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Hostěradický zpravodaj 21. prosince  2022 Obecní úřad informuje

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,

 rok 2022 se chýlí pomalu k závěru a můžeme bi-
lancovat, co se v letošním roce podařilo. V jarním zpravo-
daji jsem informoval o investičních akcích, které započaly 
v roce 2021 a pro letošní rok bylo v plánu jejich realizační 
dokončení.  Z těch významnějších můžu jmenovat nový 
most přes Míšovický potok v Hostěradicích, průchod a 
vnitroblok kolem bývalé radnice „Staněk“ navazujících na 
náměstí a kompletní restaurování mo-
rového sloupu na náměstí. Jsem rád, že 
i přes současnou nepřízeň situace s ener-
getickou krizí byly tyto akce dokončeny.
 Máme tu nové volební období, 
rád bych poděkoval zastupitelům za je-
jich podporu při volbě starosty a jménem 
všech zvolených zastupitelů občanům 
za podporu ve volbách. S pokorou přijí-
mám zodpovědnost za naši obec na další 
čtyři roky. Je to pro mě závazek vůči ob-
čanům, kteří mě podpořili a budu dělat 
vše pro to, abych nezklamal jejich důvě-
ru. Budeme usilovat o podporu projektů 
z našeho předvolebního programu, kte-
rý byl v zásadních bodech totožný napříč 
všemi stranami a zcela jistě se aktuálně 
nevyhneme řešení problémů souvisejí-
cích s energetickou krizí dopadajících na obec zejména vý-
razným zdražováním energií. Doufám, že budeme praco-
vat jako tým, který má společný zájem, a tím je rozvoj naší 
obce.
 Nyní se aktivně pracuje na projektové dokumenta-
ci, stavebním povolení a podání žádosti o dotaci na sběrný 
dvůr, dále je to pořízení krojů, na které obec již získala do-
taci ze Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 
240 000 Kč. Probíhá aktualizace rozpočtu a vyřizování do-
tace na Sportovní areál na kopci a opakovaně bude podána 
žádost o dotaci na nové asfaltové komunikace přes kopec.
 V neposlední řadě také probíhají v různých stádi-
ích procesu investiční akce na rekonstrukce a vybudování 
chodníků.
 Samozřejmě reagujeme na situaci v energetice s 
rostoucími cenami, které obec finančně zatěžují. V rámci 
možností bylo započato s úsporami, výměnou některých 
světelných zdrojů veřejného osvětlení, ale taktéž proběh-
la první jednání ohledně možností řešení v dlouhodobém 
horizontu. V rámci DSO kanalizace Hostěradice, Skalice, 
Morašice bude již na jaře roku 2023 realizována fotovol-
taická elektrárna na čistírně odpadních vod, která je jednou 
z možností částečné soběstačnosti v energiích a očekávám, 
že nám přinese nejen okamžité úspory na energii, ale také 
zkušenosti s touto technologií, které budeme moci využít 
při dalších energetických projektech obce.

 Pokládám za důležité informovat, že nadále ape-
lujeme na neodkladnost výstavby silničního průtahu přes 
Chlupice, kde byl aktuálně v dané věci požádán o pomoc ze 
strany obce Hejtman Jihomoravského kraje (viz příloha).
 Obec Hostěradice také usiluje o finanční dotace 
prostřednictvím sdružení a mikroregionů, ve kterých je 
členem. Pro informaci jsou to Mikroregion Miroslavsko, 
Energoregion 2020, Svaz vinařských obcí Daníž, Místní 
akční skupina Znojemské vinařství, Sdružení místních sa-

mospráv a Sdružení obcí znojemské Pod-
horácko. Aktuálně je zažádáno o dotaci v 
rámci Mikroregionu Miroslavsko o drtič 
na bioodpad, kompostéry na bioodpad, 
které budou přiděleny občanům a systém 
opakovaně použitelných kelímků s myč-
kou, které budou sloužit na obecní či spol-
kové kulturní akce.  
 Dále se řeší dotace přes Svaz vi-
nařských obcí Daníž na elektronickou 
úřední desku.
 Nelze se také nezmínit, že během 
letošního roku, proběhla spousta kultur-
ních a sportovních akcí místních spolků a 
sdružení, které se dle mého názoru velice 
vydařily a tímto bych rád poděkoval všem, 
kteří se na těchto akcích organizačně po-
díleli, ale také občanům, kteří akce navští-

vili, a tím podpořili samotné pořádání i motivaci organizá-
torů do příštích let.
 Máme tu advent v plném proudu, a proto bych 
Vám všem popřál krásné prožití Vánoc a úspěšný Nový rok 
2023.

S úctou 

Ing. Martin Vančura
starosta obce

Slovo starosty

Obecní úřad 
oznamuje občanům, 

že úřad je nově 
vybaven platebním 
terminálem, který 

umožňuje provádět 
veškeré platby pomocí 

platebních karet. 



Obecní úřad informuje

 Volby do obecních zastupitelstev se konaly 23. a 
24. září 2022. Ve volebním seznamu v naší obci bylo regis-
trováno 1 303 oprávněných voličů. Během dvou volebních 
dnů bylo vydáno a odevzdáno 653 obálek. To znamená, že 
volební účast byla 50,12 %. 
 Celkem kandidovalo 5 volebních uskupení. Všech-
na uskupení postavila devítičlenné kandidátky. Výsledky 
voleb do obecního zastupitelstva v Hostěradicích jsou ná-
sledující.
 Vítězem voleb se stalo SNK Hostěradice, které zís-
kalo 52 % hlasů, což představuje šest mandátů. Jako druzí 

se umístili Hasiči - nez. kandidáti s 16,44 % hlasů a získali 
jeden mandát. Třetí se umístila Komunistická str. Čech a 
Moravy s 12,81 % hlasů a získala také jeden mandát. Jako 
čtvrtá se umístila KDU-ČSL s 9.98 % hlasů a také jedním 
mandátem v zastupitelstvu. Poslední kandidující subjekt 
ODS získala 6.74 % hlasů a mandát v zastupitelstvu nezís-
kala. 
 Dále přinášíme zápis z prvního zasedání obecního 
zastupitelstva, na kterém byl zvolen starosta, místostarosta 
a dále členové dalších komisí. 

lon

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva v Hostěradicích 

Hostěradický zpravodaj 21. prosince 2022

Zastupitelstvo obce:

 1.  Vzalo na vědomí složení slibu všech členů 
zastupitelstva podle § 69  odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů.

2.  Schválilo program ustavujícího zasedání zastupitelstva 
obce Hostěradice.

 3.  Schválilo ověřovatele zápisu: p. Radka Kopečka a p. 
Irenu Málkovou a zapisovatele: p. Jitku Vařákovou

 4.  Schválilo volební a návrhovou komisi: 
     a) Volební komise: předseda p. Lenka Horváthová 
členové p. Radek Burger a p. Barbora Krulová
    b) Návrhová komise: předseda p. Jolana Lapešová 
členové p. Matěj Vařák a p. Mgr. Pavel Psota 
         
 5.  Schválilo počet místostarostů, a to pro výkon funkce 
jeden místostarosta.

 6.  Podle § 84 odt. 2)písmene n) zákona č. 128/2000 Sb., 
ve znění  pozdějších předpisů schválilo funkce, pro které 
budou členové  zastupitelstva uvolnění, a to pro funkci 
starosty a místostarosty.

 7.  Vzalo na vědomí veřejnou volbu starosty a 
místostarosty 
 
 8.  Podle § 84 odt. 2)písmene n) zákona č. 128/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, byl zvolen:

a)  do funkce starosty obce Hostěradice Ing. Martin 
Vančura
b)  do funkce místostarosty obce Hostěradice p. Jan 
Burger

9.  Schválilo předsedu kontrolního výboru p. Jiřího 
Vespalce a za členy p. Petra Křepelu a p. Petra Lapeše

10.  Schválilo předsedu finančního výboru p. Luboše 
Novotného a za členy p. Františka Schneidera a p. Irenu 
Málkovou 

11.  Schválilo starostu obce p. Ing. Martina Vančuru jako 
zástupce obce do sdružení s účastí obce Hostěradice, 
v případě nepřítomnosti zastupuje místostarosta

12.  Schválilo členy DSO Kanalizace Hostěradice - Skalice 
- Morašice, a to jako jednatele svazku starostu obce p. 
Ing. Martina Vančuru, dále místostarostu obce p. Jana 
Burgera, p. Radka Kopečka a p. Luboše Novotného

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 
Hostěradice konaného dne 19.10.2022

Složení zastupitelstva obce Hostěradice

Ing. Martin Vančura - starosta
Jan Burger - místostarosta
Radek Kopeček
Petr Křepela
František Schneider

Petr Lapeš
Irena Málková
Luboš Novotný
Jiří Vespalec



Hostěradický zpravodaj 21. prosince 2022 Obecní úřad informuje

Vítání občánků
 
 

 Dne 19.11.2022 jsme 
v obřadní síni v Hostěradicích při-
vítali v naší obci devět nových ob-
čánků. Ještě jednou gratulujeme 
rodičům k narození dítěte.

