne
pro děti a rodiče

Úvodník
Tak jsme zase začátkem října volili budoucnost, anebo jsme účtovali s čerstvou
minulostí. Tentokrát ve volbách do krajů. Volební kampaň byla vedena celkem solidně a slušně, politici se snažili a soustředili se na reálné starosti občanů, hlavně
stav komunikací, nemocnic a krajského školství. Občané však nízkou volební účastí odpověděli, že je to nezajímá… Nejsem analytik a nedokážu vyčíst ještě víc, snad
jen že žádná malá strana se nedočkala zázraku a dál zůstává malou. ČSSD oslabila, a tak pan Babiš bude jako svou firmu řídit i kraje. Trend uplatnění se bohatých
lidí a úspěšných podnikatelů v politice však nemusí být vůbec špatný. Vzejdou nové
koalice a už za pár dní se bude nový hejtman bít v prsa a předkládat nám nové velké výzvy. Velké věci, odvážné činy, silné vize, udá se směr… Snad to bude srozumitelné v té celé naší komplikované současnosti. Snad to nebudou jen velká slova
a nesplnitelné sliby, snad to bude dobrý, moderní program. A snad se bude nové
zastupitelstvo starat o kraj i z hlediska menších, praktických věcí, to je totiž nejvíce ceněno. O malé věci se nikdo nechce moc starat, všichni řeší jen ty velké výzvy.
A když nikdo neřeší maličkosti, pak do regionu pomalu proniká nespokojenost
a blbá nálada a nechodí se ani k volbám…
Petr Dostál
starosta Dﬁevohostic
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Volby do Zastupitelstva
Olomouckého kraje
proběhly ve dnech 7. a 8. října 2016. V Dřevohosticích využilo svého volebního
práva 334 voličů z 1267, tj. volební účast 26,36 %. Odevzdaných platných hlasů bylo
332 a voliči je rozdělili mezi 21 volebních stran a seskupení takto:

Kandidátní listina – název
ANO 2011
Starostové ProOlomoucký kraj
Koalice pro Olomoucký kraj
Komunistická strana Čech a Moravy
Koalice SPD a SPO
Česká strana sociálně demokratická
Občanská demokratická strana
Koalice Piráti a Změna
TOP 09
OBČ. PRO OLOMOUC. KRAJ-volba OK
Svobodní a Soukromníci
SPR-REP.STR. ČECH ,MORAVY, SLEZ.
NEZÁVISLÍ a MORAVANÉ
Koruna Česká (monarch. strana)
NE ILEG.IMIGRACI-PEN. PRO LIDI
SPR-RSČ M. Sládka, Patrioti, HOZK
DSSS-Imigranty, islám nechceme!
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
Československá strana socialistická
Národní demokraci
Úsvit s Blokem proti islamizaci

2

Platné hlasy
celkem
%
97
29,21
54
16,26
39
11,74
35
10,54
34
10,24
27
8,13
14
4,21
14
4,21
6
1,80
3
0,90
2
0,60
2
0,60
1
0,30
1
0,30
1
0,30
1
0,30
1
0,30
0
0
0
0
0
0
0
0
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Kaleidoskop
Už kdysi v druhé polovině srpna jsem dával na fcb profil městečka pár fotografií
a větu „tak krásná zvonice není v celé republice“. A když naše stavební skupina demontovala v září lešení a objekt tak byl odhalen v celé své mohutnosti a v plné kráse,
myslím, že jsem tím prohlášením od pravdy nebyl daleko. Ta stavba je po rekonstrukci dokonalá. Pravidelně tvarovaná,
hranatá, dostatečně mohutná, ale jednoduchá. Osaměle stojící v blízkosti farního
kostela budí přirozený respekt. Kulturní
památka zapsaná v Ústředním seznamu
nemovitých kulturních památek České republiky. Proto tolik jednání s pracovníky
Magistrátu města Přerova, kteří prováděli při obnově dozor, a proto mnohá jednání s pracovnicí Národního památkového
ústavu Olomouc. Po každém kontrolním
dnu pak další doporučení a nová stanoviska. Největší změna však byla provedena ještě před zahájením rekonstrukce.
Na laťování střechy měla být totiž původně položena šindelová krytina ze štípaného smrkového dřeva. Byla však nahrazena krytinou pálenou, nyní zdaleka
dobře viditelnou, červenou taškou „bobrovkou“. Možná právě tou červenou
střechou bude zvonice po další dlouhé
roky dobře charakterizovaná. A také kovářskou černou natřeným křížem a cibulí, kterou pan Umrián z Hradčan pokryl plátkovým zlatem. Do nově zlacené
báně pak pan Robert Tuček, hlavní zho-
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tovitel celého díla, a pan Jiří Kasperlik vložili zaletované měděné pouzdro s pár drobnostmi a vzkazem pro příštího nálezce. List s daty o současnosti, pár čísel Dřevohostického zpravodaje, fotodokumentace zachycující obnovu věže a drobné mince…
Snad ty fragmenty přetrvají a až příště bude makovice sundána a otevřena, uspokojí nález více, než před pár měsíci nás. My jsme našli v prostřílené báni jen starou zetlelou pytlovinu, prach a kousky zčernalého papíru.
Pod střechu byl namontován okapový systém z titanzinku, zakončený vodorovnými žlaby po obvodě a dvěma malými chrliči vody. Pan Laďa Sigmund obnovil sluneční hodiny už dříve na omítce namalované pod hlavní římsou. Zdivo zvonice je smíšené z kamene a cihel. Fasáda byla provedena hladká, bez detailů a bez výzdoby.
Jen drobně je členěna římsou pod okny zvonového patra. Jednoduchá, dokonalá.
Proto mohla naše stavební skupina poškozené části původní omítky jednoduše odstranit. Tady pracovali i brigádníci a shazovali špatně držící omítku stavebními i velkými bouracími kladivy. Také na soklové části zdiva byla odstraněna omítka, odhaleny byly původní kameny, které pan Robert Tuček vhodně a citlivě doplnil novými
kamenými úlomky, aby potlačil největší nerovnosti. Sokl působí celistvě a přirozeně.
Celou odhalenou zvonici pak od prachu ostříkali a shora dolů opláchli a očistili hasiči. Skvělá pomoc. Nová vápenocementová omítka se pak dobře nahazovala. Dobře
odležené, klasicky prohašené vápno, ze kterého byla malta pěkně mazlavá, nám daroval výchovný ústav a ušetřil nám tím hromadu práce. A pak už byla jen provedena
drenáž po celém obvodu zvonice a nasypáním kamenných valounků byl dokončen
okapový chodník. Vlastně, vždyť to bylo všechno hrozně jednoduché!!
Jménem rady našeho městečka děkuji hlavnímu zhotoviteli panu Tučkovi a všem,
kteří se na obnově objektu zvonice podíleli.
A ještě alespoň zmínka o novém chodníku na Novosadech. Není to žádný bulvár,
ale jeho délka od Domu služeb až přesně po hranici našeho katastru s Turovicemi je
téměř jeden kilometr. Bez výškových rozdílů. Kdybyste ho procházeli bosou nohou,
tak žádnou širokou škálu hmatových vjemů nepoznáte. Jen příjemný zážitek. Je totiž rovný jako stůl. V mírném sklonu od podélné řady domů, široký 1,5 metru a určitě dostatečně pevný. Tuto zakázku jsme zadali po výběrovém řízení místní společ-
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nosti Sisko. Jsou dostatečně technicky
vybavení, cenově nejpřijatelnější, navíc nabídli několikaměsíční odklad splatnosti
faktur. Možná trochu do nepříjemné situace jsme postavili paní Danuši Kociánovou, kterou jsme požádali o provedení stavebního dozoru. Tolik let hájila zájmy firmy
Sisko a najednou jsme po ní chtěli, aby firmu kontrolovala a upozorňovala na její
pracovní chyby a nedostatky. Dana je
však profík a novou situaci zvládla bravurně. Podle projektu bylo provedeno
i vydláždění příjezdů do jednotlivých
domů, upraven byl sklon zeleného
pásu mezi vozovkou a chodníkem, to
aby se tato zeleň dala jednodušeji sečením udržovat. Proto také apeluji na
občany tady bydlící: podívejte se na
ulici jako na jeden veřejný prostor
a nevysazujte do zelených pásů nové
dřeviny, keře nebo stromky, ani na
tyto plochy neumísťujte jiná zařízení
podle svých vlastních, jistě dobře
myšlených představ. Plochy jsou ve
vlastnictví obce a měly by zůstat
pouze travnaté a měly by působit
jako jeden dobře esteticky vypadající celek.
A teď už nehledejte zbytky letních paprsků, už je pryč i desátý
měsíc. Podzim je o žluto-červenohnědém listí, kterého máme plný
park, je o přemýšlení, o vzpomínání a jiných pocitech. Ale hlavně:
podzim ještě není zima! Tak si ho
pěkně užijte.
Petr Dostál
Dﬁevohostick˘ zpravodaj 3/2016
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Víte, co Poláci dovážejí z Dřevohostic?
Ten, kdo má dost empatie na to, aby se vcítil do postavení Jeníčka v perníkové
chaloupce, ten jistě pochopí i situaci v níž se každoročně ocitají členové naší delegace v Polsku. Jistě, že nás nikdo nikdy nezavíral do kozího chlívku a nechtěl z nás
mít pečeni, ovšem vykrmování jsme nikdy neušli. A možná také proto jsme, stejně
jako v posledních letech, i tento rok rádi přijali pozvání našich polských přátel a vyrazili na oslavu tamních dožínek. Ovšem protentokrát jsme se pokusili vyzrát na jejich pohostinnost malou lstí. Namísto malé delegace v osobním autě jsme vyslali k turawskému jezeru autobus vyhládlých sportovců a tancechtivých milovnic folkloru.
A musím říct, že plán to byl výborný, jen to asi chtělo víc autobusů, fotbalistů a nakonec asi i těch tanečnic.
Víte, ono to není vůbec lehké být delegátem. Tahle role vyžaduje plné nasazení
a můžu s hrdostí prohlásit, že jsme nedělali Dřevohosticím ostudu. Naši fotbalisté
z A.C. Hrot porazili všechna nejlepší místní družstva. Naše folkloristky a folkloristé
tančili tak, že na nich všichni domorodí rolníci a rolnice mohli oči nechat a jistě budou celý příští rok pilně pracovat s nadějí, že na příštích dožínkách zase uvidí štíhlé
nožky a naleštěné holiny tanečníků z Moravy (ty nožky pochopitelně patří tanečnicím
z Moravy, že ano). Byli jsme přátelští, tak jak se na delegáty sluší. Smáli jsme se všem
nesrozumitelným polským anekdotám a Poláci zase těm našim. Předávali jsme a přijímali dárky. Pronášeli a poslouchali zdravice. Často jsme tleskali nebo druzí tleskali
nám. Potřásli jsme si pravicí s většinou obyvatel Polska. Byli jsme dlouho vzhůru, ale
ráno na mši svaté. Jeli jsme na vozech v průvodu a mávali na všechny kolem, ti se
na nás na oplátku smáli. Nesnědli a nevypili jsme sice vše, co nám předkládali, ale
nebylo to z nezdvořilosti, ale prostě proto, že tolik věcí v tak krátkém čase žádná lidská bytost pozřít nedokáže.
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Zkrátka jsme hleděli oslavit ty
polské dožínky tak, jak se sluší
a patří. A zdálo se, že z toho máme
radost nejen my, ale i naši hostitelé
a to přesto kolik práce s námi museli mít. Na všech těch lidech tam
bylo znát, jak jsou rádi za to, že
i tento rok je co slavit, že můžou slavit úrodu, která jim zajistí chléb
a s ním i kus nezávislosti a svobody. Zase na další rok v dějinách.
A nevadí, že s tím je i dost práce.
Když jsme se důkladně, po slovansku rozloučili a přepočítali
všechny holky v autobuse, měl jsem
při projíždění večerní Ostravou pocit, že si kromě plných žaludků odvážíme i malinký kousek z přátelství
a hrdosti místních. A dost by mě naštvalo, kdyby jim nedošlo, že jsme
jim tam taky něco nechali.
Jo a máme všechny pozdravovat.
Jiﬁí Kasperlik
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Dechovky 2016 obrazem
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Sobotní veãerní vystoupení Hradi‰Èanu
s Jiﬁím Pavlicou pﬁilákalo do zámecké
zahrady hodnû náv‰tûvníkÛ.
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Sponzoři SDH 2016
• SITA CZ, a. s.
• Obec Radkovy, Lipová, Kﬁtomil, Naho‰ovice a Radkova Lhota
• Zdenûk Poﬁízek, zámeãnictví
• SISKO s. r. o., Pﬁerov
• Hotel Cementáﬁ Hranice – Petr Matûjíãek
• DSD – Dostál a. s.
• Potraviny Ing. Petr Nedûla
• Z + Z Dﬁevohostice s. r. o.
• ComIT services, s. r. o., Petr Nesvadba
• Renomia a. s., poji‰Èovací makléﬁská spoleãnost
• MUDr. Hana Vaculíková, zubní lékaﬁka
• Lékárna Centrum, Bystﬁice p. Host˘nem

