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Úvodník
I malí a střední podnikatelé patří mezi základy života, komfortu a prosperity obce.
Je proto škoda, že jsou stále ještě částí
naší veřejnosti vnímáni dosti negativně. Přitom jsou to lidé, kteří opustili své zajeté
bubliny. Sami rozhodují o všech svých věcech, nejen o určitém větším či menším poli
působnosti jako my ostatní zaměstnanci.
Na všechno jsou sami a většinou po nikom
nic nechtějí. Nabídkou a cenou se musí přizpůsobit potřebám a menší kupní síle vesnice. Přitom by vám třeba rádi prodávali
zboží a služby světové extratřídy. Na vesnici to ale nejde. Někdy vedou malý tým lidí,
které většinou řídí tak, jak to cítí, protože na
žádné speciální manažerské kurzy jim peněz nevystačí. Musí být vynalézaví, vytrvalí, ba přímo houževnatí. Nesmí hledat překážky, ale řešení. Podnikání na malé obci
není cesta ke zbohatnutí, ale je to těžká řehole. Moc se nevyplácí, ale co s tím dělat?
Pomáhejme jim. Pokud budeme pomáhat
místním živnostníkům, budeme pomáhat
i sobě. Pořád ještě můžeme zvýšit využívání služeb místních podnikatelů obcí. Pořád
ještě nemusíme místním živnostníkům navyšovat nájemné v obecních prostorách.
A hlavně si musíme uvědomit, že pokud nepřijde zákazník, odejde živnostník. Na pracák, anebo si otevře provozovnu ve větším
městě. Tam, kde mu vytvoří vhodnější podmínky. A on jim zato město oživí, dá pracovní příležitost, věnuje jim svůj čas, elán
a energii.
Trochu si je hýčkejme, protože tu jsou
pro nás. Nevzdali se a svou činností obohacují celou obec a nejbližší region.
Petr Dostál, starosta
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Kaleidoskop obecních zajímavostí
Jak se vám líbí zatím ještě ne zcela opravená stodola na Holešovské ulici? Ta jediná byla vhodná k využití ze tří objektů, které tam na konci obce stály silně nahlodány zubem času a více a více chátraly. Větší přestavbě nebo změně využití objektů
bránil původnímu majiteli územní plán, a tak byla zdá se oboustranně výhodným řešením dohoda s obcí o zakoupení těchto
nemovitostí.
Jednoduchá zemědělská
stavba stodoly, dříve určená
k uskladňování sena nebo obilí,
je pěkně obdélníková. Výška
patra dosahuje k osmi metrům,
zdivo je cihelné a hodně zdravé.
Podlaha hliněná, asi tam byl
mlat, kde se oddělovalo zrno od
plev. Dvojice velkých, dříve asi
dřevěných, dnes plechových
vrat uprostřed delších protilehlých stran nám umožní průjezd
až na plochu pod hřbitovem. Ta
pak, rozdělena na dvě poloviny, bude sloužit
jako skládka stavebního materiálu a druhá jako
parkoviště osobních automobilů. Celý objekt
byl nově omítnut, napojen na elektrorozvod,
provedeno podbití včetně klempířských prací,
a abychom alespoň trochu zachovali původní
ráz a připomněli původní charakter, obložili
jsme objekt tmavou červenou cihlou a zvýraznili klenbu okenních překladů.
Dva zbylé objekty byly demolovány už loni.
Optické kabely uložené těsně pod terénem
nám trochu zkomplikovaly zřízení vjezdu na
plochu bývalé zahrady za stodolou. Správcům
sítí jsme vyhověli položením několika betonových rour do vjezdu a správci komunikací
jsme ještě navíc vyčistili příkop a všechny
propustky podél přiléhající silnice. Od hřbitova do kopce Šibence až k dálnici. Asi bychom se tady pomoci správy silnic nedočkali. Špatně je zde v době tání voda
navedena do okrajových příkop, proudí
a rozbíjí okraje silnic, ničí povrch vozovky,
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a tak jsme si sjednali nápravu sami. Snad alespoň silničáři opraví na Holešovské
všechny díry.
Stejně tak budeme muset vyčistit příkopy u „Debrňáku“ a hlavně u cukrovaru. Tady
únorové tání zcela ochromilo na tři dny dopravu do obce. Voda z polí se rozlila po vozovce v délce možná jednoho sta metrů. Příčinou byl zřejmě nevhodný zásah do sklonu odvodňovacích příkopů při nedávné rekonstrukci vozovky u cukrovaru. To už musí
posoudit odborníci, o nápravu na krajskou správu silnic bylo požádáno. Reálnější
se však zdá dohoda s místním zemědělským družstvem a společný postup k zabránění opakování se tohoto problému.
A co obecní zámecký bál? Dlouhá léta jsme se na ples scházeli v sokolovně...,
ovšem ta myšlenka, že jednou přeneseme obecní ples na zámek, ta tady byla už dlouho. Návštěvnost klesala, posledních pár let stagnovala někde u počtu 120 návštěvníků, a to byl hlavní důvod, proč ples pořádat na zámku.
Není bál jako bál. Dominujícím prvkem určitě byly pěkně nazdobené a připravené
zámecké prostory. Nemuseli jste tančit menuet nebo vídeňské valčíky, nemuseli jste
se procházet v kostýmu zámeckých pánů, přesto jste se zde hned cítili nějak noblesně. Tak nějak opravdu „plesově“. Málokterý z návštěvníků odolal, aby se nepřipojil na taneční parket. V hlavním sále zahrála skvěle taneční kapela Galaxy a v obřadní síni jsme poslouchali cimbálovou kapelu Záhorská muzika. Malé občerstvení se
trochu vymykalo standardním představám o občerstvení, určitě však potěšilo. Zvolili jsme jídlo pro dva prsty, aby se ani nešika nepokapal, a víno dobré, značkové, z pozdních jihomoravských sběrů. Tombola díky přispění většiny místních podnikatelů
a okolních obcí byla bohatá, obsahovala více než 100 pěkných cen, a ta hlavní v hodnotě více než pěti tisíc Kč. Návštěvníků přišlo více než do sokolovny, více než loni na
nultý, zkušební ročník obecního zámeckého bálu, a to nám udělalo opravdovou radost!
Potřebujete si nutně odskočit a dosud jste u nás v obci marně hledali veřejné WC?
Možná jste bušili na dveře bývalých toalet na Náměstí, ale nebylo vám dopřáno. Tak
už hledat nemusíte. Původní WC na Náměstí bylo obnoveno. Není bezbarierové, ale
je „bezobsluhové“. To znamená, že je bez přítomnosti někoho, kdo by vás mohl skrytě pozorovat z kukaně a kdo by se nepříjemně tvářil a láteřil, když nezaplatíte požadovaný obnos. U vstupu na pány i u vstupu na dámy jsou umístěny mincovníky, kde
vhodíte 5 Kč, zmáčknete bílý knoflík a budete vpuštěni. Na pánech už nejsou „korýtka“ a dámy se zde mohou v klidu třeba i přepudrovat. Zatím. Uvidíme, jak dlouho
veřejnost udrží zmíněné v čistotě. Hlavní je, že už nemusíte přemlouvat provozovatele cukrárny nebo stánečku, ať vás pustí na záchod. Tak si to přijděte zkusit, slavnostní otevření a přestřižení pásky nebudeme organizovat, zkušební provoz zahajuje na 1. máje.
Dnes to bylo z mé strany opravdu pár rozličných střípků ze života obce, pár informací, skládačka složená z obyčejných věcí, které člověk někdy ani nevnímá.
Nejsou až tak podstatné, důležitější pro vás je vše, co děláte teď. Tak třeba zavřete oči, nechejte si hřát srdce a přemýšlejte třeba ještě o tom velikonočním příběhu, který je dobré znát a který změnil celý svět.
Petr Dostál
Dﬁevohostick˘ zpravodaj 1/2017
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Seniorské odpoledne
Městys Dřevohostice uspořádal začátkem března
už desáté setkání seniorů. Tentokrát na zpříjemnění
odpoledne vedení obce pozvalo herce a zpěváka Jiřího Štědroně a samozřejmě k poslechu a tanci oblíbenou hudební skupinu Kalíšek. Bylo přichystané
občerstvení a každá žena byla obdarovaná krásnou
růží při příležitosti MDŽ.
Jiří Štědroň je příjemný a usměvavý, tak jak ho
známe z nezapomenutelné pohádky Popelka. Jeho
vystoupení všechny potěšilo. Zazpíval nám známé
písničky a samozřejmě i tu z filmu Popelka, kde hrál
prince. Po jeho vystoupení
zahrál k tanci a poslechu
Kalíšek. Již při první skladbě byli tanečníci na parketu. Senioři si prostě rádi při
hezké hudbě zatančí – poněvadž „Každý den stojí za
to, aby ho člověk žil!“.
Za uspořádání příjemného
setkání patří dík celému
vedení obce.
za Klub seniorÛ
BoÏena Pokusová
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Vítání dětí
V letošním roce městys Dřevohostice vyjímečně pozval rodiče se svými dětmi na
slavnostní vítání občánků již v lednu, protože se od podzimu loňského roku do konce roku 2016 narodilo celkem 8 dětí. V obřadní síni zámku v Dřevohosticích jsme v neděli 15. ledna 2017 odpoledne přivítali tyto nové dřevohostické občánky:
✿ Lukáše Pánka ✿ Miroslava Zdražila ✿ Eliáše Zehnálka ✿ Dominika Česelku
✿ Václava Kováříka ✿ Kryštofa Torače ✿ Tobiáše Kobzu ✿ Marii Buchtovou
Ještě jednou všem rodičům blahopřejeme k narození děťátka a přejeme hodně trpělivosti, radosti a šťastných chvil při jejich výchově.
Příští vítání občánků by se mělo uskutečnit 21. května 2017.
Libu‰e Kroutilová
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Valná hromada T. J. Sokol Dřevohostice
hodnotila uplynulý rok
V minulém roce 2016 se toho hodně událo. V únoru byla volební valná hromada,
na které bylo zvoleno nové vedení jednoty, svou práci ve výboru ukončili Petr Dostál,
Tomáš Doušek a na jejich místa byli zvoleni Jaroslav Jančík a Ing. Petr Neděla. V červnu jednota provedla registraci do spolkového rejstříku. V listopadu skončil správce
sokolovny a bylo nutné najít náhradu na úklid a správcovství sokolovny, současně
s tím začaly opravy bytu, které již finalizují, a byt se vybavuje, tak aby byl připraven
pro dalšího nájemníka. Opravil se nebezpečný plechový plot u dětského hřiště, uklidilo se na jevišti, skladu kulis, vymalovaly sprchy, opravilo se 25 stolů a to vše mimo
běžnou údržbu celého areálu.
Akcí organizovaných jednotou se společenským významem bylo v minulém roce
také několik a to: Dětské hrátky v sokolovně, Slet čarodějnic na zámku, Noc sokoloven, Zámek plný strašidel, Běh kolem valů a vystoupení divadelního souboru. Sokolovna byla také využívána jinými organizacemi a soukromými subjekty pro pořádání
společenských a sportovních akcí.
Sportovní činnost udržovaly oddíly volejbalu, házené, malé kopané, stolního tenisu, tenisu, florbalu, badmintonu, jógy, aerobiku, zdravotního cvičení a všestrannosti.
Pro příznivce byly připraveny turnaje O putovní pohár starosty a uliční turnaje v minikopané a házené. Významnou pozornost jednota věnuje dětem, které jsou organizovány v oddílech badmintonu, florbalu, aerobiku, stolního tenisu, tenisu a přípravce malých házenkářů. Děti se mohly účastnit turnajů v badmintonu, stolním tenisu na
jaře a na podzim, Tenisových začátků a Příměstského týdenního tenisového kempu
v srpnu na kurtech. Tělocvičná jednota Sokol Dřevohostice má 159 členů z toho je
51 dětí.
Nyní se vás pokusím, v rámci transparentnosti, ve zkrácené podobě seznámit s několika statistickými údaji, co se týká ekonomických ukazatelů hospodaření jednoty
v porovnání s minulými léty.
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Rok
2014
2015
2016
Nejvýznam. výdaje
2016
plyn
215.002,81
el. energie
46.532,00
voda
11.338,00
celkem
272.872,81

příjmy Kč
817.526,63
634.728,33
820.744,14
2015
162.024,87
71.059,00
27.923,00
261.006,87

výdaje Kč
764.019,66
763.182,49
828.472,89
2014
134.012,45
54.579,00
27.074,00
214.665,45