Ing. Martin Vančura
starosta



Hostěradický zpravodaj 21. prosince 2022 Obecní úřad informuje

Zlatá svatba manželů Pokorných

 Dne 5.11.2022 oslavili 
v kulturním domě v Hostěradi-
cích svoji zlatou svatbu manželé 
Jiří a Olga Pokorných, za obec 
Hostěradice ještě jednou gratu-
lujeme a přejeme štěstí a spoko-
jenost do dalších společných let.

Ing. Martin Vančura
starosta



Hostěradický zpravodaj 21. prosince 2022 Obecní úřad informuje

Svoz odpadů - termíny

- odpad z domácností (popelnice) - každý sudý týden ve 
středu 
- plast (žluté kontejnery) - lichý týden v pondělí a sudý tý-
den v úterý                                                                                                                                         
- papír (modré kontejnery) - každý sudý týden v úterý
- barevné sklo (zelené kontejnery) - 1 x za 2 měsíce 
- bílé sklo (bílý zvon) - 1 x za 2 měsíce 
- hliníkové a kovové obaly, drobný kovový odpad (šedý 
zvon) - 1 x za 2 měsíce
- velkoobjemový odpad - 2 x ročně - jaro a podzim (termín 
bude upřesněn)                                                                         
- nebezpečný odpad - 2 x ročně svoz od domu (termín 
bude upřesněn)
- tužkové a jiné drobné baterie - celoročně (sběrný kon-
tejner na chodbě OÚ)
- použité oblečení a šatstvo - obec nezajišťuje (nepravidel-
ně zajišťuje charita, dle informačních letáků)
- použitý kuchyňský olej - únor až listopad, cca 1 x za mě-
síc (upřesnění v hlášení)  
- bioodpad - kontejnery umístněné v obci (10 ks) svoz za-
jišťován celoročně
- suť a zemina - obec nezajišťuje
- prošlé, nebo nespotřebované léky - zpětný odběr zajiš-
ťuje lékárna

Třídění odpadů - co kam patří

Mnoho občanů stále netřídí ideálně a někteří i vědomě 
odkládají do kontejnerů na tříděný odpad věci které tam ne-
patří. Tímto se vytříděný odpad znehodnotí a obecní kasu 
stojí likvidace takového odpadu mnohonásobně více. 

Barevné SKLO – zelený kontejner
Nevratné lahve od piva, lahve od vína, limonád a nealkoho-
lických nápojů, barevné sklo z oken a dveří.

Čiré / Bílé SKLO – bílý kontejner (zvon)
Sklenice od zavařenin, marmelád, kečupů, rozbité sklenič-
ky, čiré lahve od vína
POZOR! Skleněný odpad nikdy schválně nerozbíjejte! Dá 
se totiž recyklovat a znovu využívat do nekonečna. 
Do kontejnerů na sklo nepatří keramika ani porcelán, auto-
sklo nebo zrcadla. Ty vyhazujte do směsného odpadu nebo 
odvezte do příslušné sběrny.

PLAST – žlutý kontejner
Sešlápnuté PET láhve, vymyté obaly od čistících a kosme-
tických přípravků, kelímky od jogurtů a dalších mléčných 
výrobků, fólie, sáčky, plastové tašky, pěnový polystyren 
po menších kouscích, nápojové kartony.

Do kontejnerů na plast nevyhazujte mastné obaly se zbytky 
potravin nebo nevymyté obaly se zbytky čistících a kosme-
tických přípravků. Dále sem nepatří obaly od žíravin, barev 
a jiných nebezpečných látek nebo podlahové krytiny.

PAPÍR – modrý kontejner
Noviny a časopisy, krabice, sešity, papírové obaly, lepenka, 
knihy, obálky s fóliovými okénky, papír s kancelářskými 
sponkami, bublinkové obálky BEZ plastového vnitřku
Do kontejneru na papír nepatří celé svazky knih (pouze 
knihy bez vazby), mastný nebo jinak znečištěný papír nebo 
dětské pleny.

Sběrné nádoby na KOVOVÝ odpad
Šedé kontejnery jsou určeny zejména pro kovové obaly, 
hliníkové i železné plechovky od nápojů a potravin, kovová 
víčka nebo zátky, alobal a další kovové drobnosti z domác-
ností (např. kancelářské svorky, drátěná ramínka z čistíren, 
staré klíče atd.). I zde platí zásada minimalizace objemu. 
Plechovky od nápojů je před vhozením třeba sešlápnout.

BIO ODPAD – kontejnery umístněné v obci (10 ks)
Slouží na různý biologicky rozložitelný odpad z kuchyně, 
nebo zahrady. 
Odvoz je zajišťován hromadně při naplnění minimálně tří 
kontejnerů (nejlépe šesti nebo devíti) a nelze tak vždy zajis-
tit jejich ideální odvoz. Žádáme tímto občany, aby z kapa-
citních i ekonomických důvodů do těchto kontejnerů vklá-
dali větve a stromky pořezané a upravené na co nejmenší 
části (max. 50 cm). 

VELKOOBJEMOVÝ odpad 
Do tohoto odpadu patřÍ části vybavení bytu, okenní rámy 
(bez skla), dveře, části nábytku, koberce, židle, matrace a  
  odpad větších rozměrů, který nelze uložit do běžně použí-
vaných nádob na směsný komunální odpad
Do objemného odpadu nepatří stavební suť a jiný nebez-
pečný odpad.  

NEBEZPEČNÝ odpad 
Jedná se o následující odpad:
- televizory, rádia, ledničky, mrazničky, olověné akumuláto-
ry včetně elektrolytu, zářivky a výbojky, barvy v uzavřených 
nádobách, plechovky a plasty od barev a jiných škodlivin, 
 vyjeté oleje, pneumatiky bez ráfku (osobní, nákladní i trak-
torové), pračky, trouby, sporáky, vysavače, počítače, tiskár-
ny, tel. přístroje a jiné drobné domácí el. spotřebiče.

Jan Burger, místostarosta

                                                                                                                      

Informace k nakládání s odpady



Usnesení z 1. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce 
Hostěradice konaného dne 31.10. 2022 v 17 hod.

Hostěradický zpravodaj 21. prosince 2022 Obecní úřad informuje

Č.j.: 1/2022

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí : 
1/ Kontrolu usnesení.  
2/ Plnění rozpočtu k 30.9.2022.
3/ Žádost o koupi a směnu části pozemku parc. č. 7638/3 o 
výměře cca 70 m2, v k.ú. Hostěradice na Moravě - pan P. K. 
a paní H. K., Hostěradice xxx.
4/ Zrušení pronájmu bytu č. 2.09 v bytovém domě č.p. 104 
- pan N. V. H., Dukelských Bojovníků xxx, 671 81 Znojmo. 
 5/ Informace starosty.

Obecní zastupitelstvo schválilo :  
1/ Program 1. zasedání Obecního zastupitelstva.
2/ Ověřovatele zápisu - p. Schneider František a p. Lapeš 
Petr.
3/ Zapisovatele - p. Burger Jan.
4/ Rozpočtové opatření č. 7/2022.
5/ Rozpočtové opatření č. 8/2022.
6/ Výši měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitel-
stva s účinností od 1.11.2022. 
7/ Členy školské rady - p. Málková Irena a Ing. Vančura 
Martin.
 8/ Komisi pro výběrová řízení ve složení: Ing. Vančura 
Martin, p. Burger Jan, p. Vespalec Jiří, p. Schneider Franti-
šek a p. Kopeček Radek.
 9/ Pořízení cenové mapy pozemků v obci Hostěradice.
10/ Prodej části obecního pozemku parc. č. 4424/3 o výmě-
ře cca 30 m2, v k.ú. Míšovice - pan J. Š. a paní I. Š., Hostě-

radice-Míšovice xxx.
11/ Prodej obecního pozemku parc. č. st. 3869/10 o výmě-
ře 11 m2, v k.ú. Míšovice - pan P. R., Hostěradice-Míšovice 
xxx.
12/ Pronájem bytu č. 2.09 v bytovém domě č.p. 104 - paní 
A. P., Hostěradice   xxx. 
13/ Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-
-014330060032/001-GPM - EG.D, a.s.
14/ Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-
-014330072084/001-VP - EG.D, a.s.