• ·tûpán Habãák – zemní práce
• Ing. Jan Vlach
• ACR Engineering, s. r. o. Pﬁerov
• Robert Tuãek – tesaﬁ
• Josef Kretek, lesní hospodáﬁ, Prosenice
• ManÏelé GrÀovi – cukrárna
• ManÏelé HlavizÀovi
• Ing. Jan Kubíãek – prÛmyslové zboÏí
• Dagmar Kuãerková – kvûtináﬁství
S finanãní podporou Olomouckého kraje,
pod zá‰titou ministra zemûdûlství Mariana
Jureãky
V‰em dûkujeme

Pozdrav s poděkováním
od Márie Ontkaninové, starostky spřátelené obce Zlaté
na Slovensku:
Zdravím Petr,
došli sme o 2.45 hod. Celú cestu nám lialo ako z krhly, doma bolo sucho, ale kým
som došla domov, rozlialo sa, prišla som bez jednej suchej nitky.
Ďakujem za všetkých za prijatie, vašu pozornosť, pomoc a možnosť reprezentácie
v Dřevohosticiach. Ďakujeme hasičom, p. farárovi za ubytovanie, tvojim pracovníčkam
za obsluhu a prosím, odovzdaj poďakovanie všetkým, s ktorými sme sa stretli.
Prosím Ťa ešte, nezabudni poslať mi CD s fotkami, ja som si veľa nafotila, chýba
mi však nástup a ten bol prekrásny.
Ešte raz ďakujem.
S pozdravom Mária
10
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Sluneční hodiny na zvonici
Renesanční zvonice v Dřevohosticích dostala nejen krásnou novou střechu, ale
i novou omítku a malbu. Ponořme se však napřed trochu do minulosti této pozoruhodné stavby.
Jak vyplývá z kalendářních zápisků otce pana Františka Kužela z Novosad a jeho
vlastních vzpomínek, předposlední omítnutí fasády zvonice proběhlo po žních v roce
1950 a poslední opravy fasády a nátěr bílou rakouskou barvou byl udělán v roce 1989.
Tehdy byla také provedena i vnitřní omítka a zabetonovala se podlaha zvonice, do té
doby hliněná. Nyní je složená z cihel. V té době byly také zhotoveny nové dubové
dveře. Kolem zvonice bylo tehdy postaveno trubkové lešení. Sám jsem při těchto
opravách i stavbě a rozebírání lešení pomáhal, a za zmínku stojí také letopočet
na prvním betonovém prahu zvonice – 1925. Z toho je patrné, že opravy probíhaly
přibližně ve třicetiletém cyklu, vzpomíná František Kužel.
Letos se to vzalo s opravou zvonice opravdu z gruntu a díky partě pana Roberta
Tučka, obecní pracovní skupině a zejména díky vedení městyse Dřevohostice se zvonice opravdu vyloupla do nevídané krásy. Její lehce smetanová barva je velmi příjemná a teple červená střecha, která je Robertem Tučkem udělaná znamenitě, přežije jistě řadu generací. Tolik pochvalně k hlavní těžké, ale velmi kvalitní práci.
Bylo však také potřeba přemalovat a přecejchovat sluneční hodiny. Ne vždy totiž
ukazují přesně. Jejich čas je pouze orientační, přesně ukazují pouze 4x do roka
(16. dubna, 13. června, 1. září a 25. prosince). V období, kdy jsem měl možnost je
malovat, a to bylo na konci srpna, se jenom velmi malinko zpožďovaly.
Nevíme, kdy byly 2stranné sluneční hodiny na zvonici poprvé zřízeny, ale jejich polosy – ukazovatele jsou poctivou kovářskou prací, tipuji tak z konce 18. nebo z počátku 19. století. Mohly však už být vyměněny. Oba polosy jsou 1450 mm dlouhé
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a mají průměr 20 mm. Jejich konce jsou opatřeny oválem o průměru 45 mm a šířce
20 mm. Polosy jak na jihovýchodní – hostýnské straně, tak na jihozápadní – přerovské straně, jsou uchyceny zhruba v polovině své délky 350 mm dlouhými držáky vetknutými obloukem do zdi. Jejich vetknutí do omítky bylo ve třech případech naprosto
pevné. Jen v jednom místě bylo nutné zpevnění trochou cementové mazaniny. Výška klasických římských číslic je 150 mm, šířka kružnicového pásku pod číslicemi je
30 mm. Poloměr půlkruhu je 1000 mm. Při průzkumu spodních maleb číslic jsem našel pouze dvě přetření omítky. Je to logické, neboť fasáda od roku 1950, kdy byla
nově omítnuta, podle záznamů pana Františka Kužela st., zednickými mistry Josefem Mikeškou z Dřevohostic a Adolfem Zámorským z Nahošovic a poté přelíčena, se
natírala podruhé až na konci 80. let. Malbu slunečních hodin prý prováděl pan Jan
Matyáš, tehdy bydlící v cukrovarské vile. Odvedl na tehdejší dobu velmi slušnou práci, když přihlédneme k technickým možnostem a tehdejší kvalitě barev. Oprava vydržela skoro 30 let. Současný nátěr zvonice je proveden silikátovou barvou a i římské číslice slunečních hodin jsou natřeny rovněž černošedou silikátovou barvou Keim.
Snad nám tam pár desítek let
také vydrží.
Chtěl bych touto cestou ještě velmi poděkovat amatérskému astronomovi panu Františku Kuželovi z Novosad za
všechny poskytnuté informace
a rady, které mi hodně pomohly při restaurování slunečních
hodin na zvonici. S jeho svolením přikládám i historické fotografie zvonice, které velmi obětavě poskytl.
Ladislav Sigmund
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Zábavné sportovní odpoledne
pro rodiče a děti
V sobotu 10. 9. 2016 uspořádaly již třetím rokem maminky nejen z dětského centra Dřeváček zábavné sportovní odpoledne pro rodiče a děti, jehož záměrem bylo zapojit i rodiče, aby si vyzkoušeli různě soutěžní disciplíny společně s dětmi. Na hřišti
za sokolovnou byly připraveny různé soutěže jako např. skákání v pytli, závody koleček, pantomima, hádání hádanek a další. Největší úspěch však mělo házení vejcem.
Děti si při příchodu vyzvedly soutěžní kartičky a pytlík na odměny a vydaly se i s rodiči plnit úkoly. Po splnění všech úkolů dostaly na památku, samozřejmě kromě odměny na každém stanovišti, také diplom se svým jménem.
Děti měly také možnost si malovat a vybarvovat obrázky. Ale jako již tradičně nejvíce je zaujalo a bavilo modelování z plastelíny. Zdarma byla k dispozici nafukovací
skluzavka s překážkovou dráhou a k občerstvení byly
připraveny langoše.
Letos se celé akce zúčastnilo 60 dětí, některé soutěžily samy, některé se sourozencem a s některými
se zapojili i rodiče. Počasí nám přálo, celá akce se
vydařila, účast byla hojná. Děti odcházely domů spokojené a plné zážitků, s sebou si odnášely krásné odměny.
Vzhledem k tomu, že dětem se námi pořádané
akce moc líbí, i příští rok se mohou těšit na další zajímavou akci.
Lenka Jantula

