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MŠE U K APLE SV. ANNY

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
pomalu se s námi rozloučilo léto, které jsme si po opatřeních souvisejících s koronavirem určitě všichni vychutnali. Věřím, že jste všichni načerpali energii ze sluníčka, odpočinuli si na výletech a dovolených, doma s knihou u kávy či vína nebo jakkoli jinak, prostě tak, jak Vám to bylo příjemné.
S podzimem přichází nová opatření, která nás opět nějak omezí, ale je nutné je
respektovat. Dobrá nálada nám určitě pomůže překonat neobvyklou dobu a věřím,
že se všichni budeme chovat odpovědně a budeme myslet na druhé.
Během léta jsme stihli několik společenských a kulturních akcí, které pořádali
místní spolky a dobrovolníci, je třeba jim poděkovat za snahu a čas, který věnují jejich pořádání. Myslím, že i návštěvnost akcí byla vydařená a že tedy jejich snaha byla oceněna.
I když bylo léto proměnlivé, byl zájem si napouštět bazény z obecního vodovodu
a chtěla bych poděkovat všem disciplinovaným, kteří se na napouštění domlouvali
s provozovatelem vodovodu, Obcí Hostěnice. Jedině tento model je možný a zajistí všem z nás dostupnost pitné vody po celý rok.
Ať je přítomen koronavirus nebo ne, obecní úřad pracuje, jak nejlépe v daných
podmínkách dokáže. Kromě údržby čistírny odpadních vod, kanalizace a vodovodu
se v současnosti upravuje sběrné hnízdo u „Baršů“, opravuje se kamenná zeď v areálu mateřské školy včetně souvisejících prací, byla renovována okna ve třídách MŠ,
renovováno oplocení původních vodních zdrojů v Napajedlích a chystá se organizační zajištění voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR.
Podařilo se nám získat dotaci z Evropských fondů na řešení separovaných odpadů v naší obci, jejíž součástí jsou i nádoby na plasty k jednotlivým rodinným domům. Doufám, že od nového roku bychom mohli začít s novým systémem sběru
odpadů v obci.
I v tomto školním roce se rozjíždí řádka kroužků a volnočasových aktivit přímo
v naší vesnici, ať už pro dospělé nebo pro děti, jejich aktualizace je uvedena dále
ve Zpravodaji. Musíme ale počítat s možnými opatřeními, která kroužky mohou nějak omezit či na nějakou dobu přerušit. Pro aktuální informace sledujte standardní komunikační kanály obce či informace od dotyčných vedoucích těchto aktivit.
Na závěr bych Vám chtěla popřát příjemně strávené dny během babího léta, zejména pevné zdraví, dávku tolerance a hlavně úsměv na tváři. Ten nám pomáhá určitě nejvíce.
Slunečné podzimní dny Vám přeje
Mgr. Eva Karásková, starostka obce
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DĚTI ZPOVÍDAJÍ
Rozhovor s Jiřím Markem, zastupitelem obce
1. Co se Ti v Hostěnicích nejvíc líbí?
To je ale zajímavá otázka… (smích)
2. To jsi nečekal, že?
Každý většinou asi řekne, že ta příroda okolo. Ale mně se tady líbí lidé. Jsou bezva, si myslím…, většina. Ale okolí je taky krásné.
3. Jak dlouho žiješ v Hostěnicích?
To vím úplně přesně. Od jara roku 2000. Takže už 20 let.
4. Proč ses rozhodl bydlet v Hostěnicích?
Protože jsem chtěl žít na vesnici, nechtěl jsem už bydlet v paneláku nebo bytovém domě. Chtěl jsem mít dům se zahradou, psy a tady jsem to místo našel. Pro mě
je to lepší žití a bydlení, než ve městě.
5. Všimla jsem si, že máš dva psy. Jaká je to rasa, jak se jmenují a kolik jim je let?
Jmenují se Tristan a Alfons, ale volám na ně Stene a Alfi. Je jim 9 a 8 let, jsou to
příbuzní, otec a syn. Sten je čistokrevný králičí jezevčík s tygrovaným pálením. Alfons je oříšek. Jeho maminka je rasa kavalír king charles španěl. Jsou hodní a jsem
s nimi rád.
6. Jaké je tvoje nejoblíbenější místo v Hostěnicích?
Mám moc rád vyhlídku u krav a posezení v našem lesním baru. S pejsky chodím na velké vycházky, takže k těm oblíbeným místům patří okolí sedmera cest
nebo i stezka nad lomem, kde je vidět krásně do krajiny. Doplním ještě i místa, jako
je restaurace U Stupárků, stánek u hřiště nebo občanské centrum. Tam všude se
dají potkat kamarádi a známí při různých akcích, které se tu pořádají, nebo jen tak
u piva. Rád lidi poslouchám a bavím se s nimi.
7. Co je pro Tebe nejdůležitější v životě?
Oooou… to přichází nějaké těžké otázky. Zamyslím se. Důležité je asi najít to, co
je nejdůležitější v životě pro každého člověka, uvědomit si to. Pro mě k tomu patří
určitě kamarádi a dobří lidé kolem mě. Pak se tak nějak lépe snáší, co život přinese.
Nemoci a různé kotrmelce. No a taky samozřejmě láska.
8. Když nechodíš na procházky s pejsky, tak musíš někde pracovat. Jaké je tvé povolání?
Jsem architekt. Pracuju hlavně doma a v Brně, občas také v kanceláři v Olomouci
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s kolegou. Kromě toho, že navrhuju různé domy pro lidi, tak také učím studenty architektury na vysoké škole v Brně.
9. Tvá práce Tě baví, nebo bys chtěl dělat něco jiného?
Ne ne ne. Baví mě to. Už na základce jsem říkal, že budu architektem. Strašně mě
bavilo rýsovat…
10. Jéééé, rýsování mě nebaví…
Mě to baví pořád. No a to jsem chtěl dělat. Vymýšlet věci, domy, rýsovat je a to
dělám rád.
11. Co bys chtěl v Hostěnicích změnit, kdybys mohl?
To je taky těžká otázka. Chtěl bych, aby tady víc pršelo a rostlo tady víc hub. To
proto, že na houby chodím rád, ale poslední dobou nejsem moc úspěšný. Chtěl
bych se vydat na Šumavu a tam snad nasbírám plný košík.
12. Jel jsi někdy na velbloudovi?
Na velbloudovi jsem, myslím, ještě nejel. Nepamatuju si to…
Děkujeme za rozhovor
Tentokrát se ptaly:
Karolínka Skřivánková, Maruška Pojerová a Lucka Kovaříková

CO SE UDÁLO V NAŠÍ OBCI
1. Stavba místní komunikace Zadní Kopanina
Stavba obnovy místních komunikací v lokalitě Zadní Kopanina, která navázala
na dokončení kanalizace a vodovodu byla řádně dokončena 9.7.2020 za cenu dohodnutou ve Smlouvě o dílo – 3 258 653,- Kč bez DPH (3 942 973,80 Kč vč. DPH)
a byla předána potřebná dokumentace ke kolaudaci stavby.
2. Dotace na nádoby na plasty k RD
Podařilo se nám získat dotaci z Operačního programu životního prostředí
na Řešení separovaných odpadů v obci Hostěnice. Součástí projektu jsou i nádoby na separovaný odpad – plasty k rodinným domům. Doufáme, že díky třídění
plastů v domácnostech budeme jako obec produkovat výrazně méně směsného
komunálního odpadu. Rádi bychom nový systém třídění odpadů zavedli od nového roku 2021.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2020
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3. Veřejné projednání změny č. 1 Územního plánu Hostěnice
Veřejné jednání o návrhu změny č. 1 Územního plánu Hostěnice se uskutečnilo ve čtvrtek 30. 7. 2020 od 17:00 v Občanském centru Hostěnice. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 6.8.2020 mohl každý uplatnit své
připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 stavebního zákona (tj. vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) námitky. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Nyní
běží lhůta pro vyjádření se dotčených orgánů a Krajského úřadu k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vypořádání připomínek uplatněných k návrhu změny č. 1.
4. Stavba kanalizace a vodovodu Zadní Kopanina
Stavba rozšíření kanalizační a vodovodní sítě v lokalitě Zadní Kopanina byla řádně zkolaudována a uvedena do provozu.
5. Oplocení pramenišť Napajedla
Byla provedena obnova oplocení pramenišť v Napajedlích, jedná se o dvě oplocení původních vodních zdrojů, která v současnosti nejsou využívána a slouží jako
záložní zdroj, celkově za cenu cca 80 tis. Kč.
6. Analýza fungování ČOV
Dle dohody zastupitelů obce byla provedena analýza fungování naší čistírny odpadních vod. Zastupitelé se s výsledky analýzy seznámili a bylo zadáno vypracování projektové dokumentace studie technologických úprav na ČOV Hostěnice firmě
DUIS, s.r.o. Studie by měla být zpracována do konce roku 2020.
7. JSDH obce Hostěnice
Naše JSDH byla po řádném proškolení zařazena dne 7.7.2020 do systému záchranné služby AED. Je tedy připravena pomoci v případě nutnosti při zástavě srdce.
8. Boží muka na Kopečku
Obec Hostěnice zafinancovala obnovu božích muk na Kopečku ve výši 29 500,- Kč,
kterou zrealizoval Spolek Přátel sportu Hostěnice.
9. Sběrné hnízdo Baršovo
V rámci úpravy veřejných prostranství jsme částečně zrealizovali estetizaci sběrného hnízda „Baršovo“. Prozatím byla plocha nově vydlážděna a zbývá nám dokončení dřevěným oplocením tak, aby bylo místo nejenom pohledově příjemné, ale
i funkční. To bude provedeno, jakmile bude oplocení stavebně povoleno.
Za Obec Hostěnice Eva Karásková
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Sběrné místo před renovací