V loňském roce byla jednota úspěšná, co se týká podaných a přijatých žádostí
o dotace nebo příspěvky. Bylo podáno celkem 13 žádostí o dotaci. Jedna byla odmítnutá, neboť nastaly změny pravidel v průběhu podané žádosti a s dvouletou přípravou nejdůležitější žádosti o dotaci na rekonstrukci házenkářského hřiště v částce
cca 6,4 mil. Kč jsme neuspěli. Na této žádosti se také významnou měrou podílel i městys Dřevohostice, bez jehož spoluúčasti a podpory všech zastupitelů by nemohla být
podána, za což jim velmi děkuji.
Poskytovatel dotace
MŠMT- neinvest. dotace
Olomoucký kraj
Městys Dřevohostice
Městys Dřevohostice
Městys Dřevohostice
Městys Dřevohostice
Župa Středomor.- Kratochv.
Župa Středomor.- Kratochv.
Městys Dřevohostice
Župa Středomor.- Kratochv.
Ol. kraj prostřednictvím župy
Celkem

Název projektu
Vl. podíl
Sport. vybavení děti a mládež
0,Podpora volnočas. aktivit
12.000,Oprava elektroinstalace jeviště
0,Tenisový kemp pro děti
5.220,Pravidelné cvičení dětí aerobik
3.460,Badminton pro děti
3.000,Příspěvek na energie z Ol. kraje
0,Z Programu III (MŠMT- ČOS)
0,Dotace na energie
0,Na sportovní oddíly
0,Na energie a opravy zařízení
0,23.680,-
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Dotace
30.000,10.000,40.000,12.000,7.800,7.000,50.082,17.500,20.000,1.000,42.902,238.284,7

Tělocvičná jednota Sokol Dřevohostice v roce 2016 spolupracovala především
s městysem Dřevohostice, kdy městys poskytl nejen prostory zámku na akce Slet
čarodějnic, Zámek plný strašidel a Běh kolem valů, finančně přispěl na opravy a provoz sokolovny, ale také na činnost dětských oddílů badmintonu, aerobiku, stolního
tenisu a tenisu. Ovšem nejvýznamnější akcí, na které se městys Dřevohostice podílel, byla příprava žádosti o dotaci na rekonstrukci hřiště za sokolovnou, kde byla v případě získání dotace z programu 133510 na MŠMT garantována spoluúčast městyse na finančním zajištění v částce až 2 mil. korun.
Návrh areálu za sokolovnou

Nadále probíhá spolupráce s Výchovným ústavem a střední školou Dřevohostice,
nejen při využívání sokolovny, ale také v rámci výuky na různých opravách zařízení
sokolovny. Na tenisových kurtech pokračuje také spolupráce s uživateli Centra Dominika Kokory, pracoviště Dřevohostice při organizaci turnaje „Adam cup“ a jejich
účasti na dalších turnajích tenisového oddílu.
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Poděkování patří také všem sponzorům a příznivcům, neboť bez jejich
finanční, nebo materiální pomoci by
naše jednota jakožto nestátní nezisková organizace nemohla fungovat.
Např.: městys Dřevohostice, JUDr. Lukáš Jícha soudní exekutor, Nemocnice
Hranice a.s., Stavebniny DEK., STZ
servis, a.s., ACR-ENGINEERING, spol.
s r.o. a spousta dalších, které zde nezmiňuji. Poděkování patří také všem,
co pracují s dětmi: Mgr. Karlu Jakubálovi, Honzovi Vlachovi, Ing. Petru Nedělovi, Ing. Pavlu Dostálovi, Věře Obkráčilové, Petře Němcové, Daně
Kociánové a členům jednoty, kteří se
podíleli na provozu, údržbě celého
sportovního areálu naší jednoty a pomáhali při organizaci akcí realizovaných tělocvičnou jednotou.
Jaroslav Janãík

Přijďte si zacvičit…
Chtěla bych vám představit hodiny při T. J. Sokol Dřevohostice, které probíhají pod
mým vedením.
BOSU – cvičí se s balanční pomůckou Bosu (představte si rozpůlený míč s jednou
stabilní stranou a druhou balanční). Na hodinách Bosu střídáme lekce s různou intenzitou, která se mění i v průběhu lekce. Střídáme intervalové, posilovací lekce, kruhové tréninky pro zvýšení vytrvalosti a svalové síly, ale i pomalé balanční cvičení, kde klademe
důraz na techniku provedení pro správnou stabilitu těla a k návyku ke správným pohybovým stereotypům.
DANCE LATINO – jednoduché taneční choreografie na hudbu v rytmech Latino
vás nenechají chladnými a domů budete odcházet jako spokojená roztančená Žena!
PILATES – netřeba představovat, všichni většinou víme, co si pod tímto pojmem
přestavit. Jedná se o kompenzační a posilovací cvičení, zaměřené na stabilizaci
a zpevnění těla, flexibilitu, poznání a vědomou práci se svým tělem, což si myslím je
základem všech dalších pohybových aktivit.
Všechny tyto lekce probíhají pod mým vedením v uvedených časech. Aby pro vás
bylo cvičení kvalitní a profesionální, neustále se vzdělávám a prohlubuji své znalosti v oblasti tělovýchovy, fyzioterapie, práce s tělem, propojení s myslí apod. A snad jako správný student, kterého jeho zaměření baví, zjišťuji, že jsem ve svém vědění stále na začátku.
Budu se na vás na svých lekcích těšit a rozhodně se nebojte mezi nás přijít, protože určitě nejtěžším cvikem pro tělo i mysl je právě otevřít dveře a vstoupit.
Úterý

18.00–19.00 – Bosu

19.00–20.00 Dance – Latino

Čtvrtek

18.00–19.00 – Bosu

19.00–20.00 – Pilates
Vûra Obkráãilová
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pondělí

12:00–13:00
VÚM

16:00–17:30
17:30–19:00
Přípravka házená Zdravotní cvičení

19:00–21:00
Joga

Rozpis cvičebních hodin v sokolovně 2016/2017
Dopoledne
VÚM

19:00–21:00
Fotbal

20:00–22.00
Divadlo
dle potřeby

17:30–19:00
Sport pro muže
a ženy

20:00–22:00
Divadlo
dle potřeby

19:00–20:00
Zumba
18:30–20:00
Stolní tenis

19:00–20:00
Aerobic

20:00–22:00
Volejbal

18:00–19:00
Bosu

16:30–18:30
Stolní tenis děti

18:00–19:00
Bosu

18:30–20:00
Házená

18:00–20:00
Stolní tenis

16:30–18:00
Badm., Florbal

17:00–18:00
Aerobic děti

18:00–20:00
Stolní tenis

17:00–18:00
Aerobic děti

12:00–13:00
VÚM

16:30–18:30
Kondiční cvičení
pro všechny

Dopoledne
VÚM

Dopoledne
VÚM

12:00–13:00
VÚM

úterý

čtvrtek
Dopoledne
VÚM

14:00–16:00
Badminton

středa

pátek

12:00–13:00
VÚM

13:30–18:00
Volejbal,
badminton

17:00–19:00
Fotbal, nohejbal

9:00–12:00
Tenis

12:00–13:00
VÚM

sobota

9:00–12:00
Stolní tenis

neděle
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Masopust 2017
Masopust byl vždycky rozverným svátkem reje masek. V dnešních očích je tato
tradice vnímána buď zcela pozitivně, nebo zcela odmítavě. S těmi, kteří naše lidové
tradice odmítají, nic nenaděláme. Ale pro ty, kteří se na náš průvod těší a pustí k sobě
naši pozitivní náladu, pro ty se připravujeme týdny dopředu. Nápady na nové masky
přichází celý rok a jejich výroba se plánuje dlouho dopředu. V masopustní sobotu pak
každý hrdě předvede svůj výtvor a těší se, jaké budou reakce obyvatel městečka. Letošním největším výtvorem byla pirátská loď, kterou doplnil celý spolek pirátů, ale za
zmínku stojí celá řada dalších masek, třeba včelka, beruška, slepička, Sherlock Holmes, mnich nebo husita. Jen medvěd zůstává stále stejný. Doufáme, že náš masopustní průvod líbil. My už pomalu přemýšlíme, co příští rok, a nápady máme, ale neprozradíme.
Michaela Roubalíková

Vodûní medvûda má v Dﬁevohosticích dlouhou tradici (fotka z archivu – rok neznám˘)

Šibřinky
Rok se s rokem sešel a opět nastalo období dětských maškarních bálů. Masek
a nejrůznějších převleků se sešlo i letos požehnaně. V předsálí se to hemžilo drobotinou, která se z obyčejných dětí pod rukama starostlivých rodičů během pár okamžiků proměňovala v čarodějnice, víly, princezny, tanečnice, spidermany, zvířátka,
ale nechyběl třeba ani batman, indiáni, mušketýr nebo ninja.
Krátce po druhé hodině celý mumraj uvedli do chodu členové T. J. Sokol. A začínalo se, jak jinak než tancováním a dováděním s klauny Petrou a Věrkou. Parket se
Dﬁevohostick˘ zpravodaj 1/2017
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během chviličky zaplnil pestrobarevným davem, který se naplno oddával dětským
diskotékovým rytmům.
Soutěže se letos uskutečnily v 1. patře, kde se o děti postaraly mladé slečny ze
základní školy pod vedením paní učitelky Jakubálové. Novinkou byl i koutek pro nejmenší, kde si děti mohly zaskotačit na nafukovacích hopsadlech, gymbalech, bossách, molitanových překážkách atd. Jak jsem sledovala, tak koutek byl neustále zaplněn. Hned vedle byl tvořivý koutek a každé z dětí odcházelo s vyrobenou korunkou
na hlavě.
Na pořadu bylo i malé vystoupení mladých zoomba tanečnic pod vedením Věrky
Obkráčilové. Potom následoval opět taneční rej, k tancování se dostaly znovu děti,
které si to náramně užívaly s klauny anebo s projekcí dětských tanečních písniček.
Tu se promenádoval živý had, tu vyrostla lidská brána a jinde se zase rozvířilo pestrobarevné kolečko. Tancování pak dostalo ještě nový náboj, když se v sále objevil
medvěd. Některé děti se rozutekly ke svým rodičům a jiné, ty odvážné si přišly medvěda pohladit.
Protože se sešla spousta krásných masek, bylo zapotřebí vše zdokumentovat, takže se fotilo ostošest. V předsálí vyčkával fotograf, který krásné masky zaznamenával
a domlouval se s rodiči na možnostech jejich prezentace.
Pro rodiče i děti bylo připraveno občerstvení. Kdo měl chuť, mohl si zakoupit párek v rohlíku či nějakou sladkost, pitíčko, kávu, ale i víno pro rodiče. K závěru karnevalu se losovala tombola. I když na všechny děti se vítězné ceny nedostaly, nikdo neodcházel s prázdnou. Odměny za soutěže a zážitky z příjemně prožitého odpoledne
byly jistě dárkem pro všechny zúčastněné. Malá část rodičů již po tombole s dětmi
odcházela, ale i tak tam stále zbylo dost dětí, kterým se domů nechtělo, a samy nám
potom začaly pomáhat se závěrečným úklidem.

