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Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,

 prázdninové dny se pomalu blíží 
a většina z vás se těší na letní dovolenou a 
příjemně strávené letní 
dny. Spousta z vás se 
chystá po dlouhé covi-
dové přestávce na tu-
zemskou či zahraniční 
dovolenou, ale i pro ty, 
kteří se chystají zůstat 
doma, bude v Hostě-
radicích spousta spo-
lečenských i sportovně 
kulturních akcí a určitě si každý vybere. 
Je nutné zmínit, že velké poděkování patří 
všem pořadatelům, protože za každou ta-
kovou akcí stojí spousta práce a jejich úsilí 
si velice vážím.
 V měsíci květnu byly dokončeny 
větší investiční akce započaté v roce 2021 

tj. výstavba nového mostu přes Míšovický 
potok a revitalizace prostoru mezi bývalou 
radnicí („Staněk“), kde proběhla výstavba 
průchodu. Obě tyto akce proběhly dle plá-

nu a bez významnějších 
komplikací a nutno zmí-
nit, že za „předkrizové“ 
ceny, protože v součas-
né době jsou ceny sta-
vebních prací na svých 
historických maximech, 
a proto jsem rád, že jsme 
smlouvy na zhotovení 
díla měli podepsané už v 

roce 2021.
 Na závěr bych Vám všem chtěl po-
přát příjemné strávení letních dnů, a třeba 
se potkáme na některé z hostěradických 
akcí.

S úctou Váš
Ing. Martin Vančura, starosta

Slovo starosty

Nohejbalový
 turnaj Míšovice

 
 Míšovická chasa 
informuje, že nohejbalový 
turnaj byl přesunut na so-
botu 20.8.2022 a těší se na 
všechny účastníky. 

lon 

Redakce Zpra-
vodaje přeje 

všem čtenářům 
slunečné léto 
a pohodovou 

dovolenou

Soutěž o nejhezčí zahrádku
 Vážení čtenáři, v minulém čísle Zpravodaje jsme vás informovali o vyhlášení sou-
těže o nejhezčí zahrádku. Pravidla jsou jednoduchá a znovu je najdete na konci tohoto vy-
dání. Vyfoťte vaši nebo třeba sousedovu zahrádku a  pošlete nám fotečku na email: redak-
ce@zpravodajhosteradice.cz. Ale určitě to udělejte do konce srpna.
 A protože se nám některé zahrádky líbí tak jsme jich několik vyfotili na ukázku. 
Ale čí jsou samozřejmě uvádět nebudeme. 

mko

Cyrilometodějská 
pouťová zábava

 TJ Družstevník 
Hostěradice zve všech-
ny občany na obnovenou 
tradici cyrilometodějské 
pouťové zábavy. Již v pátek 
1.2. se koná taneční zá-
bava se skupinou AGO, v 
sobotu 2.7. bude program 
pokračovat zaváděním a 
odpoledním programem.  
Pořadatelé srdečně zvou 
všechny spoluobčany. 

lon 
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Nispitz Cup

 tenisový turnaj, 
se bude konat 2.7.2022 na 
tenisových kurtech v Mí-
šovicích. Srdečně zvou te-
nisoví nadšenci z Míšovic. 

lon

 Dne 21. 5. 2022 byla slavnostně 
otevřena nová síň tradic v Míšovicích.
 Zchátralou budovu bývalého MNV 
v Míšovicích na návsi se obec Hostěradi-
ce rozhodla v roce 2020 zrekonstruovat 
a umístit zde expozici síně slávy, která 
byla umístěna v budově obecního úřadu 
v Hostěradicích a doplnit ji válečnými 
artefakty z Hostěradic a okolí, které obci za-
půjčil Klub vojenské historie.
 Rekonstrukce byla dokončena 
v roce 2020 a do samotného otevření probí-
hala příprava a přesun výstavní expozice a 
vnitřního vybavení. Náklady na rekonstruk-
ci činily 1 826 894 Kč, které byly hrazeny 
z rozpočtu obce.
 Na budově byla v rámci rekonstruk-
ce provedena nová střecha, oprava krovů a 
podhledů, el. instalace, omítky, nové pod-
lahy, nové sociální zařízení, nová okna a 

dveře, žaluzie, topení, vodovod a kanaliza-
ce, oprava schodiště a celé fasády. Dále byl 
pořízen do interiéru nový nábytek a zabez-
pečení (alarm).
 Rád bych poděkoval všem, kteří se 
podíleli na přípravě expozic, zejména paní 
Sobotkové za část věnovanou partyzánům 
v Míšovicích a dále pak členům vojenské 
historie Litobratřice za zapůjčení vojen-
ských artefaktů a nalezeného vojenského 
vybavení.
 Jsem velice rád, že nyní má tato ve-
lice důležitá část historie obce odpovídající 
zázemí a bude zachována dalším genera-
cím. 

Ing. Martin Vančura
starosta

Slavnostní otevření síně tradic v Míšovicích

Pěší pouť do Hlu-
bokých Mašůvek

 pořádá Farnost 
Hostěradice dne 2.7.2022. 
A protože je to přece jen 
kus cesty, odvoz zpět ja za-
jištěn.

lon

Zájezd na Baťův 
kanál, Strážnice

 pořádá klub dů-
chodců Hostěradice dne 
13.8.2022.

lon

Pohádkový  
úsměv

 na hřišti v 
Hostěradicích pořádá dne 
27.8.2022 ONKA.

lon
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 Již v roce 2019 obecní zastupitelstvo schválilo pří-
pravu projektu na Mokřadní biotop, který byl naplánován a 
umístěn do územního plánu v jihovýchodní části intravilá-
nu obce. Lokalita umístění je dána územím s vysokou hla-
dinou podzemní vody a výskytem (mimo odvodněná pole) 
přirozených tůní v okolí. V současné době je projekt již zpra-
covaný a obec získala stavební povolení. Nyní se čeká na 
vypsání potřebné dotace, z které by byla celá akce financo-
vána. Podpora dotace na tento typ záměru byla v minulých 
letech 100 % uznatel-
ných nákladů, zejména 
z důvodu řešení sucha a 
zadržování vody v kra-
jině.
 Mokřad je 
biotop specifický vý-
skytem organismů vy-
žadujících ke své exis-
tenci a prosperitě stálý 
účinek povrchové vody 
nebo alespoň velmi vy-
soké hladiny podzemní 
vody. Tvoří přechod 
mezi suchozemským a 
vodním ekosystémem.
 B i o l o g i c k á 
rozmanitost mokřadů 
je dána specifickými 
podmínkami, které zde 
panují. Poskytují život-
ní prostor rostlinám a 
živočichům, kteří by 
bez mokřadů vyhynuli, 
a často zde nalezneme 
druhy, které jsou nyní 
vzácné právě vinou vý-
razného úbytku těchto 
biotopů v přírodě. Mo-
křad tak představuje 
důležité útočiště v kra-

jině plné pustých polí.
 Mokřady plní důležité funkce v krajině, tou asi nej-
zřetelnější je schopnost zadržet v krajině vodu – kupříkladu 
mokřad o ploše pouhých 10 m2 dokáže zadržet až 9000 li-
trů vody, když bychom toto porovnání vztáhli na plánova-
ný mokřad v Hostěradicích, který bude mít 3,5 ha, tak se 
bavíme o 31 500 m3 vody. Díky postupnému výparu vody 
zpět do ovzduší, pak příznivě ovlivňují lokální klima – ve 
dne ochlazují vzduch a zvyšují vlhkost.

 Je vhodné zmínit 
také jejich hodno-
tu estetickou, či 
vzdělávací (naučné 
stezky, vzdělávání 
veřejnosti apod.)
 Doufám tedy, že 
se nám podaří do-
taci na financování 
získat, a budeme 
tak moci tento vý-
znamný projekt re-
alizovat.

Ing.Martin Vanču-
ra, starosta
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návrhový stav

hranice parcely

vodovod

oplocení

plynovod

skupina keřů

ochranné pásmo

řada keřů
řada stromů

solitérní strom

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

KAT. ÚZEMÍ:
OKRES:
KRAJ:
INVESTOR:
AKCE:

OBSAH:

PROJEKTANT:
VED. PROJEKTANT:
STUPEŇ PD:
MĚŘÍTKO:
DATUM:

PŘÍLOHA Č.:

ING. JELÍNEK

ZNOJMO
JIHOMORAVSKÝ
OBEC JOSTĚRADICE

DUR + DPS

05/2020

ING. JELÍNEK
Mokřadní plochy u 

Míšovického potoka, k.ú. 
Hostěradice na Moravě

Kpt. Nálepky 2332, Pardubice, 530 02
Projektová a investiční činnost

VZD
1 : 1 000

Situace SO2 - Výsadby C.4

HOSTĚRADICE NA MORAVĚ

BB javor babyka (Acer campestre)

BR bříza bělokorá (Betula pendula)

DB dub letní (Quercus robur)

EU brslen evropský (Euonymus europaea)

HB habr obecný (Carpinus betulus)

HLJ hloh jednosemenný (Crataegus monogyna)

HLO hloh obecný (Crataegus laevigata)

HR hrušeň obecná (Pyrus communis)

JM jim habrolistý (Ulmus minor)

JV javor mléč (Acer platanoides)

KO kalina obecná (Viburnum opulus)

LP lípa srdčitá (Tilia cordata)

LS líska obecná (Corylus avellana)

PP střemcha obecná (Prunus padus)

PS trnka obecná (Prunus spinosa)

PT ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)

RH řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica)

SV svída krvavá (Cornus sanguinea)

TR třešeň ptačí (Prunus avium)

TU kalina tušalaj (Viburnum lantana)

VR vrba bílá (Salix alba)

ZM zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum)

osetí

pěšiny

Čarodějnice 2022

 Pálení čarodějnic čili fili-
pojakubská noc proběhla letos v 
Hostěradicích i Míšovicích. Bylo 
trošku chladno, ale od toho je 
přece ta vatra, abychom se ohřá-
li. Po setmění byl odpálen skvělý 
ohňostroj. 

lon

Moudivláček lužní
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 V letošním roce se uskuteční společně volby do 
obecních zastupitelstev a volby do Senátu.

Termín
 Proběhnou v pátek 23. a v sobotu 24. září 2022.

Kdo může kandidovat a kdo volit
 Právo být volen v komunálních volbách má každý 
státní občan České republiky, který dosáhl 18 let nejpoz-
ději druhý den voleb a v den voleb je v dané obci přihlášen 
k trvalému pobytu. Právo volit má každý svéprávný občan, 
kterému je 18 let a má trvalý pobyt na území obce. 