Sběrné místo po renovaci

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Aktuálně o Koronaviru
Informace o Covid - 19, platná a zrušená opatření Vlády ČR a Ministerstva
zdravotnictví ČR týkající se epidemie koronaviru naleznete na internetových
stránkách:
- Ministerstva zdravotnictví ČR: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/
- vlády ČR: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/
V případě, že jste Vy nebo Vaše osoba blízká v karanténě nebo izolaci a potřebujete poradit nebo pomoci se zabezpečením nákupu či léků, obraťte se na starostku obce – tel: 724 075 323 nebo místostarostku obce – tel: 603 803 488.
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Výpis usnesení ze zasedání ZO Hostěnice č. 3/2020 konaného
16. 7. 2020
přijatá usnesení:
usnesení číslo 34/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 3/2020 paní
Ing. Hanu Polanskou, pana Jana Dostála, zapisovatelku zápisu paní Ladu Pospíchalovou.
usnesení číslo 35/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice č. 3/2020:
1. Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu
zasedání)
2. Kontrola úkolů
12/2/2020 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku
projednávání přestupků
17/2/2020 Pojištění vozidel JSDH obce Hostěnice
3. Úprava prostranství před RC Broučci a klubovnou v objektu samoobsluhy
4. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 5/2020
5. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 6/2020
6. Příspěvek na provoz samoobsluhy na rok 2020
6.1. VPS 10/2020
7. Žádost SDH Hostěnice o poskytnutí dotace na párové hody
7.1. VPS 11/2020
8. Zařazení do územní působnosti MAS Moravský kras pro období 2021-2027
9. Závěrečné účty dobrovolných svazků obcí – DSO Moravský kras, DSO Roketnice, DSO Šlapanicko za rok 2019
10. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu JMK a finanční dar od ČMC, a.s.
11. Informace občanům
12. Různé
usnesení číslo 36/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje uzavření havarijního pojištění na výjezdový Dopravní automobil JSDHo Hostěnice Ford Transit dle předložené nabídky Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2020
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usnesení číslo 37/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje realizaci akce „Opěrná stěna pod OC“
za cenu 92 398,- Kč dle předložené nabídky firmy Petr Bajer, Bučovská 334, 683 35
Letonice, IČ: 680 74 891.
usnesení číslo 38/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 5/2020. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 13 800,-Kč, na straně výdajů navýšen o částku 13 800,- Kč, financování 0,-Kč. Rozpočtové opatření
bylo schváleno starostkou obce dne 7.5.2020 (příloha č. 3 zápisu číslo 3/2020).
usnesení číslo 39/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 6/2020. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 0,- Kč, na straně výdajů navýšen o částku 0,- Kč, financování 0,-Kč. Došlo pouze k přesunům mezi paragrafy. Rozpočtové opatření bylo schváleno starostkou obce dne 5. 6. 2020 (příloha č. 4 zápisu číslo 3/2020).
usnesení číslo 40/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje dotaci - příspěvek na rok 2020, která bude
poskytnuta provozovateli samoobsluhy panu Mainu Zaudimu, .....................................
........., IČ: 723 497 27, ve výši 24 000,- Kč na provoz samoobsluhy, v souladu s nájemní smlouvou ze dne 15. 12. 2012, článkem V. odst.3) písm.d).
usnesení číslo 41/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy číslo
10/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hostěnice dle zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů,
ve výši 24 000,- Kč panu Mainu Zaudimu, ........................................., na provoz samoobsluhy v roce 2020.
usnesení číslo 42/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje finanční dotaci - příspěvek na akci „Párové
hody 2020“ ve výši 20 000,- Kč spolku SDH Hostěnice, IČ: 65264134.
usnesení číslo 43/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 11/2020 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 20 000,- Kč SDH Hostěnice na akci
„Párové hody 2020“.
8

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2020

usnesení číslo 44/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice souhlasí se zařazením svého správního území
do územní působnosti MAS Moravský kras z.s. pro období 2021-2027 a souhlasí
s přípravou komunitně vedené integrované strategie MAS Moravský kras z.s. pro
období 2021-2027 na svém území.
usnesení číslo 45/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí závěrečný účet DSO Mikroregion
Roketnice za rok 2019, závěrečný účet DSO Šlapanicko za rok 2019 a závěrečný účet
Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras za rok 2019.
usnesení číslo 46/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci „Úpravy v areálu mateřské školy v Hostěnicích“ ve výši 240 000,- Kč.
usnesení číslo 47/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci „Hostěnice – revitalizace Pramenišť
v Napajedlích“ ve výši 50 000,- Kč.
usnesení číslo 48/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního daru od společnosti Českomoravský cement, a.s. na úpravy v mateřské
škole, na sociální a kulturní účely ve výši 400 000,- Kč.

Volby do Zastupitelstev krajů
a Senátu Parlamentu České republiky ve dnech 2. a 3. října 2020
(případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky
konaných ve dnech 09. a 10. října 2020)
V obci Hostěnice bude probíhat hlasování v jednom volebním okrsku.
Sídlo volebního okrsku:
Obecní úřad Hostěnice
Hostěnice č.p. 57
664 04 Mokrá
2. října 2020
3. října 2020

hlasování v době od 14.00 do 22.00 hodin
hlasování v době od 8.00 do 14.00 hodin
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Žádáme voliče, aby dodržovali aktuálně platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a v prostorách úřadu používali ochranné prostředky dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály nebo jiné prostředky,
které brání šíření kapének).
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad,
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
O tento způsob hlasování můžete požádat v kanceláři Obecního úřadu Hostěnice, nebo na tel.č. 544 250 763.
Veškeré informace včetně postupu při volbě voliče v karanténě z důvodu Covid-19 najdete na:
https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.
aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d

Růžena Debnárová, za Obecní úřad Hostěnice
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Termín odečtů vodoměrů
Odečty vodoměrů budou prováděny jako každý rok na začátku měsíce listopadu. O přesném termínu budete včas informováni na internetových stránkách obce
Hostěnice a doručením oznámení o odečtech do vašich schránek. Cena vodného
a stočného je pro zúčtovací období 11/2019 až 11/2020:
Od 6. 11. 2019 do 31. 12. 2019:
Vodné 36,30 Kč včetně DPH 10% za 1 m3 (bez daně 33,- Kč)
Stočné 29,70 Kč včetně DPH 10% za 1 m3 (bez daně 27,- Kč)
Od 1. 1. 2020 do 11/2020:
Vodné 36,30 Kč včetně DPH 10% za 1 m3 (bez daně 33,- Kč)
Stočné 37,40 Kč včetně DPH 10% za 1 m3 (bez daně 34,- Kč)
Cena vodného a stočného pro rok 2020 byla schválena na zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice dne 12. 12. 2019 usnesením č. 70/2019.

Knihovna v Hostěnicích
V současnosti, kdy je hostěnická knihovna otevřena vždy 1x týdně - ve středu
od 16 do 18 hodin, využívá pravidelně jejích služeb na pět desítek čtenářů
od nejmenších prvňáčků až po seniory. V průměru si každý odnáší 4 knihy, ale jsou
i tací vášnivci, kterým jich nestačí ani deset. Ty pak ale paní knihovnice Dostálová
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prosí, aby vypůjčené tituly odevzdávali průběžně a nenechávali na lákavé „kousky“
zbytečně čekat ostatní.