 Obecní zastupitelstvo neschválilo:
                                                                                                                          
1/ Žádost o koupi části obecního pozemku parc. č. 182/17 
o výměře cca 30 m2, v k.ú. Hostěradice na Moravě - pan M. 
K., Hostěradice xxx.

                                                                   

 

Vzpomínková akce
 Dne 21. října 2022 pořáda-
la Historická skupina Brigády Jana 
Žižky z Trocnova v bývalé Jugosla-
vii společně s Obcí Hostěradice u 
příležitosti 79. výročí založení Bri-
gády, slavnostní pokládání věnců u 
pomníku padlých bojovníků v Mí-
šovicích.
 Tento akt byl projevem 
úcty a vzpomínky. 
 Součástí této akce byla 
možnost volné prohlídky nově vy-
budované Síně bojové slávy v Mí-
šovicích. 

Ing. Martin Vančura
starosta



Hostěradický zpravodaj 21. prosince 2022 Obecní úřad informuje

 

 Povídá se, že silničáři začali budovat obchvat Chlu-
pic. Prý, aby se konečně mohlo začít s opravou silnice v ha-
varijním stavu přes tuto obec. Byla by to jistě skvělá zpráva 
a občanům Chlupic by se konečně ulevilo. Ale všechno je 
bohužel jinak.
 

 

Silniční stavba, která se buduje kousek za obcí Chlupice 
propojí stávající silnici a asfaltovou polní cestu z Hostě-
radic do Skalic. Její součástí bude i nový most přes potok. 
Nejedná se ani o obchvat Chlupic a nefinancuje ji ani ze-
mědělská firma sídlící v obci Skalice, jak se povídá. Tato 
stavba je součástí pozemkové úpravy katastru obce Skalice, 
kde vzniknou další polní cesty, větrolamy a remízky. Samo-
zřejmě, že tato silnice ulehčí dopravě v obci Skalice a těžká 
zemědělská technika již nebude přes tuto obec jezdit. Tuto 
stavbu financuje Pozemkový úřad a spolupracuje s ním 
Obec Skalice.

 

Pravdou je, že v případě, že se začne s celkovou rekonstruk-
cí průtahu přes Chlupice, může tudy být vedena objízdná 
trasa pro autobusy a zásobování, ale to je ještě na dlouho. 
Prozatím se o výstavbě průtahu přes Chlupice nic bližšího 
neví a neprovádí se ani práce na projektové dokumentaci. 
Takže to bude zřejmě na dlouhé roky. 
 Vedení obce pravidelně, leč zatím bezúspěšně ko-
munikuje se Správou a údržbou silnic Jmk, která je vlastní-
kem silnice a bude financovat tuto stavbu. Spolufinancovat 
tuto stavbu bude i Obec Hostěradice, jelikož budou potřeba 
zbudovat nové inženýrské sítě, dát do země elektrické vede-

ní, nové osvětlení, zbudovat chodníky, zastávky autobusů, 
případně parkovací stání. Jelikož ze Sús Jmk nepřichází 
žádná uspokojivá odpověď, obrátilo se vedení obce přímo 
na hejtmana Jmk. Jmk je zřizovatel této organizace, tak uvi-
díme, zda on nám pomůže.
 A víte, že Chlupice již dávno svůj obchvat mohly 
mít? Stále je zakreslen i v katastrálních mapách a nejen pro  
Chlupice. Dokonce i v Hostěradicích a Míšovicích se plá-
novalo, že většinová doprava půjde mimo tyto obce. Bohu-
žel to zůstalo pouze na papíře, ale za připomenutí to určitě 
stojí. Podrobnosti k plánovaným obchvatům obcí a také o 
menší přehradě pro závlahy, ale i jiné projekty, které se ne-
realizovaly, přineseme v následujících číslech zpravodaje.

Radek Kopeček
zastupitel

Pozn. redakce: V příloze přinášíme dopis starosty obce p. Martina 
Vančury  hejtmanovi JmK v záležitosti řešení průtahu Chlupic. 

Buduje se obchvat Chlupic? 
Ale kde že…

 Zvýšená doprava, množství automobilů, málo 
parkovacích míst v obci a nedodržování základních pravi-
del, možná i nezájem. Dále také složitá dopravní situace na 
náměstí, nepřehledná křižovatka a objížďka přes obec. To 
jsou hlavní důvody, že je v naší obci více značek než nově 
vysázených stromů. A tak se nedivím, že se naší obci začalo 
posměšně říkat „Značkov“.
  Některé značky bohužel neovlivníme a 

jsou součástí silničního 
provozu. Ale pak to jsou 
i místní značky, o kte-
rých si rozhoduje obec 
sama. Jedná se převážně 
o zákaz nebo omezení 
vjezdu, zákaz stání nebo 
zastavení, vyhrazené 
parkoviště, vodorovné 
(žluté) značení na silnici, 
„chlívečky na parkování“ 
atd. Schválně se někdy 
podívejte, kolika řidi-
čům na náměstí to dělá 
problém a zabírají tak i 
dvě parkovací místa. To 
neznamená, že značky si 
někdo svévolně po obci 

instaluje, nebo čmárá po zemi. Všechny tyto značky podlé-
hají schvalování patřičných úřadů a jejich dodržování se dá 
vymáhat a pokutovat. Ale kde není žalobce, není soudce.
 A tak se jejich instalace míjí účinkem. Pro zajíma-
vost instalace jedné značky vyjde obecní kasu min. na 10 
000 Kč.

Hostěradice nebo Značkov? 
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 Otázka je tedy snadná. Má i nadále obec vysazovat 
les nových značek, cedulí a platit za ně vysoké částky, když 
si nedokážeme zajistit jejich dodržování? A také, že nemá-
me dostatečné páky, jak upozorňovat řidiče na špatné stání 

aut bránících provo-
zu, zásobování, po-
pelářům, nebo chod-
cům. Nejednou tu 
máme také auta stojící 
v zelených plochách 
parků. Zvlášť pak ne-
bezpečné je i stání na 
chodníku, kdy občan 
(malé dítě, matka s 
kočárkem nebo někdo 
na vozíku) musí da-

nou překážku nebezpečně obcházet přes frekventovanou 
silnici. Vypadá to, že těch problémů s narůstající dopravou, 
neukázněnými řidiči a parkováním bude v budoucnu je-
nom přibývat a vysazování nových značek nic nezmění, jen 
nám zřejmě zůstane ten název „Značkov“.
 Původně jsem chtěl jen stručně upozornit na zaká-
zané parkování u hasičské zbrojnice, kde jsou vyhrazena 
čtyři parkovací místa pro hasiče. Jen pro zajímavost, nás 
je v jednotce patnáct, už to je nepoměr, ale už s tím počí-
táme a máme jisté postupy jak a kam auta naskládat. Ale 
když je polovina (někdy i všechna místa) obsazená, je to pro 

nás složité a komplikované. Někdy na našem výjezdu závisí 
i lidský život! Pamatujte na to prosím a neparkujte nám u 
hasičské zbrojnice. Také jinde v obci umožněte svým ukáz-
něným parkováním projetí naší technice a také zásobování 
či popelářům. Moc děkujeme.
 Parkováním a dopravou se budeme i nadále zabý-
vat na zasedání obecního zastupitelstva a občany informo-
vat prostřednictvím Zpravodaje.

Pokud máte nějaké nápady či podněty, ozvěte se nám. 

Radek Kopeček
zastupitel

 Obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 
15. 12. 2021 schválilo cenu vodného na rok 2022 ve 
výši 30 Kč/ m3 včetně DPH. Bohužel došlo k admini-
strativní chybě při vyúčtování 1. pololetí roku 2022, 
kde byla chybně uvedena cena z roku 2021 tj. 25Kč/
m3 včetně DPH. Rozdíl 5 Kč/m3 se nyní doúčtuje při 
vyúčtování 2. pololetí. 
 Omlouváme se za vzniklé komplikace.

TS Hostěradice

Sdělení k vyúčtování vodného 
za rok 2022 

Úpravna vody - ilustrační foto
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Nová obecní technika

Prodloužení objížďky

 Městský úřad Moravský Krumlov vydal rozhodnu-
tí o prodloužení objížďky přes naši obec. Důvodem je sa-
mozřejmě stavba silnice  v úseku Lechovice - Znojmo.
 Původní termín dokončení stavby byl právě letošní 
prosinec. Zatím je tedy objížďka přes naši obec prodlouže-
na do 30.4.2023.
 Nicméně zlí jazykové tvrdí, že ani toto nebude ko-
nečný termín a  stavba bude dokončena snad až v létě 2023. 

