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Dezinfekce

Kroužek fléten

Upozornění

Svatí s rouškou

Roušky a zase roušky

Sběr železného šrotu

Vážení spoluobčané,
opět se spolu potkáváme nad řádky Hostěnického zpravodaje a doufám, že si již
plnými doušky vychutnáváte očekávání letních dnů a dovolených.
Věřím, že jsme společně zvládli neobvyklou dobu různých omezení v důsledku
nouzového stavu, který byl vyhlášen v České republice v souvislosti s epidemií Covid-19 a nyní se již budeme těšit na to, až na nás vykoukne sluníčko a přinese nám
všem potřebnou energii a dobrou náladu do letních prázdninových dnů.
Ráda bych poděkovala všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na jakékoli pomoci obci a občanům obce během nouzového stavu. Velmi si této pomoci vážíme
a věříme, že v případě takovýchto mimořádných a nečekaných událostí, se kterými jsme se museli všichni vyrovnat, je většina našich občanů ochotna se semknout
a vzájemně si pomáhat.
Současně bych chtěla poděkovat celému obecnímu úřadu za obětavou práci
během tohoto náročného období.
Bohužel i v době nouzového stavu jsme byli nepříjemně překvapeni aktivitou
některých našich spoluobčanů, kteří „poděkovali“ obecnímu úřadu za obětavou
práci pro občany urážlivou kresbou před vchodem na úřad.
Od minulého čísla Zpravodaje se mnoho společenských či sportovních událostí
vinou okolností neudálo, ale i přesto se můžete těšit na spoustu zajímavých článků.
Všechny bych Vás chtěla opět poprosit o rozumné zacházení s pitnou vodou z veřejného
vodovodu. Zavlažování trávníků je možné pouze z vlastních zdrojů a napouštění bazénů výhradně po dohodě s provozovatelem vodovodu, kterým je Obec Hostěnice. Važme si, že
máme vlastní zdroje pitné vody, která je velmi
cenným přírodním zdrojem, a pokud je to jen
trochu možné, využívejme zejména dešťovou
vodu tak, abychom ji vraceli do půdy v místě,
kde naprší. Čím více se budeme chovat ohleduplně k přírodě, tím více nám to příroda sama
vrátí.
I během období s koronavirem pokračovaly velké investiční akce. Stavba rozšíření vodovodní a kanalizační sítě v lokalitě Zadní Kopanina byla i přes určité komplikace způsobené obtížným podložím zdárně dokončena. Ihned navázala akce zpevnění komunikace v této lokalitě tak, abychom mohli po téměř ročním stavebním ruchu potěšit všechny občany zde žijíHOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2020
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cí komfortem možnosti se napojit na kanalizaci a užívat zpevněnou cestu. Děkujeme všem za trpělivost, kterou prokázali při těchto stavbách a bez které lze jen těžko realizovat jakoukoli stavbu.
Ráda bych poděkovala mladým, kteří se rozhodli, že se pokusí i letos zorganizovat párové hody přes všechny nepřízně spojené s epidemií. Doufejme, že to vyjde.
Je fajn, že se snaží tradici hodů udržet a velmi jim fandím.
Na závěr Vám chci popřát slunečné dny volna během blížících se letních prázdnin, společné chvíle na zahrádkách u kávy, vína či limonády a dětem dobrodružné prázdniny.
Krásné letní dny plné pohody a hlavně zdraví Vám přeje
Eva Karásková, starostka obce

DĚTI ZPOVÍDAJÍ
Rozhovor s panem Tomášem Zeinerem, novým velitelem Jednotky SDH
obce Hostěnice a současně profesionálním hasičem v Pozořicích
1. Proč jste se stal hasičem?
Když jsem byl malý, tak jsem chtěl být jako všichni kluci popelářem. Od patnácti
jsem chtěl být hasičem a jsem jím už 18 let.
2. Kolik je vás hasičů v Pozořické hasičské stanici?
Je nás patnáct, z toho na směně je nás 5.
3. Kolik litrů vody se vejde do hasičské cisterny?
Hasičská cisterna v Pozořicích uveze 4000 až 9000 litrů.
4. Co jsou hlavní příčiny výjezdů hasičů?
Nejčastější příčinou výjezdů jsou technické zásahy. To je třeba uvíznutí ve výtahu
a podobně.
5. Jeli jste někdy zachraňovat kočku ze stromu?
Kočičky už několikrát byly.
6. Kolik minut máte od nahlášení na výjezd ze stanice?
Od nahlášení k výjezdu máme dvě minuty.
7. Kolik výjezdů jste měli za minulý rok?
Bylo to přibližně 300 výjezdů.
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8. Stalo se vám, že jste měli technickou závadu na vozidlech?
Zatím jsme žádnou závadu neměli.
9. Máte nějakou hasičskou hodnost?
Hodnosti v Pozořicích nemáme, ale máme specializace ve výjezdové jednotce, například strojník.
10. Kolik stojí plně vybavené hasičské auto?
Stojí kolem 6 miliónů korun.
11. Museli jste někdy vyjíždět kvůli sněhové kalamitě?
Ano, výjezdy kvůli sněhu bývají.
12. Slavíte nějaké hasičské výročí?
V Pozořicích se hasičská výročí neslaví.
13. Co děláte se stromem spadlým přes cestu?
Část stromu, která brání průjezdu aut, se odřízne a odstraní. Zbytek, který nebrání
v cestě, se nechá na místě. Stává se, že stromy zůstanou opřené o další strom nebo
elektrické vedení, a ty se musí stáhnout dolů.
14. Jak sundáváte zapřené stromy dolů?
Za hasičským autem je naviják a tím se strom stáhne dolů.
15. Kolik utáhne takové hasičské auto?
Utáhne pět tun.
16. Jsou některá hasičská auta dělaná zvlášť do terénu?
Záleží na podvozku auta, jak je vysoko od země, třeba tatrovky jsou dobré na normální i nezpevněné cesty. Ale některé mercedesy jsou dělané jen do terénu.
Tentokrát se ptali Ondra Ondráček a Martin Matiašovic