Bolševník v okolí Hostěnic

Členové SDH Hostěnice, pod odborným dozorem pana Aleše Moravce, zlikvidovali v polovině letošního července na hrázi 4. rybníka několik desítek bolševníků velkolepých. Jde o nebezpečnou mohutnou invazivní rostlinu, jejíž dotyk může
na nechráněné kůži způsobit závažné popáleniny. Rychlým zásahem se snad podařilo zabránit jejímu dalšímu šíření po proudu Hostěnického potoka, kde by pak
mohla ohrožovat třeba děti z chaty Jelenice. Děkuji tímto panu Petru Pavlíčkovi,
Petru Šlofovi a Pavolu Tirpákovi za obětavý a svým způsobem i nebezpečný zásah
a panu Moravci za péči o naše okolí.
Eva Karásková

Vítání občánků
Dne 16. 8. 2020 přivítala naše paní starostka Eva Karásková deset nových malých
občánků do života naší vesnice. Jsme moc rádi, že jsme to stihli v bezrouškovém
období, protože jarní vítání bylo z tohoto důvodu zrušeno. Byla to moc milá a radostná hodinka. Rozzáření rodiče, pyšní dědečkové a babičky, zvídavá očka miminek nás vždy upřímně potěší. Krásně barevné květiny nám zajistila Jitka Vaňáčková, která také namalovala obrázek do kroniky. Na flétničky zahrály a básničku přednesly místní děti pod vedením Katky Halouzkové. Chtěla bych oběma moc poděkovat za jejich obětavou a nezištnou práci pro obec. Fotografie z této slavnosti najdete na přebalu.
Za sociální a kulturní komisi
Hana Polanská
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INFORMACE O ODPADECH
Ukládání bioodpadu do kontejnerů (hnědá barva)
• Kontejnery na bioodpad budou zpřístupněny na všech sběrných místech
do 30.11.2020, celoročně zůstane zpřístupněn jeden kontejner u samoobsluhy na návsi.
• Ve dnech 10. října (sobota) a 11. října (neděle) 2020 bude probíhat v areálu
Čistírny odpadních vod v době od 8:00 do 12:00 hod. sběr stavebního a bioodpadu.
Odebírat se bude:
• tráva, listí,
• větve do průměru 4 cm, piliny, hobliny,
• zbytky zeleniny a ovoce,
• stavební suť, bezplatně max. 1 stavební kolečko z jedné domácnosti
Růžena Debnárová
za Obecní úřad

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Srdečné blahopřání k významnému životnímu jubileu:
Jubilanti rok 2020

Narozené děti 2020

říjen
Dobromila Novotná

80 let

listopad
František Glozar

85 let

březen
Lilien Šlofová
červenec
Andrea Chobolová

Úmrtí 2020

červenec:
Zdenka Šedá
srpen:
Antonín Muselík st.
Růžena Debnárová
za ohlašovnu evidence obyvatel OÚ Hostěnice

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2020

13

ŠKOLSTVÍ
MATEŘSKÁ ŠKOLA HOSTĚNICE
Jak se máme ve školce
Po koronavirové a prázdninové přestávce jsme se zase s dětmi shledaly ve školce v úterý 1. září. Školka čekala vydrhnutá s nově natřenými okny, až zase přijdou
děti. A my, všechny zaměstnankyně, včetně nové paní učitelky Jitky Procházkové,
jsme netrpělivě očekávaly, kdy už někdo zazvoní. S některými dětmi jsme se dlouhého půl roku neviděly, některé byly ve školce poprvé. Nové děti to měly letos ztížené kvůli hygienickým opatřením. Běžně nabízíme v době adaptace možnost pobytu rodičů s dětmi ve třídách, což letos není, bohužel, možné. Snad už brzy bude
vše v normálu…
Během minulého školního roku jsme pracovaly na novém Školním vzdělávacím
programu na příští tři roky, který jsme nazvaly: Objevujeme svět s Májou a Ferdou.
Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu, který je
pro všechny mateřské školy závazný. Každá škola svůj vzdělávací program (ŠVP)
přizpůsobuje svým potřebám a podmínkám. Věříme, že se nám i dětem bude podle nového programu dobře učit. Je v něm samozřejmě dán důraz na sepětí s krásnou okolní přírodou, pravidelné výlety a vesnický ráz naší školky. Obsahuje prvky
programu Začít spolu, který při práci s dětmi využíváme. Seznámit se s naším ŠVP
můžete na nástěnce v šatně školky, případně jej můžeme rodičům zaslat na email.
V souvislosti s koronavirem jsme bohužel musely zrušit na jaře i teď na podzim
některé plánované akce. Nevzdáváme to však a plánujeme pro děti akce další. Při
pořádání akcí dbáme na dodržení hygienických pravidel a aktuálně platných mimořádných opatření.
Už 23. září děti čeká vzdělávací program Nadace Albert Zdravá pětka o zdravé výživě. V rámci tohoto
programu byla také proškolena jedna z učitelek, která následně předala poznatky ze školení
všem učitelkám.
Nezapomínáme také
na divadelní představení. 7. října přijede
Medouškovo
divadlo
s pohádkovým představením Třikrát medvěd
a 25. listopadu s pohád14
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kou o Skřítkovi Podzimníčkovi. Na začátku prosince přijede divadlo Paravánek s osvědčenou pohádkou Vánočníček, kde si děti zahrají vánoční příběh.
Namísto pravidelné podzimní společné akce s rodiči plánujeme akci zimní. Snad se už bude moci konat.
Konzultační hodiny pro rodiče bychom rády zrealizovaly během podzimních měsíců. O způsobu, jakým proběhnou, budeme rodiče včas informovat.
Po několika letech se nám povedlo zajistit pro děti opět výuku anglického jazyka. Navázaly jsme spolupráci
s firmou Rytmik, jejichž lektorka bude
v rámci kroužku Angličtina v pohybu
učit děti každý čtvrtek.
Kroužek logopedické prevence, nazvaný Povídálek, bude v MŠ nově probíhat
také pod vedením lektorky z Rytmiku každou středu. Spolupráci s centrem DYSLOGO-PED jsme ukončily.
Pravidelné cvičení s paní Trávníčkovou bude již tradičně probíhat každé úterý.
Poslední již také tradiční kroužek - Edukativně stimulační skupinky pro nejstarší děti a jejich rodiče bude pod vedením ředitelky probíhat cca jedenkrát měsíčně
v pondělí.
Ráda bych popřála všem hlavně hodně zdraví a pohody. Doufám, že se napříště už budeme setkávat bez různých omezení. Až to bude možné, určitě se přijďte
k nám do školky podívat, jak se tu mám.
Dana Kousalová, ředitelka MŠ