Dﬁevohostick˘ zpravodaj 3/2016

13

Bílá paní na střeše
dřevohostického
zámku
Každý zámek má svá strašidla a my v Dřevohosticích máme svoji Bílou paní. Dříve bývala zlá, ale postupem staletí se z ní stala hodná bytost a my víme,
že je tady s námi a hlídá náš zámek. Koncem dubna jsme ji probudili při Večerní prohlídce zámku, kterou jsme zahájili prohlídkovou zámeckou sezonu. Na
jarmark sice tehdy nepřišla, ale projela se kolem
zámku na svém koni.
Vydržela všechny naše rozmary, Slet čarodějnic,
Dětský den s kácením máje, Rockfest i Setkání dechových hudeb, hasičské závody i dětské soutěže,
nakonec i Hubertovu jízdu. A to nepočítáme spoustu oslav a svatebních hostin. Je proto na čase, aby
si Bílá paní odpočinula a prospala se do příštího jara.
I když to asi tak úplně klidný spánek nebude, protože hned za chvíli nás čeká rej strašidel. To se jí asi
bude líbit, takže možná vykoukne. Až se trochu
ochladí, bude plný zámek účastníků vinobraní a ani
se nenadáme a budou tu Vánoce a vánoční výstavy. Ale ona je určitě ráda, že zámek stále žije.
V pátek 30. září vpodvečer jsme měli štěstí. Bílá
paní sestoupila z věže, prošla se po zámecké střeše a sestoupila do zahrady mezi děti. Děti jí vyzdobily její ložnici, namalovaly obrázky a nakonec zazpívaly ukolébavku na dobrou noc.
Tak, teď bude pro zámek klidnější období, takže
Bílá paní může klidně spát. Ale neznamená to, že se
nebude nic dít. Protože u nás v Dřevohosticích se
pořád něco děje!
Michaela Roubalíková
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Letní sezona v infocentru
I letos bylo v době letních prázdnin na našem zámku v Dřevohosticích otevřeno
Venkovské turistické informační centrum. Na jeho návštěvu jste se mohli vypravit od
úterý do neděle dopoledne v 9–12 a odpoledne od 13 do 16 hodin. Oproti loňskému
roku bylo infocentrum přesunuto z prvního patra zámku do původní kanceláře pana
kastelána, který nám zde jako společnost ponechal své andulky. Úplně nové informační centrum se nyní buduje v dosud nevyužívaných prostorách.
Na začátku prázdnin jsme podnikly dvě propagační cesty po okolních turistických
cílech, chatách a informačních centrech, do kterých jsme distribuovaly informační
materiály o Dřevohosticích za účelem nalákání většího množství návštěvníků. Na tomto místě bychom rády poděkovaly Lukáši Stokláskovi, který byl skvělým řidičem této
propagační výpravy.
Letos se naše infocentrum může pochlubit asi dvakrát větší návštěvností než loni.
V minulém roce totiž za celou dobu prázdnin přišlo 321 návštěvníků, oproti tomu letos v červenci dřevohostické infocentrum navštívilo 287 turistů, v srpnu 293, celkem
tedy 580. Z tohoto celkového počtu letošních návštěvníků se jich 352 vydalo na prohlídku zámku a hasičského muzea.
Rovněž se můžeme pochlubit zajímavými návštěvníky, kterými byli: kastelán zámku v Chlumci nad Cidlinou, dvě Španělky neskutečně nadšené výhledem ze zámecké věže a jeden polský pár. Na náš zámek si našli cestu i návštěvníci z Prahy, Ostravy nebo České Lípy.
V informačním centru bylo možné letos zakoupit mimo upomínkových předmětů
i výrobky šikovných ručiček z Dřevohostic a okolí – šperky a perníčky od paní Luljakové, zvířátka z ovčí vlny od paní Zlé, ozdoby z drátků a loutky od paní Nevřalové.
Zároveň měli návštěvníci možnost si pořídit zajímavé publikace z pera pana Smiřického.
Děkujeme vám za milé návštěvy, váš zájem i zvídavé dotazy a pochopení, pokud
jsme někdy neznaly odpověď. Vaším milým chováním jste nám vykompenzovali přes
18 tisíc schodů, které jsme s vámi při letošních prohlídkách nachodily.
Na viděnou na našem krásném zámku!
prÛvodkynû Martina Zehnálková a Barbora Oravová
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Zájezd Po stopách Žerotínů – 2016
Vlastivědný spolek Žerotín Dřevohostice za podpory městyse Dřevohostice uspořádal pro občany našeho městečka v pořadí již třetí vlastivědný poznávací zájezd z cyklu
„Po stopách Žerotínů“. Předchozí zájezdy nás v roce 2014 zavedly za poznáním krásného renesančního zámku a výstavného historického města Moravská Třebová, jež v 17.
století patřily Ladislavu Velenu ze Žerotína – další významné osobnosti žerotínského rodu.
V roce 2015 jsme navštívili památná místa velmi úzce spjatá s rodem našeho Karla staršího ze Žerotína – velmi pěkně opravený zámek v Rosicích, dále Památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou, kde jsme se zájmem zhlédli i pozůstatky zdejší tvrze a zdejší památnou bratrskou modlitebnu. Pak nás přivítal zámek v Náměšti nad Oslavou, kde
měl Karel starší z Žerotína svatbu, a na závěr jsme navštívili pivovar v Malešicích a poznali prostředí, kde se natáčel výtečný film Jiřího Menzla „Postřižiny“.
V neděli 18. září 2016 za trochu podmračeného, ale vlídného počasí vyrazilo padesát
věrných účastníků našich zájezdů za poznáním žerotínských držav na Šumpersku. Naší
první zastávkou byl žerotínský zámek v Bludově. Zde se běžně neprovádí, avšak díky
tomu, že jsme měli již v minulosti to velké štěstí a seznámili jsme se s majitelem zámku
stavebním inženýrem Karlem Mornstein Zierotinem a s jeho rodinou a navíc jsme spolkem, který se ctí nese jméno Žerotín, tak jsme zde byli srdečně uvítáni.
V úvodu nás přivítala mladá historička Mgr. Karla Monstein Zierotinová, která účastníkům zájezdu představila svého otce – majitele zámku – a přiblížila nám nejen radosti,
ale hlavně mnohá trápení, jež jim vyvstaly s velkými opravami zámku po jeho navrácení
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v restituci. Pak nás provedla vkusně upraveným interiérem zámku. Posléze naši výpravu převzal pan Ing. Karel Mornstein Zierotin, jenž nás zavedl do nedaleké rodinné hrobky, kam jeho předkové soustředili ostatky nejvýznamnějších osobností této větve rodu
Žerotínů v čele s Karlem starším ze Žerotína. Zde jsme se po jeho výkladu poklonili jejich památce a vzdali jim úctu.
Poděkovali jsme za krásné přijetí a pokračovali jsme v cestě do Velkých Losin. Prohlídka renesančního zámku ve Velkých Losinách, jenž byl postaven na základech původní vodní tvrze, kterou již v roce 1496 získali Žerotínové, byla velmi zajímavá. Hned
v úvodu si naši pozornost získala mladá, ale velmi fundovaná průvodkyně, jež zvučným
hlasem seznámila účastníky zájezdu s historií zámku a této větve rodu Žerotínů, kteří vystavěli zdejší renesanční zámek. Avšak jako významný rod nekatolické – českobratrské
víry byl tento rod po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 císařem velmi postižen a byly mu
zkonfiskovány veškeré majetky. Potomci rodu Žerotínů museli později část svého majetku od Habsburků draze vykoupit a slíbit, že přestoupí na katolickou víru.
Stínem historie zdejšího zámku se v 17. století staly čarodějnické procesy, jimž padly za oběť zcela nevinní poddaní i jejich zastánce – vzdělaný kněz – děkan Lautner. Fanatický inkvizitor – vedoucí činitel procesů – František Boblig z Edelstadtu, stejně jako
jeho spolupracovníci, díky procesům získal velký majetek a zakoupil velký výstavný dům
v centru Olomouce a dožil se vysokého věku.
Po přestávce na oběd se účastníků zájezdu ujala opět velmi mladá, ale příjemná průvodkyně, která nás provedla Ruční papírnou Velké Losiny. Ta byla založena Janem mladším ze Žerotína v roce 1531 a po více než čtyři staletí nepřetržité existence se zde vyrábí klasickou ruční výrobou velmi ceněný ruční papír. Po velmi zajímavé prohlídce této
jedinečné technické památky, jež má neobyčejnou kulturní a historickou hodnotu, jsme
plni zážitků a nadmíru spokojení spěchali k domovu.
Naše poděkování za velký zájem a dochvilnost patří všem účastníkům zájezdu, kteří
již tradičně vytvořili pohodovou atmosféru, jež panovala po celou dobu našeho zájezdu.
Děkujeme též panu Ing. Ladislavu Foukalovi, který účastníky zájezdu průběžně informoval o pamětihodnostech a přírodních zajímavostech míst, kudy jsme projížděli. Náš
velký dík však patří panu řidiči Martinu Chajdovi, který nás vezl bezpečně, s velkým přehledem a přesně podle našeho programu.
Mgr. Zdenûk Smiﬁick˘
Vlastivûdn˘ spolek Îerotín Dﬁevohostice
vedoucí zájezdu

Za velkým cestovatelem
– mladým Jirkou Márou
Mladý, ale zdravotně dost postižený Jirka Mára byl v minulosti každoročním přímým
aktivním účastníkem velmi zajímavých cestovatelských besed, které pro nás již po sedm
let pravidelně připravila rodina Márových z Přerova. Na svých poutavých přednáškách
nás vždy velmi vtipně a s velkým nadšením seznamovali se zajímavostmi ze svých cest
po mnoha zemích všech kontinentů. Duchovním vůdcem celého jejich snažení se po-
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stupně stal mladý Jirka Mára, který, ač upoután na invalidní vozík, vždy detailně prostudoval a naplánoval celou zajímavou trasu jejich putování. Radoval se z mnoha jejich dobrodružství, jež je na putování světem překvapila a která na základě svých velkých znalostí připravil.
Myslím si, že za námi do přednáškové síně dřevohostického zámku spolu se svými
rodiči zajížděl velmi rád a rád se i podílel spolu s nimi na krásných přednáškách, jimiž
nás vždy obohatili.
Proto nás na jaře doslova zaskočila smutná zpráva, že Jirka Mára odešel z našeho
středu do „věčných lovišť“. Zůstala nám jen vzpomínka na chlapce, který se vyzbrojen
mimořádnou vůlí doslova pral se svým osudem – těžkým onemocněním – a dokázal
opravdu mnoho. Mohl by být příkladem a vzorem pro naši generaci mladých lidí.
Milý Jirko, děkujeme Ti za vše a budeme na Tebe s úctou i láskou vzpomínat.
Zdenûk Smiﬁick˘

Seniorské cestování
po Olomouckém kraji
Realizátorem Seniorského cestování je CK Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu a pořádá pro seniory starší 60 let zájezdy. Spoluúčast každého účastníka je 200 Kč.
Z klubu důchodců se 7. 9. 2016 přihlásilo 6 zájemců do Olomouce na prohlídku Rozária, První olomouckou výletní loď a Pevnost poznání. Na výlet jsme s sebou vzali propagační letáčky o Dřevohosticích a rozdali jsme je mezi seniory z jiných obcí a pozvali je
k nám do Dřevohostic.
Rozárium je součást botanické zahrady Výstaviště Flora Olomouc. Vzniklo v letech
1970–1972. Na ploše 3,5 ha byla vytvořena netradiční růžová zahrada v přesně geome-
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trických betonových polích. V expozici je na 10 000 keřů růží. Vzhledem k pokročilé roční době už téměř žádné růže nekvetly – prohlídkou jsme byli zklamaní. Výletní loď – „Ololoď“ – hezká projížďka po řece Moravě. Plavba je dlouhá 45 minut a dovezla nás ke Klášternímu Hradisku, kde se loď otáčí a míří zpět k nástupišti. Během plavby jsme si vyslechli
od sympatického kapitána poutavé příběhy o historii města Olomouce a jejich památkách i zajímavosti o řece Moravě. Pořádají plavby soukromé, zásnubní, školní, seniorské atp. Pevnost poznání je interaktivní muzeum vědy Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho cílem je zábavnou formou přibližovat vědu a výzkum všem věkovým kategoriím.
Nachází se v architektonicky i historicky výjimečné budově, bývalém vojenském skladu
z 19. století. Akční průvodci návštěvníkům předají to nejzajímavější z historie dobývání
Olomouce, odhalí nervovou soustavu nebo nechají žasnout nad strhujícími filmy v digitálním planetáriu. K vidění jsou fotografie, vojenské mapy, archeologické nálezy i sádrový model Olomouce jako pevnosti.
Vzhledem k příliš teplému počasí jsme domů přijeli unaveni, ale bohatší o zážitek.
za klub dÛchodcÛ BoÏena Pokusová