Věřme, že zlí jazykové mít pravdu nebudou a objížďka bude 
v dubnu ukončena. V každém případě zvýšený provoz naší 
obcí bude zatím trvat i nadále a o dalším vývoji bude obecní 
úřad včas informovat. 

lon
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Mateřská školka už se těší na Ježíška 
 Ve školním roce 2022/2023 se v MŠ vzdělává 68 
dětí, o které se stará 7 učitelek a 3 provozní pracovnice. 
Všechny třídy jsou heterogenní, tedy věkově smíšené. Celé 
září si děti zvykaly  na režim školky a některé děti nastoupí 
do MŠ až v lednu 2023. 
 V říjnu jsme pro rodiče s dětmi uspořádali Drakiá-
du, děti si vyzkoušely hrát na bubny a fotily se na Vánoce. 
27. 11. jsme sešli s předškoláky u rozsvěcení vánočního 
stromu, a v prosinci nás navštíví Mikuláš se svojí družinou. 
V   novém roce se uvidíme 3. ledna. 

Hana Kellnerová, ředitelka
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 V září jsme zahájili nový školní rok 2022/2023, ve 
kterém nás čekalo získávání nových znalostí a dovedností, 
ale také spoustu plánovaných vzdělávacích či zábavných 
akcí.
 Žáci 3., 4. a 5. ročníku se účastnili od září do listo-
padu plaveckého výcviku v Plavecké škole Aquastart Znoj-
mo. Děti se zábavnou formou seznamovaly s pohybem ve 
vodě a zdokonalovaly si různé plavecké styly.
 Žáci 5. ročníku uspořádali pro mladší spolužáky 
Olympijský den, kde si děti mohly vyzkoušet čtyři disciplí-
ny (skok z místa, hod do dálky, hod na cíl a rychlostní běh). 
I když nám počasí moc nepřálo, všichni si sportovní akci 
venku užili.
 Čtvrťáci si vyzkoušeli na Dětském dopravním hřiš-
ti v Miroslavi znalosti dopravních předpisů a svoji zručnost 
při jízdě na kole.
 Ze Záchranné stanice z Pelhřimova zá námi již po 
několikáté zavítali s naučným programem o zvířatech zva-
ným „Dravci a sovy.“  Žáci viděli živé ukázky těchto živo-
čichů doplněné odborným výkladem.
 V rámci jednotlivých ročníků proběhly ve třídách 
preventivní výukové programy od organizace Podané ruce 
na téma „Bezpečnost na internetu“, „Vztahy mezi vrstevní-
ky“ a další.
 Jak se správně starat o psího kamaráda nebo jak se 
chovat v přítomnosti cizího psa jsme se dozvěděli v rámci 
říjnového výukového programu nazvaného „Nehlaď toho 
psa.“

 Žáci nejstaršího ročníku se již společně s paní uči-
telkou mohli pustit do přípravy projektového dne „Den ve 
strašidelné škole“, na který se všechny děti moc těšily, pro-
tože mohly do školy vyrazit oblečeny v kostýmech a užít si 
zábavné dopoledne s různými zábavnými úkoly. Akce byla 
zakončena vyhodnocením soutěže o nejlépe vyřezané dýně.
Díky předplatnému v Městském divadle Znojmo mohli žáci 
1., 2. a 3. ročníku zhlédnout již dvě divadelní představení. A 
těšit se můžeme ještě na další tři představení během tohoto 
školního roku.
 Projekt „Ovoce do škol“, do kterého jsme zapoje-
ni, nám umožnil ochutnat různé druhy hroznového vína a 
dalších výrobků z tohoto ovoce. Prvňáčci se vypravili na ná-
vštěvu do MŠ. Děti ve třídách navštívil, potěšil a obdaroval 
Mikuláš s čerty a andělem.
 Listopad i prosinec je pro nás také obdobím pří-
prav na blížící se vánoční svátky. Začali jsme s výzdobou 
školy, vyráběním vánočních dekorací či přípravou progra-
mů, kterými bychom chtěli potěšit všechny ostatní.
 Vánoční zvyky i obyčeje jsme si mohli připomenout 
programem „Vánoce našich babiček“ v doškové chaloupce 
v Petrovicích.
Přejeme všem krásné a klidné vánoční svátky,  
do nového roku hlavě pevné zdraví
       

děti a kolektiv ZŠ Hostěradice

Střípky ze základní školy
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Za ZŠ Hostěradice Mgr. Ivana Schaurová
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Rozsvícení vánočního stromu
o první neděli adventní



Touto cestou děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě této akce:
- montáž osvětlení - p. Vespalec J. a p. Čepera J.
- dodávka masa a příprava guláše - Myslivecké sdružení Hostěradice- Morašice a Hospoda u Lovečků
- čaj a svařené víno - Restaurace Na náměstí
- výdej občerstvení - p. Krábek M., p. Virgl F., p. Lapešová J., p. Lapeš J., p. Komendová H. a p. Burgerová D.)
- zapůjčení oveček - p. Ruda P
- oheň v koších p. Kopeček R.
Dále děkujeme za vystoupení žákům MŠ a ZŠ Hostěradice, panu Frankovi s dechovou kapelou, panu faráři, Mikulášovi 
s andělem a všem čertům.

                                                    Obec Hostěradice
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Podzim v DOZP Hostěradice
 V minulém čísle jsme přinesli článek o tom jak 
obyvatelé a zaměstnanci uspořádali vlastní dožínkovou 
slavnost pro obyvatele, zaměstnance i návštěvníky.  Dnes 
přinášíme malé shrnutí toho, co se v domově událo během 
podzimu. 
 Při pobytu venku na zahradě  obyvatelé často vy-
užívali například relaxaci v habrovém altánu. Na podzim 
také ještě proběhl sběr některých plodů ze zahrady a třeba 
řez květin. 
 21. října proběhlo setkání s obyvateli i zaměstnanci 
zámku Habrovany. Přátelské posezení, výměna zkušeností, 
rady a třeba i životní příběhy přátel z Habrovan.

 Počátkem listopadu proběhla akce ve stylu dý-
ňobraní. Byly připraveny pochoutky z dýní. Konala se vy-
jížďka za barvami podzimu a obyvatelé se mohli pobavit s 
výrobky z listí a třeba potěžkáním dýní.
 Začátek adventu byl zahájen rozsvícením prv-
ní svíčky na adventním věnci a rozsvícením vánočního 
stromku. Místnosti domova jsou kromě jiného,  vyzdobeny 
i velkými hvězdami pod stropem, takže obyvatelé je  vleže 
mohou pozorovat.  S počátkem adventu klienti rádi poslou-
chají  koledy. Domov se připravuje na Vánoce.

lon
Foto: pracovníci DOZP 
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Dětská vánoční diskotéka
 V sobotu 26. listopadu jsme jako Spolek přátel ško-
ly při ZŠ Hostěradice pro děti připravily Vánoční diskotéku 
v kulturním domě. Už před 14. hodinou začali chodit první 
návštěvníci a netrvalo dlouho a sál se začal plnit. S rodiči 
přišli nejen děti ze základní školy, ale i menší z mateřské 
školy i ty nejmenší. 
 V přísálí jsme nachystaly vánoční dílničky, kde si 
děti mohly např. pomalovat perníček polevou, dozdobit 
andílka z těstovin či sádrový odlitek jako vánoční ozdobu 
nebo z bavlnky udělat vánoční stromeček. Dílničky měly 
velký úspěch, tvořili i rodiče a děti si své výtvory s radostí 
odnesly domů.
 V sále se mezitím soutěžilo – děti tančily na papíře, 
své síly a schopnosti si vyzkoušely jak v rychlosti, tak šikov-
nosti a pro zájem se na jednotlivé disciplíny tvořily fronty 
plné dětí. Když se nesoutěžilo tak se tančilo nejen na po-
hádkové písničky (úspěch měli hity od Imagine Dragons a 
slovenská Borovička 😊) a hrálo se i na přání.
 Ve vestibulu jste si mohli zakoupit výrobky dětí na 
jarmarku – děti ze základní školy za naší finanční podpory 
vyrobily přes 150 opravdu krásných vánočních ozdob nejen 
na stromeček – hvězdičky, baňky, andílky. 
 Na baru jsme kromě nápojů měly k prodeji i dor-
tíky, tartaletky a koláče, po hodině akce jsme měly skoro 
vyprodáno.