Mateřská škola Hostěnice - vhodná alternativa mezi běžnou MŠ
a lesní školkou
Školka se nachází uprostřed obce Hostěnice. V blízkosti luk, lesů, na kraji chráněné krajinné oblasti Říčky, která je součástí Moravského Krasu. Budova školky pochází z roku 1899 – je sice historická, ale po rekonstrukci. Kapacita je 32 dětí ve 2 třídách (Včeličky, Mravenečci).
Výhodou je dostatečný počet pedagogů k dětem. Dva pedagogové vzdělávají 16 dětí s možností školního asistenta – je tedy zajištěn nadstandardní individuální přístup ke každému dítěti a MŠ je tak ideální i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2020
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Využíváme výchovné a vzdělávací prvky programu „Začít spolu“ (= děti si samy
vybírají činnosti, motivují se, učí se hodnotit svoje chování a výsledky své práce,
zdokonalovat se). Pokud děti některé téma více zajímá, přidáváme k tématu projektový týden.
Díky krásné okolní přírodě podnikáme s dětmi každou středu dopolední výlet i se svačinkou. Děti si tak utužují zdraví, rozvíjí hrubou motoriku a fantazii při volné
hře s přírodninami. Máme čas na kolektivní hry ve volném prostoru a možnost vnímat poezii a krásu přírody, učit se ji chránit (ekologie).
Nabízíme kroužky logopedie, angličtiny, tělocvik, plavání a edukativně stimulační skupinky pro předškoláky.
• Mateřská škola Hostěnice ráda přivítá nové děti, pro tento školní rok máme
ještě volné místo.
Hana Gloserová, učitelka MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÁ-HORÁKOV
Zahájení nového školního roku
Nechceme být špatnými proroky ani malovat příslovečného čerta na zeď, ale
asi je nám všem jasné, že 1. září byl sice standardně zahájen nový školní rok, který
však tak úplně standardním nejspíš nebude. Všichni učitelé, troufáme si tvrdit, že
i většina rodičů, by si přáli, aby děti mohly do školy chodit bez jakýchkoliv omezení
a vyhnuli jsme se distanční výuce. Vzhledem k neustále se měnící epidemiologické
situaci musíme být ale připraveni na všechny eventuality. Škola zjišťuje aktuální
domácí technické možnosti žáků, a to jak počítačové vybavení, tak internetové
připojení, připravuje rozvrh distanční výuky, která se tímto školním rokem díky
novelizaci Školského zákona stává povinnou pro žáky základních a středních škol.
Rodiče dostali výňatek z manuálu MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním
roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19. Všem klademe na srdce zvýšenou hygienu,
rozumné chování v kolektivu a především osobní disciplínu – necítím-li se dobře,
zůstanu doma.
Doufejme, že všechna tato opatření a apely nám pomohou školní rok zvládnout
co nejlépe a co „nejtradičnější“ cestou.
Tradice jsme se snažili zachovat i v této době. Každoroční happening k zahájení
nového školního roku byl kvůli počasí reorganizován (koneckonců i to se stává
tradicí) a přehlídka postav z večerníčků i plnění úkolů na stanovištích se tak týkaly
pouze prvňáčků, jejich rodičů a andělů. I přes ztížené podmínky byli naši prvňáčci
spokojení a celí natěšení na nové prostředí, paní učitelky a všechny ty nové věci,
které na ně ve škole čekají.
Ostatní žáci se opět setkali se svými spolužáky a třídními učiteli. Nutno dodat, že
16
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v řadě případů se neviděli
i půl roku. Z jejich radosti
a nadšení lze usuzovat,
že o další dlouhodobé
odloučení nikdo nestojí.
Kromě nových znalostí
a
dovedností,
práce
v kolektivu a školních
soutěží čeká na naše žáky
každoročně
řada
akcí,
exkurzí, besed, divadelních
představení a sportovních
soutěží. Letos tomu tak
minimálně
v
prvním
pololetí nebude. Všechny
akce konané mimo školu
jsme na základě doporučení
MŠMT zrušili a omezili i akce
ve škole, a to vzhledem
ke vstupu třetích osob
do budovy školy. Nebudou
se konat ani olympiády
a jiné soutěže pořádané
krajem či ministerstvy.
Budeme se ale o to víc snažit
nabídnout našim žákům různé soutěže v rámci naší školy, popř. organizací, u nichž
není nutný osobní kontakt.
Nadále bude také fungovat Žákovský parlament, který už má svoji zahajovací
schůzku za sebou. I z jeho strany se určitě dočkáme řady soutěží a zajímavých
úkolů pro jednotlivé třídy. V září končí sbírka PET-víček, kterou náš parlament
zaštiťuje. Vítěznou třídu se dozvíme tedy koncem září a tu čeká jeden den strávený
s vybraným učitelem. Ostatní ale nemusí být smutní, vždyť jsme sbírali hlavně pro
dobrou věc, a to by nás mělo těšit. V říjnu nás čeká sběr starého papíru a také knižní
bazar. Opět výtěžek z obou akcí směřuje na charitu, popř. pro potřeby parlamentu.
Tak se neváhejte zúčastnit!
Ani koronavirová doba nezabránila investičním akcím na naší škole. Některé šatny
na druhém stupni byly vybaveny skříňkami pro uložení učebních pomůcek. Naše
škola je také příjemcem projektu Dětský klub ZŠ Mokrá-Horákov financovaného
z Operačního programu Zaměstnanost. Cílem je zajistit péči o děti 1. stupně mimo
vyučování tak, aby došlo ke sladění pracovních a rodinných povinností rodičů.
Klub je otevřen od 6.15 do začátku vyučování a odpoledne po skončení výuky
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2020
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od 11.30 až do 18.00. Dětský klub sídlí v nových prostorách vedle školní družiny.
Jeho místnost je vybavena novým nábytkem, herními prvky a samozřejmostí je
videotelefon, který je nově zaveden i do jednotlivých oddělení družiny.
Ve škole byly ve spolupráci se zřizovatelem vyměněny plynové kotle, což přinese úsporu ve vytápění budov. Staré zařízení nám sloužilo již 24 let.
Největší investiční akcí je výstavba nového křídla budovy školy, ve které bude
umístěno jak zázemí pro provozní zaměstnance, tak odborné učebny technického
vyučování, které bude od školního roku 2022/2023 povinně zahrnuto do ŠVP. Přístavba je financována z programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické
základny regionálního školství. Dotace byla dojednána paní starostkou Ing. Barborou Švehlovou, které patří velký dík, stejně jako všem zastupitelům obce, kteří uvedenou stavbu schválili. Celkové náklady akce jsou v korunách 19 474 079,-, z toho
dotace státu činí 90 %. Předpokládaný termín ukončení realizace je prosinec 2020.
Závěrem dovolte ještě trochu statistiky. Ve školním roce 2020/21 učí 370 žáků
naší školy 33 pedagogických pracovníků, kterým pomáhá 9 asistentů. O provoz
školy se stará 15 správních zaměstnanců.
Držme si tedy všichni palce a přejme si především pevné zdraví. Určitě ten „jiný“
školní rok zvládneme!
Jarmila Hořavová

Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ
Hostěnické Boubelky
Letos jsme měly málo možností se s děvčaty setkávat, tak jsme se již dlouho těšily na anenskou mši pod širým nebem. Z technických důvodů se začátek mše zpozdil, tak nás v závěru přepadl náhlý a hustý déšť. Mše
byla opět zastavením v našich uspěchaných životech.
Účastnilo se jí celkem dost
lidí, přibývá mladých rodin
s dětmi a také dost přespolních poutníků. Zazpívaly jsme anenské písně
a zmoklé jsme pak poseděly v hostinci U Stupárků.
Letos jsme se netradičně setkávaly i v srpnu,
abychom si nahradily čas
Mše u kaple sv. Anny
18
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Výlet do Mariánského údolí

v době koronaviru a pobesedovaly. Účastnily jsme se výletu do Mariánského údolí, kde jsme mimo pěšího výletu absolvovaly také jízdy na bobové dráze. Původně
jsme se chtěly jen vyfotit u sochy medvěda, ale pracovník bobové dráhy nás vyzval, abychom nasedly a svezly se. Dvě nejodvážnější děvčata nasedla, a pak se přidala další a další, a tak jsme celou trasu absolvovaly, v některých úsecích s hrůzou
v očích, ale dojely všechny do cíle. Pracovníci bobové dráhy byli tak nadšení, že tolik děvčat ve zralém věku se odvážilo trasu absolvovat, že nám ty jízdy věnovali jako
dárek zdarma. Máme opravdu na co vzpomínat.
Za Hostěnické Boubelky Mirka Šotnarová