12
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Dvě hodiny, které rodiče a děti společně prožili ve světě pohádek a fantazie, ve světě her, soutěží a bezva muziky, byly fajn. Za rok se budou mít možnost sejít znovu
a opět se dosyta vydovádět. Chtěla bych poděkovat všem
členům, kteří přišli a pomohli s úklidem po disco párty,
s chystáním výzdoby a sálu, pořadatelskou činností (soutěže, obsluha hudebního aparátu), medvědovi a jeho doprovodu, holkám za doprovodný program, obsluhu v šatně a občerstvení a hlavně za závěrečný úklid.
Jen mne mrzí, že málo mladých členů se zúčastnilo této
akce a přípravy, tak snad příště.
Petra Nûmcová

Dﬁevohostick˘ zpravodaj 1/2017
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K činnosti
Vlastivědného spolku Žerotín Dřevohostice
Již tradičně se v neděli 19. února 2017 v konferenční síni dřevohostického zámku
uskutečnila letos už v pořadí osmá cestovatelská přednáška manželů Márových,
tentokrát za přírodními krásami a památkami sousedního Rakouska a sladké Francie. Trasu jejich cesty opět promyslel a navrhnul jejich postižený syn Jirka, jehož odchod na věčnost účastníci přednášky uctili symbolicky minutou ticha. Jejich přednáška vhodně doplněná skvělými fotografickými záběry přírodních scenérií
i památných měst a sekvencemi natočených dokumentárních záběrů z unikáních míst,
zaujala všechny posluchače. Přednáška manželů Márových byla opět velmi poutavá
a velmi vtipně komentovaná, a tak se všichni účastníci již teď těší na příští setkání
s přerovskými cestovateli, kteří k nám narok zavítají se svými zážitky z letošní lednové výpravy po Indočíně. I tyto jejich cesty ještě naplánoval jejich zesnulý syn Jirka.

Z cesty rodiny Márov˘ch do Francie.

Ve středu 22. února 2017 na základě pozvání ředitelství Základní umělecké školy
v Bystřici pod Hostýnem uvedl ve zdejší koncertní síni Zdeněk Smiřický přednášku
s promítáním dokumentárních DVD filmů, jež byla zaměřena ke 300. výročí narození
našeho dřevohostického rodáka, hudebního skladatele období baroka – kantora
Josefa Schreiera. Jeho třísté výročí narození připadá na den 2. ledna 2018. V úvodu přednášky, jež byla věnována i uctění památky přítele našeho městečka – skvělého muzikologa, profesora Janáčkovy akademie múzických umění v Brně – PhDr.
Jana Trojana, CSc. (objevitele díla našeho skladatele) – skvěle přednesla paní učitel14
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ka Mgr. Marcela Buchmannová za klavírního doprovodu paní učitelky Zuzany Outratové pěvecké ukázky ze
Schreierových mistrovských zpěvoher
„O vyhnané pravdě“ a „Zlatá svoboda“. Přednáška se setkala s velkým
zájmem bystřických posluchačů.
Vzhledem k tomu, že se blíží významné kulaté výročí narození našeho
významného rodáka, skladatele – kantora Josefa Schreiera – jednal Zdeněk
Smiřický již v měsíci srpnu 2016 s ředitelem Základní umělecké školy Žerotín v Olomouci s Mgr. Tomášem
Kláskem, sbormistrem a dirigentem
výtečného pěveckého sboru a orchestru „Mauritiensis“ při chrámu sv.
Mořice v Olomouci, jenž rád po letošním upřesnění celé akce přislíbil, že
provede moravskou-valašskou vánoční mši našeho skladatele – „Missa pastoralis in C boemica“ a jeho „Pastorellu in D“ v rámci slavnostního koncertu
v sobotu 30. prosince 2017 v 15 hodin
v kostele sv. Havla ve skladatelově
rodných Dřevohosticích.
V souvislosi s tím jednal Zdeněk Pﬁedná‰ka ZdeÀka Smiﬁického v ZU· Bystﬁice
pod Host˘nem.
Smiřický ve středu 22. března 2017 na
Mezinárodním festivalu rozhlasové
tvorby „Prix Bohemia Radio“ v Olomouci s čestnou prezidentkou tohoto festivalu se
skvělou herečkou Hanou Maciuchovou. Poprosil ji o osobní záštitu nad celou naší
oslavou a o přednesení veršů v úvodu koncertu. Paní Hana Maciuchová byla nadšená informacemi o našem dřevohostickém skladateli a o jeho díle a přislíbila svou účast
i záštitu nad celou touto významnou akcí nejen krajského, ale i celostátního významu.
Zdenûk Smiﬁick˘

Pohádkový ples v komnatách
dřevohostického zámku
Ano, 1. 4., na „apríla“ jsme se rozhodli s celou pionýrskou partou uspořádat již
3. ročník pohádkového plesu. Sice to bylo později než obvykle, ale i přesto si rodiče
udělali čas, aby své děti vzali na dřevohostický zámek a opět se tak sešlo několik
princů a princezen a jiných pohádkových postaviček.
Dﬁevohostick˘ zpravodaj 1/2017
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Vždy se pro děti snažíme připravit něco nového. Tentokrát jsme si připravili místečko, kde děti mohly napsat Ježíškovi, fotokoutek, kde Peťa J. fotila přes polaroid
a děti si tak mohly fotografie odnést rovnou, sladký koutek jsme rozšířili i o slanou
nabídku a sklidili tím velký úspěch.
Malování na obličej nikdy děti nezklame a ony si tak odnášely pěkný suvenýr, který večer se slzami v očích musely stejně smýt. Zábava nevázla ani v hlavním sále,
kde soutěž střídala soutěž a všichni jsme si pěkně do rytmu zatancovali. Král a královna dostali svou korunu a sladkou kytičku a my budeme rádi, pokud příští rok opět
přijdou obhajovat svůj titul.
Tímto děkuji všem organizátorům za krásné sobotní odpoledne a velké DÍK patří
především všem sponzorům, protože každý účastník plesu si odnesl krásné ceny.
Haniãka âíÏková, vedoucí PS
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Radslavská přilba 2017
Rok se s rokem sešel a znovu, již po šestnácté, nadešel čas RADSLAVSKÉ PŘILBY,
pořádané SDH Radslavice. Letos padl termín na sobotu 1. dubna. V pátek večer, den
před konáním soutěže, k nám dorazili naši spřátelení hasiči ze Zlatého na Slovensku.
Celý večer jsme společně probírali taktiku na sobotní závod.
Radslavská přilba je závod hasičské všestrannosti, který naši hasiči absolvovali již
po patnácté. V letošním roce za náš sbor soutěžili tito členové: David Stiskálek (velitel), Pavel Čížek, Radek Tomčík, Patrik Hošák, Michal Navrátil, Jiří Dočkal, náhradník
Aleš Starý a nezbytná technická podpora Michal Dočkal. Je to jedna z prvních soutěží nadcházející sezony a letos se jí zúčastnilo 14 teamů, které se spolu utkaly v sedmnácti disciplínách. Dvanáct družstev bylo z ČR a dvě ze Slovenska. Soutěž byla jako
vždy rozdělena na dvě části, a sice denní, která začínala okolo 14. hodiny, a noční se
začátkem ve 20.15 hodin. Během dne se všechny týmy poměřily v teoretických znalostech, které musí každý hasič znát, následovala štafeta a rychlost ustrojení, z postele do plné zbroje.
Noční část jsme zahajovali v Prosenicích na rybníku, členové si losovali, kdo bude
absolvovat plavbu na člunu a kdo ošetřovat zlomeninu předloktí pomocí vakuové dlahy. K dalším nočním disciplínám patřilo např. sání pomocí proudového čerpadla (ejektoru), sání z podzemní nádrže s roztáhnutím šesti dvacetimetrových hadic a nastříkaní
terče a neodmyslitelně sem patří vyproštění zraněné osoby z havarovaného automobilu. Na dalších stanovištích byla stavba povodňové hráze, překážková dráha s nesením nosítek, na kterých byla osmdesátikilová figurína, stříkání koňskou stříkačkou, slaňování, lezení po vodorovném laně tři metry nad zemí, ale třeba i roztažení hadicového
vedení do čtvrtého patra nebo probíhání sýpkou v Sušicích s plněním určitých úkolů.
Po dokončení všech disciplín jsme zhruba ve tři hodiny ráno dojeli do cíle, který byl
ve zbrojnici v Radslavicích. Tady byla vidět únava na všech soutěžících. Všichni už čekali na vyhodnocení soutěže, které přišlo okolo čtvrté hodiny ranní. Vyhlašovalo se od
posledního k nejlepšímu. Naše družstvo skončilo na bramborové 4. pozici. Třetí místo
obsadili hasiči z Oseku nad Bečvou, druhé skončily domácí Radslavice a první DHZ
Sveržov ze Slovenska. Naši kamarádi ze Zlatého obsadili 8. místo.
Soutěž nám dala strašně moc zabrat jak po fyzické, tak po psychické stránce, ale
to nás určitě neodradí od dalšího soutěžení a od snahy dělat dobré jméno jak našemu
sboru, tak městečku Dřevohostice.
David Stiskálek