 Akce se podle radosti dětí i reakcí rodičů velmi po-
vedla. Myslím, že v předadventním čase bylo příjemné zajít 
si s dětmi vánočně se naladit, popovídat a děti si navíc od-
nesly své výrobky z dílniček.
 Chtěla bych poděkovat naším sponzorům – obci 
Hostěradice za podporu a zapůjčení sálu, grafičce Iloně 
Scharfové, bez které by nevznikly všechny naše plakáty, a 
všem, kteří nás i nefinančně podpořili.
 Za výbornou hudbu a komentování děkuji DJ Ště-
pánu Brückovi.
 Velké díky patří mému úžasnému týmu – Míši Br-
zobohaté, Ivoně Brzobohaté, Kláře Řeřuchové a Markétě 
Závodské. Za přípravami na naše akce jsou hodiny práce, 
ale samotná akce už je pak radostná – úsměvy děti nám za 
to prostě stojí a navíc můžeme z veškerých výdělků pomoct 
zaplatit různé aktivity a pomůcky či balíčky dětem na zá-
kladní škole. 
 Samozřejmě i my potřebujeme pomocníky, takže 
děkuji za pomoc na baru, v dílničkách, s výzdobou a úkli-
dem Zlatce, Terce, Kláře, Pepovi, Janě, našim rodinám a 
kamarádům. 
 Doufám, že se vám akce líbila a uvidíme se 28. led-
na 2023 na školním plese.

Za Spolek přátel školy při ZŠ Hostěradice
 Lenka Brücková. 

Školní ples 
se koná 

28.1.2023
Srdečně 
zveme



Myslivecký spolek Skalice - Míšovice
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 Poprvé, a o to radši v našem 
zpravodaji přinášíme informaci o jed-
nom ze dvou mysliveckých sdružení, 
které působí v naší obci. Jedná se Mys-
livecký spolek Skalice – Míšovice.
 V každém mysliveckém spol-
ku jsou dva důležití funkcionáři. 
Předseda spolku a myslivecký hospo-
dář. Mysliveckým hospodářem je pan 
David Březina a předsedou pan Jan 
Dovalovský. S tím jsem si popovídal a 
poskytl mi většinu následujících infor-
mací. 
 Spolek aktuálně myslivecky 
hospodaří na honitbě o 1750 ha. Čle-
nů spolku je 33 a v loňském roce byli 

přijati 2 noví členové. Honitba, na 
které spolek hospodaří je samozřejmě 
převážně polního typu. Lesy, či spí-
še lesíky také zahrnuje, ale rozhodně 
v nich není možné zabloudit. Tím je 
dána i skladba obhospodařované zvě-
ře. Jedná se především o srnčí zvěř, za-
jíce a bažanty. Černá zvěř, tedy prase 
divoké, se vyskytuje také, ale jedná se 
spíše o migrující kusy nebo tlupy.
 K myslivecké činnosti patří 
přirozeně lov. Letos bylo sloveno 45 
kusů zvěře srnčí a 4 kusy černé. Na 
prvním letošním společném honu 
bylo sloveno 8 zajíců a 12 bažantů. Do 
konce roku (od našeho setkání v listo-

padu) pak spolek plánuje 
ještě další dva společné 
hony. 
 Už z uvedených po-
měrně skromných čísel 
slovené zvěře je zřejmé, 
že lov není tou hlavní a už 
vůbec ne jedinou činností 
a motivací členů spolku. 
Tou hlavní je chov zvěře.  
Myslivci se starají o stav 
zvěře v honitbě. Stavem 
zvěře se rozumí jednak 
její stav zdravotní a jed-
nak stav početní. Početní 
stav zvěře není na libo-
vůli či přání myslivců, 

ale ti jsou vázáni rozhodnutím orgánu 
státní správy myslivosti. Ten stanovuje 
jednak stavy minimální a jednak stavy 
normované. Zjednodušeně můžeme 
říct, že se jedná o jakýsi minimální a 
maximální stav zvěře, tak by nedochá-
zelo k přezvěření, nebo nedozvěření 
honitby.
  
  

 

Dále se členové spolku snaží o udržení 
a pokračování v tradicích myslivosti. 
Vždyť počátky myslivosti v našich ze-
mích, tak jak ji známe dnes, sahají až 
do 16 století.
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 Například výřady po ukonče-
ní honu, jsou organizovány tradičním 
způsobem, vyjadřujícím respekt ke 
zvěři a přírodě. Sdružení má dokonce 
své vlastní trubače na lesní rohy. 
 Členové spolku se schází na 
myslivecké chatě v Míšovicích, o kte-
rou se vzorně starají. V letošním roce 
například proběhla výměna oken. Na 
tu přispěla i obec Hostěradice ve výši 
50% nákladů a pan předseda Dovalov-
ský při rozhovoru zdůraznil, že jsou za 
takovou pomoc rádi, váží si jí a obci 
chce i touto formou poděkovat. 

 

Spolek se účastní i dalších akcí jak 
v Hostěradicích, tak ve Skalici. Sa-
mozřejmé je čistění větrolamů, které 
si někteří občané neustále pletou se 
smetištěm, nebo se například účastní 
na dětském dni ve Skalici.
 Děkuji panu Dovalovskému 
za rozhovor a informace a těším, se že 
se s námi členové spolku někdy v příš-
tích číslech podělí třeba o nějaké my-
slivecké historky a vzpomínky, které k 
myslivosti také patří. 
Všem myslivcům Lovu Zdar. 

          Libor Ondráček
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Maškarní zábava 28.10.2022
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Draci a lampiony 
akce Spolku Dolní Stávání pro děti

LAMPIONOVÁ STEZKA ZA POKLA-
DEM

 Lampionová stezka za pokladem 
proběhla 5. 11. 2022 na dětském hřišti 
na Dolním Stáváním, kde jsme se všich-
ni sešli s rozsvícenými lampionky, během 
čekání na stezku jsme se občerstvili sva-
řákem, čajem či párkem v rohlíku i sladké 
pohoštění nechybělo. Za úplné tmy jsme 
se vydali na lampionovou stezku, která 
vedla k norám a zde čekala na děti stra-
šidelná stezka a na konci poklad v podo-
bě sladké odměny. Účast byla velká a my 
jsme za to rádi. 

DRAKIÁDA
 proběhla z důvo-
du špatného počasí v neděli 
16.10.2022, kdy vyšlo nádher-
né počasí. Sluníčko nám svíti-
lo, vítr mírně foukal a tak jsme 
mohli pozorovat plno létajících 
draků na obloze. A že jich bylo! 
Tak jako tradičně jsme měli na-
chystané občerstvení a zábavu 
pro děti. Věříme, že i příští rok 
se sejdeme v tak hojném počtu. 



Hostěradický zpravodaj 21. prosince 2022

I když právě nehoří, pořád je co dělat

Žijeme spolkově

 Ani ve druhé polovině tohoto roku se naši hasiči 
nenudili i přesto, že výjezdů bylo jen pár, což je samozřejmě 
dobře. Konkrétně požárů bylo šest a technická pomoc 
jedna, z toho tři požáry a jedna technická pomoc byly v naší 
obci.
 Neznamená to však, že nemáme co dělat a usínáme 
na vavřínech. Výcvik a údržba techniky je pravidelná, stále 
je co opravovat a zdokonalovat. Podařilo se nám získat 
několik mladých adeptů do zásahové jednotky, kteří se 
aktivně připravují na zařazení do výjezdu.    
               Nově máme proškoleny dva hasiče na záchranné práce 
na vodě. Jedná se o Hynka Sobotku a Davida Sekaninu. 
Připravenost jednotky na zásahy na vodě opět prověřili 
instruktoři z řad HZS dne 23.10.2022. Nejprve proběhla 
teorie na zbrojnici a poté praktický výcvik i s člunem na vodě 
v lomu. Bylo konstatováno, že jednotka je dobře vybavená 
a vycvičená. Nově jsme pořídili záchranná vanová nosítka a 
všichni členové se seznámili s jejich používáním.
  Tak jak se nám dobře daří přijímat mladé členy 
do jednotky, horší už je to s obnovou techniky. Zub času a 
stáří se začíná projevovat a technika, která už má nějaký ten 
pátek za sebou, Dennis 26 a Tatra 40 roků, vykazuje častěji 
známky nespolehlivosti a projevují se častější poruchy.
 Za zmínku konkrétně stojí Tatra 148, ta vyrazila 
po svých na požár stohu do Medlic a nazpět byla potupně 
dotažena na tyči naším obecním traktorem a nebylo to 

bohužel poprvé. Náš zřizovatel je o problému informován 
a společně pracujeme na nápravě. Vše samozřejmě bude 
záviset na finanční možnosti obce a výši dotace od státu a 
kraje.
 Také již tradičně v měsíci září pořádáme den 
otevřených dveří v hasičské zbrojnici, kde je k vidění naše 
technika, vybavení a fotografie z činnosti. Bylo tomu 
tak i letos konkrétně 3.9. Pohodový den, krásné počasí 
a drobné občerstvení přilákalo nejednoho obyvatele, 
zejména děti. Pro děti byla také technika a pěna k vidění na 
Dětských rybářských závodech a na Pohádkovém úsměvu 
v Hostěradicích.
 Máme za sebou  Mikulášskou zábavu, čeká nás 
výroční valná hromada a také tradiční poslední koupel 
tohoto roku v lomu, ale o tom podrobněji až v příštím 
zpravodaji.
 Dovolte mi touto cestou poděkovat všem našim 
hasičům za odvedenou práci, ve prospěch obce a všech 
občanů, moc si toho vážím. Poděkování patří také 
občanům a ostatním za přízeň a podporu. Zejména našemu 
zřizovateli a tím je Obec Hostěradice, respektive Obecní 
zastupitelstvo. Přejeme Vám všem krásné a bohaté Vánoce 
a úspěšný Nový rok 2023. 
                                                                                                                                    