Párové hody
V sobotu 15. srpna se po roční pauze v naší obci uskutečnily Párové hody. Letos
se nás sešlo 8 párů stárků a 3 sklepníci. Hody jsme začali plánovat již v únoru, ale
koronavirus nás na pár měsíců dostal do nejistoty. Nezbývalo nám nic jiného, než
čekat na nová nařízení vlády. V červnu se situace začala lepšit, a tak jsme se po dohodě s SDH Hostěnice rozhodli, že hody uspořádáme. Nevýhodou bylo, že jsme začali zkoušet později než předešlé roky. Nácviky nám začaly až koncem června, ale
i přesto, jsme dokázali hody zrealizovat a užili jsme si je. Trénovali jsme tance, zpěv
hodových písniček, nástup i tradiční půlnoční překvapení.
Hody pro nás stárky začaly už v neděli 9. srpna, kdy se uskutečnilo žádání. To spočívá v tom, že každý ze stárků musí básničkou požádat rodiče stárky o jejich dceru. Rodiče mu zadají úkol a po jeho splnění dostane ,,povolení“ jít s ní na hody. Letos se například skákalo přes švihadlo, skládala se puzzle, umývala se okna. Všichni stárci úkoly splnili, a tak mohly přípravy hladce pokračovat. V pondělí proběhlo
netradičně zvaní občanů na hody, tomu přecházelo zdobení rozmarýnů. Středa je
každý rok vyhrazená pro kácení a roznos břízek ke stárkám domů. Ve čtvrtek jsme
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2020
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dovezli kroje a dolaďovali jsme poslední detaily nástupu a tanečků. V pátek
ráno šli stárci a ostatní pomocníci pro máju, která se
následovně musela ohoblovat a ošmirglovat dohladka, což je spousta práce.
Holky zdobily plac i máju.
Celý dne svítilo sluníčko,
ale jak se blížil okamžik stavění máje, víc a víc se zatahovalo. Pár chvil poté, co se
máju podařilo postavit, začalo pršet jako z konve. Bohužel veškeré krepáky opršely, ale i tak jsme pořád věřili, že počasí na hodovou
sobotu vyjde. V pátek večer se mája musela tradičně pohlídat. Zpívali jsme
hodové písničky, pili hodové víno a těšili se na následující den.
V sobotu od rána poprchávalo. Od začátku průvodu i po celou večerní zábavu už
ale nespadla ani kapka. Takže počasí opravdu vyšlo tak, jak jsme věřili. Hody jsme
zahájili ve 14 hodin krátkým nástupem, předáním práva od paní starostky, sólem
s ní a tancem na píseň ,,Macejko“. Dále jsme pokračovali průvodem vesnicí za doprovodu dechové hudby Šohajé, která nám krásně hrála po celý den i večer. Naším
odpoledním cílem bylo dojít ke každé stárce, kde pro nás bylo nachystané občerstvení, zpívalo se a tancovalo.
Večerní zábavu jsme zahájili slavnostním nástupem, sólem stárků a sólem stárků
s rodiči. Ve 22 hodin jsme zopakovali pro velký úspěch „Macejka“ a o půlnoci proběhlo i letos půlnoční překvapení, dále tombola a náš program končil vynášením
stárků. Poté už probíhala volná zábava. Poděkování patří všem stárkům, stárkám,
jejich rodičům, sklepníkům za starost o víno a (naše) žíznivé krky, Sboru dobrovolných hasičů Hostěnice za organizaci hodů, Spolku Přátel sportu Hostěnice za máju,
Obci Hostěnice, každému, kdo se podílel na realizaci hodů či přispěl do tomboly.
Také děkujeme za hojnou účast všem návštěvníkům!
Za stárky i sklepníky Julie Pospíchalová
20
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RC Broučci
V průběhu léta jsme se
s malými broučky nadále
scházely
a
plánovaly
aktivity na barevný podzim
a doufejme bílou zimu.
V září a začátkem října
ǀĄƐƐƌĚĞēŶĢǌǀĞĞŶĂ
Ŷ
ŶĂ
nás čeká společné tvoření
s podzimní tématikou,
zahájení realizace srovnání
terénu s opěrnou zdí pro
umístění dětských prvků,
sobota 3.10.2020
od 15.00 hodin
kterou
obec
povolila
stavebně, a také již tradiční
pouštění draků.
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u vodárny na Kopaninách.
Není snad nikoho, kdo
by si ze svého dětství
nepamatoval
pouštění
draka. Radost z létajícího
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draka,
nejlépe
doma
vyrobeného, je tu s námi
už pěknou řádku let. Proto
pojďme pokračovat v této krásné tradici a přijďte za námi s dětmi, dobrou náladou,
větrem za zády, vlastním drakem a k snědku si přibalte špekáčky a něco dobrého
k tomu. Pokud by nám počasí opravdu nepřálo, Drakiáda by se konala v náhradním
termínu.
Na závěr roku se chystáme vyrábět vánoční ozdoby a dekorace, které, jak je již
zvykem, budeme prodávat s dětmi u vánočního stromečku.
Pro maminky a děti, které ještě nestihly mezi nás zavítat, scházíme se každé úterý
a čtvrtek od 9:00 do 12:00. Aktuální informace a program najdete na facebookových
stránkách www.facebook.com/broucci.

DRAKIÁDU

Přejeme krásné babí léto.
Za RC Broučci Valerie Galová a Kristýna Pilch
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Z činnosti Spolku Přátel sportu Hostěnice
Prázdniny na Pastviskách patřily letos zejména
nohejbalu. Léto otevřel již
desátý ročník nohejbalového turnaje trojic, kterého
se zúčastnilo několik teamů
z Hostěnic, nejbližšího okolí, ale také manšafty z Tišnova nebo dalekého Svojanova. Svojanovští postoupili až do finále, kde však
nestačili na trio Hostěňáků
Vojta Borek, Zdeněk Křejčiřík, Jirka Steiner. Premiéru
měl na sportovištích také
dvojkový nohejbal. Do turnaje se přihlásilo osm dvojic. Do finále se opět probojovali borci ze Svojanova. Ve vyrovnaném utkání
však, přes několik šancí získat vítězství na svou stranu,
nakonec museli sportovně pogratulovat Hostěňákům v sestavě Dominik KaNohejbalový turnaj
las a Vojta Borek. Vojta tak
získal pomyslný double a poháry zůstávají v Hostěnicích.
Na vedlejším antukovém hřišti se od jara do první poloviny září hrála letní tenisová liga singlistů, která gradovala 12. září závěrečným FINAL FOUR. Trofej pro vítěze získal po tří setové bitvě (3:6; 6:1; 6:2) Lukáš Polák. Stříbro putuje k Tomáši Doleželovi, bronz získal Dalibor Debnár a nepopulární brambora zůstala Zdeňkovi Krejčiříkovi. Všem čtyřem však bylo největší odměnou krásné počasí, které je odměnilo za jejich výkon.
V předvečer Anenské pouti jsme se opět setkali na zábavě ve starém lomu. Letošní letní noc navštívilo na sto padesát hostů, kteří si přišli „zapařit“ na novou kapelu Bigbíty Rock. Dobrého jídla a pití bylo dost, vše proběhlo bez větších problémů a můžeme se tak těšit na příští rok.
Sportovní kroužek zahájil svoji činnost uspořádáním cyklistických závodů pro
děti pod tradičním názvem Kola dokola. Bližší informace o závodech se dozvíte
22
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v jiné části Zpravodaje. Za spolek sportovců snad jen velké díky všem pořadatelům,
ale zejména dětem za účast a perfektní sportovní výkony. Kroužek se začne pravidelně scházet každé úterý odpoledne od 17:15 do 18:30.
Vzhledem ke stále se zpřísňujícím hygienickým opatřením budeme trávit veškerý čas venku, zejména výlety na kole po okolí. V zimním období budeme chtít opět
navštěvovat kluziště v Řícmanicích, případně na připravené ledové ploše na Pastviskách či na rybníku.
Z připravovaných akcí nás na podzim čeká zazimování sportovišť a sběr železného šrotu v říjnu. Pokud to situace dovolí, připravujeme opět výlet do vinného
sklípku.
Přejeme příjemný sportovní podzim
Za SPsH Jan Skřivánek

Hostěnický Rockfest
Dne 29. 8. 2020 se v areálu Pastviska konal Rockfest Hostěnice 2020.
Již podle názvu je zřejmé, že tato hudební akce
byla určena především pro
příznivce tvrdé rockové
muziky.
Nápad na tuto akci vznikl spontánně v červenci
2019. Protože jsme takovou
akci nikdy nepořádali, byl
celý následující více než rok
věnován organizaci a přípravám spějícím ke zdárnému konci.
Musíme přiznat, že zajištění účinkujících stejně jako technického zázemí a hlavně všech povolení, dokladů a reklamy bylo
pro nás neznalce zdlouhavé a někdy i složité. Nicméně nakonec se vše podařilo, a i přes nepřízeň počasí
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2020
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se akce povedla a příznivcům tohoto hudebního žánru přinesla, myslím, dobrý zážitek. My osobně jsme si odnesli mimo „super muziky“ také cenné zkušenosti s pořadatelstvím. S povděkem jsme kvitovali neúčast problémových jedinců, čímž se
akce odehrála bez zbytečných zásahů pořadatele. Jeden moment sice vypadal jako
šarvátka na parketu, ale vzápětí byl rozpoznán procítěný metalový tanec našeho
spoluobčana a kamaráda.
Přidáme kousek reportu člena skupiny Ocelot Heinricha, který se nám osobně
velice líbil.
„Musím se smát za hry, protože přicházející návštěvníci, někdy jsou to i seriózní páni a dámy, slyší náš nový hit, s úžasem zastavují a zřejmě nemohou věřit svým
uším. Z beden se na ně valí refrén: “Seš jen k…..a z paneláku………. No jo, holt prostě nejsme lázeňský orchestr z kolonády, to se nedá nic dělat. Když to řeknu básnicky, tak jsou Hostěnice malebná víska. Hostěnice je třeba pochválit a tuhle pěknou
vísku určitě ještě navštívíme.“
No a najednou byla noc, zazvonil Iron Maiden zvonec a naší metalové pohádky byl konec. Co k tomu dodat…… Za nás bychom uvítali, kdyby nás Hard rock navštěvoval v naší vísce častěji a proto Vážení Rockeři a Metalisté, pokud Vás operátor
spojí (klapka 666) třeba někdy na slyšenou.
Touto cestou chceme poděkovat za podporu Obci Hostěnice, SPsH a hlavně
všem jednotlivcům, kteří nám pomáhali s pořadatelstvím a bez kterých bychom
takovou akci nezvládli. Metal s vámi.
Petr a Šárka Solařovi