Dﬁevohostick˘ zpravodaj 1/2017
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Žudr
Záhorské usedlosti byly uspořádány podobně jako hanácké grunty. Stavěny byly
z dubových trámů omazaných hlínou promíšenou s plevami, sečkou nebo pazdeřím,
aby lépe držely pohromadě. Obytná stavení se členila na jizbu, síň, komoru a „nadkomoří“, které zaujímalo v patře prostor nad komorou a síní. Sloužilo ke skladování
obilí v příhradách a uložení sezónního domácího nářadí. Patro nad jizbou a vjezdem
do dvora zaujímala hůra k ukládání slámy a sena, které shora zateplovaly obydlí.
V průčelí gruntu bývala krytá podsíň „žudr“, v patře byla sýpka přístupná zevnitř domu,
větraná úzkými okénky. V jeho stínu odpočívali a v létě obědvali. Poslední záhorský
žudr stojí dosud na náměstí v Dřevohosticích.
Žudr je obecně vnější předsazené orámování domovního vchodu se dvěma nebo
více pilíři a nadedveřním obloukem, někdy i s patrovou částí. V některých případech
může mít žudr vzhled vnější kryté předsíňky. Byl užíván zejména na jižním Slovensku,
Moravském Slovácku a Hané od 15. století.
Žudr v Dřevohosticích je představěn před jižní část východního průčelí přízemního objektu původního hanáckého statku čp. 17, uprostřed náměstí. Východní, uliční
průčelí statku pokračuje směrem severním, je prolomeno dvěma okenními otvory
a dvoukřídlovými vraty.
Žudr vystupuje 5 m před průčelí budovy a je 7,3 m široký. Vstupní oblouk v průčelí je 3,8 m široký a 2,3 m vysoký. Žudr je vystavěn na obdélníkovém půdorysu, je
patrový, nepodsklepený, v přízemí do třech stran otevřený loubím s půlkruhovými oblouky. Loubí je plochostropé. Střecha žudru je sedlová a navazuje na hřeben střechy
statku. Fasáda žudru je členěna lizénovými rámy, na nároží sdruženými. V patře, ve
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východním průčelí žudru, jsou dvě okenní osy, ve zděném trojúhelníkovém štítu dva
oválné otvory. Okna jsou obdélníková, lemovaná šambránami s ušima. Vstupní dveře ze žudru do síně statku jsou dvoukřídlé, výplňové, s mříží; vstupní dveře do komory jsou dvoukřídlé, plné. Jedná se o hodnotnou hanáckou lidovou architekturu
z 18. století.
Majitelé od 16. století do začátku 20. století:
1575 dům koupil od Martina Stískala krejčí Matěj Uvízl
1586 dům po nebožtíku Uvízlovi koupil Martin Hlobil
1587 dům koupil Tomek zedník
1596 dům koupil Tomáš Zborovský
1607 dům po nebožtíku Zborovském koupila Mandalena Zborovská
1608 v majetku Matěje Bláhy
1623 po smrti Matěje Bláhy koupil vyhořelý dům Jíra Valach
1654 odevzdán pustý dům Řehořovi Hrnčířovi
1656 dům koupil Jan Vrábl
1657 po odchodu Jana Vrábla se ujal domu Eliáš Pyšný
29. 4. 1701 koupil dům od svého tchána Jan Baláš
30. 3. 1703 dům koupil od vdovy Mandaleny po nebožtíku Eliáši Pyšném zedník František Petr
30. 9. 1724 dům koupil od svého otce Jan Petr
23. 12. 1738 František Molitor koupil dům vedle šenku od sirotků nebožtíka Jana Petrů za 70 zlatých rýnských
31. 5. 1737 dle závěti dům přešel na syna France Molitora
24. 10. 1754 dům koupil pekař Kašpar Růžička za 170 zlatých rýnských
Dﬁevohostick˘ zpravodaj 1/2017
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1. 3. 1774 dům předán Františku Růžičkovi
7. 9. 1804 dle pozůstalosti připadl dům Barboře Růžičkové
13. 9. 1809 dům koupil kožešník Josef Hachla. Kožešnická rodina Hachlů je v Dřevohosticích doložena od 17. století.
1. 6. 1833 podle svatební smlouvy věnoval Josef Hachla dům svému synovi Josefu
Hachlovi. V rodině Hachlů se dům udržel až do začátku 20. století, kdy se Marie Hachlová provdala za řezníka Antonína Matýska.
PhDr. Jiﬁí Lapáãek

Povídání o dymníku
Je právě polovina krásného čtrnáctého století. V módě jsou špičaté boty. Mor řádí
jen v únosné míře. O husitech ještě nikdo nic neví. Císař Karel nám moudře vládne
a v Dřevohosticích stojí krásná, pevná tvrz zářící novotou. Je to stavba bytelná, ani
velká, ani malá, taková akorát, aby uměla v době míru poskytnout dostatek pohodlí
svému majiteli, panu Drslavovi a jeho
rodině. V dobách nebezpečných pak
ochránit jeho a těch několik poddaných, kterým snad spravedlivě vládne.
Tvrz má stěny silné, z cihel a kamene,
má vodní příkop, sklepení, tři podlaží
a věž. Paprsky jarního slunce se odráží od její bílé vápenné omítky. Kdyby
tak tušila, co vše ji v budoucnu čeká
a nemine.
Šest a půl století se přehnalo jako
voda. Tvrz už není všem na očích, přestože stále stojí pevně na svém místě.
Přestála války, požáry, chátrání i velkolepé přestavby. Přestála mnoho stavebních slohů a přežila velmi mnoho
vlastníků. Dnes je celá její hmota součástí jádra našeho zámku. Toto jádro
tvoří čtyři zachovalé místnosti vzájemně naprosto nepodobné. Jednak mají
různé velikosti, rozličné zaklenutí a zejména pak každá má podlahu v jiné
úrovni. V jednom jsou však stejné. Pod
vrstvami omítek skrývají mnoho poznatků o stavebním vývoji dřevohostického zámku a také z nich lze číst leccos o životě našich předků.
Restaurování historick˘ch omítek
v budoucím infocentru
20
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Při pozvolné rekonstrukci zámku jsme se dostali z prvního patra do přízemí, kde
pozornost naši i pracovníků památkového úřadu už léta poutaly prostory bývalé kuchyně. Jedná se o místnost zhruba čtvercového půdorysu, cca. 7 x 7 m, zaklenutou
křížovými klenbami, svedenými na středový pískovcový sloup. Pod silnými vrstvami
novodobých cementových omítek, které opatrně odstranit nebyla zrovna jednoduchá práce, se zachovaly na stropě a v lunetách renesanční, v menší míře pak gotické omítky. Nad téměř čtvrtinou síně je ovšem jen silně zakouřená, neomítnutá klenba kdysi oddělená dnes již neexistující příčkou od zbytku kuchyně. Tuto část lze
jednoznačně určit jako dymník tehdejší černé kuchyně. Zachoval se i tehdejší kouřovod, později upravený pro odvod kouře z velkých kachlových kamen a fragmenty jílové mazaniny, dokonce s otisky rukou dávných kamnářů. Na obvodových stěnách,
kde se původní omítky nedochovaly, lze snadno rozpoznat mnoho starých oken, okýnek, průchodů, výklenků a památky na množství úprav, oprav a vylepšování. Na třech
místech jsou dokonce k vidění i pískovcové, druhotně použité prvky ze stavby snad
starší než byla tvrz samotná. Věřím, že nám mnoho informací přinese ještě průzkum
podlahy, kde budeme provádět množství výkopů v rámci opatření proti vlhnutí a zasolování zdiva.
Rádi bychom tyto prostory brzy zpřístupnili veřejnosti a umístili zde naše informační centrum. Z povahy věci je však zřejmé, že je těžké určit termín dokončení prací. Důležitější než rychlost je v tomto případě zachovat pro budoucnost co nejvíce
z toho co se zachovalo doposud. Mnoho o minulosti lze vyčíst v knihách, listinách,
archivech. Drtivá většina informací však leží v zemi, ve zdech, skalách. A záleží jen
na nás, jak šikovní budeme v jejich získávání.
Jiﬁí Kasperlik, kastelán

V červenci a srpnu
otevřeno infocentrum
na nádvoří dřevohostického zámku
• úterý–neděle 9–12 a 13–16 hodin
• prohlídka zámku a hasičského muzea, informace pro turisty
• tel.: 720 974 644, e-mail: icdrevohostice@seznam.cz

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

Dﬁevohostick˘ zpravodaj 1/2017

21

Nový rok v Pramínku
S příchodem nového roku se toho v naší školičce událo mnoho.
Na začátek bych zmínila tu nejpodstatnější změnu. Jedná se o rekonstrukci prostorů v suterénu školky, konkrétně zázemí pro kuchařky, místnost pro uložení krojů, hračkárnu a hygienický koutek,
kam máme přístup rovnou ze zahrady. Z hlediska hygieny a bezpečnosti
je to pro nás usnadněné. Takto máme přehled o dění na zahradě i na WC a nemusíme kvůli potřebě jednoho dítěte opustit školní zahradu. Tímto bych ráda za celou MŠ
poděkovala městysu Dřevohostice a zaměstnancům „rychlé roty“ za práci pro naši
školku. Poděkování patří i naší paní ředitelce Iloně Zapletálkové, díky které naše školka stále vzkvétá.
Po náročném konci loňského roku, kdy jsme pilně nacvičovali na besídky a na krojované vystoupení na Vánočním koncertě, jsme si chvilku odpočinuli u krásných a vtipných divadelních představení. Hned druhou lednovou středu jsme se mohli pobavit
u pohádky „O chytré princezně“. Dva týdny nato se nikdo nebál u pohádky „O Nebojsovi“, spíše jsme se při ní nasmáli a také se naučili nové písničky. Hned po pohádce na děti čekalo překvapení v podobě masopustního průvodu masek tvořeného žáky 8. třídy v čele s paní ředitelkou Natašou Kučerovou a panem učitelem Markem
Foukalem, kteří si také zaslouží naše poděkování.
Únor a březen byl pojat v duchu zdraví, proto k nám zavítaly dvě studentky lékařské fakulty, které nás naučily, jak se správně starat o své zoubky. Jako každoročně
mohli rodiče nechat svým dětem vyšetřit zrak pomocí screeningového přístroje.
V březnu si každý mohl zahrát na netradiční hudební nástroje, např. didgeridoo, tibetské mísy, dešťovou hůl, australský nástroj zvaný frčák a mnoho dalších. Myslím
si, že to bavilo nejen děti, ale i paní učitelky.
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A spoustu zajímavého
jsme objevili i v hasičské
zbrojnici v Dřevohosticích.
Děkujeme našemu průvodci panu Stiskálkovi.
Na závěr bych ráda pozvala všechny maminky, tatínky, prarodiče, ale i širokou
veřejnost na již 2. ročník folklorní akce „Věneček pro maminku“, která se bude konat
v neděli 14. května v nádherném prostředí zámecké
zahrady v Dřevohosticích.
za M· Pramínek
Petra Janãíková, uãitelka
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Ze základní školy
Postřehy z bruslení z pera dětí 4. třídy
✽ Viktorka Toračová – bruslení bylo super, bruslili jsme místo tělocviku. S kamarádkami jsme závodily. Potom jsme s paní učitelkou udělali hada a postupně zrychlovali jízdu, až jsme nakonec všichni popadali.
✽ Pavlo Nykolyschyn – Ukrajina – žák naší školy od 1. září 2016 – chodili jsme na
bruslení místo tělocviku. To bylo první krát v mojem životě, že jsem stál na brusle.
S začátku neuměl jsem na nich stát. Ale moji spolužáky mne to naučili. A už s nimi
jezdil, hrál a všechno. Mi se to moc líbilo a teď škoda, že není led. Byla to moje nejlepší zima.
✽ Jirka Caletka – místo tělocviku jsme chodili na kluziště za sokolovnou bruslit. Bylo
to moc fajn, protože jsme závodili, dělali vláček a paní učitelka nám připravila slalom z našich botů.
✽ Filda Brtníček – Místo tělocviku jsme chodili bruslit. Myslím, že to byl skvělý nápad.
Se spolužáky jsme dělali různé věci, od závodění, až po klouzání na pneumatikách.
A taky jsme se koulovali. Bylo to super.