Radek Kopeček, velitel JSDH



Hostěradický zpravodaj 21. prosince 2022 Z historie obce a regionu

 V letošním roce si Morava připomenula výročí ne-
právem opomíjené osobnosti českého knížete a druhého 
moravského markraběte Vladislava Jindřicha. V médiích 
se jen letmo objevila zpráva o zádušní bohoslužbě na Vele-
hradě a na přelomu srpna a září připomněla tohoto vynika-
jícího Přemyslovce dvoudenní konference, která se konala 
v nově opravených prostorách tzv. Staré školy v Louce u 
Znojma. Není to mnoho, alespoň ne tolik, kolik by si osob-
nost jeho významu zasloužila. Chceme tedy alespoň ve 
zkratce doplnit pomyslné „manco“ znalostí naší moravské 
historie a následující řádky věnovat nejen Vladislavu Jind-
řichovi, ale i počátkům markraběcí Moravy. 

  
 

Obr. 1 Klášterní bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila 
a Metoděje na Velehradě, kde našel místo svého posledního odpo-
činku markrabě Vladislav Jindřich

 Mladší bratr knížete Bedřicha a prvního dědičného 
českého krále Přemysla Otakara I. se narodil z manželství 
druhého českého krále Vladislava a jeho manželky Judity 
Durynské. Mládí prožil v době rozepří mezi Přemyslovci, 
které byly tolik typické pro období končících staletí (připo-
meňme krizi přemyslovské rodiny kolem r. 1000, nebo roze-
pře mezi syny krále Vratislava I. a jejich příbuznými kolem 
r. 1100). Běh událostí tedy začněme sledovat v roce 1172, 
kdy se král Vladislav II. vzdal vlády ve prospěch svého nej-
staršího syna Bedřicha a odešel do ústraní premonstrátské-
ho kláštera na Strahově (zemřel 18. 1. 1174). Tento krok se 
však nesetkal s uznáním císaře Fridricha Barbarossy, který 
českým knížetem ustanovil Oldřicha, syna Soběslava I., 
bratrance krále Vladislava. Ten se ovšem vlády neujal a zře-
kl se knížecího stolce ve prospěch svého bratra Soběslava 
II. (vládl 1173-1178), proslulého „selského knížete“, který 

prý nedůvěřoval mocným velmožům a raději se obklopoval 
lidmi neurozenými. Jeho vláda nebyla šťastná. Pustil se do 
války s rakouským vévodou o území českého Vitorazska 
(území kolem dolnorakouského města Weitra), brzy proti 
němu však vystoupil papež a jeho vzdálený moravský pří-
buzný, brněnský a znojemský kníže Konrád Ota, o němž 
ještě uslyšíme. Soběslav nakonec ztratil i císařovu přízeň a 
knížecí trůn udělil císař Bedřichovi, kterému jej před čtyř-
mi lety odňal. K trůnu se ovšem Bedřich musel probojovat 
sám. Měl štěstí. Čeští předáci totiž poté, co Bedřich s voj-
skem vpadl do země, opustili Soběslava II. a přidali se na 
stranu císařova chráněnce. Soběslava se tedy zbavil, ovšem 
na Moravě našel mocného a schopného protivníka v prá-
vě již zmíněném Konrádu Otovi, který byl částí českých 
předáků vynesen na knížecí stolec v Praze.Do nepříznivé 
situace se však opět vložil císař Barbarossa a v roce 1182 
pozval znesvářené Přemyslovce na říšský sněm do Řezna. 
Atmosféru setkání s císařem umocnily prý tehdy katovské 
sekyry, kterými byl „vyzdoben“ jednací sál. Bedřich byl po-
tvrzen českým knížetem a Konrád Ota se vracel na Moravu 
jako její lenní pán a první markrabě, přímo podřízený císa-
ři, tedy nezávislý na Praze. Rozdělení českých zemí do dvou 
relativně samostatných celků bylo nebezpečným preceden-
tem. Bedřich tento krok považoval za osobní prohru a vše-
možně se snažil svému moravskému příbuznému pomstít. 
Osudným se stal rok 1185. Bedřich uskutečnil dvojí taže-
ní na Moravu. Při prvním na vrcholu léta bylo popleněno 
Znojemsko a Bítovsko. Oslabený Konrád Ota měl podleh-
nout při tažení druhém na sklonku roku. Bedřich postavil 
do čela svého vojska mladšího bratra Přemysla, budoucího 
Přemysla Otakara I.

Obr. 2 Pečeť moravské markraběnky Heilwidy, manželky Vladi-
slava Jindřicha

800 let od smrti moravského markraběte 
Jindřicha 

Mgr. Petr Eckl, historik



Obr. 3 Olověná socha markraběte Vladislava Jindřicha na 
průčelí poutní baziliky v Mariazell (Balthasar Ferdinand 
Moll, 1757)
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 Vojska rivalů se střetla na staré zemské stezce u 
Loděnic v krvavé bratrovražedné bitvě 10. prosince. Z kru-
té řeže, jejíž řinčení zbraní a válečný povyk děsil, jak píše 
milevský opat Jarloch, i sestry premonstrátky v Dolních 
Kounicích, však nevzešel jasný vítěz. O rok později se 
Konrád Ota s Bedřichem sešli ve středočeském Kníně, aby 
spolu uzavřeli dohodu na setrvání stávajícího stavu – Bed-
řich i nadále vládne v Čechách a Konrád Ota na Moravě.  
         V roce 1187 je v Bedřichově listině pro vyšehradskou 
kapitulu poprvé ve svědečné řadě zmíněn Vladislav Jind-
řich. Tehdy mu mohlo být něco přes dvacet let a měl za se-
bou trpkou zkušenost rodinných rozporů. Je více než prav-
děpodobné, že se jako mladší bratr knížat účastnil i onoho 
tažení na Moravu z konce roku 1185, o tom koneckonců 
vypovídá i svědectví listin. To však osvětlíme později. 

  

 V roce 1189 Bedřich zemřel a Konrád Ota se ko-
nečně dočkal toužebně očekávaného pražského stolce. 
Čechy a Morava byly opět spojeny, přičemž Morava si dle 
práva ponechala v rámci českého soustátí až do konce 1. 
světové války svébytné postavení. Nejvýznamnějším kro-
kem nového panovníka bylo vydání tzv. Statut Konráda 
Oty, kterým bylo velmožům a knížecím družiníkům zaru-
čeno pokojné a dědičné držení právem získaných statků a 
úřadů. Definitivně tak byla potvrzena šlechta, jako spole-
čenský stav s významným politickým vlivem a hospodář-
ským zázemím. Konrádovi však byl vyměřen jen krátký čas 
jeho panování. Když v roce 1191 doprovázel Jindřicha VI. 
na jeho korunovační výpravě do Říma a pomáhal mu při 
obléhání Neapole, zemřel zde následkem epidemického 
onemocnění (snad úplavice) 9. září. Zpráva o jeho smrti 
dorazila do Prahy počátkem října 1191 a na pražský stolec 

zasedl Václav, nejmladší syn Soběslava II. Ten si trůnu užil 
jen necelé tři měsíce. Počátkem roku 1192 se Pražského 
hradu zmocnil Přemysl Otakar. Václav se nevzdal a Pře-
mysla na hradě oblehl. Do celé záležitosti vstoupil další 
Přemyslovec ve hře, pražský biskup Jindřich Břetislav. Ten 
požádal císaře Jindřicha VI. o pomoc. Jindřich rozhodl ve 
prospěch Přemysla. Václav uprchl ze země a zemřel za ne-
známých okolností jako vězeň míšeňského markraběte.
 