Systém voleb
 Volič si může vybrat mezi křížkováním celé voleb-
ní strany nebo dát hlas pomocí křížků jednotlivým kandi-
dátům. Obě možnosti lze také kombinovat.
 Volič má tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva. 
Pokud označí více kandidátů, je jeho hlasování neplatné.
Pokud volič přidělí křížek volební straně a zároveň kan-
didátům stejné strany, hlas je platný pouze pro volební 
stranu, pro vybrané kandidáty se křížky nepočítají. Volič 
ale může zakřížkovat jednu volební stranu a další křížky 
udělit kandidátům jiných stran. V tomto případě se odečí-
tá počet hlasů daný jiným kandidátům než zvolené straně 
od konce kandidátky. Například, pokud má strana 25 kan-
didátů a volič tuto stranu zakřížkuje, ale zakřížkuje záro-
veň šest kandidátů z jiné strany, získá hlas jen prvních 19 
kandidátů ze strany, která od voliče získala křížek.
  

  Rozdělení mandátů
 Nejprve se sečtou hlasy, které dostala strana jako 
celek s těmi, které dostali jednotliví kandidáti. Následně 
se vyřadí strany a uskupení, které nezískaly alespoň 5 % z 
přidělených hlasů.
 Nastane-li situace, že stanovenou procentuální 
hranici nepřekročí minimálně dvě volební strany, hranice 
se snižuje do té doby, dokud se tak nestane. Procentuální 
hranice se snižuje také v případě, že není obsazena v za-
stupitelstvu minimálně polovina mandátů. K procentuál-
ní hranici se nepřihlíží pouze v případě, že v dané obci je 
podána pouze jedna kandidátní listina.
 K rozdělení mandátů mezi volební strany, které 
překonaly stanovenou hranici se využívá poměrný volební 
systém v podobě D’Hondtova dělitele.
 Na závěr je nutné ještě určit, kdo z kandidátů získá 
mandát v zastupitelstvu. To určují preferenční hlasy, které 
se počítají tak, že se celkový počet hlasů, které daná strana 
získala vydělí počtem jejích kandidátů. Má-li některý kan-
didát nejméně o 10 procent více hlasů, než je takto stano-
vený průměr hlasů strany, poskočí v kandidátní listině na 
první místo. Pokud je kandidátů s takovým ziskem hlasů 
více, rozhodují počty hlasů, při jejich rovnosti rozhoduje 
původní pořadí na kandidátce.
 Minimální počet členů zastupitelstva obce musí 
být 5, maximální počet členů zastupitelstva naší obce 
může být až 15. Počet členů zastupitelstva naší obce je 9. 

lon

Komunální volby v roce 2022

Diamantová svatba

 22.4.1962 až 22.4.2022, to je 60 let, 
720 měsíců, 21 900 dní spolu strávili v man-
želství paní Marie a pan Štěpán Procházkovi z 
Hostěradic. 
 Celou tuto dobu prožili v Hostěradicích 
a vychovali zde tři syny. Ke krásnému jubileu 
srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho dalších 
společných let. 
   Za obec Hostěradice 

ing. Martin Vančura, starosta

Vážení čtenáři, pokud ve svých rodinách slavíte významné výročí či událost, dejte nám vědět. Rádi přijedeme, uděláme 
fotečku a zveřejníme v Hostěradickém zpravodaji.

Za redakci Zpravodaje Libor Ondráček
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Oprava i poškození kapličky
 V loňském zpravodaji bylo uvedeno, že byla prove-
dena celková oprava kapličky na kopci. Krátká strohá zprá-
va a pár fotografií. Škoda, že také nebylo uvedeno, že tuto 
opravu neprováděla žádná firma, ale obec. Respektive za-
městnanci obce, přesněji hlavní podíl na opravě má p. Pavel 
Vařák. Kromě oprav a nátěru omítek došlo i na odizolová-
ní od okolního terénu, pokládku dlažby z pálených cihel, 
otryskání a nový nástřik vstupních mříží. Domodelování a 
nátěr podstavce oltáře v kapličce. 
   

 

   
  
  

 Oproti realizaci firmou došlo ke znatelným úspo-
rám finančních prostředků. Pokud by opravu prováděla 
firma, cena za opravu by se pohybovala okolo cca 100 000 
Kč. Náklady obce za realizaci „svépomocí“, byly hodně pod 
třetinu. Nově opravená kaplička svítí do dálky novotou, 
sem tam někdo přinese květiny a zapálí svíčku, ale k její při-
rozené skromnosti a dokonalosti jí přeci jen něco chybí. 

 Tohle si asi řekli dva mladiství „lidoví umělci“ a v 
moderním duchu ji po svém vyzdobili. Za tohle opravdu 
neděkujeme, ale přesto i tento čin již brzo bude po zásluze 
odměněn. V nejbližší době cenu umělcům osobně předají 
zástupci Policie ČR.
 Ale vážně, samotná kaplička je jen malá stavba v 
krajině. Jedinečnou a výjimečnou jí dělá až to, pro co byla 

stvořena. V 
tomto případě 
to byla panen-
ka Marie. V této 
kapličce, se 
bohužel žádná 
socha ani oltá-
řík nedochoval 
a na význam-
nější umělecké 
dílo prozatím 
nejsou peníze. 
Vznikl tak jed-
noduchý nápad 
na symbolické 
připomenutí, 
komu byla tato 
kaplička zasvě-
cena. Jedná se 

„jen“ o jednoduchý 2D výpalek z oceli, znázorňující siluetu 
panny Marie. 

 Toto zdánlivě jednoduché provedení však skýtá při 
dobrém osvětlení, například vhodně umístněnou svíčkou, 
či jiném osvětlením další rozměr vnímání této skulptury. 
Světlo totiž prochází přes sošku a zanechává za ní na bílé 
zdi zvětšený stín. A tím jakési duchovno a nadpřirozeno 
dělá toto místo zajímavým.
 Ale opravdu kaplička ožije, až se k ní přirozeně za-
čnou vracet lidé, s pokorou a úctou, motlitbou, zapálit svíč-
ku, přinést květiny, poklonit se…

 Radek Kopeček



 Od 21. 3. 2022 vede z důvodu opravy a rozšíření 
silnice I/53 Pohořelice – Znojmo jedna z objízdných tras 
také přes naši obec. 
 Množství aut a zejména kamionů značně zatěžují 
obousměrně ulice od Miroslavi, přes náměstí a na Znoj-
mo. Běžně po silnici I/53 projede až 12 tisíc aut denně. Po 
objízdné trase přes naši obec je to podstatně méně. Ovšem 
nápor dopravy je i tak citelně znát a není nouze o kolizní 
situace. Zvýšené opatrnosti je potřeba dbát zejména v kři-
žovatce na náměstí a v zúžené ulici z náměstí směrem na 
Znojmo. To platí i pro chodce a cyklisty.
 Uvidíme, co to udělá s dopravou, až začnou žně a 
po silnici se ve velkém začnou přesouvat také kombajny a 
vyvážecí soupravy s obilím (mnohdy jim ulice pro vlastní 
šířku nestačí). Do toho také přibudou stovky aut dovolen-
kářů mířících na jih a zpět. A tak se zřejmě ještě máme na 
co těšit.

 Již se zde stalo také několik dopravních nehod i se 
zraněním, naštěstí však ne příliš vážné. 
 V prvních dnech objížďky a takřka v nejužším 
místě se také stala havárie na našem vodovodním řadu. 
Opravu na frekventované komunikaci provedly Technic-
ké služby a zaměstnanci obce převážně se svojí technikou. 
Bylo nutné také částečně omezit dopravu a provádět ky-
vadlovou dopravu i za občasné asistence Policie ČR. Díky 
neukázněnosti některých řidičů nebyla o vypjaté a kolizní 
situace nouze. Vše se ale úspěšně zvládlo.
 Oprava první etapy I/53 a také objízdná trasa by 
měla skončit s koncem tohoto roku. Ovšem celková oprava 
státní silnice až do Pohořelic je plánována do roku 2025 a 
pochybuji, že se později podaří najít jinou objízdnou trasu 
než přes naši obec. 

Radek Kopeček

Objížďka přes naši obec

 V roce 2021 rozhodlo obecní zastupitelstvo vyho-
vět žádosti TS Hostěradice na pořízení moderní techniky 
pro údržbu obce. Stroj této velikosti a jeho univerzální vyu-
žití vzhledem k velikosti a rozlehlosti naší obce, zde zkrátka 
chyběl. Ještě do konce loňského roku proběhlo výběrové ří-

zení. Bylo osloveno několik firem a dodavatelem s nejnižší 
cenou a servisem se stala f. Nejedlý s.r.o. z Miroslavi.

 Součástí dodávky byl samotný traktor, čelní na-
kladač (lopata a vidle), přední tříbodový závěs, další okruh 
hydrauliky a zadní závaží 600 kg. Zimní set tvoří čelní ší-
pová nastavitelná radlice a zadní nesené samonabírací 
rozmetadlo (bohužel to bylo dodáno až po zimní sezóně, 

zkrátka nebylo nikde k sehnání). Již z dřívější doby máme 
také k dispozici zadní nesenou radlici za traktor.
 Na údržbu travnatých ploch jsme prozatím pořídi-
li zadní nesený a zároveň výklopný mulčovač. Ten je vhod-
ný k údržbě větších ploch, remízků a náletových dřevin. 
Za traktor byl také pořízen přívěsný jednoosý nosič háko-
vých kontejnerů. Vůz je oproti základu prodloužen a počítá 
se do budoucna doplnit přívěs o hydraulickou ruku na ma-
nipulaci s nákladem.
 

Za půl roku provozu se stroj v naší obci osvědčil a proká-
zalo se, že to bylo dobré rozhodnutí. Kromě zimní údrž-
by, údržby zeleně, odvozu materiálu a manipulace s ním, 
je možnost pořídit další přídavné stroje vhodné k údržbě 
obce. Případně za předem jasných pravidel a za úplatu 
může být traktor i s obsluhou k dispozici i okolním obcím, 
organizacím a občanům. Uplatnění traktor najde také na 
plánovaném sběrném dvoře, případně kompostárně, kde 
by také měl vzniknout prostor pro jeho garážování, očistu 
a údržbu.
                                                                                                         Za TS Hostě-

radice provozní Radek Kopeček

Nová moderní posila pro údržbu naší obce
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Stromy v obci a péče o ně 
 Za poslední roky se v naší obci vysázelo mnoho  
nových stromů a keřů, což je samozřejmě dobře. Ale také 
se odstranila a pokácela spousta vzrostlých stromů i ce-
lých stromořadí a to je naopak velká škoda. Některé staleté 
stromy byly vyhodnoceny jako rizikové, hrozící pádem, jiné 
překážely dopravě a spousta jich také padla proto, že dělaly 
moc velký stín.
 Vyhovělo se také žádostem občanů, že z nich padá 
hodně listí, a kdo to má pořád dokola uklízet. Že jim koře-
ny ničí nemovitost atd. Moderní bylo masivní vysazování 
„bezúdržbových stromů a keřů“, jako tújí a jehličnanů. Ty 
jsou sice stálezelené, leč větší prospěch pro mikroklima 
obce nepřináší. A schovat se do stínu pod túji dost dobře 
nejde, ale hlavně nejsou ve zdejší krajině přirozené.