Svišti Hostěnice
Jako již tradičně jsme se i letos na začátku července vydali na tábor. Vzhledem
ke koronavirové situaci nebyla jeho organizace úplně jednoduchá, ale přesto jsme
všechno stihli včas nachystat a odjet. Tématem byla Cesta na Mars.
V průběhu tábora děti
stihly odletět a založit civilizaci na nové planetě.
Na začátku září jsme
úspěšně zahájili letošní
školní rok. Nabrali jsme
spoustu nových členů,
kteří společně s ostatními dětmi na schůzce plnili různé úkoly, díky kterým získávali Pokémony.
Zahajovací schůzka
24

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2020

Letní tábor

Další akce budeme podřizovat epidemiologické situaci, která snad bude příznivá.
Aneta Ungerová - rádkyně vlčat a světlušek

Pivní slavnosti v obrazech
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2. ročník hostěnických pivních slavnostní se nesl v duchu názvu Animal Beer.
Na čepu se totiž v sobotu 12.9. sešly takové speciály, jako Skotačivá veverka, Nachmelená opice, Beran, Zubr či Kocour. Celkem bylo připraveno 2500 piv 10 značek, každé za 35 Kč a organizátoři doufali, že hosty neodradí ani Klíšťák (další z nabízených značek) ani koronavirus, což se ukázalo jako správný předpoklad. Chybět
nesmělo ani originální pohoštění, třeba v podobě falafelu v tortille.

A přece se točí
Začátek září bez cyklistické soutěže by v Hostěnicích byl asi jako zima bez jediné vločky. A tak se i letos - nově pod záštitou Spolku Přátel sportu Hostěnice, který převzal osvědčený koncept roky úspěšně pořádaný občanským sdružením Hosten - sešly v areálu
Na pastviskách odpoledne 13. 9. na čtyři desítky
vyznavačů dvou rychlých
kol poháněných vlastní silou.
Startovní listina obsáhla věkové rozpětí „od dudlíku po veterány“. Nejobsazenější byla tentokrát kategorie předškoláci a frekventanti 1. tříd ZŠ,
kde o prvenství urputně
bojovalo deset závodníků.
26
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Ty starší pak potrápil dopravní
test, ale o „kolořidičák“ nakonec nikdo nepřišel. Za slunečného počasí se hodila i limonáda od sponzora, stejně jako
sladké medaile a drobné ceny
pro všechny zúčastněné.
Komu se pohyb na čerstvém
vzduchu líbil, může v něm pokračovat každé úterý od 17.15
ve sportovním kroužku, který SPsH organizuje i v letošním
školním roce.
Magda Hradilová

HOSTĚNIČTÍ SPORTOVCI
Tentokrát se budeme věnovat sportu, který také není olympijským sportem
a do naší republiky dorazil až v 90 letech. Není příliš medializován a laická veřejnost ho v podstatě nezná, přesto patří reprezentanti České republiky ke světové
špičce a to jak v juniorských, tak v seniorských kategoriích.
Agility
Agility je psí sport podobný parkuru pro koně. Psovod musí běžet se svým psem
a navádět ho na překážky, které se musí překonat v určeném pořadí. Nejde jen
o rychlost, psi i jejich páníčci musí na parkuru dodržovat předepsaná pravidla.

Lucie Velanová
Výcviku psů se věnuje již od malička, s agility začala před 17 lety. Na tomto psím
sportu ji baví porozumění a dokonalá souhra se psem. Je to pro ni skvělý způsob,
jak trávit aktivní čas se svým psem. Trénuje 2x týdně ve Šlapanicích, spoustu víkendů tráví na závodech nebo na intenzivních trénincích u profesionálních trenérů. S nejmladší členkou smečky, border kolií Litchi, se plně soustředí na letošní Mistrovství republiky a do budoucna je jejich snem, dostat se do české reprezentace
na mezinárodní soutěže. Není to nesplnitelné, protože s touto fenkou za necelý rok
závodění splnila podmínky pro starty v nejvyšší kategorii A3.
s Endy

- 3. místo na Mistrovství Evropy – kategorie děti - 2006
- 2x 3. místo MČR družstva - kat. junioři (i s půjčenou Eliškou)
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s Korčou - vicemistryně České republiky – družstva pro rok 2011 - kat. junioři
- 2. místo na Mistrovství Evropy – družstva pro rok 2011 - kat. junioři
- 3. místo na MČR foxteriérů 2013
s Litchi

- nominace na MČR 2020 - závod proběhne na konci září

Jan Unger
s Dash

- mistr České republiky mládeže – družstev pro rok 2019

Jan Unger první zprava
28
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I Honzu jako dítě zaujal tento sport,
trénuje nejméně 2x týdně v Brně.
Nemá na svém kontě ještě tolik úspěchů jako Lucie, ale i on by se rád v budoucnu probojoval do české reprezentace.
Oběma sportovcům i jejich psům
přejeme pevné zdraví a mnoho sportovních úspěchů!

INSPIRUJME SE
Cestou i necestou za přírodními poklady
Ačkoliv se jeho profesní život točil kolem jedniček a nul, jak už to v životě IT specialisty bývá,
svůj volný čas zasvětil pan Aleš Moravec mnohem
barevnějšímu a voňavějšímu světu – přírodě. Už
od klukovských let se zajímal o vše, co kolem nás
roste. V tom mu byl velkým učitelem a vzorem tatínek, pro změnu profesí elektroinženýr. Po jeho
vzoru se pak snaží předávat lásku k přírodě i oběma svým synům a také vnoučatům.
Stejně jako kdysi jeho otec, se i pan Aleš vydává po celý rok s fotoaparátem do blízkého i vzdálenějšího okolí, aby na vytipovaných lokalitách
zkoušel najít opravdové unikáty. „Příroda kolem
Hostěnic má svá specifika. Je na hranici dvou světů – dynamického Moravského krasu a o poznání klidnějšího přírodního parku Říčky. Jižní část
krasu se nepodobá ničemu v okolí - někdy mi připomíná Pálavu nebo ještě dál panonskou pánev,
proto se tu daří i skutečným raritám, které hned
tak někde nerostou,“ zasvěcuje nás do svého leckdy až detektivního pátrání pan
Moravec.
Jedním z jeho nejvzácnějších „úlovků“ v okolí Hostěnic je pryšec vrbolistý. Z hlediska Červeného seznamu, který klasifikuje rostliny podle míry jejich ohrožení, jde
o kriticky ohroženou rostlinu vyskytující se jen na dvou místech v naší republice –
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2020
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jedním z nich je přírodní rezervace Údolí Říčky, odkud
se patrně náletem dostal až do bezprostředního sousedství naší obce. Je jich tu na stráni obrácené k jihu
několik desítek a vypadá, že se jim tady dobře daří,
protože každý rok se pryšcová kolonie rozrůstá o několik jedinců.
„Když se rostliny fotí z podhledu, dodává jim to
na majestátnosti,“ prozrazuje jeden ze svých triků
na skvělé snímky pan Moravec a vede nás dál do obce,
kde i mezi zástavbou neuniklo jeho pozornému oku
několik kruštíků širolistých patřících mezi plané orchideje, které jsou ještě v plném květu k vidění i o něco
Kruštík modrofialový
dál v lese za ČOV. Jen o pár metrů dál pak kvete její pozoruhodná příbuzná z rodiny orchidejí – kruštík modrofialový.
Rodilý Brňák, který se před 8 lety odstěhoval se ženou do klidné hostěnické lokality v dojezdové vzdálenosti od moravské metropole, trávil už svá mladá léta
v oblíbeném údolí Říčky, kde s partou kamarádů vyrážel prolézat místní jeskyně. Odtud už byl jen krůček
k výzkumu netopýrů. „Byla to dobrá doplňková aktivita hlavně v zimě, kdy toho v přírodě moc neroste,“
vzpomíná s úsměvem pan Aleš.
Podle jeho přiznání si je jistější spíš v určování vzácných a ojedinělých rostlin, ale občas se mu stane, že
zamění třeba rašící konvalinku za medvědí česnek (což
Pryšec vrbolistý
před přivoněním k rozemnutým listům není až tak nemožné).
A co neúnavnému „lovci rostlin“ udělalo největší radost? „Cíleně jsem hledal kosatec sibiřský, nakonec jsem ho našel po dvou letech. A jak vím, co mám hledat?
Jsou dva způsoby – buď se jdu podívat, co tady kvete, nebo podle různých „indicií“
vím, že by se tu dotyčná rostlina měla vyskytovat, a pak se dívám přímo po ní,“ nechává nahlédnout do své vášně pan Moravec a přiznává, že s ním jeho žena musí
mít od jara až do podzimu pořádnou dávku trpělivosti a nezlobit se, že už zase někde brouzdá po loukách a lesích.
Užitek z jeho práce má nejen řada kolegů, protože své cenné „úlovky“ publikuje v databázi Agentury ochrany přírody pod názvem BioLog, ale i naše obec. Právě on totiž objevil v bezprostředním okolí Hostěnic invazivní rostlinu – bolševník
velkolepý, nebezpečný pro lidský organismus. Snad se ho naštěstí podařilo podchytit a díky zásahu hostěnických hasičů zlikvidovat v zárodku, a tak se rostlinné30
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mu predátoru nepodaří převálcovat rozmanitou a pestrobarevnou krásu hostěnického okolí.
O tom, že z jeho objevů můžeme mít i příjemné zpestření třeba domácího jídelníčku svědčí i následující příspěvek, který připomíná jeden méně známý keř.