 

Obr. 4 Jezdecká pečeť markaběte Vladislava Jindřicha

 Tehdy vstupuje na scénu i Vladislav Jindřich, který 
odchází na Moravu s titulem markraběte. Schopný Přemy-
sl se ujal vlády a všemožně se snažil vrátit českému státu 
privilegované postavení v rámci Svaté říše římské. Bohu-
žel se zapojil do široce koncipovaného povstání proti císaři 
a postavil se proti němu i jeho příbuzný, pražský biskup 
Jindřich Břetislav. Císař tedy v červnu 1193 Přemysla se-
sadil a trůn udělil pražskému biskupovi. Jindřich Břetislav 
byl tedy zároveň nejvyšším představitelem české církevní 
provincie i českým knížetem. Přemysl uprchl a Jindřich 
Břetislav obrátil svou pozornost na Moravu, kam vytáhl na 
začátku léta 1194. Tehdy Vladislava Jindřicha zbavil vlády 
a odvedl jej s sebou do Prahy, aby jej měl „pod kontrolou“. 
Císařská přízeň je však velmi vrtkavá. Když Jindřich Břeti-
slav v červnu 1197 opustil tento svět, provolali čeští předá-
ci knížetem Vladislava Jindřicha. Opat Jarloch o tom ve své 
kronice píše: ...zbavivši jej pout, za pána a knížete země jej 
ustanovila (rozuměj šlechta), neodváživši se hlasy své pře-
nésti na bratra jeho řečeného Přemysla z dvou příčin, z nichž 
první byla, že proti němu byli bojovali, druhá, že přízně císa-
řovy neměl... Předchozí trpká zkušenost přiměla Vladislava 
Jindřicha k důležitému kroku, a sice že donutil nového 
pražského biskupa k přísaze věrnosti. Politickou situaci 
v Čechách však z nechtěného exilu sledoval Přemysl, který si 
byl velmi dobře vědom svých nástupnických práv. Počátkem 
prosince 1197 stanulo jeho vojsko pod hradbami Pražského 



Z historie obce

hradu. A zde se poprvé ukázala skutečná morální a politická 
velikost Vladislava Jindřicha. Na den sv. Mikuláše – 6. 
prosince – kdy se opět schylovalo k bratrovražednému boji, 
se s bratrem sešel, aby se usmířili. Nechme opět promlu-
vit milevského opata: ...ač měl nevyrovnané vojsko, přece 
ustoupil jednak pro dobro míru, jednak z bratrské lásky, a 
smířil se s bratrem svým v ten spůsob, že oba zároveň onen 
na Moravě, tento v Čechách panovati budou, a aby, majíce 
oba jednu mysl, měli též i jedno knížetství, což až podnes 
mezi nimi nedotknuto zůstává. A tak se i stalo. Čechy a Mo-
rava byly na venek jedním politickým subjektem, kterému 
ovšem vládly dvě osoby. Vladislav Jindřich tedy na sklonku 
roku 1197 odchází na Moravu. Zpočátku vládl pouze Zno-
jemsku a snad i Brněnsku. Vláda v olomouckém knížectví 
zůstávala v rukou olomouckých Přemyslovců a je zajíma-
vé, že po smrti Břetislava Olomouckého, syna Oty III. Dět-
leba, se vlády nad olomouckou provincií ujal sám Přemysl 
Otakar, který s ní měl pravděpodobně svůj plán. Vladislav 
Jindřich pak na Moravě vládl dalších 25 let. Celkem jeho 
vláda trvala 27 let. Byly to pro Moravu šťastné časy. Vla-
dislav Jindřich užíval titulu moravského markraběte stále 
ještě s jasnou vazbou k pražskému knížecímu stolci. Mora-
va ještě nebyla markrabstvím a markrabský titul vyjadřoval 
jistou podřízenost českému knížeti. Jak píše milevský kro-
nikář, vládli oba bratři s jednou myslí. Vladislav doplňoval, 
co Přemyslovi chybělo a naopak Přemysl zajišťoval nové, 
privilegované postavení českých zemí v rámci říše, i když 
kroky, které podnikal, nebyly mnohdy morálně čisté. 
 

Obr. 5 Denár fenikového typu markraběte Vladislava Jindřicha

 Vladislav Jindřich si za své sídlo hned na počátku 
vybral znojemský hrad, kam přesídlil s celým svým dvo-
rem. Dobré vztahy s rakouskou šlechtou si zajistil sňatkem 
s Heilwidou, která snad mohla pocházet z dolnorakouské-
ho rodu pánů z Türnau (Trnavy). Byl štědrým podporova-
telem církevních institucí, především si oblíbil premonst-
rátský klášter v Louce u Znojma a rád využíval služeb jeho 
písařské dílny pro vyhotovování listin. Loučtí premonstráti 
působili na jeho dvoře i jako zpovědníci a sekretáři. Sám 
Vladislav stál u zrodu významného řádového domu na 
Moravě. Někdy v letech 1204 či 1205 spolu s olomouc-
kým biskupem založil cisterciácký klášter na Velehradě a 
zajímavostí zůstává, že se toto nové založení nalézalo stále 
ještě v državě Vladislavova bratra Přemysla v olomouckém 
knížectví. Markrabě zakládal Velehrad mimo jiné i s myš-

lenkou, že se toto místo stane pohřebním místem morav-
ských markrabat přemyslovského rodu.

Obr. 6 Zakládací listina louckého kláštera z 25. října 1190 s při-
šitým dovětkem o obdarování Vladislavem Jindřichem. 

 Mezi léty 1209 a 1212 došlo pak k definitivní-
mu spojení celé Moravy pod Vladislavovu vládu, což bylo 
potvrzeno i ve slavné Zlaté bule sicilské, která vymezila 
právní postavení Moravy vůči českému knížectví. Politicky 
spolupracoval Vladislav Jindřich s Přemyslem Otakarem 
I., známe však jeho samostatná vladařská rozhodnutí vý-
znamného dosahu. Obsadil například zlatonosnou oblast 
tzv. Zlatých hor, která patřila vratislavskému biskupovi. 
Vyrýžované zlato bylo směňováno za stříbro, z něhož byla 
ražena velmi kvalitní mince, označovaná jako denár feni-
kového typu. Kvalitní stříbrná měna byla zárukou stability 
moravského hospodářství de facto po celé 13. století. Ne-
jen to, Vladislav Jindřich stál i u zrodu nejstarších měst-
ských obcí v českých zemích. V roce 1213 založil nejstarší 
zeměpanské město na Moravě – Uničov a zřejmě ještě před 
ním Bruntál (ten se tehdy nacházel na Moravě). V roce 
1216 se s Přemyslem dohodl na vládě potomků na základě 
pravidla prvorozenství (primogenitury), aby zabránil příš-
tím sporům. Přemyslovi potomci měli vládnout v Čechách 
a Vladislavovi na Moravě. 
 Máme-li zhodnotit období vlády markraběte Vla-
dislava Jindřicha na Moravě, musíme říct, že nesporným 
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přínosem byla vnitřní stabilita země. Se svým bratrem vládl 
moravský markrabě ve shodě, přičemž na Moravě vládl ví-
ceméně suverénně. České země se tak vyznačovaly jakou-
si vnitřní dvojvládou (diarchií), ale navenek vystupovala 
země jako jeden politický subjekt. Když Vladislav Jindřich 
12. srpna 1222 umíral, s největší pravděpodobností to bylo 
ve Znojmě, odevzdával svému nástupci zemi hospodářsky 
a politicky upevněnou a stabilní. Vladislav bohužel zemřel 
bez nástupce, o jeho dětech nevíme. Jeho tělo bylo převeze-
no na Velehrad a zde v klášterní bazilice pohřbeno. Bohužel 
za bouřlivého husitského vpádu na Moravu v roce 1424 byl 
jeho hrob vypleněn a tělesné ostatky se do dnešních dnů 
nedochovaly. Vladislavova manželka Heilwida dožila ve 
Znojmě, odkud ze svého dědictví po manželovi založila dal-
ší významnou církevní instituci jihozápadní Moravy – žen-
ský klášter cisterciaček v Oslavanech.
 P.S. 1. Snad se můžete zeptat, zdali je Vladislav Jin-
dřich nějak úžeji spojen s naším krajem. Odpověď je pozi-
tivní. Jak již bylo napsáno, s největší pravděpodobností, se 
Vladislav Jindřich ještě jako mladý kněžic zúčastnil tažení 
na Moravu z roku 1185 po boku bratra Přemysla. Vzpo-
mínka na šílenou bitvu v něm však dřímala po celý zbytek 
života. Svědčí o tom i zajímavý přípis k zakládací listině 
louckého kláštera z konce roku 1190. K spodnímu přehybu 
listiny, k tzv. plice, byla na počátku 13. století přišit zajíma-
vý dovětek o darování několika míst Louce. Toto obdaro-
vání je spojeno s moravským markrabětem „W“ a jedná se 
bezpochyby o markraběte Vladislava Jindřicha. Ten Louce 
mimo jiné věnoval i „campus iuxta Lodinic, in quo bellum 
habitum est inter Bohemos et Morauos… pro remedio anime 
sue…“, tedy „pole u Loděnic, na kterém se odehrála bitva 