 Při vysazování nových 
stromů je potřeba také 
zvažovat vhodnost stano-
viště k jednotlivým dru-
hům. Možnost následné 
péče a údržby i s techni-
kou, ale také dbát na do-
držení ochranných pásem 
jednotlivých inženýrských 
sítí. Bohužel i u nás hrozí, 
že některá nově vysázená 
zeleň se bude muset dříve 
či později odstranit. 
 Sehnat finance na výsad-
bu není až takový problém. 
Je celá řada dotací a gran-
tů a samotná obec si to 
může také dovolit ze svého 
rozpočtu. Co je však větší 

problém, je následná dlouhodobá péče, než strom důklad-
ně zakoření a dokáže se o sebe postarat sám. Je potřeba ho 
pravidelně zalévat. A o sucho v našich končinách v posled-
ních letech opravdu není nouze.
 V jarních měsících proto proběhla kontrola stromů 
a následné znovu vysázení desítek nových. V letošním roce 
také přibylo stromořadí švestek směrem k novému lomu, 

věřme, že se jim bude dařit. A budoucí plody a příjemný stín 
všech nových stromů nechť dlouhá léta zpříjemňuje život 

všem občanům. Je parní letní den, jste ve stínu listnatého 
stromu, všude zní zpěv ptáků a fouká vlahý letní vánek, 
také to cítíte…? 

Radek Kopeček

Na  fotografiích je vidět  strom na hřibitově před a po letošní jarní 
úpravě.
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Nejvíce se líbil kejklíř

 Hurá, jaro je tu! I u nás v MŠ jsme s nadšením při-
hlíželi, jak se mění život v naší obci s přicházející změnou 
ročního období. S chutí jsme vyměnili zimní bundy za mi-
kiny, abychom mohli vyrazit i na taková místa, kde jsme 
dlouho nebyli. Taková cesta na kapličku na kopci, hraní na 
honěnou na polních cestách s vůní rozkvetlých stromů a 
květin, jako by všem vlila novou krev do žil.

 Týdenní témata jsme tomu samozřejmě přizpů-
sobili. Povídali jsme si, zpívali, učili se básničky a tanečky 
o jarní přírodě, květinách a zvířatech, vyháněli jsme zimu 
z MŠ s Mořenou, připomněli jsme si Velikonoční tradice, 
maminky dostaly ke Dni matek od dětí krásná přání s dá-
rečkem a hlavně naši předškoláci pilně trénovali na zápis 
do ZŠ, kterou budou v příštím školním roce navštěvovat. 
Soustředili jsme se tedy intenzivněji na všechny oblasti 
školní zralosti.
 Každý jsme originál a každému jde něco lépe. Nej-
obratnější a nejzábavnější byl ale pan kejklíř Ošmera, který 
za dětmi přijel z Třebíče. Děti byly od začátku až do konce 
jeho vystoupení naprosto unešené, takže ho jistě neviděly 
naposled. 

 Také se nám na jeden den všechny děti proměnily 
v čarodějnice a čaroděje. Zažili jsme společně s rodiči úžas-
né odpoledne plné soutěží na hasičském hřišti s opékáním 

špekáčků. Máme velikou radost z tak hojného počtu všech 
zúčastněných a ještě jednou touto cestou děkujeme za veš-
kerou pomoc a podporu. 

 

Zároveň však proběhl i zápis nových dětí do MŠ a my máme 
velikou radost, že jsme všechny přihlášené děti mohli při-
jmout. Těšíme se tedy na budoucí spolupráci s novými ro-
diči. 
 V dalších týdnech si děti budou moci na vlastní 
kůži vyzkoušet, jak se provádí tzv. cannes terapie, dozví 
se spoustu zajímavostí – např. jak se vlastně takový pejsek 
cvičí, komu a jak pomáhá.  V červenci vyrazíme na výlet do 
Znojma, konkrétně na naučnou stezku „S mlokem Gránic-
kým údolím“. Proč stezka s mlokem? Protože Znojmo se 
pyšní výskytem mloka skvrnitého právě v této oblasti. A po-
kud se nám ho nepodaří vidět naživo, tak nemusíme zoufat, 
bude tam na nás totiž čekat skoro třímetrový mlok Hugo v 
podobě dřevěné sochy. Věříme, že nám vyjde počasí a výlet 
si maximálně užijeme. 
 A protože se nám nezadržitelně blíží konec školní-
ho  roku, připravujeme besídku k rozloučení s předškoláky. 
Věříme, že maminkám i tatínkům ukápne slza, protože je 
to velký milník v jejich životech. Budou mít totiž brzy doma 
školáka! Zveme tímto i širokou veřejnost. Podrobnosti o 
besídce budou vyvěšeny na stránkách i nástěnce MŠ. Těší-
me se na vás!

Pro Zpravodaj zpracovala paní učitelka Jana Vitouchová
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Střípky ze základní školy 
 V únoru jsme zahájili druhé pololetí. Čekalo nás 
nejen získávání nových znalostí a dovedností, ale také další 
akce potřebné pro rozvoj našich dětí.
     Žáci  1., 2. a 3. ročníku navštívili opět Městské divadlo 
ve Znojmě, kde zhlédli další divadelní představení v rámci 
předplatného. Přijelo k nám Mobilní dopravní hřiště z Olo-
mouce, aby si všechny děti zopakovaly dopravní pravidla 
jako chodci i jako cyklisté. S páťáky jsme si zajeli do Brna 
na Olympijský festival, kde si mohl každý vyzkoušet zimní 
sporty – carling, sjezd na lyžích, skoky na lyžích, bruslení, 
lední hokej, biatlon i běh na lyžích. Byl to skvělý zážitek pro 
všechny, protože některé z dětí na lyžích stály poprvé. 
 Základní a Mateřská škola v Suchohrdlech u Miro-
slavi vyhlásila čtenářskou soutěž NA KŘÍDLECH KNIHY. 
Třídní učitelky 2., 4. a 5. ročníku uspořádaly čtenářskou 
soutěž ve třídě a vítěze nominovaly na postup do Suchohr-
del. Máme výborné čtenáře, v konkurenci dalších pěti škol 
jsme obdrželi za 2. třídu 2. místo (Justýna Buchtová), za 4. 
třídu 3. místo (Julie Trávníčková) a za 5. třídu také 3. místo 
(Štěpán Kölbl).
      V březnu jsme se zapojili do Matematického klokana 
2022, což je matematická soutěž složená z logických úko-
lů. 2. a 3. třída soutěžily v kategorii Cvrček, 4. a 5. třída v 
kategorii Klokánek. Paní učitelka Mgr. Dana Karasová při-
pravila Školní recitační soutěž. Nejdřív opět žáci soutěžili 
v rámci svých tříd a potom se vítězové utkali v celoškolním 
kole. Soutěž proběhla za přítomnosti žáků a pedagogů 
celé školy, kteří tvořili porotu a publikum. Vítězkou kate-
gorie mladších žáků se stala Aneta Schaurová z 1. třídy a 
vítězkou kategorie starších žáků Nela Tomancová z 5. třídy. 
Pro všechny to byl zajímavý zážitek. V březnu si opět zajeli 
mladší žáci do Znojma na divadelní představení.
 V dubnu v naší škole proběhl zápis dětí do 1. roční-
ku na nový školní rok. Bylo zapsáno a přijato 22 dětí. 
 A protože skončila doba „covidová“, konečně se 
rozběhly také sportovní turnaje. Chlapci a jedna dívka si 
zajeli zasportovat na fotbalový turnaj Mc Donald´s Cup do 
Prosiměřic, a i když se jim nedařilo tak, jak si představovali, 
všichni si to náležitě užili a zasportovali si. Vybraní žáci z 
jednotlivých tříd soutěžili ve Štafetovém poháru družstev 
v Moravském Krumlově – Rakšicích. Společnými silami 
získali 3. místo a přijeli s pohárem i medailemi. Při doplň-
kových individuálních disciplínách (skok do dálky, hod kri-
ketovým míčkem) získali i první a druhá místa.
 Následoval i školní turnaj ve vybíjené, kam se při-
hlásili všichni sportovně založení žáci. Turnaj připravily 
Mgr. Pavlína Jurková s Mgr. Ivanou Schaurovou a celkem 
se do něj přihlásilo 36 dětí z celkového počtu 48 (3., 4., 5. 
třída). Turnaj proběhl v tělocvičně školy a všichni si báječně 
zasportovali.
 Už mnoho let jsme zapojeni do školního projektu 
„Mléko do škol“ a v dubnu jsme si v každé třídě mohli udě-
lat ochutnávku mléčných výrobků, které nám firma Ovo-
centrum z Valašského Meziříčí dodala. Na konci dubna nás 

navštívil ilustrátor Adolf Dudek a uvedl program pro děti 
– Cestovatelské pohádky. Zapojil nejen děti, ale i paní uči-
telky a všichni se báječně pobavili.
   V květnu začaly pracovat ve škole dva kroužky 
Předškolák, které děti z mateřské školy připravují a adap-
tují na školu. Čtvrťáci jeli na Dětské dopravní hřiště do 
Miroslavi otestovat svoje znalosti z dopravních předpisů a 
jízdu na kole. Vybraní žáci jeli reprezentovat školu ve vy-
bíjené do Znojma.  Páťáci se zúčastnili pokládání věnců k 
77. výročí konce II. světové války. Žáci pátého ročníku se 
také účastní Výběrového zjišťování výsledků ve vzdělávání, 
které celoplošně pořádá ČŠI.  V pátek 19.5. nám, tedy všem 
žákům školy, OÚ umožnil návštěvu Síně tradic. Návštěva 
byla i s obsáhlým výkladem paní Sobotkové a praporčíka 
Huška, za což velmi děkujeme. Bylo to zajímavé a velmi po-
učné.
  V červnu nás čeká ještě spousta práce, ale také 
školní výlety, ale o tom zase příště.
                                                                                      Za ZŠ  Hostěradice Mgr. 