Školní výlet do Městského divadla ve Zlíně
Dne 17. ledna jsem se se svou (sedmou) a devátou třídou zúčastnil výletu do divadla. Jeli jsme do Zlína na divadelní představení od Agathy Christie, Past na myši.
Jednalo se o detektivní představení, ve kterém se odehrály dvě vraždy. Celý příběh
byl zasazen do parádních kulis hotelu, jenž vlastnil mladý manželský pár. Dalšími postavami byli prapodivní účastníci hotelu. Představení trvalo asi tři hodiny (s přestáv24
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kou), ale ani chvíli jsem se nenudil
a můžu vám ho doporučit, protože
zápletka byla hodně nečekaná. Málokomu z nás se podařilo odhalit
vraha.
Po divadle jsme se ještě zašli
projít po městě, hlavně kvůli občerstvení. Vystáli jsme si dlouhou řadu
v McDonaldu a nezdravě, ale chutně se najedli. Potom už nás čekala
cesta na dřevohostické nádraží, kde
jsme se rozloučili a ubírali se směrem ke svým domovům. Celý výlet
jsme si moc užili a těšíme na jakýkoli podobný.
za úãastníky zájezdu
Vojtûch OdloÏilík

Lyžování na Rusavě
V lednu jsme měli možnost vyjet
s žáky 5. – 7. ročníku na nedaleký
rusavský kopec. Hezky mrzlo a svah
byl dobře připraven. Mnozí žáci s lyžováním teprve začínali, tak to dalo
zabrat. Zjištění, že lyže jedou a kloužou často i tam, kam vůbec nechci,
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bylo děsivé. Snowborďáci zase na svahu vysedávali důlky a borci, kteří už někdy na
lyžích stáli, nechápali, že to jde tak těžce. To pravé lyžování nastalo, když napadl čerstvý prašánek. Bavilo nás kreslit do sněhu obloučky. Přistání v něm bylo měkounké
a vůbec to nebolelo.
Všichni jsme se s lyžemi nebo snowboardem poprali statečně. Nikdo se nezranil,
i když se modřiny nepočítaly. Všech 29 účastníků kurzu se nemuselo bát postavit na
start závěrečného slalomu.
• Nejlépe se dařilo na snowboardu:
1. Adi Jančíkové
2. Vojtovi Odložilíkovi
3. Verči Hošákové
• V kategorii chlapců byli ve slalomu nejlepší:
1. Lukáš Pavelka
2. Matěj Zmeškal
3. Adam Dostál
• Nejsilnější kategorií byly dívky. Soutěžilo jich celkem 15.
Nejrychleji sjely trať:
1. Bára Skříčková,
2. Eliška Krutilová
3. Sabina Škrabalová
Škoda, že to rychle uteklo, vždyť na horách je škola fajn.
RÛÏena Jakubálová

Masopust s medvědem
Letošní masopust se fakt povedl, jelikož jsme ho připravovali my, osmáci. Byl velkolepý a ve vší parádě. Nechybělo ani prase a jeho řezník, vodník s žábou, kominíček, myslivec a jeho medvěd nebo třeba kůň. Největší pozdvižení se ale konalo, když
odříkal svůj part bůh lásky Amor a jal se střílet do obecenstva šípy lásky. Postřelení
teď musí být celý rok zamilovaní, tak uvidíme, jak se jim to povede.
Z celé třídy nás šla většina, každý uměl svou roli až na Kubíka, který chudák byl
nemocný, a tudíž se k textu dostal těsně před vystoupením. Nakonec to zvládl za dvě
přestávky, jak má praxi z přípravy na písemky. V našem školním průvodu bylo nejvíce masek od dne, kdy začala na škole působit paní ředitelka, která se do vodění medvěda pustila. To byl velký úspěch, ale řešilo se také, zda se v tom neuvěřitelném počtu patnácti maškar i s panem učitelem Foukalem vejdeme do tříd. První obecenstvo
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nám dělaly naše paní kuchařky. Druhý pokus jsme měli v mateřské škole. Děti pěkně poslouchaly a sledovaly vystoupení až na jednoho malého chlapečka, který se bál
medvěda. Náš medvěd Kuba ale krásně tančil, my masky jsme vzaly děti za ruce a točily jsme se společně dokola. Tedy až na koně, protože ten potřeboval kopyta na klusání a dělání blbostí. Maska koně měla vůbec ohromný úspěch. „Z mého pohledu“,
zařehtal koňský předek, „jsem toho moc neviděla, jelikož jsem měla převlek, ve kterém se nedalo moc dýchat, a viděla jsem jen lysinou nebo nozdrami. S Nikčou, tedy
koňským zadkem, jsme musely během vystoupení odbíhat na roh, abychom se nadechly. Myslím si, že jsme měly originální masku, která se jen tak nevidí. Malé děti si
nás i hladily!“
Přišel čas se s nimi rozloučit a pokračovat dál do školy. Všude, kde jsme zazpívali a zatančili, jsme nakonec dostali občerstvení, které obsahovalo bonbony, plněné
trubičky, pralinky, a dokonce i bábovku. Tomu říkám povedený masopust! Jen je škoda, že tenhle školní je jen jednou za život, hned bychom si ho zopakovali.
va‰i osmáci Monika Albertová, Matûj Kantor, Naìa KlvaÀová a KáÈa Pechálová

Exotická ochutnávka
Každé středeční ráno se prázdnou školní chodbou rozdrnčí zvuk vozíku přivážejícího nadílku ovoce a zeleniny pro děti z 1. stupně. Ty v rámci bezplatného programu
Ovoce a zelenina do škol dostávají pravidelnou dávku vitamínů, aby se naučily jíst to,
co je pro ně zdravé. Letos v únoru nezůstalo jen u jablek, hrušek a ředkviček. V krabicích se objevily plody, které jsme stěží dokázali pojmenovat, a o tom, jak chutnají,
jsme neměli ponětí. Poté co všechno paní učitelky omyly, oloupaly a nakrájely, mohla začít hostina. Některé děti sice zpočátku ochutnávaly velmi nesměle, ale když zjistily, jak jsou peruánské mochyně, červené pomeranče, pomela, papáje, karamboly,
granátová jablka a kdovíjaké další plody dobré, nastal o každé sousto lítý boj. Nakonec zmizel i salát dubáček, polníček a topinambury. Jen rukola nám zatím moc nešla pod fousy, ale i ta nám určitě časem zachutná.
za dûti z 1.– 5.tﬁídy J. Zajícová
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Bezpečný pes
V pondělí 27. 3. 2017 čekala v tělocvičně na žáky 1. – 3. ročníku dvě velká čtyřnohá překvapení – fenka Sára a pes Guči se svými páníčky. Děti s napětím sledovaly vyprávění o chování psů při setkání s dětmi, dozvěděly se mnoho zajímavostí o životě psů. Na závěr se mohly se psy seznámit a pohladit je. Zbývá jen věřit, že si na
vše vzpomenou v nebezpečných situacích při pobytu venku.
Marcela Kuãerková

Plavecký výcvik 2. a 3. třídy
Většina z nás se plavání nemohla dočkat. Tolik jsme se těšili. Po Vánocích jsme se
konečně dočkali a vyrazili na
bazén. Plavání se nám moc líbilo. Paní plavčice byly hodné
a spoustu nás toho naučily.
Trénovali jsme různé plavecké
styly a s nadšením jsme skákali do vody. Někteří dokonce
žuchli pod vodu s takovou silou, že jim uplaval i pomocný
pásek. Ještě že plavky zůstaly na svém místě! Při potápění jsme někdy lovili z vody hotové poklady: ztracené čipy,
kostičku z lega a dokonce
i žvýkačku. Fuj. Jednou bylo
plavání opravdu dobrodružné.
V Přerově nešel proud, a tak
28
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na bazéně netekla voda ve sprchách, všude byla tma, dveře na fotobuňku nefungovaly
a už to vypadalo, že budeme muset jet zpátky do školy. Nakonec jsme to ale vyřešili.
V klučičích šatnách byla okna a tím i světlo, takže se holky musely převléknout tam. Do
bazénu jsme pak prošli přes halu bočními dveřmi a na záchod jsme chodili potmě! Zkrátka zážitek, na který hned tak nezapomeneme. Naštěstí asi po hodině proud zapnuli a my
se tak mohli i vyhřát v páře. Bylo to bezva.
ze záÏitkÛ dûtí sepsala a upravila Markéta Pechálová

Posilujeme a cvičíme i o přestávce
Když jsem zvedla sluchátko a z něj se ozval mužský hlas toužící hovořit s ředitelkou školy o chování dětí na lyžáku, pochopitelně mi zatrnulo: „Co zase ta naše nešťastná koťátka vyvedla!“ Tentokrát však vzápětí navštívili školu páni Němečkové ze
Zlína. Otec i syn velmi ocenili chování a disciplinovanost našich žáků na zasněženém
rusavském svahu a péči paních učitelek, které se jim věnovaly. Zahřála a potěšila nás
nejen jejich pochvalná slova, ale i pětitisícový sponzorský dar, který naší škole oba
uznalí pánové věnovali.
Paní učitelka Jakubálová se zamyslela a pak se rozhodla pro zakoupení žebřin
a přídavné hrazdy na školní chodbu. Že je jeden ribstol málo? Přidali jsme prostředky na pomůcky a zakoupili hned dva. „Díky otrokovické firmě Corus Trade a jejímu
jednateli panu Němečkovi mají žáci o přestávkách možnost protáhnout svá těla a rozvíjet sílu a obratnost. A že cvičí! Až si stěžují, že mají na rukou mozoly. Při cvičení shybů, svisů, vznesů a průvleků si tuží svalstvo a rovnají páteř. Doufáme, že jim zájem
vydrží a gymnastika už nebude pro mnohé strašákem.“
I ostatní učitelé jsou s žebřinami a hrazdami na chodbách spokojeni, i když jim přibylo o přestávkách hodně práce při dohledu nad posilujícími žáky. Dbají tak není jejich bezpečnosti, ale i pomůžou s přestavěním nářadí, poradí, jak na to, aby se cvik
povedl, a s ostatními dětmi hecují borce k vyšším výkonům. Však už také největší
vlčáci zaznamenali první tréninkové úspěchy!
RJ a NK
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Na skok v pravěku
V hodinách vlastivědy se ve 4. a 5. třídě učíme cestovat časem. Kde jinde začít
než v pravěku. A zrovna tam se našim čtvrťákům velmi zalíbilo. Jako by je od této
doby nedělilo těch několik desítek a stovek tisíc let. Nejprve nás v hodině navštívil
pračlověk Filip. Moc jsme si s ním sice nepokecali, zato výborně zatančili. V hodině
pracovních činností jsme si vyrobili pravěké krajinky s chýšemi, pralidmi i divokými
zvířaty. Pak vybaveni spoustou vědomostí jsme navštívili expozici v Muzeu J. A. Komenského v Přerově. Tady se nám
nejvíc líbila tajemná cesta ke zrekonstruovanému hrobu lovců mamutů a jejich obětí, kdy jsme šli
neznámým terénem poslepu
a trochu se i báli. Hra na archeology byla taky super. Rádi jsme
se po návratu do školy začetli do
knih Hrdina Nik a Lovci mamutů.
S jejich hrdiny jsme prožili další
dobrodružství a napsali o tom
povídání ve slohu. Jak vidíte,
v pravěku jsme prožili dva krásné týdny a ani se nám nechtělo
vracet zpět. Zvlášť tehdy, když
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nám paní učitelka oznámila: „Zítra píšeme písemku.“ Nakonec jsme všechno zvládli
výborně, dostali jedničky s pochvalou a na pravěk dnes už jenom vzpomínáme.
ãtvrÈáci a paní uãitelka Zajícová