Naučte se říct podvodníkům ne!
Podle statistiky kriminality jsou často lidé staršího věku snadným terčem podvodníků. Tyto závěry vedly k tomu udělat pro seniory vzdělávací kurzy pod názvem „Senioři
se brání Šmejdům“. Organizátorkou projektu byla Romana Mazalová, která je spoluautorkou známého dokumentu Šmejdi. Této nabídky, divadelní formou udělat pro seniory
vzdělávací program, využil manažer prevence kriminalistiky Olomouckého kraje Michal
Poláček. V Přerově v Městském domě se tohoto kurzu zúčastnilo 11 členů klubu důchodců. Úvod byl jako reálná situace. Zažili jsme slovní masáž předvádějícího. Nabízel
zdravé bio máslo za 400 Kč …a lze ho koupit momentálně za čtvrtinovou cenu. Hodně
nás to překvapilo a po chvíli jsme se rozhodli, že odejdeme. Netušili jsme, že tímto přerušíme vystoupení herců z hradeckého divadla Jesličky, (jedním slovem-trapas). Organizátorka a přítomný policista nám vysvětlili, že se jedná pouze o ukázku „předváděček“.
Z naší reakce ale měli radost, že jsme se nenechali nachytat. Samozřejmě že jsme tam
zůstali a se zájmem sledovali ukázky různých praktik podvodníků. Každý z nás má zkušenosti s takovými prodejci. Proto je potřeba osvěta o manipulativních obchodních praktikách. My můžeme říct, že nás takoví Šmejdi nenachytají!
za klub dÛchodcÛ BoÏena Pokusová
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Hubert v zámecké zahradě
Letos tomu bylo již po osmé, co děvčata z Jezdeckého klubu Gracie uspořádala k vyvrcholení jezdecké sezóny Hubertovu jízdu. A jak už v posledních letech bývá pravidlem,
celý den se odehrával v očekávání deště. Naštěstí má svatý Hubert nahoře nějaké kontakty a domluvil počasí v rámci možností na uspokojivé úrovni. I tak Jirka Kasperliků pohotově vymyslel a zkonstruoval na korbě PV3S improvizovaný přístřešek z hydraulické
ruky a stanového dílce, tak byli alespoň diváci ušetřeni občasných přeháněk. Ve stejný termín se pořádaly jezdecké závody v Přerově a i tak se dopoledne sešlo v zámecké zahradě přes 35 koníků s jezdci. Po náležitém občerstvovacím přivítání se jezdci i s doprovodem vydali na trať vedoucí zprvu na radkovské louky a dále pak lesem k obecní chatě.
Cestou si mohli ti odvážnější zkusit skoky přes přírodní překážky a pohyb v lesním porostu. Našli se i tací, co chtěli pobavit diváky a ukazovali, jak rychle se dá opustit sedlo za
jízdy. Nikomu se naštěstí nic nestalo a celá skupina se sešla na další občerstvovací stanici v obecní chatě. Po krátkém odpočinku a malé svačince
jsme se všichni přesunuli na kraj lesa, kde proběhl finální
hon na lišku v podobě liščího ohonu zavěšeného na laně.
Tuto disciplínu zvládli koníci i lidé bez úhony a dokonce i liščí ocas zůstal v jednom kuse.
Po příjezdu zpět na zámek byly pro účastníky připraveny
soutěže zaměřené zejména na schopnosti jezdců v ovládání koní a také ve vlastní mrštnosti v nasedání na koně,
případně i za druhého jezdce. V mezírkách mezi soutěžemi předvedla děvčata divákům umění přirozené komunikace s koňmi a oslem a dokonce došlo i na jízdu na dvou
divokých neosedlaných zebrách. Diváckým hřebem odpoledne byl ale skokový souboj mezi člověkem, který byl
zastoupen babičkou Luckou Fallovou s podporou dědy
Kasperlika, a koněm Erolem s jezdkyní Zuzkou Žemlovou. No drama to bylo veliké a napínavé jako podvazky
babičky Lucky, ale nakonec byl o pár centimetrů lepší
kůň a oplatil lidem loňskou prohru. A jako by to tam nahoře někdo opravdu věděl, že z programu je již vyčerpáno vše, spustila se asi deset minut
po vylosování výherců tomboly poctivá průtrž, která udělala za koňáckým svátkem poctivou tečku. A snad i smyla některé koňské tečky z cest.
Petr Men‰ík
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Hasiči
na Dožínkách Olomouckého kraje
Stejně jako v loňském roce, tak i letos nás pozvala Agrární komora Olomouckého
kraje na dvoudenní akci pod názvem „Dožínky Olomouckého kraje“ na Výstaviště Flora Olomouc, abychom zde vystavovali hasičskou historickou techniku i s předvedením ukázky hašení.
Abych vám tuto akci trošku přiblížila, tak jde o lidovou slavnost na ukončení žní
s předáváním dožínkových věnců hospodáři a pak těm nejlepším zemědělcům z okresu. Oceněno bylo i místní zemědělské družstvo, a velmi nás potěšilo, že jsme mohli
zatleskat panu Ing. Vladimíru Lapáčkovi, který ocenění přebíral. Dále zde po oba dva
dny zemědělské podniky nebo přímo prodejci zemědělské techniky vystavují nejmodernější zemědělské stroje, včetně odborného výkladu. Součástí je také výstava historických zemědělských strojů a nejrůznějších pomůcek, které naši předkové ke své
činnosti používali. K vidění byla taktéž výstava hospodářských zvířat (skot, ovce, kozy,
koně) a drobného zvířectva (králíci, drůbež, holubi). V pavilonu pak byla připravena
prezentace středních odborných škol a učilišť se zaměřením na zemědělství, s cílem
nalákat studenty do zemědělských oborů. Velkým lákadlem této akce je také prezentace a ochutnávka těch nejkvalitnějších výrobků oceněných v soutěži Regionální
potravina Olomouckého kraje a Výrobek Olomouckého kraje. Jako návštěvníci výstavy jsme mohli
oceněné výrobky nejen ochutnat, ale také
zakoupit.
My jsme letos byli umístění taktéž v pavilonu a tak jsme měli prostor na to vzít
s sebou více techniky a takto se s ní pochlubit. Kluci již v pátek naložili 5 „stříkaček“ z muzea na kamion Jirky Rohana
a jeli na výstaviště vše připravit tak, aby si
již od sobotního rána mohli návštěvníci výstavy nerušeně tuto krásnou historickou
techniku prohlížet. I když nám počasí v so-
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botu moc nepřálo, předvedli jsme v tento den i za deště dvě ukázky hašení naší kombinovanou koněspřežnou stříkačkou, a to čerpáním vody z kašny na hlavní promenádě. Jen zmíním, že nastartování tohoto stroje je vždycky taková nejistota, zda nastartuje, natož když prší a je vlhko, takže jsme měli trošku obavu, ale opět nás
nezklamala a chytla, tak jak my říkáme „na drc“. Neděle probíhala ve stejném duchu
jako sobota, ale už za příznivého počasí.
Po oba dny jsme zde ochutnali spoustu dobrého jídla a pití, a také jsme se pobavili při koncertu kapel Mandrage, Argema, Fleret a dalších. V neděli odpoledne jsme
odjížděli nejen plni zážitků a nakoupených dobrot, ale někteří členové našeho sboru
neodolali na prodejní výstavě zvířat a odváželi si tak domů nějaké to zvířátko.
Tímto bychom ještě chtěli poděkovat panu Jiřímu Rohanovi za poskytnutí jeho
techniky při dopravě do Olomouce a zpět do Dřevohostic.
Jana Josieková, SDH Dﬁevohostice

Mladí hasiči v roce 2016
Soustředění v Beňově
Rok se sešel s rokem a mladí hasiči měli opět za úkol se připravit na následující
soutěžní část roku. K této činnosti jim vedoucí kolektivu připravili výjezdní soustředění na Kocandě u Beňova.
V pátek 12. 8. 2016 jsme se vydali v doprovodu rodičů do malebné krajiny nad Beňovem. Ve zdejším mysliveckém areálu jsme rozložili stanový tábor pro všech
25 účastníků.
22
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Po vybavení stanového městečka a vybavení polní kuchyně se děti rozdělily do
soutěžních oddílů a začala soutěžní příprava. Soutěžní družstva Superhrdinky, Turbulence, Krotitelé duchů a Hello Kitty se pustila do zápolení v disciplínách sklapovačky, hod do dálky, hod oštěpem, hod na cíl, skákání přes švihadlo a jiné. Soutěžení probíhalo celý víkend a vyvrcholilo překážkovou dráhou jednotlivců. Soutěž týmů
vyhrály Superhrdinky před Turbulencemi a Krotiteli duchů, bramborové skončily Hello Kitty. Soutěž jednotlivců vyhrála Barča Ježíková.
Na každý den bylo připraveno nějaké zpestření programu. V pátek se opékaly špekáčky na táboráku, v sobotu dorostenci připravili stezku odvahy pro mladší a starší
žáky a v neděli bylo soustředění ukončeno slavnostním obědem v podobě italských
těstovin s kakaem.

15. sezona od obnovení kroužku mladých hasičů
se vydařila
V letošním roce jsme průběžně závodili na soutěžích Středomoravského poháru
a Velké ceny okresu Přerov. Celkově jsme se zúčastnili 22 pohárových soutěží a tří
soutěží postupových.
Největším úspěchem je určitě 5. místo mladších žáků v okresním kole hry Plamen
v Hranicích a třetí místo dorostenců v krajském kole hry Plamen v Bludově. V těchto
postupových soutěžích se mimo požárního útoku soutěží také ve štafetách družstev.
V pohárových soutěžích se našim družstvům nejvíce dařilo ve Vítonicích, Býškovicích, Partutovicích, Troubkách, Pavlovicích. Na těchto soutěžích naše družstva získala první místo. Dařilo se také mladším žáčkům 2, kteří si odvezli poháry z Troubek,
Oseka a Pavlovic.
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Na 16 soutěžích naše družstva stanula na stupních vítězů. Mladší žáci dosáhli nejlepších časů ve Vítonicích 16,46 a v Rychlově 16,67.
Starší žáci dosáhli nejlepšího času v Dřevohosticích 13,70, ale stačilo to až na třetí místo.
Za podporu činnosti kroužku mladých hasičů děkujeme rodičům, hlavně za pomoc při přepravě na soutěžní klání. Poděkování patří vedoucím Jirkovi Škrabalovi,
Lence Bičanové, Jirkovi Dočkalovi, Patriku Hošákovi a Pavlu Čížkovi.
Pokud se chcete podívat, jak se nám letos dařilo, koukněte na www.sdhdrevohostice, fotogalerie mladší starší žáci, kterou pro nás tvoří manželé Volfovi, těm také
touto cestou děkujeme. Snad to děláme dobře, díky všem.
V sobotu 24. 9 jsme se společně s rodiči sešli za hasičskou zbrojnicí, abychom
uzavřeli letošní soutěžní sezonu 2016.
Po vylosování soutěžních družstev jsme se rozdělili a poté jsme se pustili do soutěžního zápolení. Na letošní ukončené se soutěžilo mimo požárního útoku také v běhu
na 60 metrů s překážkami. Hned první požární útok družstva Béčkařů nasadil vysokou laťku těsně nad 15 sekund, nasledovali Mimoni, Zmrzliny, Hasiči, Dřeváci a Tygři. V tomto pořadí se družstva také umístila.
V obdobném pořadí se družstva umístila také v soutěžních pokusech ve štafetě
na 60 metrů. Již po setmění proběhlo vyhlášení výsledku, které ale nebylo až tak důležité, jako účast dětí a rodičů.
Pavel Mrtv˘
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Co je nového v T. J. Sokol
Dřevohostice
Vážení sportovní přátelé,
s přibývajícím chladnějším podzimním počasím se postupně jednotlivé oddíly přemísťují do sokolovny, nebo zahajují svou vlastní halovou činnost.
Děti mají možnost navštěvovat oddíly aerobiku, a to v úterý a ve čtvrtek, stolní tenis ve středu, oddíl badmintonu a florbalu se schází v neděli odpoledne. Oddíl začínajících házenkářů, který vyvolává největší pozornost, se bude setkávat v pondělí odpoledne. V současnosti naši jednotu navštěvuje kolem 30 dětí ve věku do 15 let.
Povzbuzujte své děti v pohybových činnostech, snažte se jim alespoň v začátku
jít příkladem a vyzkoušejte s nimi několik sportů, abyste zjistili jejich zájem o některý
z nich. Děti tím získají všeobecný pohybový základ, upevní si své zdraví, které kladně působí na psychický a tělesný vývoj dítěte. Současně si vytvoří kladný vztah k pravidelnému tréninku a seznámí se s různou sportovní náplní.
T. J. Sokol Dřevohostice získala v letošním roce finanční prostředky z dotačních
programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) z Olomouckého kraje a z rozpočtu městyse Dřevohostice na sportovní vybavení a sportovní pomůcky
pro děti v jednotlivých oddílech.
Jaroslav Janãík
Olomoucký kraj finančně přispívá na realizaci činnosti
T. J. Sokol Dřevohostice v roce 2016