Dřínky
Aleš Moravec
Když se kousek za Hostěnicemi vpravo vedle silnice do Ochozu rozsvítí v březnu
dřínový keř spoustou drobných žlutých kvítků, je to neklamným znamením, že jaro
už konečně přišlo. Dříny jsou ale zároveň i symbolem nastupujícího podzimu. To, když
v září dozrají jejich plody – tmavočervené dřínky s podlouhlou peckou uvnitř.
Dříny rostou u Hostěnic na vápencích na slunných místech, ve světlých lesích
nebo i jako solitérní keře třeba na Lysé hoře u Ochozu. Vyzrálé dřínky mají lahodnou
kyselosladkou chuť a obsahují velké množství vitamínu C. Naše babičky z nich dělaly
marmeládu nebo třeba i víno. Dřínky jsou zároveň malým přírodním barometrem.
Pokud bylo uplynulé léto příliš suché, jsou malé, scvrklé a jejich trpce kyselá chuť vám
stáhne ústa. Aby opravdu chutnaly, musí mít temnou, skoro černou barvu a když pod
ně nastavíte ruku a ťuknete do nich prstem, musí vám samy vklouznout do dlaně.
Dřín je ohroženým druhem našich rostlin a zákon zakazuje ve volné přírodě i sběr jeho
plodů. Když ale jeden nebo dva dřínky ochutnáte a pecku vyplivnete o pár metrů dál,
rozhodně mu tím neublížíte. A pokud vám zachutná, můžete si ho vysadit na zahrádce.
Keře dřínu jarního (Cornus mas L.) jsou v zahradnictvích často k dostání.

Dřín v květu

Dřínky

Až si příště vyjdete na procházku, zkuste se kolem sebe rozhlédnout nově –
a třeba na „obyčejné“ louce nebo v lese i vy objevíte pravý poklad.
Za rozhovor děkuje Magda Hradilová
Nově si budete moci na webových stránkách obce přečíst spolu s dětmi pohádky od Aleše Moravce. Tentokrát to bude pohádka, která se vztahuje k tématu dřínů, s názvem Zlatovláska. Přejeme příjemnou četbu.
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HISTORIE
Čtenáři v Hostěnicích
První čtenáře v Hostěnicích bychom mohli hledat někde před 125-30 lety. V té
době se několik místních obyvatel dohodlo na založení Čtenářského spolku. Hlavní iniciativu při zakládání spolku měl tehdejší učitel na místní škole Antonín Šťastný,
který měl velkou podporu ze strany tehdejšího starosty obce Josefa Řičánka. Tak
došlo v r.1895 k založení Čtenářsko-pěveckého spolku s názvem „Metoděj“. V době
vzniku spolku se do něho přihlásilo přes 40 místních občanů. Tyto spolky ve větších
obcích měly v té době za sebou už několik desítek let své činnosti. V době zakládání čtenářských spolků začínali mít lidé zájem o informace o dění ve světě a informace bylo možno získat jen z časopisů a knih. Ty si však koupit většinou nemohli,
a tak se našlo řešení právě v zakládání těchto spolků, které časopisy i knihy postupně nakupovaly a členové spolků si je mohli půjčovat. Na svých schůzkách společně četli a také nad knihami a články v časopisech diskutovali, vyměňovali si názory.
Čtenářský spolek v Hostěnicích odebíral pravidelně některé časopisy např. „Matice
lidu“, „Světozor“, „Besedy lidu“ a jiné. Kromě čtenářských aktivit se členové spolku
na svých schůzkách učili i různé národní písně a pokoušeli se o nacvičení prvních
divadelních představení.
V r. 1910 došlo v Hostěnicích k založení Sokola a tam také vstoupila většina členů Čtenářsko-pěveckého spolku. Sokol v té době také přinášel na vesnici osvětu. Prvním starostou nově založeného Sokola se stal Josef Řičánek, starosta obce
a také jeden ze zakladatelů Čtenářsko-pěveckého spolku, což přispělo k tomu, že
došlo ke sloučení Čtenářského spolku se Sokolem. Časopisy a knihy byly převedeny
do majetku Sokola. Několik stovek knih začal Sokol půjčovat a měl už své knihovníky. Mezi první patřili Josef Luža, Josef Neveselý, Vincenc Hodaň, Jan Kousal a další.
Sokol knihy půjčoval až do r. 1931, kdy obec zakládala knihovnu obecní a od Sokola knihy odkoupila za 500,-K. O tom, jak knihovna prosperovala pod správou obce
není mnoho informací. Po 2.sv. válce půjčoval knihy Florián Švábenský, Jaroslav Hofírek a možná ještě další.
V r. 1962 jsem se do Hostěnic přiženil a knihy se nepůjčovaly. Byl jsem se tehdy
na tehdejším MNV informovat, co je s knihovnou, a předseda MNV mě v prostřední místnosti ukázal na zemi hromadu knih a vyzval mne, ať se toho ujmu. Na MNV
se topilo jen v jedné místnosti, a tak jsme knihy nosili s manželkou domů, číslovali
a sepisovali seznam. Ještě tutéž zimu se knihy opět začaly půjčovat.
Od r. 1964 pak knihy půjčovala Oldřiška Ficová, po ní pak řadu let PhDr. Milena
Trávníčková a nyní několik roků Ivana Dostálová. Tyto řádky mohou být i pozvánkou k návštěvě místní knihovny, která půjčuje nejen knihy z vlastního fondu, ale
i z knih výměnného fondu jiných knihoven. Vlastní fond knih v knihovně v posledních letech úspěšně narůstá nejen dík dotacím obce, ale i z darů občanů.
Václav Dostál, kronikář obce
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HÁDANKA
Jak už se stalo tradicí, přinášíme další fotku místa, které určitě většina z vás zná.
Jen si vzpomenout. Tipy na místo můžete psát na e-mail: zpravodaj@hostenice.cz.
Na výherce čeká malý dárek.