Chemie, má láska
Jedním z žáků, kteří naši školu letos reprezentovali na soutěžích, je deváťák Radek Janečka. Do tichého, nenápadného kluka byste neřekli, že v okresním kole Chemické olympiády bude mezi zástupci základních škol druhý a v krajském kole třetí.
Hned po úspěšné soutěži jsme se jej neváhali zeptat:
Radku, jak to přišlo, že sis oblíbil zrovna chemii, se kterou si moc žáků netyká?
Chemii jako předmět mám druhý rok a nejvíc mě zajímá praktická chemie, laboratorní pokusy a demonstrace různých chemických reakcí, které nám v hodinách
předváděl pan učitel Foukal.
Pan učitel si tě vybral do užšího reprezentačního týmu, nebo jsi i ty projevil iniciativu?
Přihlásil jsem se do školního kola chemické olympiády sám. Jenom tak, abych to
zkusil.
Přípravě jsi musel obětovat i svůj volný čas.
Připravovali jsme se i mimo vyučování, abychom si mohli všechno dobře vyzkoušet a měli laboratoř sami pro sebe. Třeba školní kolo probíhalo v sobotu.
Co tě v jednotlivých kolech nejvíc bavilo?
Ve školním kole mě nejvíce zaujalo měření pH pomocí indikátorů. Okresní kolo už
bylo těžší. Pracovali jsme v laboratoři Gymnázia Jakuba Škody v Přerově. Soutěžilo
přes dvacet účastníků, včetně Anety Večeřové, která nakonec byla ze základních škol
třetí, a Lucky Tellingerové z naší školy. I tady mě více než psaní teoretických testů
zaujala praktická část. V průběhu jsem si ani moc nemyslel, že se posunu dál. V okresním kole byla velká konkurence. Ale když jsem zjistil, že jsem druhý mezi účastníky
ze základních škol a šestý celkově, měl jsem jasno.
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Aneta postoupila také, ale hned po okresním kole se vyjádřila jasně, že ji na krajskou
soutěž nikdo nedostane. Chtěla všechny své síly napnout k přípravě na přijímačky. Zkoušky na střední školu budu dělat také, ale rozhodl jsem se, že výzvu přijmu.
V pondělí 27. března jsem s panem učitelem odjel do Olomouce, kde se na Slovanském gymnáziu konalo krajské kolo Chemické olympiády, kategorie D. Netěšil
jsem se ani tak na soutěž, jako že se pěkně uliju ze školy, a v nějaký výrazný úspěch
jsem vůbec nedoufal. Každý sice ví, že se ještě nestalo, aby všechno nějak nedopadlo, ale když jsem viděl nabušenou konkurenci, nečekal jsem žádné zázraky.
Z účastníků ze základních škol tě tedy předběhli jen dva a za sebou jsi nechal
mnoho gymnazistů. Takový výsledek už svědčí o tom, že něco dokážeš!
Když vyhlásili výsledky, řekl jsem si: „Jo!“ a byl jsem rád, že jsem se rozhodl na
krajské kolo jet. Doma bylo potěšení a měl jsem radost, že má radost i pan učitel.
Zůstane chemie jen tvým koníčkem nebo ovlivní i výběr střední školy, potažmo
budoucího povolání?
Tak to ještě nevím. Ještě si vůbec nejsem jistý, kam půjdu. Přihlášky na střední
školy mám sice podané, ale kdybych se dostal na obě školy, bude to moc těžké rozhodování.
Blahopřejeme z celého srdce a děkujeme nejen úspěšnému reprezentantu Radku
Janečkovi, ale i oběma jeho spolužačkám a spolubojovnicím Anetě Večeřové a Lucii
Tellingerové a panu učiteli Mgr. Marku Foukalovi, který svou vášeň pro „silozpyt“
a „lučbu“ předává obětavě dalším generacím.
NK
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Ukliďme Česko,
Dřevohostice zvláště…
Poslední víkend před svátky jara byla na sobotu vyhlášena akce „Ukliďme svět,
ukliďme Česko!“. Jelikož se s potěšením zapojujeme do aktivit spolu s dalšími občany Dřevohostic, máme rádi přírodu a pořádek a jsme spokojeni, když je za naší prací vidět výsledek, rozhodli jsme se bez váhání tuto akci podpořit svou účastí.
Sraz brigádníků byl stanoven na 8,30 hodin a i přes nepřízeň počasí jsme se spolu s dalšími účastníky sešli v daný čas v zámecké zahradě. Starosta s místostarostou přidělili všem přítomným „úklidové rajóny“ v obci, poté jsme se chopili nářadí, rozešli se na stanovená místa a s chutí jsme se vrhli do práce.
Naší skupině z Centra Dominika Kokory, p.o., připadl úklid zahrady zámku a valů.
Vesele a s nadšením jsme zametali, kde bylo potřeba, vyhrabávali trávu, spadlé listí
a větve. S nelichotivými poznámkami na adresu méně ohleduplných lidí jsme také
posbírali odpadky. Většina našich klientů v prostorách zámku strávila řádku let, tak
jsme si i zavzpomínali na roky minulé a také jsme „zkontrolovali“ stromek, který jsme
v zahradě před 2 lety zasadili.
Navzdory tomu, že nám chvílemi pršelo za krk, dotáhli jsme práci do konce. Na
závěr jsme měli nejen prima pocit z výsledku našeho úsilí, ale dostali jsme i sladkou
odměnu a moc nás potěšila pochvalná slova z úst pana starosty a pana místostarosty.
za Centrum Dominika Kokory, p.o.
Petra Stoklásková , ved. úseku sociální péãe
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V Dřevohosticích se zapojila
do celorepublikové akce ,,Ukliďme svět, ukliďme Česko,“ která
se letos konala v sobotu 8. dubna, téměř padesátka dobrovolníků. Sbíraly se odpadky kolem
valů, hrabalo listí a zametalo
v areálu zámku. Projekt „Ukliďme
svět, ukliďme Česko“ byl letos
zaměřený mimo jiné i na ulici Nábřeží, kde se nahrazovaly uschlé
stromky jeřabin za nové. Současně s touto akcí probíhal i sběr
kovového šrotu našimi hasiči.
Poděkování patří všem, kteří se
letošní akce zúčastnili, zástupcům
VÚ a střední školy Dřevohostice,
uživatelům Centra Dominiky Kokory, pracoviště Dřevohostice, žákům a paním učitelkám ze základní školy a všem zúčastněným
občanům.
Jaroslav Janãík
fotodokumentace: Petr Dostál
a Jan Jaro‰ek
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ŠPICA MODEL
2017
Ve dnech 25. a 26. února 2017 se
v Dřevohosticích v sále hostince Na
Špici uskutečnil 1. ročník výstavy
plastikových modelů. K vidění bylo
celkem 147 modelů všech měřítek
a kategorií – především modelů letadel, ale také tanků, bojové techniky, lodí a motorek. Bylo obsaženo
období od 1. světové války až po
současnost.
Své exponáty vystavily dvě desítky
modelářů z Bystřice pod Hostýnem, Ostravy, Přerova a Dřevohostic. Účast návštěvníků byla hojná.
Těšíme se na příští ročník a zveme
všechny příznivce plastikového modelářství i široké laické veřejnosti.
modeláﬁi
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Dračí smyčka 2017
Letošní zima byla pro milovníky běhu velmi nepříznivá. Sníh, led a mráz nejsou
mezi běžci zrovna v oblibě. Na přelomu ledna a února se konalo v Olomouckém kraji několik závodů, na nichž šlo díky nepříznivým klimatickým podmínkám doslova
o zdraví. Obavy panovaly i před „Dračí smyčkou“, běžeckým závodem, jehož 4. ročník se uskutečnil v sobotu 18. února.
Pořadatelé, členové sportovního klubu DR.A.CY Dřevohostice, si ve čtvrtek před
závodem proběhli trať od „Hostince Na Špici“ do Bezuchova a zpět – a nebylo to nic
moc. Již v prvním výběhu se bořili po kotníky do bláta, nahoře v lese byla trať naopak pokryta souvislou vrstvou ledu, a tak vyhlídky na sobotní závod nebyly nejlepší.
Nicméně v sobotu bylo vše jinak. V pátek totiž napadl čerstvý sníh, do sobotního rána
vše zmrzlo a kupodivu to podmínkám na trati pro běh prospělo. V sobotu ráno při
kontrole trati to nejvíce klouzalo na silnici hned po startu. V době startu však námraza díku sluníčku zmizela, a tak byly podmínky poměrně příznivé.
Závod „Dračí smyčka“ je znám svou přátelskou atmosférou. Závodníci jsou hned
u prezence vítáni malou stopečkou tekutého ovoce a setkání kamarádů je tím hlavním, proč se tento závod koná. Na trati se ovšem bojuje nekompromisně. Na start se
letos postavilo 51 účastníků, z toho 5 žen, které všechny osobně přivítal starosta Dřevohostic Petr Dostál. Hned po startu šla do čela dvojice Petr Kučera a Radek Šíbl,
s malým odstupem potom běžel na 3. místě Tomáš Blaha. Stejné pořadí bylo i na obrátce v Bezuchově. Rozhodnutí padlo až v závěrečném seběhu, kdy Radek Šíbl, který to právě z kopců umí, získal
malý náskok a ten si udržel až
do cíle. Na druhé místo se v závěru probojoval Tomáš Blaha,
třetí doběhl Petr Kučera. V kategorii žen zvítězila způsobem
start-cíl Alena Losertová, na
druhém místě, stejně jako
v roce loňském, doběhla Monika Peluhová a třetí Šárka Marková.
V cíli na všechny čekalo občerstvení, kterým byl skvělý kuřecí vývar z kuchyně „Hostince
Na Špici“, a pro ty nejlepší také
ceny a medaile, jejichž velikost
a váha byla nevídaná.
Poděkování za pohodový závod patří všem pořadatelům,
závodníkům a také sponzorům,
včetně obce Dřevohostice.
A nesmíme zapomenout ani na
příznivce běhu, kteří přišli zá36
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vodníky povzbudit. Již teď se mohou všichni těšit na 5. ročník Dračí smyčky, který je
plánován na 17. února 2018.
Výsledky:
Muži A
1. Radoslav Šíbl (Ekodrill Zlín)
2. Ondřej Tabarka (Rymice)
3. Ivo Vrba (Roltechnik TT)