Pavlína Kociánová, zastupitelka a ředitelka ZŠ
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Smyk zdržuje, ale vypadá to hezky
rozhovor s Broňkem Sobotkou

 V každém čísle Hostěradické-
ho zpravodaje vám přinášíme rozho-
vor se zajímavou osobností naší obce.  
V minulém čísle to byl zápasník MMA 
Jiří Procházka. Dnes vám nabízíme 
rozhovor s Bronislavem Sobotkou – 
závodníkem automobilových rallye. 

 Broňku, co bylo dřív? Tvoje 
profese jako automechanik a potom 
závodění? Nebo nejdřív závody a po-
tom profese?
 Bylo to vlastně jednoduché. 
V pěti letech jsem věděl co chci dělat. 
Můj otec jezdil tehdy v JZD s trakto-
rem, hodně toho 
uměl a mě straš-
ně bavilo všechno 
okolo aut a motorů. 
Vždycky jsem věděl, 
že okolo toho budu 
něco dělat. Věděl 
jsem, co chci. Tak-
že třeba dnes těžko 
chápu, když někdo 
v patnácti neví, co 
chce dělat (úsměv).
 U babič-
ky v Míšovicích byl 
pionýr. Tak jsem 
ho v sedmi letech 
odtlačil o kilometr 
dál, před náš barák. 
Nenastartovaný, sa-
mozřejmě. Jen si pamatuji ta řídítka, 
jak jsem se na ně díval zespoda. Od 
otce jsem dostal, co proto, ale pak ho 
za dva dny zprovoznil a od sedmi jsem 
na něm jezdil. A hned jsem ho začal vy-
lepšovat. Něco přišroubovat, něco od-
dělat, upravit atd. Takže nejdřív jsem 
byl samouk a až pak jsem se řádně vy-
učil. 
 V tehdejším Světě motorů 
byla spousta informací o autech a zá-
vodech, která mě fascinovala. Věděl 
jsme, že se jezdí ralley Paříž Dakar, 
různé další ralley. Něco málo bylo v te-
levizi. Ale současně jsem věděl, že je 
to mimo realitu mého života, že až tak 
vysoko myslet nemůžu. 

 Ale i přesto jsi začal závodit.
 Na učňák jsem jezdil do Tře-
bíče, potom začal vozit auta ze zahra-
ničí, opravovat a prodávat, takže jsem 
si nějakou korunu vydělal. Na vojně 
jsem taky dělal řemeslo a když jsem se 
vrátil tak se tady začaly jezdit tzv. ple-
cháče „O Dobelickou klobásu“. Díky 
řezníkovi panu Hrubému. Ovál na le-
tišti, sto metrů tam, sto metrů zpět. 
 Na čem se to jezdilo?
 No sériové auto, vyztužené 
rámem, nebylo to úplně bez pravidel, 
ale divočina to byla. Amatérské závo-
dy. Autokros, dejme tomu. Takže jsme 

koupili VW Golfa, jedničkového, dali 
jsme do toho rám, polepili a s kama-
rádem Milanem Fialou jsme vyrazili 
na první závody. Skončil jsem třetí. 
Potom zastupitelstvo ve Vémyslicích 
souhlasilo, že když zkulturníme starý 
lom, tak nám ho půjčí. Tak jsme dali 
dohromady 17 000 Korun, sehnali 
buldozer a bagr a udělali jsme z toho 
závodiště.
 Po pár letech tam jezdili lidi 
z celé republiky a mělo to docela dob-
rou úroveň. Ale pořád to byl samo-
statný závod. Následně vznikl seriál 
závodů, tři, čtyři dobré tratě. Přibice, 
Božice, například. Vyjezdil jsem se a 
byl skoro pořád na bedně a za poslední 

3 roky jsem vyhrál z 30 závodů 28. 
 Na jakých autech jsi jezdil?
 Na začátku to byl ten Golf. 
Předokolka. Ale v té době kralovaly 
škodovky se zadním náhonem. Jedno-
duše ti s tím zadním náhonem vyrazili 
dopředu o moc rychleji. 
 Ale vývoj šel dopředu. Tak-
že jsem pochopil, že pokud nebudu 
mít Škodu Felícii, tak nemám šanci. 
To bylo neuvěřitelně dobré a úspěšné 
auto. Lehké, obratné. Samozřejmě 
ve velké úpravě, ale pořád vycháze-
lo přímo ze sériového auta. Tak jsem 
si postavil Škodu Felicii Kit Car.  Jen 

jsem ho udělal 
výkonnější a leh-
čí, protože to ta 
naše pravidla do-
volovala. Holt to 
pořád byly hob-
by závody. Takže 
jsem začal vyhrá-
vat a stavěl další 
auta. Kdo chtěl 
stačit, tak si ode 
mě koupil auto. 
To bylo zhruba 
v letech 1996 až 
2006. 
 Bavilo mě to, 
ale pořád jsem 
měl v hlavě, že si 
chci postavit auto 

úplně sám. Tak jsem ho na kus papí-
ru tužkou namaloval. Trubkový rám, 
speciál na kros. S kamarádem jsme ho 
přes zimu postavili a říkali si, že když 
to pojede rovně tak to bude úspěch. No 
a jelo to a první závod jsme zase vyhrá-
li. 
 Co bezpečnost při těchto závo-
dech?
 No právě. Zvláště v těch sil-
nějších kategoriích jezdilo kde co. 
Chtěl jsem, aby to mělo nějakou struk-
turu tak jsem to navrhl pořadatelům, ti 
souhlasili, a tak jsem napsal předpis. A 
postavil auto. Jenže při prvním závodě 
se pořadatelé rozhodli, že ten předpis 
respektovat nebudou. Ale ostatní zá-
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vodníci se za mě postavili a podle toho 
mého předpisu se ta sezona nakonec 
jezdila.
 Nicméně v posledním závo-
dě, když už jsem chtěl stejně skončit a 
auto prodat, se na mě domluvili a tzv. 
mě sundali. Šel jsem pětkrát přes stře-
chu. Do fair play to mělo daleko, a to 
jen urychlilo můj konec s těmito závo-
dy. 
 

A to byl konec se závoděním? 
 Ale ne. Chybělo mi to, ale ra-
llye bylo na mě moc drahé. Už jen spl-
nění všech předpisů, homologací je 
strašně nákladné. Pokud chceš jezdit 
Mistrovství republiky tak se bavíme 
řádově o desítkách milionů za rok.
 Až jsem zjistil, že při Mistrov-
ství republiky vypsali kategorii Rallye 
Legend. To je kategorie, pořád v rámci 
Mistrovství republiky, ale nejede se na 
čas a je to trochu show pro lidi. Jezdí 
ji od 25 do 90 jezdců. A toho jsem se 
chytl. S tím jsem začal v roce 2010. 
 Začal jsem se Žigulem. Měl 
jsme k němu vztah. Za komunismu 
tu byl souboj Žigul vs. Škodovka. Tak 
jsem postavil auto, které vypadá jako 
auto z té doby, ale má daleko lepší 
motor, převodovku atd. Ale pořád se 
samozřejmě musíš vlézt do pravidel 
příslušné kategorie. 
 Dobře. Takže je to tedy taková 
pohodová vyhlídková jízda?
 Tak to ani náhodou. Závodní 
jezdec rallye, který jede na čas musí 
jet jako po kolejích. Nemůže si dovo-
lit ztratit ani vteřinu. Spíš ani deseti-
nu.  Ty měřené časy se liší právě i jen 

o ty desetiny, on nemůže projet za-
táčku bokem. Protože je to nepatrně 
pomalejší. Takže já jedu rychle, jako 
kdybych závodil, ale jedu hlavně pro 
diváka. To je moje odměna. Já jedu pro 
diváky a mám podobný úspěch jako 
má ten vedoucí jezdec. Jen mě to sto-
jí zlomek toho, co jeho. S Ladou jsem 
jezdil 11 let a mám ji pořád. 
 Takže s Ladou už nejezdíš?

 

Letos s ní pojedu ještě asi Barum ra-
llye. To je kultovní závod, kam chodí 
300 000 lidí. To je opravdu srdeční zá-
ležitost a velký zážitek. 
 Ale už mám nové auto BMW 
M3, se kterým jezdím Českomorav-
ský pohár v rallye. Tam jedu v hlavním 
poli, na čas. 
 Jak je to se spolujezdci? Jez-
díte přece dva. Vždycky se mně líbilo 
takové to hlášení, pravá 3 atd. Jak to 

vlastně funguje?
 Funguje to úplně stejně jako 
u měřených závodů rallye. Spolujez-
dec je tak trochu sekretářka. Podle 
kalendáře připravuje všechno, co je 
organizačně nutné pro účast na závo-
dě. Zhruba měsíc a půl dopředu jsou 
dané propozice. Kde se jede, kolik to 
má km, kdy tam musíme přijet, kde je 
registrace atd. O toto všechno se stará 
spolujezdec. Já točím volantem. 
 No a potom je jízda. Před 
závodem si třikrát projedeme trať. 
V prvním průjezdu on mi říká podle 
itineráře od pořadatele: „jeď doprava, 
jeď doleva.“ A já mu hlásím zatáčky od 
1 – ta je víceméně rovná, přes 5 - to je 
vlastně pravý úhel, až po 10 - to je tzv. 
vracák. Takže v tom prvním průjezdu 
já mu nadiktuji, co chci, aby mi řekl 
v tom druhém průjezdu. V druhém 
průjezdu si dopisuji brzdy, případně 
další poznámky k trati. A jestli to sedí. 
A ve třetím průjezdu už jakože naplno. 
 Ale píše se to v normálním 
autě, ne v tom závodním, a za nor-
málního provozu. Takže musíme do-
držovat všechny předpisy. Měří nás 
policie a měří nás GPS v autě, kterou 
sleduje pořadatel. Takže průjezd jedeš 
ve vesnici max 50 km/h a potom v zá-
vodě třeba 160 km/hod. Takže člověk 
si musí představit, jak to bude vypadat 
během závodu. 
 Naplno a v závodním autě se 
jede naplno až v závodě?
Ano a jede se podle toho rozpisu.
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Kdo vlastně jsou tvoji spolujezdci?
 První spolujezdec byl a deset 
let se mnou jezdil Zdeněk Procházka. 
Deset let se mnou pracoval na autě 
každý víkend. Dělal to dobře a moc si 
toho vážím a jsem mu za to vděčný. 
 Potom mi dělal spolujezdce 
Lukáš Vacek, který taky pomáhal na 
autě, dělal mi mechanika a potom, co 
Zdeněk skončil, mi dělal asi rok spolu-
jezdce. A šlo mu to taky hodně dobře. 
Potom to byl kamarád, fanoušek ze 
Zlína. Fanda do Barum rallye. 
 No a od loňského podzimu 
mám spolujezdce z Ostravy, Jakuba 
Nohela, který je snad ještě preciznější 
než já a naše spolupráce se vyvíjí velmi 
dobře. No a nesmím zapomenout na 
bráchu Hynka, který mi 20 let závodě-
ní pomáhá jako mechanik nebo třeba 
jako řidič náklaďáku. Všem jsem vděč-
ný za podporu. Ten tým je 5–6 lidí. 
 A jaká auta můžu vidět v Čes-
komoravském poháru?
 Uvidíš tam hlavní rallye ikony, 
které jezdívaly dříve. Mitsubishi Lan-
cer Evo, různé typy Subaru Impreza, 
různě upravené škodovky, třeba právě 
ta Felicie Kit Car, to je pro diváky nej-
lepší zážitek ze závodu, Škoda Octavia 
WRC, což je top auto, které už taky na 
Mistrovství republiky závodit nemůže 
atd. Vlastně tam jezdí špičková auta z 
nedaleké minulosti. 
 Broňku, čím vlastně jezdíš 