Redakční rada

PODZIMNÍ RECEPT
Nakládaný hermelín
Proč zrovna tento recept a proč podzimní?
Protože je velice jednoduchý, zvládne ho úplně každý a s použitím právě dozrávajícího ovoce, ořechů a bylin je i podzimní.
Suroviny, které použijete jsou vždy základem úspěchu, proto doporučuji použít spíše kvalitnější sýr (Brie, Camembert,..) a samozřejmě vlastní ovoce a bylinky.
Jsou dvě možnosti, jak sýr naložíte. Buď ho překrojíte, ingredience vložíte dovnitř, spojíte zase zpět a skládáte do sklenice, nebo sýr nakrájíte na menší trojúhelníčky a ovocem prokládáte. Vše záleží na vaší fantazii.
Připravíte si tedy sýr, který si lehce osolíte a opepříte. Pepř použijte čerstvě namletý z mlýnku nebo nadrcený v hmoždíři, krásně zavoní. Dále si připravíte běžný
rostlinný olej, který používáte doma na vaření a je jedno, jestli použijete řepkový
nebo slunečnicový. Do sýru (nebo přímo do sklenice) přidáte na kolečka nakrájenou červenou cibuli, plátky česneku, vlašské ořechy, sušené švestky, sušená jablka
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a hrušky a čerstvé bylinky. Je na vás, jaké ovoce a bylinky použijete, záleží, co vám
zrovna dozrává. Pokud máte rádi, můžete přidat i na kolečka nakrájené chilli papričky. Naplněný sýr znovu zavřete a vkládáte do sklenice a zbylé suroviny ještě prosypte mezi sýrem. Vše potom zalijete olejem a párkrát lehce zatřesete sklenicí, aby
se vzduch dostal ven. Sklenici potom můžete nechat v kuchyni a kochat se vlastní
dekorací nebo ji vložíte do lednice. Při skladování v kuchyni počítejte, že sýr bude
naložený během pár dní a sklenice by neměla být na slunci. V lednici sýr naleží cca
do týdne a déle potom vydrží, tedy pokud něco zbyde…
K sýru doporučuji rozpečenou francouzskou bagetu, kterou potřete olivovým
olejem, utřeným s bylinkami a česnekem po rozkrojené straně a opečete na mírném stupni na pánvi nebo v troubě na cca 160°C do křupava a můžete servírovat.
Dobrou chuť
Tentokrát se s námi podělil o recept pan Richard Pojer.

DUCHOVNÍ OKÉNKO
Štěstí? Co je to štěstí?
„Štěstí! Co je to štěstí? Muška jenom zlatá,“ píše Adolf Heyduk ve své básni, kterou proslavil starý známý český film. Kdo by neznal tuto hlášku a také, kdo by druhým nepřál „hlavně to štěstí a zdraví“ k narozeninám? Ale co to štěstí opravdu je?
Je možné být v dnešní době trvale šťastný? Nejsme spíše trvale nešťastnou společností?
Štěstí (neboli kliku) má jistě ten, komu zrovna neujede vlak, nebo ten, jehož národní tým o fous vyhrál mistrovství světa v čemkoliv. Sami ale ze zkušenosti víme,
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že takové štěstí trvá zpravidla jen chvíli a zdaleka nemůže naplnit hlubokou touhu
lidského srdce po štěstí skutečném a trvalém.
V dnešní době to vypadá, jako kdyby štěstí znamenalo dosáhnout všeho, po čem
toužím. Představme si ale, že by nám někdo mohl skutečně splnit vše, co chceme.
V zásadě si to ani nemusíme až tak moc představovat, protože to máme v každé
klasické pohádce: Pokud se v ní někomu podaří získat čarovnou moc, která mu splní každé přání, nakonec to pokazí jeho charakter. Všechno totiž má, ale také nikoho nepotřebuje.
Přiznejme si, že často svými postoji ztvárňujeme takovéto postavičky… Ozývá
se v nás: „To kdyby já“ nebo „až jednou“ a přesto si nevšimneme, že nám štěstí leží
u nohou. Naše štěstí je totiž v tom, že někoho potřebujeme, že musíme navazovat
vztahy, pomáhat si a být si navzájem užiteční.
Ono totiž štěstí v konečném důsledku neznamená všechno mít, ale všechno
dát. V „Knize knih“ to najdeme vyjádřeno různými slovy. Např.: „Rozdej všechno, co
máš, a budeš mít poklad v nebi.“ Nebo: „Co chcete, aby lidé dělali vám, to všechno dělejte vy jim.“
Myslím, že šťastný je ten, kdo se rozhodne dávat ze sebe v každé chvíli to nejlepší. Ne kvůli sobě, ale kvůli druhým. Pak si sáhne na štěstí, i když to někdy dá pořádnou fušku.
Váš P. Pavel Lacina, farář

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
CO NÁS (SNAD) ČEKÁ:
Udílení biřmování 3. 10. (sobota)
Biřmovanců máme letos 37. Slavnost biřmování bude v sobotu 3. 10. ve 14:30
hod. a přijede za námi pomocný biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul.
Výmalba interiéru kostela (2. etapa)
V pondělí po biřmování 5. 10. nás čeká velká celodenní úklidová brigáda
v kostele. V úterý 6. 10. se staví lešení a začíná výmalba střední části kostela.
Práce budou trvat přibližně 6 týdnů. Vzhledem k náročnosti celé akce bude kostel
po tuto dobu zcela uzavřen pro konání bohoslužeb i pohřbů. Bohoslužby se budou
slavit na náhradních místech (ta budou průběžně zveřejněna na webu farnosti) –
všem, kteří nám to umožní, už předem velmi děkujeme a chceme jim tímto při
bohoslužbách vyprošovat Boží požehnání! Těšíme se na to, jak náš kostel posléze
opět o mnoho víc zkrásní. Poslední etapa výmalby zadní části kostela a oprava
soklů v kostele proběhne na jaře 2021.
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Pouť do Sloupa 10. 10. (SO)
Zveme všechny věrné i nové poutníky, všechny milovníky přirodní turistiky,
všechny, kteří se rádi setkají na cestě s přáteli, i ty, kteří přemýšlí, jak na podzim
smysluplně využít čas. Sloupská pouť obohatí každého na těle, na duši i na duchu!
Pojďme! Sraz ráno v 6:30 v kostele nebo v 8:00 u kaple sv. Anny v Hostěnicích.
Hudební podvečer se sv. Cecílií 22. 11. (NE)

PŘEHLED VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Pondělí:
16:30 – 18:00 Paravoltiž
17:00 – 18:30 Skaut – skauti a skautky
17:30 – 19:00 Hra na flétnu
18:30 – 19:30 Step aerobic / aerobic

farma u Čapků/tělocvična BrnoJuliánov
klubovna
RC Broučci
tělocvična MŠ

Úterý:
09:00 – 12:00
15:00 – 16:00
17:00 – 18:30
17:15 – 18:45
19:00 – 20:00
20:30 – 22:00

Klub rodičů s dětmi
Cvičení pro děti 3-6 let
Keramika pro všechny
Sportovní kroužek pro děti
Power yoga
Karetní kroužek pro dospělé

RC Broučci
tělocvična MŠ
klubovna
hřiště Pastviska / tělocvična MŠ
tělocvična MŠ
RC Broučci

Středa:
15:00 – 17:00
17:00 – 18:30
17:00 – 18:30
18:00 – 20:00
20:30 – 22:30

Malý rančer – 5-8 let
Cvičení – seniorky
Skaut – světlušky a vlčata
Angličtina - dospělí
Ping pong – dospělí

ranč Barevný sen
tělocvična MŠ
klubovna
RC Broučci
Občanské centrum

Čtvrtek:
09:00 – 12:00 Klub rodičů s dětmi
16:30 – 18:00 Paravoltiž
17:00 – 18:30 Skaut – benjamínci
18:30 – 19:30 Kruhový trénink
36

RC Broučci
farma u Čapků/
tělocvična Brno - Juliánov
klubovna
tělocvična MŠ
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Pátek:
15:00 – 17:00 Malý rančer – 9-12 let

ranč Barevný sen

Neděle:
18:45 – 20:00 Kruhový trénink – muži

tělocvična MŠ

PŘEHLED AKCÍ
Sledujte aktuální situaci s vývojem nemoci COVID-19 a standardní komunikační kanály spolků a obce. V případě nutnosti budou akce posunuty, zrušeny apod.
Září

30. 9.

Mše svatá v OC

Říjen

3. 10.
16. 10.
28. 10.

Drakiáda na Kopaninách u vodojemu od 15.00 hod.
Dýňování – od 17.00 hod. na návsi
Mše svatá v OC
Sběr železného šrotu - SPsH – termín bude upřesněn

Listopad 17. 11.
21. 11.
25.1 1.
Prosinec 6. 12.
23. 12.
23. 12.
31. 12.

Lampionový průvod
Prasátko – turnaj ve stolním tenise v sále restaurace U Stupárků (dvouhry)
Mše svatá v OC
Mikulášská besídka
Živý Betlém s Eponou na statku U Čapků – termín bude upřesněn
Mše svatá v knihovně budovy OÚ od 16.00 hod.
Zpívání u Vánočního stromu na návsi s živým Betlémem
od 17.00 h.
Silvestrovský běh do vrchu
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INZERCE
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HOSTĚNICK Ý ROCKFEST

FINAL TOUR SINGL - LE TNÍ TENISOVÁ L IGA
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