30:13
32:36
35:13

Ženy
1. Alena Losertová (Zapro team) 40:24
2. Monika Peluhová (Přerov)
43:10
3. Šárka Marková (Lipník)
55:55

Muži B
1. Tomáš Blaha (AK Asics Kroměříž)
2. Petr Kučera (Grymov)
3. Marek Hošťálek (TOMÍNO)

30:16
30:21
33:52

Jaroslav ·a‰ek, starosta obce Pravãice

Kde pramení Moštěnka
Řeka, říčka, nebo potok? Moštěnka pramení v nadmořské výšce 785 m (GPS
49°23’46.95” N, 17°45’25.88” E). Pramen je 300 m pod hřebenovou turistickou cestou ke Kelčskému Javorníku, od pramene je to necelý kilometr k nové rozhledně na
vrcholu Kelčského Javorníka. Z této rozhledny je za jasného počasí vidět Olomouc,
Sv. Kopeček, Praděd, Starý Jičín, Lysá hora, vysílač na Javorině. Mimořádně Malá
Fatra a teoreticky Vysoké Tatry.
U pramene Moštěnky jsem byl poprvé začátkem ledna 1972, tenkrát nebyl ani
v horách sníh. Vyrazil jsem z Osíčka, lezl jsem přímo proti proudu, vždy jsem si vybral horský potůček s větším průtokem. Asi po dvou hodinách jsem došel až k pramenu Moštěnky. Alespoň si to myslím, tenkrát nebyly takové mapy jako dnes, co je
mobil, jsme nevěděli, rovněž o GPS jsme neměli ponětí. Od posledního pramínku
jsem postupoval nahoru až na vrchol. Po značené cestě jsem došel na vrchol Kelčského Javorníka. Tenkrát tam stála několikapatrová dřevěná, asi 30 m vysoká triangulační věž. Byla již zchátralá, přesto jsem na ní vylezl. Po několika letech jsem se
snažil najít pramen Moštěnky shora od již zbořené triangulační věže, pramen jsem
nenašel.
Po přečtení knihy „Mlýny a mlynáři ve staletích“ jsem zjistil, že v toku Moštěnky se
nachází „dělící vodní práh“. Je to otesaný kámen s letopočtem 1726, který odvádí
200 m dlouhým, uměle vytvořeným kanálem část vody do potoka „Libosvárka“, aby
měly mlýny v Loukově a Libosvárech také celoročně dostatek vody. Dělící vodní práh
se nachází 2 km od pramene Moštěnky, asi 300 m od značky „Pramen Moštěnky“.
Tuto značku tam umístili členové cykloklubu z Dřevohostic v září 2012. Tabulka je
umístěna na čtvrtém nejkratším přítoku Moštěnky, skutečný pramen je o 2,5 km výše
(stoupání 300 m).
Název Moštěnka až od pramene na úpatí Kelčského Javorníka se používá přibližně od roku 1980. V Ottově naučném slovníku, rok 1906, je napsáno: „Moštěnka skládá se ze tří pramenů: Něčického potoka, Blažického potoka a Bystřice. Něčický potok sbírá vodu z jz. úpatí vrchu Maleníka (476 m) a teče do údolí k Dřevohosticům,
Dﬁevohostick˘ zpravodaj 1/2017
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nad nimiž pojí se s potokem Blažickým. Ten odvádí vodu ze sz. úpatí Javorníka Kelčského (865 m) a teče na sz. k Dřevohosticům, kde pojí se s Bystřicí. Dále se nazývá
Moštěnka. Blažický potok není chyba, dříve se Blazice jmenovaly „Blažice“.
Například v Radkovách i ve Lhotě Radkové lidé říkají Moštěnce „Radkovka“. Na
mapě Lhoty Radkové vydané roku 1830 je napsáno „Kržíkopka Bach“. Je s podivem,
že i na posledním územním plánu Dřevohostic je napsáno také „Radkovka“. Starší
lidé v Dřevohosticích říkali většinou „Potok“ i po soutoku Bystřičky a Moštěnky. V Turovicích se v minulém století používal název „Říka“. Dále po proudu se i na starých
mapách používal název Moštěnka.
Plocha povodí Moštěnky je 355 km2, průměrný průtok 1,29 m3. Do Moštěnky teče
voda z katastru 73 obcí, protéká osmi obcemi. Moštěnka se po 45 kilometrech vlévá v nadmořské výšce 189 m do řeky Moravy v Kroměříži v části Horní zahrady. Někdy se uvádělo, že se Moštěnka vlévá do Bečvy, není to pravda, protože Malá Bečva je uměle vytvořený tok vytékající nad velkým jezem za obcí Troubky. Část Malé
Bečvy Mlynské rameno napájí rybníky v Chropyni.
K pramenu Moštěnky vede několik turistických značených cest. Nejblíže je to
z Osíčka, cesta je strmá. Nejsnáze dojdete k pramenu Moštěnky z Tesáku, vhodné
i pro děti. Já se kvůli zdraví k pramenu nedostanu, doufám, že někdo pramen najde
a pošle mi foto.
Franti‰ek KuÏel

Přijměte naše pozvání na červencové
Setkání dechových hudeb
Dřevohostice 2017
Sobota 29. července
20.00 hod. – recitál Chantal Poullain – francouzské šansony
22.00 hod. – Blue band company – večerní veselice

Neděle 30. července
14.00 hod. • slavnostní zahájení
• DH ZUŠ Bystřice p. Hostýnem
• DH Trnkovjanka
• DH Maguranka
• Malá muzika Nauše Pepíka
20.00 hod. • Moravská Veselka s hostem Vlado Kumpánem – večerní veselice
moderuje Karel Hegner
výstava na zámku: obrazy Alexandra Forýtka
v průběhu dne vystoupí folklorní soubor MŠ Pramínek Dřevohostice
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Výzva pro občany Dřevohostic a okolí
Vážení občané,
městys Dřevohostice hodlá uspořádat prázdninovou výstavu z celoživotního díla
výtvarníka Alexandra Forýtka.
Žádáme proto vlastníky jeho obrazů, zda by na omezenou dobu cca dvou měsíců laskavě zapůjčili ze svých sbírek Alexandrovy obrazy, případně i jeho jiná díla. Zabezpečení a navrácení děl bude smluvně zajištěno.

Starosta děkuje
✿ Pan Josef Kretek, dnes už bývalý odborný lesní hospodář našeho městečka, po
téměř 15 letech spolupráce od nás odchází, ale lesu zůstane nadále věrný. Děkujeme za astronomické množství odpracovaných hodin, za všestrannou odbornou
práci a poradenství při hospodaření v našem obecním lese.
✿ Pan Pavel Hlavizňa nám zapůjčil nádhernou rozkvetlou azalku. Je umístěna na
chodbě radnice, aby mohla potěšit všechny, kdo zavítají na náš úřad – přijďte se
podívat, takovou hned tak neuvidíte.

✿ Poděkování si zaslouží i paní Věra Obkráčilová a manželé Jiří a Šárka Vašinovi,
kteří se starali o občerstvení návštěvníků Zámeckého bálu.
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JK Gracie
Blíží se prázdniny a s nimi Zážitkový příměstský tábor s koňmi, letos v nové podobě. Na děti čeká kromě výuky jízdy na koni také spousta zajímavých zkušeností
a netradičních her. Tábor se zaplňuje, avšak pár volných míst ještě máme k dispozici. Už se na všechny moc těšíme a slibujeme nezapomenutelné zážitky.
JK Gracie se rozšířil o další dřevohostické koňáky z řad rodiny Lichnovských. Náš
počet se tím rozrostl, avšak nové členy momentálně nepřibíráme, protože na počet
koní již máme plno.
ZÎ

Z obecní knihovny
zdravím všechny ty, kteří mají rádi literaturu a čtení. Tentokrát vás nebudu lákat na
nové knihy, ani nabádat k výběru a zapůjčení starších – neméně krásných (zábavných, poučných, napínavých, dechberoucích, dobrodružných, detektivních, fantastických, poetických, romantických, erotických, překvapivých, humorných, laskavých,
zajímavých, vzpomínkových, neuvěřitelných, náročných i nenáročných...) příběhů.
Tentokrát bych totiž ráda konečně poděkovala všem lidem, kteří knihy knihovně
darovali.
Někteří čtenáři věnovali nové knihy, které je příliš nezaujaly, protože ví, že jiní čtenáři si je s chutí přečtou. Další lidé se stěhovali nebo jim doma „přetékala“ knihovna.
Někdo se takto zbavil nevhodných dárků. Jiný si pořídil elektronickou čtečku a svoje detektivky věnoval knihovně, protože ke čtení papírových knih se zřejmě už nevrátí.
Mladá studentka darovala knihy dvojjazyčné – při studiu jazyků výborná věc, proto
se budou určitě hodit někomu dalšímu. Nastávající maminka přinášela časopisy o mateřství, jiná paní časopisy o bydlení a časopisy různých zajímavostí – je přece škoda
je po jednom přečtení vyhodit.
Pohnutky k darování jsou různé, jedno je společné – všem těmto lidem na knížkách záleží.
Dávají jim další šanci najít cestu ke čtenářům. Někteří dárci jsou členy knihovny,
jiní nejsou a osobně se neznáme. Proto nechci jmenovitě vypočítávat kdo, kdy a kolik – děkuji vám všem bez rozdílu – za to, že sami rozšiřujete naši nabídku ke čtení.
Ludmila Valãíková
Dﬁevohostick˘ zpravodaj 1/2017
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Rozpočet městyse Dřevohostice na rok 2017
Příjmy
§
položka
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1340
1341
1343
1355
1351
1361
1511
4112
4116
4121
6310 2142
6330 4134
6330 4139
1019 2131
1031 2111
3314 2111
3319 2111
3322 2132
3349 2111
3612 2132
3613 2132
3632 2111
3632 2132
3639 3111
3639 2133
3722 2112
3725 2324
6310 2141
6171 2111
3111 2122
3113 2122
3639 2131
2321 2132
8115
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popis
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin. a funkč. požitků
Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ
Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Odvod z VHP (výherních hracích automatů)
Odvod loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinvestiční dotace ze st. rozpočtu
Ostatní neinvest. přij. dotace ze SR (Úřad práce)
Neinvestiční přijaté dotace od obcí
Příjmy z dividend
Převody z rozpočtových účtů
Ostatní převody z vlastních fondů
Příjmy z pronájmu pozemků
Pěstební činnost (les)
Příjmy z činnosti knihovnické
Příjmy z kultury
Příjmy z pronájmu – zámek
Příjmy z prodeje zpravodaje
Příjmy z pronájmu – byty
Nebytové hospodářství – nájem
Pohřebnictví – hřbitovní poplatek
Pronájem smuteční síně
prodej pozemků
Příjmy z pronájmu mov. věcí
Prodej pytlů
plasty EKO-KOM
Příjmy z úroků
Poskyt. služeb – činnost místní správy
Odpisy MŠ
Odpisy ZŠ
Pronájem pozemků
Pronájem ČOV
Přebytek z minulého roku 2016
Celkové příjmy v roce