Uklidili jsme v sokolovně
Malé ohlédnutí za úspěšně uskutečněnou akcí, která probíhala 2. 9. 2016, tedy
těsně před zahájením školního – cvičebního roku. Akce se zúčastnilo celkem 19 členů pod vedením starosty Sokola pana Jaroslava Jančíka.
Již delší dobu jsme plánovali větší úklid v sokolovně. Nejvíce nás tížil prostor nářaďovny. Na základě provedené revize nářadí v měsíci dubnu jsme se rozhodli, že nebudeme investovat do oprav, ale vytřídíme špatné a neopravitelné nářadí. Stalo se
tak, nářadí jsme vyřadili z evidence a prostor přichystali na nové pomůcky. Pilně jsme
pracovali i na očistě jeviště, které bylo po provedené elektroinstalaci velmi znečištěné. Probíhaly také zednické práce, kterých se zručně ujal náš člen Martin Hradil.
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V těchto dnech vybalujeme a třídíme nové zakoupené pomůcky, které jsme zakoupili na základě přidělené dotace MŠMT – program VIII – neinvestiční dotace. O dotaci jsme požádali v listopadu 2015 a věřili, že nás zařadí do výše uvedeného programu.
Plánujeme ještě další akci a to je vymalování prostoru šaten házené, snad se nám
dílo podaří.
Chtěla jsem jen tím vším upozornit na to, že se neustále v Sokole něco děje nebo
koná.
Kdo by měl z řad občanů Dřevohostic a blízkého okolí zájem, může přijít s dobrým
nápadem, myšlenkou nebo podporou do dalšího období mezi nás.
Se sokolským pozdravem „NAZDAR“
Kvûta Masaﬁová – ekonomka T. J. Sokol Dﬁevohostice

Zámek plný strašidel
Děkujeme všem dětem a jejich rodičům, že se nebáli vstoupit do říše strašidel.
Mohli se v ní seznámit se strašidly, která žijí v dřevohostickém zámku a jeho okolí.
Většina z nich se už bojí vycházet na denní světlo, tak je můžete spatřit pouze potmě. Život strašidla je nudný, tak je rádo, když se může připravit na vzácnou návštěvu ze světa lidí. Vymýšlí, jak lidi překvapit a taky trochu potrápit.
Letos byly lidské bytosti dobře vybavené a krásně osvětlené. To se nám to straší.
va‰e stra‰idla
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Tenisový turnaj čtyřher
„Dřevo-veterán 2016“
Veteránský turnaj čtyřher v Dřevohosticích se uskutečnil za velmi pěkného počasí v sobotu 23. září 2016. I když účast byla daleko menší, než si organizátoři slibovali, tak se turnaj docela povedl. Chlapi si zavzpomínali na své začátky v 70. a 80. letech minulého století, kdy byla založena soutěž venkovských družstev v tenisu
neregistrovaných, která se postupem času stala soutěží veteránskou. Všichni hráči,
kteří se turnaje zúčastnili, hrají tenis rekreačně doposud. Vždyť tenis je opravdu hrou
na celý život. Každý už máme nějaký ten zdravotní problém, ale to nás nemůže odradit, abychom si svůj zamilovaný sport aspoň občas nezahráli, říká jeden z bývalých
tenisových matadorů, bezmála 70letý Tonda Rygál z Přerova, který ze zdravotních
důvodů sice nehrál, ale za kamarády se přijel podívat.
Hlavní organizátor turnaje Laďa Sigmund zase zavzpomínal, jak kdysi nechyběl na
žádném utkání Spartaku Přerovských strojíren. „Chodil jsem na starou tribunu, která
už nyní dosloužila, a tam jsem viděl všechny naše nejlepší tenisové hráče a hráčky
tehdejší doby. Většinu z nich mám podepsaných, včetně wimbledonského vítěze Jana
Kodeše a wimbledonské finalistky Heleny Sukové st., a dokonce i našeho v historii
stále nejlepšího hráče Ivana Lendla. Kdysi jako mladý kluk jsem chtěl v Bochoři rozměřit tenisový dvorec a chyběly mi rozměry, přeskočil jsem dřevěný mantinel na přerovských kurtech a ve svátečních polobotkách jsem si stopoval kurt. Tehdy mě uviděl František Šášek, výborný hráč a pak první profesionální tenisový trenér v Přerově,
pocházející z Prostějova. Nejprve mi trochu vynadal, že šlapu po kurtě v botech s podpatkem, ale když jsem mu řekl, proč to dělám, tak zavolal tehdy vynikající přerovskou
hráčku Zdenu Novotnou a řekl jí, ať mě v šatně z pravidel namaluje plánek dvorce.
Tehdy to byl pro mě vlastně takový papírový poklad.“
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Chlapi z Troubek a Věrovan Jirka Frehar a Jarda Himr zase vzpomínali na Vojtu
Zonu a výborného sportovce i člověka, který už bohužel není mezi námi, Bořka Otáhala z Tovačova.
Na svého tátu, vynikajícího ostravského tenisového hráče i trenéra Jana Svobodu, který působil krátce také v Přerově, zavzpomínal výborný veteránský tenista Honza Svoboda z Přerova. Právě s Honzou jsem měl tu čest si zahrát tento turnaj, který
jsme nakonec vyhráli.
Výsledky veteránského turnaje „Dřevoveterán 2016“
1. Jan Svoboda (Přerov) – Ladislav Sigmund (Hradčany)
2. Vlastimil Pecháček – Josef Srovnal (oba Dřevohostice)
3. František Chytil (Přerov) – Břetislav Vaculík (Hradčany)
4. Jiří Frehar (Troubky) – Jaroslav Himr (Věrovany)
5. Karel Jakubál – Ota Kubíček (oba Dřevohostice)
Všichni účastníci tohoto turnaje si slíbili, že pokud to za rok půjde, sejdou se na
dřevohostických kurtech znovu.
Ladislav Sigmund

Pramínkův školní rok
2015/2016
„Tak to máme za sebou“, vydechly si všechny pracovnice naší školky a některé maminky našich dětí, když naposledy vymáchaly hadry „zemovky“ v čisté vodě a pověsily je k sušení vedle smetáčků, smetáků, lopatek, stěrek a všeho rozmanitého náčiní potřebného více jak 14 dnů k úklidu
po snad poslední „interierové“ rekonstrukci školky. Konečně jsme se dočkaly dne, kdy
naše představy o hezké, útulné školce začaly nabývat skutečných rozměrů.
Školní rok 2015/2016 byl pro školku v Dřevohosticích jeden z nejzásadnějších, co se
týká její přeměn, a to nejen z hlediska přestavby, ale i toho „lidského“. Celý rok jsme se
věnovali opravám, úklidům, rekonstrukcím, změnám a to naprosto ve všech oblastech.
A tak jak se běžně bilancuje v prosinci, my učitelé bilancujeme v srpnu. Přes milion a půl
stály všechny úpravy a opravy v roce 2015/2016. Nejzásadnějších bylo pět: absolutní
rekonstrukce třídy pro děti 2leté, včetně všeho příslušenství (WC, umývárny, šatny), regulace otopného systému, přestavba balkonů a čela budovy MŠ a výměna všech oken
a vchodů a vybudování zabezpečovacího systému (elektronického vrátného). A nezůstalo jen u nich. Všechny prostory budovy jsou krásně vymalovány, generálně vyčištěny, v hernách a třídách jsou nové koberce, šatny v patře jsme proměnily do Beruškova
a Včeličkova. Dekory zdí se pyšní jejich zbarvením včetně černých teček beruščiných
a hnědých proužků včeliččiných. Závěsky, záclonky, květináčky a spousta drobných dekorací doplňují interiéry do tónu a atmosféry názvů tříd. Stále ještě pracujeme na dalším
dotváření, nechceme něco uspěchat, a tak se vždy radujeme z každé drobnosti, kterou
objevíme nebo vymyslíme pro doladění. Letos jsme se obzvláště těšily na reakce dětí
a rodičů, až přijdou do nové, voňavé školky.
Dﬁevohostick˘ zpravodaj 3/2016
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Tímto velmi děkuji panu starostovi
za celoroční intervenci, pomoc, vstřícnost a toleranci při řešení snad milionu problémů v souvislosti se špatným
stavem budovy školky, které jsem mu
nosila na velkém talíři snad každý týden. Jeho slova s nádechem postesknutí: „Ach jéje, paní ředitelko, každá
vaše návštěva nás stojí hodně peněz“,
se nade mnou vznášela celý rok. Vím
však, že v dobrém slova smyslu a že
je zapotřebí s velkou vážností taktéž
poděkovat Radě městyse Dřevohostice. Bez jejich pochopení a dobré vůle
bychom tak daleko nedošli.
Děkujeme paní Ondruškové, paní
Bittnerové, paní Šaradínové, paní Janotové, paní Doležalové a panu Vlachovi za ochotu a pomoc při úklidu
školky po rekonstrukci.