běžně, soukromě. 
 Mám „poskakovací“ Fiat 
Punto, kabriolet BMV Z3 , pak dalšího 
bavoráka kupéčko M3 E46. 
 Jaké auto bys doporučil běž-
nému uživateli? 
 No třeba zase to BMV M3 E46 
z roku 2003. To jsou vynikající auta. 
Do dnes ho žádné BMV nepřekonalo. 
Nejlepší šestiválec všech dob. Tak po-
vedené auto to je.
 Rozhodně ne SUV. Na to nej-
sem ještě dost starý, já ty gazíky rád 
nemám. Je to vysoký, mě to nedělá 
dobře, já potřebuju, aby to sedělo, aby 
to bylo na zemi.
 Automat nebo manuál?
 Manuál. Určitě. Pokud ne-
chceš mít auto které stojí nesmyslné 

peníze tak pořád manuál. 
Oprava automatu je od 80 
tisíc nahoru. Ale pokud to 
někomu nevadí, tak proč 
ne. Taky samozřejmě zá-
leží na využití, počtu naje-
tých kilometrů a podobně. 
 Jak se chováš v běž-
ném provozu?
 Nezávodím. Už nezá-
vodím (úsměv). Jedu v kli-
du. Ty pocity závodníka si 
užiju v závodech, to je jiné. 
Ale na silnici v běžném 
provozu ne. Na závodech 
se jezdí tak do 200 km/
hod. Ta klasická rychlostní 
zkouška by mohla vypadat 
třeba jako cesta zadem od 
Norovaček na konec Mí-
šovic. Teda profil tratě je 

obdobný, jen ty díry jsou na rallye sa-
mozřejmě menší.  A rovinky jsou ma-
ximálně 200 – 300 metrů. 
 A závody na okruhu tě nikdy 
nelákaly?
 Občas si zajdu na motokáry. 
Zkusit si čistou stopu. Smyk zdržuje 
v čase. Ale vypadá to hezky. No a my 
jezdíme smykem a na to lidi chodí. My 
jezdíme hezky. To je ta krása rallye. U 
nás se jezdí rallye hlavně na asfaltu. A 
když se jede bokem tak je podle mě to 
top. Pro mě je jízda na silnici široké 2 
metry rychlostí 160 km/hod v lese, po-
řád větší adrenalin než na okruhu kte-
rý má 16m metrů a jedeš 300 km/hod.
 Jezdíš někdy v zahraničí?
 Někdy na Slovakia ringu, což 
je okruh, ale jezdí se tam rallye na ob-
služných komunikacích. Pak Rakous-
ko v Alpách. To je samozřejmě krása. 
No a letos bych rád do San Marina na 
Rallye Legend. Jen to bude záviset na 
financích. To už je hodně dražší akce. 
 Jsi hostěradický rodák. Na-
padlo tě někdy žít někde jinde? A jdeš 
se někdy jen tak projít?
 Ne nikdy jsem nechtěl žít jin-
de. Jsem tady spokojený. Chodím bě-
hat. Mám trasu od dílny kolem trans-
formátoru do vinohradu, pak stočím k 
Míšovicím a přes kapličku zpět.
 Ještě ze sportu mě baví sjez-
dové lyžování. Tam je to taky o rych-
losti. Tam sbírám ten adrenalin, co 
mně přes zimu chybí. 
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 Broňku, je něco co bys vzkázal 
čtenářům Hostěradického zpravoda-
je?
 Určitě. Jezděte opatrně a měj-
te svoje auto v perfektním technickém 
stavu. Bezpečnost je v motorismu nej-
důležitější a nic nestojí za nehodu. No 
a přijďte se někdy podívat na rallye. 
V České republice se jich ještě jezdí 
dost a je to divácký zážitek. 

 Broňku, děkuji za rozhovor. 
Přeji hodně zážitků a radosti při závo-
dění i v životě. 

Pro Zpravodaj se ptal Libor Ondráček, 
fotografie archív B. Sobotky

Sraz veteránů ve Skalici 
 Letos se konal již desátý 
ročník srazu veteránů ve Skalici 
organizovaný spolkem Platan. 
Byla to přehlídka, krásných tva-
rů, barev a dokonalých technic-
kých řešení. Hostěradice byly 
zastoupeny jak mezi diváky tak 
mezi vystavovateli některých 
exponátů. Přinášíme stručnou 
reportáž díky fotografiím Mgr. 
Josefa Dvořáka. Děkujeme.

lon

Poté co jsem rozhovor napsal, jsem ho poslal ke kontrole Broňkovi. Odpově-
děl mi toto: „Rád bych ještě doplnil a poděkoval zbytku mechaniků kteří mně 
pomáhají: Josef Fiala Leoš Kočár, Milan Fiala, Milan Makovička a jeho žena 
Zdeňka a Laďa Pešl. A moc děkuji rodině která mě v tom podporuje zvlášť mojí 
ženě Květě, která mně to moje závodění trpí a hlavně dceři Nikol která je fanda 
do rallye, je součástí našeho týmu a mám z toho velkou radost. Bez těchto lidí 
bych žádné závody jezdit nemohl a jsem jim za to vděčný“.
Hezké, co říkáte?
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 Hrálo se 8.5.2022 v Prosimě-
řicích. A mělo vše co má správné derby 
mít. Naši borci bojovali,  přesto záhy 
prohrávali 2 : 0. Ale nevzdali a dokáza-
li srovnat na 2 : 2. 
 Tento stav byl ještě v devate-

sáté minutě a zdálo se, že derby skončí 
dělením bodů. Nicméně hned v úvodu 
prodloužení, ještě v devadesáté mi-
nutě inkasovali a prohráli tak utkání 
3.2.
 Hráči i diváci samozřejmě 

tento výsledek nesli těžce. Tak těžce, 
že se někteří Hostěradičtí fanoušci 
rozhodli proběhnout po hřišti. Ale vše 
nakonec skončilo smírem,  regulérně a 
v pořádku.

lon

Derby Prosiměřice - Hostěradice 3 : 2
fotoreportáž
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 Naši hasiči  nemají čas zahálet.  Od nového roku 
jsou v jednom kole. Výcvik, školení, údržba techniky, 
brigády, příprava a úklid akcí, které pořádáme, práce 
s mládeží, soutěže. Již tradičně na jaře proběhl sběr 
železného šrotu. Tentokrát se podařilo od občanů posbírat 
bezmála 10 tun kovového odpadu.

 Po dlouhé době proběhla i Velikonoční zábava se 
skupinou AGO, která se velmi vydařila. Zúčastnili jsme 
se Dětského dne v obci Kadov, kde jsme provedli ukázky 
techniky, hašení požáru a na závěr pro děti udělali také 
pěnu.

 Dětský den jsme uspořádali i u nás v obci, 
podrobnější Informace o akci jsou v samostatném článku.
 Na brigádách proběhl úklid hasičského areálu a 
započali jsme s úpravou okolí nových garáží, kde budujeme 

zpevněnou veřejnou cestu a dlážděnou terasu, která bude 
v budoucnu zastřešená. Dojde také na výsadbu drobné 
zeleně.  Školení a výcvik provádíme dle plánu, část jednotky 
také chodí pravidelně kondičně plavat, teď už i do lomu, 
jinak při nepřízni počasí do Městských lázní Znojmo. 

 

Velitelé a strojníci mají za sebou každoroční dvoudenní 
školení, které provádí HZS Znojmo. Máme dva nové velitele 
družstev, kteří prošli týdenním kurzem ve vzdělávacím 
zařízení HZS v Tišnově. Jsou to Komárek Vlastimil a 
Sekanina David. Nové hodnostní označení, gratulaci a 
uvedení do velitelského stavu převzali oba z rukou velitele 
jednotky.
 Na kurz záchrany na vodě se intenzivně připravují 
noví adepti. Ti v měsíci září projdou náročným kurzem na 
Brněnské přehradě. Do týdenního základního kurzu do 
Tišnova v říjnu nastoupí naši mladí hasiči, kterým již je, 
nebo bude 18 roků a projevili zájem, nebo již pracují v naší 
zásahové jednotce.

 
 

S člunem jsme také asistovali v Novém lomu, při výcviku 
potápěčů HZS krajů z celé ČR, kteří zde měli výcvik. 
 Výjezdů bylo za první pololetí celkem 11 a jednalo se 
převážně o požáry. Bližší informace o výjezdech a fotografie 
najdete také na našem facebooku Hasiči Hostěradice. 

Za Jednotku SDH, Radek Kopeček, velitel

Co dělali hasiči v prvním pololetí 2022 ? 

Hostěradický zpravodaj 21.června 2022 Žijeme spolkově
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Posilovna v Hostěradicích

 Již několik let funguje v Hostěradicích pod vede-
ním Marka Hladíka  posilovna, která je umístěna v pronaja-
tých obecních prostorech západního křídla budovy bývalé 
radnice („Staněk“). Navzdory menším prostorům je posi-
lovna slušně vybavena a panuje zde příjemná „domácká“ 
atmosféra.