CO SE UDÁLO V NAŠÍ OBCI
1. Obecní úřad během nouzového stavu
Během nouzového stavu obecní úřad plnil všechny činnosti podle zákona. Současně během tohoto náročného období bylo zdarma občanům obce rozdáno:
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- celkem cca 400 látkových roušek jednovrstvých do domácností + cca 500 náhodným zájemcům v obchodě
- celkem cca 650 dvouvrstvých látkových roušek s filtry
- celkem cca 7000 filtrů
Současně obecní úřad informoval a nadále informuje prostřednictvím mobilního rozhlasu a ostatních informačních kanálů o platných opatřeních a nařízeních.
2. Provoz MŠ a související opatření
Mateřská škola byla v souvislosti se zlepšujícím se vývojem pandemie Covid-19
na základě zájmu rodičů a v souladu s podmínkami nastavenými ministerstvem
školství znovuotevřena od 18.5.2020.
Z důvodu zajištění potřebných hygienických požadavků na provoz MŠ v době
epidemie koronaviru bude do odvolání uzavřena posilovna i tělocvična v objektu
MŠ a přístup bránou do areálu MŠ bude uzavřen pro veřejnost.
3. Stavba kanalizace a vodovodu Zadní Kopanina
Stavba byla dokončena,
včetně kompletního předání
všech dokumentů nutných
pro kolaudaci akce. Nelehká stavba, která byla komplikována zejména podložím
a složitou technologií skalního vrtání, byla dokončena
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za cenu dojednanou Dodatkem Smlouvy o dílo č.1, a to za cenu cca 6 500 000 Kč
bez DPH.
4. Stavba místní komunikace Zadní Kopanina
S firmou Bajer byla uzavřena Smlouva o dílo a realizace stavby započala v týdnu
od 4.5.2020. Stavba probíhá dle plánovaného harmonogramu, dokončení se odhaduje do půlky července.

5. Kompostéry do domácností
Žádost o dotaci byla podána, v případě úspěšnosti budou kompostéry dle projeveného zájmu distribuovány nejdříve v první polovině příštího roku.
6. Strategický dokument Mikroregionu Roketnice a dotazník v obci Hostěnice
V rámci Zpracování rozvojového strategického dokumentu Mikroregionu Roketnice byl do domácností v Hostěnicích distribuován dotazník, který v sobě zaHOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2020
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hrnoval i oblasti týkající se pouze Hostěnic. Výsledky byly zpracovány, vyhodnoceny a jsou zveřejněny dále. Tento dokument bude sloužit jako podklad pro Obec
Hostěnice při rozhodování kam směřovat investice a v jakých oblastech je možné
se zlepšovat, a pro Mikroregion Roketnice jako strategický dokument. Děkujeme
všem, kteří jste nám odpověděli!
7. Jinan dvoulaločný na Pastviskách
Zasadili jsme jinan dvoulaločný v blízkosti dětského hřiště na Pastviskách. Doufejme, že nám tento neobvyklý strom v budoucnu zajistí dostatek stínu
i pro děti na dětském hřišti. Jinan je statný strom, který dorůstá do výšky 30 až 40 metrů. Je to dlouhověký strom, nejstarší doložený jinan je starý okolo 4700
let, nicméně roste poměrně pomalu, takže je nutné
na něj dávat pozor. Prosíme všechny dospělé i děti,
aby se k němu chovali opatrně. Děkujeme za poskytnutí této dřeviny místnímu dárci !!!
Za Obec Hostěnice Eva Karásková