30

Dﬁevohostick˘ zpravodaj 3/2016

Kroniky zaznamenají velké změny a rok 2016 stane se rokem proměn školky. Nejen však se bouralo, stavělo, zdilo, opravovalo, také jsme si s dětmi hráli, cvičili, zpívali, tančili a prožívali různé radosti světa dětí. Dokonce i v době hlavních prázdnin,
kdy je školka běžně uzavřena, na všeznámé akci 23. Setkání dechových hudeb v Dřevohosticích jsme si s dětmi ještě zatančili a doslova mezi kapkami deště! Někteří naši
předškoláčci se ještě naposledy těšili na to, jak předvedou své taneční umění. Přesto, že zahájení dechových hudeb prosvítilo ostré sluníčko, během okamžiku se nebe
zakabonilo a čas našeho vystoupení už nenabízel ani kousíček modrého nebe. Čekali jsme a čekali a i když už pršelo notnou dobu, nevzdali jsme to. V jediném okamžiku, kdy vypadalo, že se oblaky rozestoupily a děti tanečním krokem vyšly vstříc
lidovým melodiím, parket se změnil v jednu velikou kaluž vody! Všechny písně zazněly a všechny děti tančily za obrovské podpory publika! „Déšť ať si prší, nás to prostě baví!“ Na věky zůstanou zaznamenány promočené tvářičky
dětí okem fotografa. Nenajdete
ani jednu zoufalou, či uplakanou!
Poslední mávnutí s posledním tónem písně „Co to tam šupoce....“
a vřelý potlesk publika! Děti si zaslouží obdiv a pochvalu!
Snad příště na nás sluníčko nezapomene a snad nám bude svítit po celý nový školní rok nejen
z výšky nebeské, ale i v našich
duších….
Ilona Zapletálková, ﬁeditelka M·
Pramínek
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Ze základní školy
Prázdniny ve škole
Neznám snad nikoho ze školy, kdo by se netěšil na prázdniny. Hůř
jsou na tom rodiče mladších školáků. „Prázdniny jsou fajn, ale já nemám tolik dovolené a babičky taky ne …“ stýskají si často rodiče. Jakmile tedy vyšla výzva Ministerstva práce a sociálních věcí, nezaváhali jsme. Získat dotaci na projekt pořádání příměstských táborů a prodloužení pracovní doby školní družiny se v těžké
konkurenci podařilo, a tak strávilo cekem třiatřicet dětí dva týdny z letošních prázdnin
ve škole. Možná si myslíte, že tohle týrání si chudáčci malí nezaslouží, protože tak moc
přece nezlobili.
Paní vychovatelky Pavlína Albertová, Petra Jančíková a Milada Doležalová se ale postaraly, aby měly děti prázdniny jaksepatří. Přestože počasí se k nám obrátilo zády, věnovali jsme se jak sportu a poznávání přírody, tak zábavě a relaxaci. Vydali jsme se do
Nahošek za daňky, do zemědělského družstva podívat se na nová telátka, ale i na zmrzku, soutěžili jsme a hráli hry.
„Nejlepší byl slalom v kolečkách. Jezdili jsme kolem kuželů a pak jsme po sobě házeli balonkama,“ tvrdí shodně Ondra a Lenka z 5. třídy. Jejich spolužačce Báře se nejvíc líbila vodní střelba na vršky z petek: „Vyráběli jsme si týmové vlajky a soutěžili proti
sobě.“ Ondra se pochlubil: „Samozřejmě jsme vyhráli my, Sporťáci!“ „Tábor byl bezva
a příští prázdniny jdeme do toho klidně zase!“ svorně tvrdí všichni účastníci.
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„To jim můžu slíbit,“ shrnula Nataša Kučerová, ředitelka školy, „operační program Zaměstnanost pojede ještě o příštích prázdninách a po celé dva školní roky. Pak musíme
zpracovat takový scénář, aby byl pro rodiče finančně udržitelný a zároveň abychom mohli tábor i prodloužení doby, kdy děti pobývají v družině, zabezpečit. V rámci programu
bude nově vybaveno jak oddělení družiny, tak školní zahrada podnětnými hrami a zařízením, které nám pomůže rozvíjet výchovu k volbě povolání i sportovní, rekreační a tvůrčí činnost dětí.“
NK

Bezpečná cesta do školy
Dopravní výchově věnujeme na naší škole velkou pozornost. Pravidla chování
chodců si děti osvojují už v 1.–3. třídě. Pak se žáci věnují tématu Cyklista. Čtvrťáci se
připravují na získání průkazu cyklisty, své vědomosti si ověřují na dopravním hřišti.
Během roku připravujeme několik dopravních akcí. Letošní rok jsme zahájili týdnem
zaměřeným na dopravní prevenci. Děti si zopakovaly, jaká nebezpečí na ně mohou
číhat při cestě do školy, připomněly si pravidla chování chodců a cyklistů. Hlídky sedmáků provedly kontrolu cyklistů s cílem zjistit, v jakém stavu mají děti kola a jestli
opravdu používají cyklistickou přilbu a reflexní prvky na oblečení, aby je bylo v silničním provozu dobře vidět. Znovu se ukázalo, že teoretické vědomosti děti mají,
avšak v praxi je moc nepoužívají. Sedmáci se proto rozhodli pro dodatečnou akci.
Připravili si ukázkově vybavené kolo, jeden z nich se oblékl za správného cyklistu
(světlé oblečení s reflexními prvky, cyklistická přilba) a tato skupinka se vydala po třídách 1. stupně šířit osvětu. Věříme, že si děti z jejich přednášky něco zapamatují, svá
kola vyladí a při příští kontrole už budeme rozdávat všem vzorným cyklistům bonbóny s pochvalou.
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Dřevařské sympozium Bystřice pod Hostýnem
V pátek 16. září jsme se vypravili na zajímavý výlet do Bystřice pod Hostýnem a to
na dřevařské sympozium. Náš pan průvodce nám nejdříve pověděl, co všechno se
vyrábí ze dřeva, ze kterého dřeva se vyrábějí sochy, jaké dřevo používáme na nábytek, a pak nás provedl. Viděli jsme spoustu vytesaných soch, jedna byla hezčí než
druhá, například skřítka, psa, pannu, šneka. Líbil se nám velký a malý Pinochio, kterým jsme mohli i hýbat. Dívali jsme se, jak řezbář tvoří sochu ovečky motorovou pilou. Prohlédli jsme si i dřevořezby jako obrazy. Na jedné jsme zblízka viděli větve stromů a z dálky to byl medvěd. Na závěr jsme si vyráběli dřevěného ptáčka a lízátko
a vyryli jsme si dřevěné sluníčko či srdce.
dûti z 5. tﬁídy

Návštěva zámku
Na konci září jsme se vypravili s šestou třídou na zámek v Dřevohosticích. Tam nás
uvítal pan kastelán a zavedl nás do jedné místnosti, která mi připadala jako moderní
třída. Tam jsme si pustili pohádku o tom, jak člověk přišel k ohni. Potom jsme si povídali, jak to chodilo na vesnicích, když začalo hořet. Pak jsme šli do hasičského muzea, tam jsme si prohlíželi hasicí stříkačky z 19. století. Jedna byla ze dřeva a neměla hadici, ta druhá byla železná a hadici měla, protože byla vyrobena později. Jednu
stříkačku jsme si vytáhli ven ke kopce slámy. Pan kastelán nám řekl, že se máme rozdělit na tři skupiny – na hasiče, nezbedné děti a občany Dřevohostic. Společně jsme
potom zapálili a uhasili oheň. Nakonec jsme si mohli hrát. Nejzajímavější bylo, když
nám pan kastelán ukázal, jak se vyrábějí puchýře.
Kateﬁina KlvaÀová
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Adaptační pobyt 6. třídy
Na začátku školního roku nám do třídy přibylo 6 nových spolužáků. Abychom se lépe
poznali mezi sebou i s učiteli, jeli jsme na třídenní pobyt do Hostýnských hor. Pobyt připravila třídní učitelka Růžena Jakubálová s pomocí pana učitele Marka Foukala. Během
víkendu za námi přijela i paní učitelka Jana Číhalová a Petra Bartušková.
Ubytování bylo v pěkném prostředí střediska TON na Tesáku, sice trochu retro, ale to
nám vůbec nevadilo. Program byl pestrý, hodně jsme se nasmáli, každý si přišel na své.
Zápasili jsme s mapou, abychom zjistili, jak je „to“ ještě daleko. Po túrách jsme padali
únavou a ošetřovali puchýře.
Statečně jsme vyšli na Hostýn, kde nelze minout stánky s občerstvením a suvenýry.
Zdolali jsme také rozhlednu Marušku na Trojáku, kde nám nevadil ani déšť. Také jsme
obešli vrchol Čerňavu, dozvěděli se, k čemu sloužila v minulosti klauza a nahlédli do partizánského bunkru. Během cesty jsme si měli stále co povídat, tak to rychle uběhlo. V sobotu se vydařil táborák s opékáním špekáčků a zpěvem při kytaře.
Všichni se aktivně zapojovali do společných her a zábavy. Celý pobyt jsme si hezky
užili a v pondělí jsme se všichni sešli ve škole jako jedna bezva parta.
kolektiv ÏákÛ 6. tﬁídy a RÛÏena Jakubálová
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Taliáni v Dřevohosticích
23. května 1915 vyhlásila Itálie Rakousko-Uhersku válku. Obyvatelé jižních Tyrol
byli z míst předpokládaných bojů přesunuti do vnitrozemí a rozděleni do jednotlivých
obcí. Okresní hejtmanství smluvilo ubytování 150 uprchlíků v Dřevohosticích. 7. června dopoledne došel do Dřevohostic telegram: Do Bystřice pod Hostýnem přijede na
nádraží transport italských uprchlíků. Ráno 8. června v 6 hodin byl přistaven příslušný počet povozů na převoz uprchlíků do Dřevohostic.
Uprchlíci byli ubytováni v Dřevohosticích v domech číslo 16, 17, 25, 28, 35, 38,
65, 66, 85, 87, 88, 121, 132, 172, 181, 203, 208 a 237. Byli to příslušníci italské národnosti z obcí Caldonazzo, Levico a Bosentino. Nemajetní uprchlíci dostávali podporu 70 haléřů na den. Později byl obnos několikrát zvýšen až na 1 korunu. Majitelé
domů obdrželi dle ubytovacího zákona 2 haléře za osobu a den. Uprchlíci měli od
1. října 1915 v Dřevohosticích vyučování v italském jazyce v budově zemské hospodářské školy na Novosadech. 40 dětí vyučovala učitelka Konstantina Gasperi. Uprchlíci měli i svého faráře, který sloužil italsky mši v neděli odpoledne. Schopní uprchlíci
byli vyzývání k polním pracím, dostávali mzdu 1,40 až 1,80 denně.
Za jejich pobytu se jim v Dřevohosticích narodilo 7 dětí. V Dřevohosticích zemřelo 13 uprchlíků, 4 staří, 8 dětí a 28letý dělník v cukrovaru Jan Rufili, který zemřel 19. října 1918 na španělskou chřipku až po odjezdu zdravých uprchlíků. Italští uprchlíci odjeli do vlasti 3. září 1918. Jižní Tyroly, odkud byli uprchlíci v Dřevohosticích, připadly
po 1. světové válce Itálii (toto jsem našel v první kronice Dřevohostic). V Dřevohosticích bydleli 3 roky a 3 měsíce, místo předpokládaných dvou měsíců.
Dále připojuji vzpomínky mého otce Františka Kužela na „Taliány“.
Za světové války byli v Dřevohosticích Taliáni vystěhovaní od Rovereta. Nejvíce
jich bylo ve staré škole (č. 121), mívali jsme tam na hůře složený ječmen. Když jsme
pro ječmen chodili přes síň, kde měli Taliáni nábytek a různé haraburdí až po strop,
byli tam natlačeni a Taliánky se věčně přehadovaly. Měly zvláštní drdoly, vlasy spletené do lelíků a stočené až na vrch hlavy, ne jak naše ženy. Hodně jich bylo ve vrchním mléně (nyní DSD), u Kučerků (Náměstí č. 66) u Kuželů č. 172, ve dvoře velkostatku a jinde. Chleba z kukuřičné mouky jim pekl Menšík v Židovské ulici (nyní
bytovka v Mlýnské ulici). Větší chlapci na uprchlické děti povolávali „porko taliano“,
učitelka jim smutně říkala „chlapsi, to neřikete, to neny pekny“. Taliánky měly většinou svoje chalupy, kde chodily nakupovat mléko, vejce, brambory a hlavně zelí z bečky (to měly velice rády). Měli jsme je pojmenovaný, to je naša Taliánka, Kojeckova,
Ejemova a jiné. Ejemova Taliánka často říkala „za ave mesic fertig válka“ (za dva měsíce konec války). V čísle 172 u stréců Kuželů měli taliánskou rodinu v místnosti od
Turovic. Staré Talián tam pletl koše z loupanýho proutí. Také ostatní dělali různé výrobky z proutí a z olšového dřeva dřeváky, které vyměňovali za dřevo a potraviny.
Měli jsme hodně italských kamarádů, kteří nás učili italsky a my je česky.
Když odjížděli na žebřiňácích volal na nás radostně náš kamarád Alesander lámanou
češtinou: „Doma se budu mít lépe, bude moc pomerančů, fíků a jiného ovoce“.
Franti‰ek KuÏel
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Inovace s tradicí
V obchodním světě je nemožné přešlapovat na místě, pracovat se zastaralými
technologiemi a přitom očekávat firemní růst či vyšší zisk. Společnosti se musí neustále vyvíjet a současně zachovávat kvalitu výrobků a služeb. Touto filozofií se řídí
i dřevohostická firma DSD-Dostál, a.s.
Historie podniku sahá až do roku 1936, kdy byla v Dřevohosticích založena dílna
se zaměřením na drobné zámečnické práce či opravy hospodářských strojů. Po jejím zestátnění v roce 1952 se navrátila do soukromého vlastnictví až v roce 1991, kdy
byla založena firma DSD-KOVO s.r.o. V akciovou společnost se proměnila v roce 1998
a ve stejné formě funguje dodnes.
Růst počtu zaměstnanců i objemu zakázek znamenal, že již nebylo možné řídit
společnost z jednoho centra. DSD-Dostál, a.s. má nyní pracoviště v Dřevohosticích,
v Přerově, ale i v nedalekém Holešově. Přerovské sídlo najdete v objektu Energoprojekta na ulici Dluhonská, kde je umístěno obchodní a konstrukční oddělení. Do výrobní haly v areálu fy. MGM Holešov je umístěna hlavní výrobní činnost společnosti.
Zde bylo přesunuto některé stávající výrobní zařízení z Dřevohostic, ale zde jsou také
umístěny nově zakoupené výrobní stroje, jakými je např. vláknové laserové řezací
centrum, ohraňovací lisy nebo plazmové pálící centrum.
DSD-Dostál, a.s. se již tradičně účastní strojírenských veletrhů jak v České republice, tak v německém Norimberku, firma se prezentovala mimo jiné i na všeobecném strojírenském veletrhu v Paříži.
Protože se naše společnost zabývá především výrobou zařízení na manipulaci se
sypkými hmotami, jako je cement, vápno či písek, hlavními odběrateli těchto výrobků jsou především vápenky a cementárny. Nejvíce zakázek se uskuteční v rámci České a Slovenské republiky, ale výjimkou ani není dodávka výrobků do The Ohorongo
Cement ve městě Otjozondjupa v Namibii, v současné době je ve výrobě 13ti tunový rotor drtiče cementu pro zákazníka z Hondurasu.
DSD-Dostál a.s. zaměstnává téměř 50 lidí a dalších 10 pracuje ve firmě na krátkodobý úvazek z pracovních agentur. Společně se tito zaměstnanci podílí na výrobě
technicky náročných zařízení s pomocí unikátních postupů, díky čemuž zajišťují, že
i firma z Dřevohostic zůstává na trhu i nadále velmi konkurenceschopnou.
Ing. Martin Macháãek
ﬁeditel spoleãnosti
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Starosta děkuje
• panu Ladislavu Sigmundovi za precizní provedení rekonstrukce slunečních
hodin na zvonici
• paní Kateřině Roučkové, která našla a přinesla na radnici peněženku plnou
dokladů a peněz. Majitel peněženky děkuje rovněž.