  Velmi rád ji využívá při svých pobytech v Hostěra-
dicích i bojovník MMA Jirka Procházka, který tvrdí, že se 
zde dá odcvičit plnohodnotný trénink.
 Pokud by měl někdo z občanů zájem přijít si zacvi-
čit, může kontaktovat Marka Hladíka na tel: 737 002 337.

lon
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 Opět po roce Spolek Dolní Stávání  uspořádal 
sportovní Hry bez hranic.  Mrzelo nás, že na poslední chvíli 
některé týmy musely kvůli nemoci odříci účast. Zda to ov-
šem mrzelo ty zbývající nevíme, neb ti měli tím pádem své 
místo na bedně jisté. 
 I přes malý počet soutěžních týmů hry  proběhly za 
dobré  nálady a  krásného počasí  Účastníci i jejich ratolesti, 
které měly připravený doprovodný  program, se skvěle ba-
vili. A nejen to. Součástí akce byla i příprava tzv. vaječiny, to 
jest vaječná míchanice připravovaná v kotlíku a na domá-
cím chlebu. 
 Všem účastníkům, kamarádům pořadatelé děkují 
za účast a těší se na další akce. 

lon

Spolek Dolní Stávání - Hry bez Hranic
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Dětská maškarní diskotéka
 V sobotu 7. 5. 2022 jsme jako tým Spolku přátel 
školy uspořádaly Dětskou maškarní diskotéku v kulturním 
domě v Hostěradicích a programem provázely jako lesní 
víly. Ve 13 hodin se začal sál plnit dětmi v krásných kos-
týmech a rodiči, na baru se podávalo občerstvení a děti si 
mohly nechat pomalovat obličej zvířecími nebo pohádko-
vými motivy.
 Program pro děti byl plný soutěží, např. skákání 
v pytli, židličková, tančení na novinách ve dvojicích, sklá-
dání menhirů. O soutěže měly děti velký zájem a velmi nás 
překvapily při soutěži „Poznej pohádkovou písničku“, kde 
poznaly i znělku z filmu Honza málem králem z roku 1977. 
Nejvíce je potrápila ukázka ze seriálu Arabela. Šlo o zvuk 
otočení kouzelným prstýnkem, ale přesto se po chvilce za-
čala zvedat vlna rukou a děti správně hádaly.
 Letos se nám díky sponzorům a rodičům podařilo 
mít tombolu opravdu bohatou (spoustu stavebnic, batohy, 
sportovní vybavení, školní potřeby…). Celým odpolednem 
zněla hudba DJe.  Děti se bavily, tančily, rodiče si při kávě 
a zákusku popovídali. Sál jsme vyzdobili krásnými obrázky 
s jarními motivy broučků a kytek, které namalovaly děti z 
naší základní školy.
 Po všech covidových opatřeních to byla po dlouhé 
době akce pro děti, na kterou jsme se těšili a podle radost-

ných tváří dětí se diskotéka dětem líbila.
 Rády bychom poděkovaly všem, kteří se na orga-
nizaci karnevalu podíleli, obci Hostěradice, dětem z naší 
základní školy za krásné obrázky, sponzorům a rodičům za 
věcné i finanční příspěvky, grafičce Iloně Scharfové za ná-
vrh plakátu, za hudbu DJ Štěpánu Brückovi, slečně Ivaně 
Fialové za malování na obličej, pomocníkům při přípravě 
sálu a všem, kteří nás podpořili a pomohli akci zorganizo-
vat.
 Celý výtěžek ve výši 25314,- poputuje dětem ze zá-
kladní školy ve formě příspěvku na školní výlety.
 Ještě jednou všem díky a těšíme se na další spolko-
vé akce.
 Tým Spolku přátel školy při ZŠ Hostěradice, Len-
ka Brücková, Eva Klaková, Michaela Brzobohatá, Ivona 
Brzobohatá a Jana Procházková.
 Moje osobní poděkování patří mým kolegyním ze 
spolku, které opět předvedly perfektní práci, souhru a in-
venci. Organizace si vždy vyžádá velké množství osobního 
času, proto si vážím každého, kdo pomáhá, protože ta ra-
dost a kupa práce za to stojí. Děkuji i našim rodinám a přá-
telům za podporu.

 Lenka Brücková

Žijeme spolkově
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Starolomácká desítka
 Rybářské závody „Starolomácká desítka“ se le-
tos konaly po čtvrté. Zúčastnilo se celkem 32 závodníků z 
Hostěradic, blízkého okolí, ale také třeba až z Jindřichova 
Hradce. Rybáři chytili celkem 110 kusů měřených ryb. Mě-
řená ryba znamená od 30 cm a více. Mezi úlovky převažoval 
kapr, ale objevil se i jeseter, karas, lín. Celkovým vítězem se 
stal pan Zdeněk Čaněk z Hostěradic. Blahopřejeme.
 Celá akce se odehrála za krásného počasí a za účas-
ti mnoha návštěvníků včetně dětí. 

 A kdo by si chtěl opět pěkný den zopakovat,  tak 
může přijít jako návštěvník, nebo přihlásit své dítě na dět-
ské rybářské závody, které se budou konat v sobotu 25.6. 
2022. Závody budou probíhat od devíti do třinácti hodin 
a potom si mohou děti užít atrakce a zábavu, která pro ně 
bude připravena. 
 Na akci srdečně zvou pořadatelé Sdružení rybáři 
Hostěradice, z.s.

lon
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Nové ryby v Míšovickém rybníce
 A zatímco rybáři ze Starého lomu uspořádali svoje 
závody, Míšovičtí rybáři nezaháleli a přivezli novou nása-
du. 23.5. přicestovali kapři až z Pelhřimova. Celkem bylo 
vypuštěno 288 kaprů o celkové váze ca 600 kg. Samozřej-
mě, že Míšovičtí mají také své závody, ketré se konaly v so-
botu 18.6. Zúčastnilo se celkem 55 soutěžících. Vítězem se 
stal p. Řezáč mladší z Ivančic z 1878 body (co bod to ceti-
metr ryby) a celkem bylo uloveno 378 ryb. W

lon
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Dětský den
 Už se z toho stala tradice. Každý rok, ve kterém 
tedy není Covid, se koná dětský den. Organizátoři - Hasiči 
- letos připravili některé novinky. Několik krásně nablíska-
ných veteránů. Závodní vůz p. Sobotky, policejní pořádko-
vá jednotku a podobně.
 Ovšem nejvíce zřejmě zaujala ukázka jak se má a 
nemá hasit olej, pokud vám chytne při vaření. Tedy jak už 
to bývá, nejvíce zaujalo jak se to dělat nemá. Už nyní orga-
nizátoři přemýšlí nad dalším ročníkem a určitě připraví ně-

jaké to překvapení. A nebo nějakou atrakci uberou. Projíž-
ďky na koni, například. Děti si chtějí zatroubit v hasičském 
autě, koník by se mohl leknout a ještě by mohl nějakého 
slabšího jezdce  vyhodit ze sedla, že.
  Organizátoři děkují všem účastníkům a těší se na 
další ročník. 

mko
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Noc kostelů
 Po pravdě, bylo to spíše pozdní odpoledne než noc. 
To ale nic nemění na tom, že se jednalo o velmi zajíma-
vou akci. U vchodu do kostela milé přivítání a občerstve-
ní, krásná vystoupení žáků základních škol ze  Skalice a z 
Hostěradic.
 Průvodci provedli návštěvníky i po běžně nepří-
stupných místech, sklepeních, věži a třeba sýpce. Ta je ukli-
zená a má opravenou střechu. Ve věži zaujal starý hodinový 
stroj, se závažími z otesaných kamenných kvádrů. A samo-

zřejmě pětice zvonů na věži. O jejich historii přineseme po-
drobnější článek v některém z dalších čísel zpravodaje. 
 Z programu v kostele nejde pominout mimořádně 
povedenou módní přehlídku v podání pana faráře, který 
představil řadu různých liturgických rouch. Závěr kulturní 
části obstarali mužně a dojemně Mužáci ze Skalice. Pove-
dená akce a všem organizátorům patří velký upřímný  dík. 

lon
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Mariánský sloup v Hostěradicích
 Téměř tři staletí shlíží na prostřední ze tří hostě-
radických náměstí Panna Maria s Ježíškem v náručí, aby 
ochraňovala „své Hostěradické“. Mariánský sloup, na je-
hož vrcholu mariánská socha stojí, se za tu dobu stal kuli-
sou každodenních příběhů obyvatel tohoto v mnoha ohle-
dech pozoruhodného jihomoravského městečka. Co však 
zapadlo v historické paměti, jsou motivy a důvody jeho 
vzniku. Ty bychom rádi naším příspěvkem připomněli, 
stejně i smysl jeho stavby a význam jeho sdělení, kterému 
naši předchůdci v době, kdy byl lidský život bytostně spojen 
s jeho náboženským smyslem, rozuměli lépe než my, lidé 
postmoderní doby.
 Vraťme se tedy do časů počínajícího 18. století, do 
doby prodchnuté až patetickou náboženskou vroucností 
vrcholícího baroka. Morava se postupně zotavila z hrůz 
třicetileté války a pustošivé morové epidemie z počátku 80. 
let 17. století. Zkušenosti válečných útrap i každodenního 
ohrožení života nemocemi a hladem i nadále rezonovaly 
soudobou společností, která svou jedinou jistotu a smysl 
spatřovala v Bohu. Pomocníky na cestě k němu měli být 
světci a světice, se kterými se nejlépe komunikovalo pro-
střednictvím obrazu. Barokní krajina se „zalidnila“ socha-
mi svatých, kapličkami s obrazy Matky Boží, božími muka-
mi, které člověku měly připomínat, že zde nejsou se svými 
bolestmi sami, nýbrž že je doprovázejí Boží přátelé – svatí, 
kteří dláždí cestu k nejvyššímu spravedlivému soudci, kte-
rý mnohdy obrátí svou trestající ruku k hříšným pozemšťa-
nům, svými mocnými přímluvami. A v této atmosféře, ve 
které se mísila radost ze záchrany s obavou o věčnou spásu, 
vzniká i hostěradický mariánský sloup.
 Ačkoli je tato pozoruhodná památka spojována 
v místní tradici s pustošivou morovou nákazou, musíme 
hned na začátku zmínit, že hostěradický sloup není slou-

pem morovým. Vzniká totiž se značným časovým odstupem 
od „velkého moru“ z let 1679-1680, a ani poslední morová 
epidemie, která české země postihla v letech 1713–1715, 
nezanechala dle úmrtních matrik přímo v Hostěradicích 
mnoho obětí. Mor se však v městečku nepochybně vyskytl, 
neboť v obecních účtech nacházíme zmínky o ošetřování 
nemocných a pohřbívání mrtvých. Hostěradičtí mohli být 
vděční, že byli ušetřeni velkých ztrát.
  Stavba sloupu každopádně proběhla až v roce 
1728. Účel stavby sloupu rovněž naznačuje jeho pojme-
nování v obecním 
účtu z roku 1728, 
kde se objevuje 
jako Ehrensaule 
(čestný sloup). 
Myšlenkou po-
stavit v Hostěra-
dicích mariánský 
sloup se obec 
zřejmě zabývala 
delší dobu. V účtu 
z roku 1724 najdeme zmínku o tom, že byl pozván kame-
ník z Moravského Krumlova, aby obhlédl místo pro nový 
sloup. Konečné rozhodnutí však padlo až v roce 1727. Toto 
datum se shodně vyskytuje jako chronogram (součtem čí-
selných hodnot zvětšených písmen nápisu) u dvou nápisů 
na kvádrovitém podstavci pod dříkem sloupu. Obecní účet 
z následujícího roku pak na několika místech uvádí výdaje 
za práci, dopravu sochaře a materiál ke stavbě sloupu.
 Jméno tvůrce není v pramenech vysloveno, i když 
z několika narážek je zřejmé, že se jedná o třebíčského so-
chaře a řezbáře Štěpána Pagana. Tento umělec italského 
původu pocházel ze Salkanu u Gorice a jediným ověřeným 
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Pohled  na  náměstí  s  mariánským  sloupem,  20. - 30.  léta  20. století