v Kč
3 000 000
150 000
350 000
3 500 000
900 000
7 000 000
650 000
25 000
20 000
250 000
60 000
200 000
900 000
1 300 000
100 000
26 000
220 000
70 000
60 000
600 000
1 600 000
8 000
200 000
75 000
13 000
500 000
330 000
25 000
6000
1 000 000
10 000
850
120 000
5000
30 000
22 863
815 410
10 000
40 000
2 829 200
27 021 323
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Výdaje
§
pol.
1031
2219
2221
2310
2321
3111
3113
3314
3319
3322
3349
3399
3612
3613
3631
3632
3725
3639
3721
3722
3745
5512
6112
6171
6310
6320
3726
6399
6409
6330
3412
3635
3636
3421
5212

popis
v Kč
Lesní hospodářství
1 400 000
Chodníky
3 696 373
Výdaje na dopr. úz. obslužnost
106 960
Pitná voda
12 000
Odvádění a čištění odpad. vod
20 000
Předškolní zařízení MŠ
1 650 000
Základní škola
2 500 000
Činnosti knihovnické
120 000
Záležitosti kultury
900 000
Zámek
1 100 000
Ost. záležitosti sděl. prostř.
40 000
– zpravodaj
Ost. záležitosti kultury
80 000
– vítání občánků
Bytové hospodářství
130 000
Nebytové hospodářství
600 000
Veřejné osvětlení
280 000
Pohřebnictví, hřbitov
140 000
Svoz plastů
70 000
Komunální služby
300 000
Sběr a svoz nebezpeč. odpadů
40 000
Sběr a svoz odpadů
700 000
Péče o vzhled obce
2 000 000
a veřejnou zeleň
Pořární ochrana
900 000
Zastupitelstvo obce
1 500 000
Činnost místní správy
3 000 000
Obecné výdaje z fin. operací
1 350 000
Pojištění
160 000
Bioodpad
150 000
Daň z př. za obec
900 000
– ostatní finanční operac
Ostatní činnosti j.n.
1 100 000
Převody vlastním účtům
130 000
a fondům
Sportovní zař. v majetku obce
14 000
Územní plánování
0
Územní rozvoj
100 000
Využití volného času dětí
101 990
a mládeže
Ochrana obyvatelstva
50 000
8124 Splátky dlouhodobých půjček
1 680 000
Celkové výdaje
27 021 323

Třída
5
5:1146373 6:2550000
5
5
5
5:650 000 6:1000 000
5
5
5
5:00
5
5
5
5:600000
5
5
5
5
5
5
5
5:150 000
5
5
5
5
5
5

6:750 000

5
5
5
6
5
5

Rozpočet byl Zastupitelstvem městyse Dřevohostice schválen dne 22. 11. 2016
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Vážení spoluobčané,
dne 6. 2. 2017 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který nabyl účinnosti 21. 2. 2017. Pravidlo říká, že pokud zadlužení obce
přesáhne 60 % průměrného příjmu za poslední čtyři roky, bude třeba jej snížit v roce
následujícím alespoň o 5 % z rozdílu mezi aktuální výší dluhu a 60 % průměrného
příjmu. Jeho účelem je zajistit, aby samosprávy byly schopny bez problémů financovat kdykoli v budoucnu své dluhy svými vlastními likvidními prostředky. Plnění tohoto pravidla bude Ministerstvo financí poprvé vyhodnocovat v roce 2018 na základě výše zadlužení k 31. prosinci 2017.
Díky možnosti modelového zadání svých peněžních toků si budeme moci nyní vyhodnotit, jak konkrétně se nás nové pravidlo dotkne. Můžeme se tak třeba rychleji
přesvědčit již ve fázi svých úvah o nových investičních projektech financovaných například s pomocí úvěrů, že případná splátka dluhu při překročení pravidla je nastavena hluboko pod úrovní běžných úvěrových podmínek obchodních bank. Rozpočtová odpovědnost umožňuje zkontrolovat aktuální stav plnění dluhového pravidla
a také zjistit výši případné minimální splátky dluhu na výpočtu za rok.
O tom, jak hospodařil městys Dřevohostice v minulém roce, se můžete přesvědčit v následných grafech. Aktuální podíl dluhu je dán celkovým dluhem v tisících 6 020
a průměrnými příjmy za poslední čtyři roky 28 514 se náš podíl dluhu pohybuje na
21 %. Myslím si, že si nevedeme špatně.
Jaroslav Janãík
Informace ãerpány z Ministerstva financí âR

Výdaje v roce 2016
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Příjmy v roce 2016

Finanční a kontrolní výbor
Zastupitelstva městyse Dřevohostice
Dne 16. 3. 2017 se uskutečnilo zasedání finančního výboru. Náplní byla kontrola
městyse Dřevohostice. Předmětem kontroly byla:
• Kontrola návrhu výhledu rozpočtu 2018–2020
Finančnímu výboru byl předložen střednědobý výhledu rozpočtu na roky 2018, 2019
a 2020.
• Kontrola návrhu rozpočtového opatření č. 2/2017
Finančnímu výboru bylo předloženo rozpočtové opatření č. 2/2017. Na straně příjmů i výdajů částka 1 563 104 Kč. Finanční výbor nemá výhrady k předloženému materiálu.
• Kontrola hospodaření městyse za leden a únor 2017
Finančnímu výboru byl předložen Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu městyse Dřevohostice k 13. 3. 2017. Byly předloženy zůstatky na bankovních účtech ČSOB spořicí účet a ČSOB úvěrový účet k 28. 2. 2017, ČSOB municipální konto výpis z 16. 3.
2017 a výpis z účtu ČNB k 7. 3. 2017.
• Kontrola nákladů společenských akcí konaných městysem
Finančnímu výboru byl předložen seznam společenských akcí pořádaných městysem Dřevohostice spolu s hospodařením uvedených akcí:
Zámecký bál:
příjmy celkem 73 650 Kč, výdaje celkem 70 979 Kč, celkem + 2 671 Kč
Setkání seniorů:
příjmy celkem 4 900 Kč, výdaje celkem 34 510 Kč, celkem – 29 610 Kč
• Kontrola dokladů o poskytování systémové podpory firmou ComIT services s.r.o.
Dﬁevohostick˘ zpravodaj 1/2017
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Finančnímu výboru byly předloženy doklady o poskytování systémové podpory firmou ComIT services s.r.o. Po doložení zbývajících dokladů bude kontrola pokračovat na příštím zasedání finančního výboru.
Dne 16. 3. 2017 se uskutečnilo zasedání kontrolního výboru. Náplní byla kontrola
městyse Dřevohostice. Předmětem kontroly byla:
• Kontrola zápisů z jednání komisí
Kontrolnímu výboru byl předložen zápis z jednání sociální a bytové komise ze dne
14. 12. 2016. Kontrolní výbor nemá výhrady k zápisu z jednání komise.
• Kontrola zápisů Rady městyse Dřevohostice
Kontrolnímu výboru byly předloženy zápisy z jednání Rady městyse Dřevohostice
č. 46 ze dne 30. 11. 2016, č. 47 ze dne 7. 12. 2016, č. 48 ze dne 30. 12. 2016, č. 49
ze dne 4. 1. 2017, č. 50 ze dne 23. 1. 2017, č. 51 ze dne 6. 2. 2017, č. 52 ze dne 20.
2. 2017 a zápis č. 53 ze dne 6. 3. 2017
* Kontrola Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva městyse Dřevohostice
Kontrolnímu výboru bylo předloženo Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva městyse Dřevohostice konaného dne 15. 12. 2016.
* Kontrola návrhu směrnice č.2/2017 zadávání zakázek malého rozsahu
Kontrolnímu výboru byl předložen návrh směrnice pro zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu č. 2/2017
Zpracoval: Ing. Petr Nedûla, pﬁedseda FV, Dagmar Kuãerková, pﬁedsedkynû KV

Informace z úřadu městyse
Upozorňujeme občany, kteří dosud nezaplatili poplatek za TKO, že byl splatný do
30. 4. 2017. Pokud jste to nestihli, 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

470 Kč/osoba/rok 2017.
Při nezaplacení poplatku do 30. 4. 2017 může být rozhodnutím rady městyse navýšen až na trojnásobek původní částky (podle zákona 565/1990 Sb., § 11).
Ve stejném termínu je splatný poplatek za psa, roční sazba poplatku za každého psa
je 100 Kč.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V˘znamné Ïivotní jubileum
si v měsících květnu, červnu a červenci 2017
připomenou tito naši spoluobčané:
65 let
91 let
81 let
Ivana Kubová
Antonie Mrázková
Jan Kojecký
Marie Tesařová
80 let
86 let
Milan Cagašík
Emilie Bednářová
Stanislav Dvořáček
Zdeněk Hruška
Josef Jemelík
75 let
60 let
Ladislav Polášek
Vratislav Jančík
Jiří Daďa
František Ondruška
85 let
Pavel Přikryl
Marie Pánková
Božena Bahounková
František Jiruše
Ludmila Pospíšilová
Květa Kachtíková
82 let
Věra Muchová
Zdeněk Kubín
Bohumila Vaculíková
70 let
❦❦❦
❦❦❦
Anna Kuželová

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

Narozené dûti
Nikol Škrabanová ❦ Kristýna Mikalová ❦ Marek Janovský
Barbora Dostálová ❦ Liliana Španělová

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

Uzavﬁená manÏelství
Milan Běhal a Jana Nováková
Blagovest Gjurov a Andrea Kuhnová

Z na‰ich ﬁad ode‰li
Josef Možný ❦ Libuše Chytilová ❦ Naděžda Steigerová
Miroslav Mikeš ❦ Vlasta Čížková ❦ Zuzana Skálová ❦ Vladimír Pospišilík
Růžena Zbíralová ❦ Marcela Zmeškalová ❦ František Michálek

VáÏení pozÛstalí, pﬁijmûte upﬁímnou soustrast nad ztrátou blízkého ãlovûka.
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„NejdÛleÏitûj‰ím rozhodnutím v Ïivotû je to,
jestli se rozhodneme vûﬁit, Ïe Ïijeme v dobrém,
anebo nepﬁátelském vesmíru.“
Albert Einstein
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