mezi Čechy a Moravany pro spásu své duše.“ Loděnické 
bitevní pole se tak na dalších 600 let stalo součástí držav 
louckého kláštera a tento kus země zůstává němým svěd-
kem péče markraběte nejen o statky pozemské, ale i o svůj 
věčný osud. Mezi majetky, darovanými loucké kanonii, jsou 
rovněž uvedeny i Hostěradice a jedná se o první písemné 
zmínění osady. Sporné však zůstává časové zařazení daru. 
Mohlo to být už v době prvního markrabství Vladislava Jin-
dřicha na Moravě v letech 1193-1194 nebo až na počátku 
druhého markrabství, tedy od sklonku roku 1197. Těžké 
soudit. Německá lokální historiografie spojuje první zmín-
ku o Hostěradicích s rokem 1197. Mohlo to však být úplně 
jinak…
 P.S. 2. A ještě jedna zajímavost… V nejznámějším 
rakouském poutním místě – ve štýrském Mariazell – do-
dnes vzpomínají na moravského markraběte, který kdysi 
ponuknut ve snu sv. Václavem putoval do Alpského údolí, 
aby si zde s manželkou vyprosili uzdravení z bolestivé pa-
kostnice. Dík za uzdravení pak zhmotnili do finančních 
darů, ze kterých byla pořízena nejstarší mariánská svatyně. 
Tato zbožná památka je dodnes patrná na fasádě mariazell-
ské poutní baziliky. Na tympanonu gotického portálu byl ve 
30. letech 15. století, v době kdy v Čechách zuřily husitské 
bouře, zobrazen zbožný moravský markrabě se svou ženou 
a svatým Václavem. Jak silná musela být vzpomínka na to-
hoto moravského vládce ze země poskvrněné prizmatem 
kacířství. A při barokní přestavbě na Vladislava Jindřicha 
v Mariazell nezapomněli a na fasádu kostela před vstupem 
umístili jeho olověnou sochu, kterou v roce 1737 vytvořil 
slavný rakouský sochař Balthasar Ferdinand Moll.

I v této době, která Vám mnohým přináší více starostí a otázek než odpovědí 
můžeme Všichni prožít něco z radosti Vánoc. Vždyť ten, kdo má otevřené srdce 
a ruce natažené pomáhat, může sám zažít dotek lásky a porozumění od těch, od 
kterých to nečeká a být obdarován jako pastýři a mudrcové od východu. Oni sice 
přichází se svými dary, ale vnímají, že tím největším darem pro ně je dítě, naroze-

né v betlémské stáji.

Přeji Vám všem, aby i něco z toho našlo ozvěnu ve Vašem životě.
Hodně Vánoční radosti Vám všem, přátelé!

Mgr. Josef Dvořák, farář

Vánoční zamyšlení
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Ocenění účastnic soutěže o nejhezčí zahrádku

 V minulém čísle jsme informovali o výsledcích soutěže o nejhezčí zhrádku. Pan Starosta se následně s dámami 
potkal a poděkoval za účast i za krásné zahrádky. 

Paní Michaela Brzobohatá Paní   Anežka Chašová

Paní Zina Rudová Paní Marie Málková

 Svatý Martin se letos o týden opozdil a tak 
první sníh přišel až 19.11. Svatí na Mariánském 
sloupu dostali jen takovou malou bílou čepičku, kte-
rá za chvíli roztála.
 Tím více vyniká krása Mariánského sloupu, 
který byl za nemalých nákladů velmi kvalitně rekon-
struován. Škoda jen, že dokončení takové významné 
akce prošlo téměř bez povšimnutí. 
 Sloupu,  jeho staviteli a popisu všech jeho 
prvků jsme se podrobně věnovali v jarním čísle 
Zpravodaje. A tak si třeba zkuste vzít Zpravodaj do 
ruky a na místě si přečíst a prohlédnout všechna ta  
krásná zobrazení a sochy, která tato památka obsa-
huje. Já jsem to udělal a věřte, stojí to za to. 

Libor Ondráček
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Nové knihy v obecní knihovně

Vážení čtenáři,

 přinášíme čtvrté a  letos poslední, zimní vydá-
ní Hostěradického zpravodaje. Jistě jste si všimli, že od 
března tohoto roku je Zpravodaj vydáván v  novém uspo-
řádání, pravidelně 4 x do roka. Aby se to dobře pamatova-
lo, tak vycházíme jednoduše jaro–léto–podzim–zima.
 Jsme v adventní době, těsně před Vánoci, a tak 
mi dovolte malé zhodnocení. Hlavním cílem Zpravodaje 
je informovat vás čtenáře – občany o dění v obci. Přinesli 
jsme zprávy z dění na obecním úřadě, o rozhodnutích za-
stupitelstva, o chystaných investicích a záměrech.  Tedy o 
všem, co se týká řízení a rozvoje obce. Snad se nám to po-
dařilo, ale kdyby ne a máte jinou představu, tak se ozvěte. 
Budeme rádi.
 Další součástí zpravodaje jsou informace o růz-
ných společenských akcích, o dění ve škole i mateřské 
škole, ve sportu. V naší obci aktivně působí řada zájmo-
vých spolků a rádi o jejich činnosti píšeme. K tomu, ale 
potřebujeme vaši součinnost. Pokud chcete, aby se o vás 
napsalo, nebo zveřejnily fotografie, určitě nás kontaktuj-
te. 

 Poslední oblastí, kterou vás chceme zaujmout 
jsou krátké reportáže, rozhovory se zajímavými osob-
nostmi nebo třeba historické exkurzy. I tady pokud máte 
někoho, o kom si myslíte, že bychom měli napsat, nebo 
vás zajímá téma z historie obce, dejte nám vědět. 
 A protože je konec roku tak si dovolím malé po-
děkování. S panem starostou Martinem Vančurou jsem 
se potkal téměř přesně před rokem, kdy jsem mu nabídl, 
že se budu o Zpravodaj starat. Přijal a doufám, že nelitu-
je.  Já určitě ne a děkuji mu za spolupráci. V profesním 
životě jsem se naučil, že dobrý tým je základ úspěchu. 
Proto děkuji Radkovi a Marcele Kopečkovým za pomoc 
při přípravě Zpravodaje.
 
 Všem čtenářům přeji krásné Vánoce  a vše nej-
lepší v novém roce. 

Libor Ondráček

Knihovna je otevřena vždy ve čtvrtek od 16:30 do 18:30 hod. 

Editorial
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Vánoční křížovka & osmisměrka

Křížovka pro děti  

Vánoce jsou tady a my si nepřejeme nic jiného, než aby všichni prožili tyto krásné svátky ve zdraví, 
v klidu a pohodě se svou rodinou. Každý ať najde pod stromečkem to, co si přeje! V naší křížovce 
zjistíte, co nadchne hlavně děti. Pěkné Vánoce všem!!! 
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Osmisměrka
B J F K A R Z Á Z V P baňky koledy
A J E R O D I N A Á Ř dárky kostel
Ň M S Z H V Ě Z D A E host Marie
K E O N U CH E R P A K hvězda ovečky
Y L J E S L I Č K Y V chlév přání
D Í O E E É Á C K E A jesličky překvapení
E J N T Ž V Y T S Y P jezulátko rodina
L I S Á Y Í S K K O E Ježíšek sny
O O R N Ř O Š U R O N jmelí stromeček
K T S A H P A E D Á Í Josef zázrak
S T R O M E Č E K Y D kapr

Pro Zpravodaj připravila Marcela Kopečková
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Rozšiřujeme výrobu
Metaldyne spol. s r.o.: Oslavany, Zbýšov a Ivančice

13. a 14. mzda, mimořádné prémie, každoroční plošné
navyšování mezd, stravenkový paušál cca 1.700 Kč, dotované

obědy, výhodné tarify, firemní akce, dárky, lístky 
na kometu, plně hrazené rekvalifikační kurzy, rehabilitační

cvičení s lektorem, možnost karierního posunu, ...

3 směny
Zbýšov 
mzda od 35.000 Kč

Obsluha CNC soustruhů

 
 
 

778 543 708
personalni@aam.com

www.jistotaprace.cz

Od 1.11. n
avý

še
ní

mezd
 o 10%

pro muže a ženy i bez
zkušeností
3 směny
Zbýšov

Obsluha CNC stroje (junior) 
Provozní elektrikář
Financial controller
Mechatronik/programátor
Skladník/manipulant na VZV
Technolog/chemik
Projektový vedoucí
Plánování a řízení zakázek
Technolog

Hledáme také:

 

Nově nástupní
bonus 30.000 Kč
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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   08:00 . 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: mistostarosta@hosteradice.cz

Ekonomka: Horváthová 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: CZ00292834

Bankovní spojení 3425741/0100
Datová schránka: kp2a2dg
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