Záznam z obecního účtu 1728
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životopisným datem je jeho sňatek s vdovou Marií Veroni-
kou Bisatovou z Třebíče uzavřený 22. června 1717. Vyženil 
s ní tzv. Malovaný dům na hlavním třebíčském náměstí, a 
ač by se mohlo zdát, že si takto zajistil dobré živobytí, ne-
byla jeho finanční situace nikdy optimální, o čemž svědčí 
opakované půjčky a nakonec i ztráta domu po smrti Marie 
Veroniky v září 1737. Posledně Pagana zmiňují třebíčské 
městské knihy v roce 1739 v souvislosti koupí pustého mís-
ta pro stavbu domu.
 Pagan byl v době, kdy pracoval na hostěradickém 
sloupu, už zkušeným sochařem s vlastním typickým proje-
vem a měl za sebou několik úspěšných realizací. Připomeň-
me morový sloup v Drnholci, sloup Nejsvětější Trojice na 
náměstí v Jaroměřicích nad Rokytnou, mariánské sloupy 
ve Velkém Meziříčí a v Ivančicích. Z účetního materiálu z 
Hostěradic vyplývá, že sloup sochal přímo na místě, nikoliv 
ve svém domě v Třebíči, což je pozoruhodné. Při práci mohl 
vycházet ze starších vzorů, které uzpůsobil vlastní invenci. 
Nejstarší mariánský sloup se totiž ve střední Evropě objevil 
v roce 1638 v bavorském Mnichově na poděkování za zá-
chranu města před švédským útokem. Podobný motiv stál i 
za stavbou mariánského sloupu ve Vídni v roce 1647. Tro-
jici nejstarších sloupů doplnil dnes poněkud kontroverzně 
vnímaný mariánský sloup na pražském Staroměstském ná-
městí, který nechal v roce 1650 postavit z vděku za ochranu 
Prahy za švédského vpádu v roce 1648. Ve 2. polovině 17. 
století vnikla podle těchto památek celá řada mariánských/
morových sloupů na poděkování za odvrácení morové epi-
demie v letech 1679/1680. Obliba mariánských sloupů po-
kračovala i v následujících desetiletích a města a městečka 
katolických oblastí habsburské monarchie se mohla pyšnit 
mariánskými sloupy v nejrůznějších podobách.
 Hostěradický sloup vlastně nijak nevybočuje z do-
bové produkce. Je zhotoven z mušlového vápence dováže-
ného z lomů u dolnorakouského Eggenburgu (v účtu z r. 
1727 je uvedena zkomolenina Ödenburg). Na sloupu s ko-

rintskou hlavicí stojí pů-
vabná socha Panny Marie 
s Ježíškem. Maria stojí na 
glóbu s andělskými hla-
vičkami, pod její pravou 
nohou je srpek měsíce a 
větvička s listy a plodem. 
Kolem hlavy má Maria 
věnec dvanácti hvězd. Na 
její levici spočívá děťátko 
Ježíš s říšským jablkem v 
levé ručičce, Maria ještě 
v levici třímá žezlo. Koru-
novaná hlava Matky Boží 
shlíží se zasmušilým po-
hledem k severovýchodu 
na náměstí.
 Na stěně soklu přivrá-
cené k náměstí čteme 
latinský nápis, numeric-

ká hodnota zvětšených písem pak hlásá letopočet 1723:
GLORIA PREIS
VND HERLIKEIT
SEI
VON VNS GESAGT
IESV MARIA
ALLEZEIT

(Sláva, čest a vznešenost, nechť je od nás vzdána Ježíši a 
Marii po všechny věky.)
Pod ním se sokl odstupňovaně rozšiřuje, přičemž čelní 
strana nese dnes již značně setřelý reliéf jeskyně se sv. 
Rosálií, obklopený letopočtem 1728.
 Spodní část sloupu vymezuje čtvercová balustráda 
tvořená kasulovitými slepými rámečky. V rozích ohrádky 
stojí na kvádrovitých soklech čtveřice soch. Směrem do 
náměstí, ve východním rohu balustrády, stojí symbolicky 
po Mariině pravici sv. Josef. Ten v zaníceném gestu s levicí 
na prsou vzhlíží ke své snoubence. Je oblečen do dlouhé, až 
k chodidlům splývající tuniky, přepásané pod hrudníkem 
páskem. Přes levé rameno mu splývá na záda silně zřasený 
plášť, který pak volně spadá po Josefově pravém boku. Jeho 
pravá ruka držící zlatý stvol lilie spočívá na knize opřené o 
mírně pokrčenou pravou nohu.
 V protějším rohu balustrády (severní roh) stojí v 
podobně exaltovaném postoji sv. Jáchym, který obrací po-
hled ke své dceři. Vousatý stařec má oblečenou dlouhou 
tuniku jako sv. Josef a přes ramena má přehozený plášť, 
tvořený mohutnou drapérií. V levé ruce drží knihu opřenou 
o levý bok.
 V západním rohu pohledově za sv. Jáchymem stojí 
socha sv. Šebestiána. Mladý muž oděný pouze do bederní 
roušky je připoután provazy k osekanému kmeni stromu. 
Jeho tělo je prostříleno zlacenými šípy. Postava sv. Šebesti-
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Svatý Urban



ána je obrácena k divákovi, který sloup obchází. 
 Podobně je tomu i v případě poslední sochy, která 
představuje sv. papeže Urbana. Urban má na hlavě papež-
skou tiáru (trojitou korunu symbolizující Nejsvětější Troji-
ci, trojí úřad a trojí moc papeže). Je oděn do dlouhé, na zem 
splývající alby, na které má oblečenu ještě rochetu (kratší 
košilovitou suknici). Přes ramena má přehozený pluviál (li-
turgický plášť užívaný v procesích, původně chránící před 
deštěm) sepnutý na prsou přezkou. Urbanova levice spo-
čívá na hrudi nad mohutným pektorálním křížem. Pravá 
ruka drží biskupskou berlu. U papežovy levé nohy kráčí an-
dílek, který zvedá v pravé ruce hrozen vína, pod levou paží 
pak drží knihu.
 Na stěnách soklu můžeme číst nápisy v podobě 
krátkých modliteb a přísloví. Výše zmíněný nápis na čel-
ní stěně je německý, stejně tak i nápis na pohledově zadní 
straně soklu, který hlásá: 
WO MARIAE
HVILLF STEHET
DISES 
ALLES GVT
VON STATTE
GEHET
SP.
(Kde je Maria se svou pomocí, to všechno se zdaří.). Dvo-
jice písmen SP jsou iniciálami jména tvůrce – SP = Štěpán 
Pagan.
Na bočních stěnách soklu pak čteme pohledově vpravo:
MARIA
O PIA DEFENDE
NOS
IN CVNCTIS AD
VESITATIBVS
ET
ANGVSTIIS
NOSTRIS
(Ó, předobrá Maria, ochraňuj nás v našich mnohých 
neštěstích a úzkostech.)
Vlevo je pak latinský nápis:
IN AGONE
NOSTRO
(: ITA SPIRO :)
SVCCVRRE
NOBIS BEATA
DEI
GENITRIX
MARIA
(V našem zápase nám přispěje svou pomocí – jak doufáme 
– svatá Boží Rodička.)
 Poslední otázkou zůstává význam památky, tedy 
to, jak sloup vnímali obyvatelé Hostěradic kdysi a co chce 
sloup sdělit i nám. Postava Boží Matky Panny Marie sym-
bolizuje mateřskou tvář Boha. Nebeská Matka nenechá 
své děti bez pomoci, když k ní budou s důvěrou přicházet. 
Ve dne v noci bdí nad jejich prací i nočním odpočinkem a 
její stálá „přítomnost“ v obci je zdrojem pocitu bezpečí a 
mateřské lásky. Sv. Jáchyma, dle prastaré tradice Mariina 

otce, ctili jako patrona manželů, řemeslníků (truhlářů a ko-
želuhů) a obchodníků s lněným plátnem. Sv. Josef byl pro 
víru našich předků velmi důležitý. Snoubenec Panny Ma-
rie byl ctěn nejen jako patron celé katolické církve, ale od 
roku 1654 i jako spolupatron českých zemí. Nejdůležitější 
je však skutečnost, že se k Josefovi utíkali všichni, kteří byli 
v nebezpečí smrti či umírající jako k patronu dobré smrti. 
Prastaré podání totiž mluví o tom, že při Josefově smrti byl 
přítomen sám Ježíš, proto Josef dokáže svou přímluvou 
převést duši umírajícího bezpečně z pozemského světa k 
nebeské bráně. 
 Sv. Šebestián – mučedník z doby pronásledování 
křesťanů za císaře Diokleciána – byl neméně oblíben jako 
„morový“ svatý a objevuje se především na morových slou-
pech. V případě hostěradického sloupu byl připojen patrně 
na poděkování za záchranu v časech zhoubné epidemie a 
měl spolu se svatou Rozálií ve výklenku ručit svou přímlu-
vou za to, že se podobné epidemie městečku vyhnou i v bu-
doucnosti. Jako zvláštní by se mohla jevit přítomnost sv. 
Urbana mezi svatými na sloupu, dokud nezjistíme, že je 
patronem vinařů – a právě tato profese v barokních Hostě-
radicích naprosto převládala. Jeho památka je slavena 25. 
května, a v tento den se v Hostěradicích každoročně konalo 
procesí do vinohradů a byla sloužena mše za dobrou úrodu 
a za zdar práce 
vinařů.
 Co říci 
na závěr? Vše 
podstatné bylo 
řečeno. Mari-
ánský sloup ne-
zůstává němým 
svědkem zašlé 
slávy hostěra-
dického baro-
ka. Jeho vzhůru 
směřující ver-
tikála i k nám, 
lidem 21. sto-
letí, nenápad-
ně promlouvá 
nejen jazykem 
krásy…

Pro Hostěradický zpravodaj zpracovali Petr Eckl a Štěpán-
ka Grunová
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Svatý Šebestián. To je ten vlevo.
Vpravo je náš pan starosta. 
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Ze světa bylinek
 Při procházce nejen kolem Hostěradic můžeme 
narazit na spoustu léčivých bylin, které často považujeme 
za plevel. Pojďme si představit dvě z nich, které nám mohou 
pomoci při léčbě některých neduhů. Mysleme na to, že sběr 
by neměl probíhat u silnice ani u pole a měl by probíhat za 
suchého počasí.

