
V září 2015 byla podána na stavební úřad žádost o povolení stavebních 
prací  na  opravu  kaple  a  do  konce  roku  2015  běžela  lhůta,  v níž  byla 
možnost k vyjádření se ze strany obce Velké Hostěrádky a Eonu. 
Kompletní žádost o dotaci, včetně rozpočtu na opravu kaple ve Velkých 
Hostěrádkách, byla podána Farním sborem českobratrské církve 
evangelické v Kloboukách u Brna na Státní zemědělský a intervenční fond, 
pobočku Břeclav. V žádosti je uvedena příčina vznikajících trhlin převážně 
v průčelí kaple a v navazujících zděných konstrukcích. Příčinou poruch je 
nerovnoměrné sedání stavby. Ze statického posouzení vyplynula nutnost 
zajištění základové spáry průčelní stěny pomocí mikropilotů, tak aby došlo 
k pozastavení degradačních procesů a stabilizaci stavby. 
Žádost  byla  kladně vyřízena,  sbor  získal  dotaci ve výši 215 581 Kč.  Od 
Jeronymovy Jednoty získal sbor dotaci 45 000 Kč a obec Velké Hostěrádky 
poskytla finanční částku 25 000 Kč. 
V srpnu  2016  byly  zahájeny  práce  na  opravě.  Veškeré  statické  práce 
provedla firma SASTA Brno. 
Pilíře v ostění objektu byly podchyceny soustavou dvojic šestimetrových 
mikropilotů, ukotvených do obvodového zdiva. Stávající výraznější trhliny, 
způsobené prosedáním objektu, byly sanovány sešitím sponami z 
vysokopevnostní helikální výztuže a vyklínovány, ostatní menší trhliny byly 
zapraveny zednicky. Celá kaple byla následně vymalována a uklizena. 
Do projektu nebylo zařazeno provedení nové elektroinstalace a výměna 
oken. 
Zbývající část nákladů na statické zajištění a novou elektroinstalaci včetně 
nových topidel bude financovat kloboucký sbor ze svého rozpočtu částkou 
asi 160 000 Kč, součástí elektroinstalace bude i pořízení hromosvodů. Na 
nová okna, jejichž pořizovací cena bude asi 60 000 Kč, probíhá sbírka mezi 
hostěradskými členy sboru. 
Celková částka na veškeré opravy a práce na kapli ve Velkých 
Hostěrádkách činí asi 440 000 Kč. 
Milí přátelé, děkujeme za Vaši práci a veškerou pomoc při opravě kaple ve 
Velkých Hostěrádkách. 
Příště  se  můžete  těšit  na  ohlédnutí  za  minulostí  kazatelské  stanice 
v Brumovicích. 
 

 
 

4 

Kazatelská stanice Velké Hostěrádky (díl druhý) 
 

Milí přátelé, přejeme  podruhé příjemné čtení o Velkých Hostěrádkách. 
Dana Bobková a Marta Matulová 

Při volbách  roku 1941 bylo za 
Velké Hostěrádky zvoleno 10 
zastupitelů, z toho 3 do star- 
šovstva a 1 náhradník. Volilo 
76 voličů. 
14. května 1942 bylo na schů- 
zi správní komise schváleno 
zřízení  dvou  nových  kazatel- 

 

ských stanic – v Morkůvkách a ve Velkých Hostěrádkách. Současně zde 
byla uvedena do činnosti i nedělní škola. 
5. srpna 1945 požádala kazatelská stanice v Dambořicích o zřízení filiálního 
sboru. Na schůzi zastupitelů a presbyterů 31. března 1946 bylo schváleno 
osamostatnění filiálního sboru, stávajícího se z obcí Dambořice, 
Násedlovice, Ždánice, Velké Hostěrádky a Bošovice. Synodní radou bylo 
toto  schváleno  23.  října 1946  s   platností od  1.  listopadu  1946.  Velké 
Hostěrádky se tedy staly kazatelskou stanicí filiálního sboru Dambořice se 
180 členy. 
20. června 1948 byla na schůzi staršovstva klobouckého sboru projednána 
žádost kazatelské stanice Velké Hostěrádky o znovupřijetí do klobouckého 
sboru a vystoupení ze sboru Dambořického. Staršovstvo se usneslo žádost 
přijmout s podmínkou, že Dambořice nebudou proti tomu nic namítat. 
Zprávu o této změně poslal kloboucký sbor seniorátnímu úřadu 6. 7. 1948. 
Kromě bohoslužeb, které se v kazatelské stanici Velké Hostěrádky konaly 
každou třetí neděli v měsíci (dojížděl sem vikář z Dambořic) se sbor scházel 
pravidelně každou neděli k nešporním službám Božím. Při volbách r. 1949 
měly Velké Hostěrádky 9 zastupitelů, z nich byli 3 presbyteři a 1 náhradník. 
V roce 1953 byl filiální sbor v Dambořicích přifařen ke kyjovskému sboru. 
Roku  1953  zahájila  v kazatelské  stanici  ve  Velkých  Hostěrádkách  svoji 
činnost mládež. 
V roce 1955 bylo do modlitebny v Hostěrádkách zavedeno el. osvětlení, 
byla dokončena úprava nové, rozšířené části hřbitova. 
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