
 

vyjednali návratnost 30 roků, neboť uvažovali o osamostatnění se. 

Měli v úmyslu zakoupit myslivnu za 1200 zlatých, která stála naproti 

modlitebně. Ke koupi však nedošlo.  

Roku 1861 měly Hostěrádky 11 členů v zastupitelstvu, z toho 2 

presbytery. V roce 1882 měly Hostěrádky 12 členů širšího 

zastupitelstva, z nich 2 presbytery. Roku 1888 byly při volbách 

zaznamenány počty voličů i odevzdaných volebních lístků. 

V Hostěrádkách bylo zapsáno na seznamu 59 voličů, z nichž 44 volilo 

širší zastupitelstvo. 

Při volbách roku 1911 bylo zvoleno za Hostěrádky 9 členů širšího 

zastupitelstva a 9 jejich náhradníků. Z nich byli zvoleni 2 presbyteři. 

Hlasování proběhlo v chrámu Páně v neděli 19. března 1911 od 15 do 

17 hodin za účasti 321 voličů. 

Zajímavé a pro sbor důležité údaje pocházejí ze zápisu z vizitace, která 

proběhla v klobouckém sboru roku 1936. Celý sbor měl tehdy 3 000 

členů, neboli „duší“, jak se uvádělo dříve. Do sboru patřily následující 

obce: Klobouky, Bohumilice, Boleradice, Borkovany, Bošovice, 

Brumovice, Diváky, Velké Hostěrádky, Kašnice, Krumvíř, Morkůvky, 

Kobylí, Dambořice, Násedlovice, Uhřice, Archlebov, Želetice, 

Dražůvky, Ždánice, Karlín, Nenkovice, Terezín, Čejč, Šakvice.  

Kazatelské stanice byly 3 – Brumovice s 242 členy, Dambořice se 180 

členy a Násedlovice s 248 členy. Kázání v těchto stanicích bylo 1x do 

měsíce. 

Širší zastupitelstvo bylo 70ti členné a scházelo se dvakrát do roka, ve 

staršovstvu bylo 24 presbyterů z Klobouk a okolních obcí, schůzi měli 

každý měsíc. Večeře Páně byla o Vánocích, Velikonocích, při 

Svatodušních svátcích a při žních. 

Nedělní školy byly v Kloboukách, kde bylo roku 1936 přihlášeno 70 

dětí, v Brumovicích bylo 40 dětí a v Dambořicích 40 dětí. 
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Kazatelská stanice Velké Hostěrádky (díl první) 

Milí přátelé, pokračujeme v ohlédnutí za historií našeho sboru a jeho 
kazatelských stanic. Přejeme příjemné čtení o Velkých Hostěrádkách. 
Dana Bobková a Marta Matulová 

 

 Herotice a Nikolčice.  

V těchto vesnicích často docházelo k domovním prohlídkám, při 

nichž se hledaly kacířské knihy. 

Tři měsíce po vydání tolerančního patentu roku 1781 se v kloboucké 

matrice vyskytuje jméno prvního evangelíka. Při oddavkách Ezechiele 

Pacase z Velkých Hostěrádek 27. listopadu 1781 je poznámka 

Kalvinus. 

V popisní knize superintendentního archivu klobouckého sboru 

z roku 1785 jsou zapsány všechny rodiny, které se přihlásily 

k evangelické církvi. Ve Velkých Hostěrádkách to bylo 10 půlláníků, 

17 čtvrtláníků a 14 hoferů. 
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Nejstarší zmínka o hostěrad- 

ských protestantech spadá do 

doby pobělohorské, tedy 

doby, kdy se evangelíci tajně 

scházeli k bohoslužbám ve 

sklepích, stodolách a vinicích. 

Samozřejmě byli pronásledo- 

váni, mnohdy vyšetřováni pro 

kacířství a za ně trestáni.  

Jako podezřelé z kacířství byly 

roku 1754 jmenovány tyto 

osady: Klobouky, Borkovany, 

Šaratice, Těšany, Hostěrádky, 

Bošovice, Lovčice, Rašovice, 