Černý bez
 Černý bez je vytrvalý keř, se kterým se často setká-
me na okrajích cest, luk a lesů. Dáváme pozor, abychom jej 
nezaměnili s jedovatým bezem chebdím, který nedřevnatí, 
má měkký bylinkový stonek a nerozvětvenou lodyhu.

 S t a r é 
rčení: „Před 
bezem klekni, 
před heřmán-
kem smek-
ni.“ nám na-
povídá, že již 
naší předci si 
ho velmi vá-
žili a byl také 

považován za magickou rostlinu, ve které sídlili duchové. 
Rostlina má velmi široké využití. Čaj z květů je výborným 
pomocným prostředkem při nachlazení. Podporuje pocení 
a příznivě tak působí při horečce, pomáhá při kašli a rýmě.
 Krátce povařené květy můžeme využít také jako 
kloktadlo při bolesti v krku nebo aftech.  Bez se dále pou-
žívá při zažívacích obtížích, plynatosti nebo nedostatečné 
činnosti žlučníku.  Čaj má močopudný účinek a příznivě 
působí u onemocnění močových cest a ledvin.
 Velmi oblíbený je bezový sirup z květů, z lehce 
zkvašených květů si ale můžeme připravit také limonádu, 
anebo si přes noc prostým vyluhováním květů ve studené 
vodě vyrobit osvěžující nápoj. Při nachlazení a proti horeč-
ce můžeme výborně uplatnit i plody. Mějme však na pamě-
ti, že se nesmí konzumovat syrové, ale jen tepelně upravené 
nebo sušené.  Uvařit se dají například bezinková povidla, 
která pak užíváme po lžičkách nejen při nastydnutí, ale 
také proti zácpě nebo při revmatismu. Na bolestivé klouby 
se mohou přiložit naklepané bezové listy. 

 V těhotenství můžeme bez užívat pouze krátkodo-
bě, při kojení a u dětí jej užívat lze. U kojících žen podporu-
je dokonce tvorbu mateřského mléka. 

Řebříček obecný
 Řebříček je další rostlinou, se kterou se často se-
tkáváme nejen u cest, v příkopech a na loukách. Byl vy-
šlechtěn v různých variantách jako okrasná rostlina, která 
se však jako léčivka nepoužívá. Sbíráme kvetoucí nať (tj. 
celou rostlinu, kromě kořene).  
 Řebříček je považován za významnou ženskou 
bylinu, působí proti krvácení, včetně toho gynekologické-
ho, potlačuje bolesti při 
menstruaci a pomáhá při 
různých gynekologických 
zánětech, ať již ve formě 
čaje nebo sedacích koupe-
lích. Na ženské obtíže se 
může použít v kombinaci 
s kontryhelem, měsíčkem 
a šalvějí. Na zástavu kr-
vácení a hojení ran apli-
kujeme řebříček ve formě 
obkladů.  Lze ho upotřebit 
i v přírodě, jako rychlou 
pomoc při poranění, kdy 
pomačkáním listů uvolní-
me šťávu a přiložíme jako 
obklad na ránu.
 Tuto bylinu může-
me použít také k sedací koupeli při hemoroidech a je možné 
si zněj připravit i mast ke stejnému účelu. Protože má silně 
hořkou chuť, pomáhá při nechutenství a nevolnosti a dále 
také při nachlazení a bolestech hlavy. 
 Řebříček by se neměl používat v těhotenství, při 
kojení a ve formě čaje není vhodný ani pro malé děti.

Pro Zpravodaj zpracovala Mgr. Markéta Peřinová

Novinky v naší knihovně
Rose Jeneva – Perfektní manželství
Sager Riley – Poslední lež
Sager Riley – Zamkni poslední dveře
Sloane Nikki – Tři drsné lekce
Dunmore Evie – Rebelky z Oxfordu
Hughes Kathryn – Poslední slib
Edvinsson Anki – Sněžný anděl

Niedl František – Světla na pobřeží
Coates Darcy – Tajemství sídla Craven Manor
Coates Darcy – Výkřiky v temnotě
Kasten Mona – Zachraň nás
Jindra Jaromír – Zajatec osudů 2: Horoskop pro 
Valdštejna
Bruce Camilla – V zahradě zášti

Přínášíme přehled novinek v naší knihovně a těšíme se na vaši návštěvu každý čtvrtek od 16:30 do 18:30 hod. 
Pro Zpravodaj připravila Irena Málková  
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Křížovka pro děti
Léto je tu a my Vám přinášíme tip na horké letní dny. Všichni milujeme meloun, zmrzlinu nebo třeba 
výlety. V naší křížovce zjistíte, jaký cíl nadchne jak děti, tak dospělé.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Pro Zpravodaj vytvořila Marcela Kopečková
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 Jistě jste si všimli, jak moc nás potěší pohled na 
krásně kvetoucí a upravenou zahrádku. Nebo na okna, ze 
kterých splývá bohatá záplava barevných květů. Anebo tře-
ba na zahrádku, která není rozkvetlá, ale nádherně uprave-
ná, plná keříků, jehličnanů a upravených cestiček.
 A spoustu takto krásných zahrádek či oken vidíme 
i v naší obci. Jsme za to určitě všichni rádi a přáli bychom 
si, aby takových krásných zákoutí bylo v obci co nejvíce, jak 
pro naši potěchu, tak třeba pro potěšení návštěvníků obce.  
Vždyť vzpoměňme co nám utkvěje v paměti z výletu třeba 
do Rakouska.  Rozkvetlé balkony, upravené a uklizené za-
hrádky  a zahrady.
 Proto se obecní zastupitelstvo rozhodlo podpořit 
1. ročník soutěže o nejhezčí zahrádku roku 2022. 
 Tak co říkáte? Zúčastníte se? Věříme, že ano a těší-
me se na vaše zahrádky. 

Pravidla soutěže jsou následující

1. Soutěž probíhá od května do srpna. Zveřejnění vý-
sledků najdete v zářijovém vydání Hostěradického zpravo-
daje. 
2. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích: „Okno“ a 
„Zahrádka“ 
3. Kdykoliv v období od května do srpna 2022 nám 
můžete poslat fotografie svých zákoutí na redakční email 
redakce@zpravodajhosteradice.cz, nebo třeba jen zavolat. 
Rádi se přijedeme podívat a vaši zahrádku vyfotíme. 
4. Vyhodnocení soutěže proběhne koncem srpna 
2022 a první tři nejhezčí zákoutí v obou kategoriích dosta-
nou pozornost od obecního zastupitelstva. Vítěze samo-
zřejmě navštívíme a uděláme s nimi rozhovor do Zpravo-
daje. 

Za redakci Zpravodaje Marcela Kopečková

1. ročník soutěže o nejhezčí zahrádku

Editorial

Pro Zpravodaj vytvořila Marcela Kopečková

Osmisměrka
L P Z Á B A V A L T R bazén pizza
E Á Z Y K M Á Z É R Ě dovolená raft
S D K M N I N Z T O T drink rybník
Y N U O L E M I O P Š hrady sluníčko
D T Y Ř L R T P K S I knihy sport
A J E E Z O O K Č S L kolo stan
R O B L R Y B N Í K A koupaliště tobogán
H A I A Ý U O I N N P lesy výlety
T N F U Z V G R U I U léto zábava
A N A T S É Á D L H O meloun zámky
D O V O L E N Á S Y K moře zmrzlina

 Vážení čtenáři, přinášíme vám již druhé vydání 
Hostěradického zpravodaje v novém formátu. Tentokrát 
jsme se více soustředili na obrazové  zpravodajství a dou-
fáme, že se vám bude líbit. Kde můžeme připomínáme, že 
jsme vyhlásili soutěž o nejhezčí zahrádku. Chceme přece, 
aby to tady vypadalo pěkně. Nestyďte se a pošlete nám fot-
ku vaší zahrádky. 
 Také bych dnes rád představil členy naší redakce. 
Jsme tři. Marcela Kopečková - ta má na starosti především 
organizaci, termíny, ale taky třeba kulturu. Bude vám volat, 
pokud něco slíbíte a nedodáte včas. Radek Kopeček - zastu-
pitel, je náš hlavní obecní zpravodajce. Protože má blízko k 
dění na obci najdete jím podepsané články a zprávy přede-

vším o věcech obecních. No a já  to všechno skládám dohro-
mady a občas udělám rozhovor nebo něco vyfotím. 
 Ale co je důležité. Jedná se o obecní zpravodaj. Tak-
že vše co děláme, je se souhlasem a s podporou pana staros-
ty Martina Vančury a celého zastupitelstva. 
 My v redakci i zastupitelé budeme rádi, když nám 
dáte vědět co vás zajímá, co vám ve zpravodaji chybí, nebo 
třeba čeho je příliš. Zpravodaj je tady pro vás, aby vy jste 
byli informováni o dění v obci. Těšíme se na vaše reakce na 
emailu: redakce@zpravodajhostěradice.cz, nebo tel. 724 
370 887, nebo osobně, když se potkáme na některé z akcí.

 
Za redakci přeje pohodové léto Libor Ondráček
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Kontakty Obecní úřad 

Úřední a pokladní hodiny OÚ

Pondělí  07:00 - 17:00
Úterý   07:00 - 15:00
Středa  07:00 - 17:00
Čtvrtek 07:00 - 15:30
Pátek  07:00 - 13:00
přestávka 11:30 - 12:00

Czech POINT, podatelna

Pondělí  07:00 - 17:00
Úterý  08:00 - 13:30
Středa  07:00 - 17:00
Čtvrtek  08:00 - 11:00
Pátek   09:00 . 11:00
přestávka 11:30 - 12:00

Starosta  - Ing. Vančura Martin
Tel.: + 420 724 183 487
E-mail: starosta@hosteradice.cz

Místostarosta - Burger Jan
Tel.: +420 602 682 168
E-mail: místostarosta@hosteradice.cz

Ekonomka: Horvátová Lenka
Ev. obyvatel, pokladna: Hermannová Zlatuše
Podatelna, Czech-Point: Vařáková Jitka

Telefon: 515 333 113
671 71 Hostěradice 57

E-mail: info@hosteradice.cz
Podatelna: epodatelna@hosteradice.cz

IČ: 00292834
DIČ: CZ0029283

Bankovní spojení 3425741/0100
Datová schránka: kp2a2dg