IV. cyklopouť ku sv. Kryštofovi
Cyklisté z Dřevohostic a okolí se v neděli 18. září znovu v hojném počtu zúčastnili tradiční cyklopouti ku sv. Kryštofovi, jehož boží muka jsou na příkré rusavské stráni zvané Grapy. Kdo by nechtěl být celý rok pod neviditelnou ochranou tohoto oblíbeného světce, který je patronem všech poutníků, tj. i cyklistů. Posledně jsme se
dohodli, že příště dovezeme v batohu kámen. Jeho velikost je libovolná, co kdo uveze. Boží muka jsou totiž křehká a kameny poslouží ke zpevnění základu. Dobrý hostýnský kámen se dá najít i 200 m od místa, takže kdo byl mazaný, nabral si ho tam. Někteří vezli kameny až z domu. Účastníků bylo něco přes 20 a zhruba tolik bylo
i kamenů.
Občerstvení, zhodnocení akce a sdělování dojmů bylo jako vždy na základně všech
správných cyklistů v hostinci Na Špici v Dřevohosticích ten den odpoledne kolem
16. hodiny. Duchovní otec této akce pan Zdeněk Krutil připravil pro všechny účastníky výbornou zelňačku. Zde bylo po delší debatě dohodnuto, že po konzultaci s obcí
Rusava a původním autorem dr. Vidermanem z Hulína zhotovíme masívnější boží
muka s šindelovou střechou a smrkovou rozsochou. Snad nám to nadšení vydrží až
do roku 2017, kdy je chceme realizovat.
Laìa Sigmund a Zdenûk Krutil – organizátoﬁi akce
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Turzovka 2016
Rok se s rokem sešel a naše skupina opět vyrazila vyzvat pár kopců po cestě na
slovenský Makov. Ačkoliv jsme při výjezdu z Dřevohostic trochu drkotali zuby, čekal
nás, stejně jako minulý rok, víkend s nádherným počasím a skvělou, ačkoliv početně tentokrát menší, partou.
Vyrazili jsme plni nadšení a energie ve směru na Vsetín. Cesta probíhala naprosto
pohodově, všichni jsme si krásně sedli tempem, nikdo z nás se netrhal ani na začátku ani na konci. Do nosu jsme si dali ve Velkých Karlovicích jako posilnění před kopci u hranice se Slovenskem. A že bylo potřeba! Jako vždy, ne všichni jsme měli najeto. Se spoustou hekání se nám však nakonec podařilo vyškrábat se na Pindulu, kde
jsme si dali vrcholovou zastávku s výhledem do údolí k našim sousedům. Jakmile
jsme popadli dech, trochu si odpočinuli a pokochali se výhledem, dali jsme se s radostí z kopce dolů (komu by se také z kopce s radostí nejezdilo).
To nejzajímavější nás však teprve čekalo. Po sjezdu do Makova, příjezdu do penzionu a sundání přebytečné výbavy nás čekala cesta na samotnou Turzovku. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jedna jela na kolech celou cestu a druhá si dojela jen
pod kopec a zbytek cesty až na poutní místo došla pěšky.
První skupinu čekalo ještě mnohem více hekání do kopců a terénních sjezdů než
po cestě do Makova. Nechyběla zajížďka na blízký pěkně strmý kopec, sjezdem vynucená nechtěná návštěva cizího dvora, terén jako z časopisu a nějaká ta občerstvovací zastávka. Po příjezdu na poutní místo už všechny přivítal na kopci již dostavěný kostel s vyhlídkovou věží.
Druhá část měla poklidnou cestu. Dojeli, kola zamkli a vyšli pěšky až nahoru. Dokonce
natrefili zrovna na konec svatební veselky a dostali pohoštění od svatebčanů. Poklidnost cesty se vytratila ve chvíli, kdy se začaly hledat klíče od zámku na kolo. Někdy se
to hold sejde a klíčům je dobře v brašně na Makově. Při štěstí v neštěstí se dotčení naštěstí vyhnuli okružní jízdě a s půjčenou pilkou se zámkem provedli krátký proces.
Po příjemně stráveném večeru u ohně následovala cesta zpět. Na konci následujícího dne všichni po cyklistických patáliích skončili opět na Moravě a ukončili tak další úspěšný ročník výjezdu na Turzovku. Za rok zase na viděnou!
Tomá‰ Kremel
Dﬁevohostick˘ zpravodaj 3/2016
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Z naší knihovny
Z obecní knihovny zdravím všechny čtenáře. S přicházejícím podzimem bychom
možná měli mít přece jen víc času na čtení, tak se vás pokusím nalákat na výčet nejnovějších knih. Koncem září byly např. dodány: Jo Nesbo – Syn, Kristina Ohlsson –
Miovo blues, Nora Roberts – Ostrovy splněných snů, Randy Meyers – Pohodlné
lži, Jackie Collins – Zpověď divošky, Alec Palmer – Kamenní strážci, Lucia Sasková – Zlatokopka, Zdenka Hamerová – Klejinčino tajemství, Vladimíra Klimecká –
Druhý život Marýny G., Marika Šoposká – Sedmilhářky.
V říjnu k výběru z naší nabídky navíc přibude i další výměnný soubor knih z MěK
v Přerově.
V době od 19. do 23. září proběhla revize knihovního fondu. Prováděly ji odbornice
ze střediska MěK v Přerově a s inventarizací současně, podle platných pravidel aktualizace knihovny, vyřadily několik stovek starších opotřebovaných titulů. Tyto knihy jsou
umístěny ve vestibulu kina a bude uskutečněn jejich výprodej. A to je další z mnoha důvodů, proč v nejbližší době navštívit knihovnu – třeba si některou z vyřazených knih vyberete a malým peněžním obnosem přispějete na nákup nových knížek.
Tû‰ím se na vás
Ludmila Valãíková

Odpadové hospodářství
Vážení spoluobčané,
odpadové hospodářství je oblast, které je potřeba stále věnovat naši pozornost.
Nejen z důvodu, že se zvýšil počet kontejnerů na biologický odpad rostlinného původu, ale také z důvodu pořádku kolem těchto kontejnerů. V tom máme ještě rezervy. Obecně lze konstatovat, že dostupnost a četnost těchto kontejnerů naplňuje požadavky nás občanů. Pokud však ovšem někteří z vás cítíte, že tyto kontejnery by
měly být umístěny i na jiných místech, předejte nám prosím tuto informaci, abychom
ji mohli zapracovat do plánů na příští rok 2017. V současnosti připravujeme rozšíření sběrných hnízd v lokalitách ulic Chmelín a Sadová. Sběrné hnízdo bude zpočátku
obsahovat kontejnery na plast a na barevné a bílé sklo.
Někdy sběrná hnízda vypadají jako smetiště a hyzdí své okolí, což nás velice trápí. Tomu bychom do budoucna chtěli předejít určitým ohrazením těchto hnízd s přístupem jen z jedné strany.
Pokud budete mít cestu kolem našeho úřadu a ještě nemáte sběrné tašky na tříděný odpad – sklo, papír a plasty, můžete si je zdarma vyzvednout na úřadu městyse. Tašky slouží jako další možnost třídění odpadů z domácností tak, aby směsného
odpadu, který končí v našich popelnicích, bylo co nejméně.
Jaroslav Janãík
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Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo městyse Dřevohostice na svém 11. zasedání schválilo novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, která stanovuje podmínky pro pořádání, průběh a ukončení
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.
Doba nočního klidu je definována zákonem o přestupcích jako doba od 22. do
6. hodiny. Noční klid je tedy regulován přímo na úrovni zákona, a to z důvodu celospolečenského a státem chráněného zájmu na jeho ochraně.
Tato vyhláška vychází ze skutečnosti, že podle novely zákona o přestupcích
č. 204/2015 Sb. s účinností od 1. října 2016 obce nebudou mít možnost udělovat výjimky z doby nočního klidu prostřednictvím rozhodnutí příslušného orgánu obce, neboť
výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná, budou moci obce stanovit přímo v textu obecně závazné vyhlášky.
Pokud jde o konání různých kulturních či společenských akcí, tak je nutno zdůraznit,
že v České republice není žádným zákonem omezeno konání těchto akcí. Zákon o přestupcích pouze stanovuje, že za přestupek se považuje rušení nočního klidu, který
je vymezen dobou od 22. do 6. hodiny. Pokud pořadatelé těchto akcí respektují
dobu nočního klidu a neobtěžují ostatní občany hlukem, lze tyto akce konat i po
22. hodině. Pořádání koncertů či zábav je tedy plně v kompetenci pořadatelů.
Jaroslav Janãík

Pokud si chcete uspořádat ohňostroj,
tak jen do 22. hodiny!

42

Dﬁevohostick˘ zpravodaj 3/2016

Městys Dřevohostice
Zastupitelstvo městyse Dřevohostice
Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2016,
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték
a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
Zastupitelstvo městyse Dřevohostice se na svém zasedání dne 22. 9. 2016 usnesením č. 10
usneslo vydat na základě ust. § 10 písm. b), § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních
a kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků
Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték, lze
provozovat pouze v době od 08:00 do 02:00 hodin.
Čl. 2
Oznamovací povinnost
Pořadatel podniku uvedeného v čl. 1 je povinen oznámit nejméně 5 dnů před jeho konáním
Úřadu městyse Dřevohostice:
a) jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu pořadatele; je-li pořadatelem právnická osoba, název či
obchodní firmu, sídlo a označení osoby, která za tuto právnickou osobu jedná,
b) označení druhu podniku (opakujících se podniků), dobu a místo konání včetně údaje o jeho
počátku a ukončení,
c) předpokládaný počet účastníků tohoto podniku,
d) počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení,
e) údaje o osobě pověřené pořadatelem podniku k osobní spolupráci s orgány veřejné moci,
pokud pořadatel podniku tuto osobu určí,
f) údaje o osobách, které poskytly k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má podnik konat,
g) lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání podniku, a způsob tohoto úklidu, jde-li o místa,
která nejsou určena a zřízena pro pořádání uvedených podniků,
h) způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při pořádání akce 1),
i) způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární
ochrany2), pokud tak nebylo oznámeno dle obecně závazné vyhlášky městyse o požární
ochraně při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.
Čl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
Jaroslav Janãík, v.r.
místostarosta
1)
2)

Petr Dostál, v.r.
starosta mûstyse

§ 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
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Společné zasedání finančního
a kontrolního výboru Zastupitelstva
městyse Dřevohostice
Dne 19. 9. 2016 se uskutečnilo společné zasedání finančního a kontrolního výboru. Náplní byla kontrola městyse Dřevohostice.
Předmětem kontroly finančního výboru byla:
1. Kontrola průběžného hospodaření městyse
Byl předložen Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu městyse Dřevohostice k 19. 9 2016.
Dále byly předloženy zůstatky na bankovních účtech.
2. Kontrola návrhu rozpočtového opatření č. 6/2016
Finančnímu výboru bylo předloženo rozpočtové opatření č. 6/2016. Na straně příjmů i výdajů částka 60.000,- Kč. Finanční výbor nemá výhrady k předloženému materiálu.
3. Kontrola návrhu rozpočtového opatření č.7/2016
Finančnímu výboru byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 7/2016. Na straně příjmů i výdajů částka 1.760.645,- Kč. Finanční výbor nemá výhrady k předloženému materiálu.
4. Kontrola nákladů společenských akcí konaných městysem
Finančnímu výboru byl předložen seznam společenských akcí pořádaných městysem
Dřevohostice spolu s hospodařením uvedených akcí:
• Setkání dechových hudeb 2016
výdaje celkem:
299.750,- Kč
příjmy celkem:
243.635,- Kč
rozdíl:
- 56.115,- Kč
Předmětem kontroly kontrolního výboru byla:
1. Kontrola zápisů Rady městyse Dřevohostice
Kontrolnímu výboru byly předloženy zápisy z jednání Rady městyse Dřevohostice č. 38
ze dne 27 6. 2016, č. 39 ze dne 18. 7. 2016, č. 40 ze dne 23. 8. 2016 a zápis č. 41 ze
dne 5. 9. 2016. Kontrolní výbor nemá výhrady k předloženému materiálu.
2. Kontrola Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva městyse Dřevohostice
Kontrolnímu výboru bylo předloženo Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva městyse
Dřevohostice konaného dne 30. 6. 2016.
3. Kontrola zápisů z jednání komisí
Kontrolní výbor byl seznámen se zápisy chůze bytové a sociální komise Zastupitelstva
městyse Dřevohostice ze dne 20. 7. 2016 a 1. 9. 2016. Dále pak se zápisy kulturní komise ze dne 14. 9. 2016 a 22. 6. 2016.
4. Kontrola návrhu vyhlášky č. 1/2016
Kontrolnímu výboru byl předložen návrh Obecně závazné vyhlášky č.1/2016, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních
a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku. Členové kontrolního výboru nemají výhrady k předloženému návrhu vyhlášky.
Zpracoval: Ing. Petr Nedûla, pﬁedseda FV
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Kůrovec v našem lese
Vývoj kůrovců v dřevohostickém lese je silně ovlivněn výskytem václavky. Tato
houba svými pletivy prorůstá do dolní části kmene smrků a způsobuje červenou hnilobu ve smrkových porostech bez rozdílu věku. Toto oslabení se nepříznivě projevuje při přísušcích a zvýšených teplotách nad 30 °C ve stínu, kdy na slunečních expozicích dosahují teploty až 50 °C. V důsledku těchto činitelů dochází k chřadnutí smrku,
jenž se stává snadnou kořistí kůrovců. Mírná zima, nízká hladina spodní vody v podzimním období loňského roku a letos na jaře, nedostatek srážek v květnu a v 1. polovině června rozhodujícím způsobem ovlivnily gradaci kůrovce. Tento extrémní výskyt kůrovců trvá již 4 roky. Tak dlouhé trvání v posledních 100 letech v těchto
lokalitách nebylo zaznamenáno. Přes opatření v ochraně lesa, kladení lapáků, instalaci lapačů, operativní zpracování napadených stromů včetně odvozu vytěžené hmoty, byl výskyt kůrovce lokalizován ve 24 porostech na celkové ploše 2,68 ha. V letošním roce bylo vytěženo 1076 m3 kůrovcové hmoty, což je podobné množství jako
za rok 2015, kdy bylo vytěženo 1172 m3.
Vzniklou situací, která je celorepublikovým problémem, jsou nejvíce postiženy části Moravy, zejména lokality s nadmořskou výškou do 400 m, kde již se nedoporučuje vysazovat smrk. Musí být nahrazován listnáči jako dub, javor klen aj. melioračníí
dřeviny, které odolávají těmto podmínkám.
Důležité pozitivum je, že všechny vytěžené plochy budou neodkladně zalesněny
v kratší době, než stanovuje lesní zákon č. 289/1995 Sb. Tím budou vyloučeny jakékoliv ztráty na hospodaření.
Josef Kretek, lesní hospodáﬁ
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V plné síle oslavil v těchto dnech významné životní jubileum

Mgr. Zdenûk Smiﬁick˘,
pedagog, ředitel zvláštní školy Holešov, místopředseda Okresního výboru ČSBS v Přerově, zakladatel a předseda Vlastivědné společnosti Žerotín Dřevohostice, regionální historik a publicista, jehož procházky po pamětihodnostech městečka, vlastivědné přednášky a zájezdy jsou nabité odbornými znalostmi. Jeho nadšení pro zapomenutého
dřevohostického hudebního skladatele období baroka Josefa Schreiera je obdivuhodné. Svou trpělivostí a vytrvalostí dokázal, že skladby tohoto mistra se natrvalo dostaly
do povědomí české veřejnosti. Hodně tvůrčích sil, štěstí a spokojenosti přeje redakce,
Zastupitelstvo a Rada městečka Dřevohostice. K přání se přidává Mgr. Olga Bičišťová
a Mgr. Marie Sekerová, vedoucí Exkurzně vzdělávací základny Sobotka, při celostátním festivalu české řeči a literatury Šrámkova Sobotka a PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D.

Mgr. Zdenûk Smiﬁick˘ spoleãnû s kardinálem Dominikem Dukou u pﬁíleÏitosti provedení Vánoãní m‰e J. Schreiera v katedrále sv. Víta v Praze v prosinci 2012.

Ing. Franti‰ek Bednáﬁ,
středoškolský učitel, dlouholetý herec a režisér místního divadelního ochotnického souboru, autor několika regionálních
publikací, dlouholetý vedoucí redakce Dřevohostického zpravodaje, spoluzakladatel a moderátor dřevohostického Setkání dechových hudeb, vyhledávaný jazykový překladatel, se
v tomto období dožívá úctyhodných 90 let! Hodně zdraví, spokojenosti a elánu přeje redakce, Zastupitelstvo a Rada městečka Dřevohostice. K přání se přidává vedení akciové společnosti Pivovar Zubr a.s. Přerov.
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V˘znamné Ïivotní jubileum
si v měsících listopadu, prosinci 2016 a lednu 2017
připomenou tito naši spoluobčané:
91 let
Amálie Havlíková
87 let
Bohumil Ondrušek
František Žouželka
85 let
Helena Klimešová
Božena Večeřová
Bohumila Čechová
84 let
Emilie Svršková
Dagmar Kolíbalová
83 let
Milada Študentová
Milan Plhák

82 let
Stanislav Pokorný
Emilie Zbíralová
František Pokorný
81 let
Ludmila Seidlová
Naděžda Steigerová
80 let
Leopold Smiřický
Marie Mikešová
75 let
Jiří Jelínek
Milada Obručníková
Karel Šrámek
70 let
Vladimír Fuksa
Josef Říha

Karel Krutil
Oldřiška Nemcová
65 let
Zdeněk Grňa
Jaromír Domanský
Josef Zmeškal
Hana Sedlářová
Břetislav Vyroubal
60 let
Jiří Houda
Stanislav Novák
Štěpán Habčák
Vladimír Zbíral
Dagmar Sohlichová
Miroslav Haubelt
Antonín Vybíral
Zdeněk Krutil

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

Uzavﬁená manÏelství
Jakub Kokštejn a Lucie Srovnalíková ❦ Jaroslav Beneš a Jana Hybenová
Martin Zahrádka a Tereza Šimáková ❦ Jan Chytil a Veronika Jančíková
Milan Sedlář a Martina Šindelková ❦ Petr Menšík a Simona Žalmánková
František Švarc a Pavlína Skříčková

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

Narozené dûti
Tobiáš Tomčík ❦ Václav Urbánek ❦ Tadeáš Rouček ❦ Nikol Borošová
Miroslav Zdražil ❦ Eliáš Zehnálek ❦ Dominik Česelka

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

Z na‰ich ﬁad ode‰li
Josef Kratina ❦ Libor Križan ❦ Kamil Bahounek

VáÏení pozÛstalí, pﬁijmûte upﬁímnou soustrast nad ztrátou blízkého ãlovûka.
Dﬁevohostick˘ zpravodaj 3/2016
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Podívejte se na facebook
Mûsteãko Dﬁevohostice,
najdete tam plno zajímavých informací.

T. J. SOKOL D¤EVOHOSTICE
hledá
SPRÁVCE SOKOLOVNY
Požadujeme zvládání běžných údržbářských prací včetně úklidu
a časovou flexibilitu.
Byt 4+1 k dispozici za výhodných podmínek.
Podrobnější informace na tel.: 725 131 207 nebo 603 807 914
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„Nikdy nebudete ‰Èastní,
pokud budete pokraãovat v hledání toho,
z ãeho se ‰tûstí skládá.
Nikdy nebudete Ïít, budete-li hledat smysl Ïivota.“
George Orwell
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