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/

Závěrečný účet obce Hostěnice za rok 2019
Návrh závěrečného účtu obce Hostěnice za rok 2019 byl zveřejněn na úřední
desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.hostenice.cz od 5.5.2020
do schválení. Návrh byl projednán ve finančním výboru a ten doporučil zastupitelům obce závěrečný účet schválit. Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet
obce na svém zasedání dne 26.5.2020 usnesením č. 21/2020.
6
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Stručný výtah z projednávaných závěrkových dokumentů zachycujících stěžejní
skutečnosti hospodaření obce v roce 2019 (částky jsou zaokrouhleny) je uveden níže:
1. Výnosy obce v roce 2019 činily 16,7 mil. Kč (2018 15,3mil.Kč), náklady 12,2
mil. Kč (2018 10,3 mil. Kč), zisk ve výši 4,4 mil. Kč (2018 byl 4,9 mil. Kč) bude
převeden na účet 432 „Výsledek hospodaření minulých účetních období“
2. Úvěry byly sníženy jejich splácením z 2,1 mil. Kč na 1,3 mil. Kč, žádný majetek obce není zastaven věřitelům
3. Největšími investičními výdaji a výdaji na opravy byly:
a. Částečná realizace vodovodu a kanalizace na Zadních Kopaninách – 3,9
mil. Kč
b. Oprava elektroinstalace a osvětlení v MŠ – 890 tis. Kč
c. Zřízení veřejného osvětlení na Lhotkách – 690 tis.Kč
d. Rekonstrukce mostku u ČOV – 500 tis. Kč
e. Oprava Záhumenkové cesty – 280 tis.Kč
f. Zřízení posilovny za MŠ – 120 tis. Kč
4. Inventarizace majetku neshledala rozdíly mezi skutečným majetkem a majetkem evidovaným v účetnictví
5. MŠ Hostěnice hospodařila s výnosy ve výši 3,7 mil. Kč a náklady ve výši 3,4
mil. Kč s vykázaným přebytkem ve výši 297 tis. Kč. Obec přispěla do rozpočtu MŠ 901 tis. Kč. Při hypotetické návštěvě 32 dětí stojí den jednoho dítěte
ve školce 510 Kč (z toho obec přispívá 125 Kč). V konečném důsledku nakonec stát přispěl na financování překrývání učitelek téměř 300 tis. Kč (což činí
přebytek hospodaření MŠ), a to snižuje reálný příspěvek obce na den dítěte
ve školce na 80 Kč/den.
6. Stav provozních závazků (690 tis. Kč na konci 2019 vs. 666 tis. Kč na konci
2018) i stav pohledávek (931 tis. Kč na konci 2019 vs. 996 tis. Kč na konci 2018)
byly na konci roku 2019 přibližně na stejné úrovni jako na konci roku 2018.
Stav závazků a pohledávek na konci roku 2019 byl téměř vyrovnaný s převahou pohledávek nad závazky.
7. Obec přijala v roce 2019 celkem 116 tis. Kč darů a 35 tis. Kč dotací. Obec poskytla 0,5 mil. Kč příspěvků, darů a dotací na dopravní obslužnost, činnost regionálních a občanských spolků.
8. Přezkoumání hospodaření obce provedené odborem kontroly Krajského
úřadu Jihomoravského kraje nezjistilo žádné chyby anebo nedostatky.
Mgr. Bedřich Horný,
Předseda finančního výboru
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2020
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Výpis usnesení ze zasedání ZO Hostěnice č. 2/2020 konaného
26. 5. 2020
přijatá usnesení:
usnesení číslo 16/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 2/2020, pana
Ing. et Ing. Jana Mikuláška a pana Ing. Václava Čapku, zapisovatelku zápisu paní
Růženu Debnárovou.
usnesení číslo 17/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice č. 2/2020:
1. Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu
zasedání)
2. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č.2/2020
3. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 3/2020
4. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č.4/2020
5. Schválení závěrečného účtu obce Hostěnice za rok 2019
6. Schválení účetní závěrky obce Hostěnice k 31.12.2019
7. Schválení účetní závěrky Příspěvkové organizace MŠ Hostěnice k 31.12.2019
8. Převedení hospodářského výsledku Příspěvkové organizace MŠ Hostěnice
za rok 2019
9. Schválení způsobu přezkumu hospodaření obce Hostěnice za rok 2020
10. Směna části pozemku p.č. st. 249 za pozemek p.č. 114/12 v k.ú. Hostěnice
11. Prodej pozemku p.č. 162/10 v k.ú. Hostěnice
12. Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s městem Šlapanice
13. Zpráva o operativně-bezpečnostní situaci v obci Hostěnice za období
od 1.1.2019 do 31.12.2019
14. Pasportizace kanalizace
15. Výše školkovného v MŠ Hostěnice
16. Liniový pozemek pod Pacholčím
17. Pojištění vozidel JSDH
18. Informace občanům
19. Různé
8
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usnesení číslo 18/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 2/2020. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 10 700,- Kč, na straně výdajů navýšen o částku 10 700,- Kč, financování 0,- Kč. Rozpočtové opatření
bylo schváleno starostkou obce dne 4.2.2020 (příloha č. 3 zápisu číslo 2/2020).
usnesení číslo 19/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 3/2020. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 10 700,- Kč, na straně výdajů navýšen o částku 10 700,- Kč, financování 0,- Kč. Rozpočtové opatření
bylo schváleno starostkou obce dne 4.3.2020 (příloha č. 4 zápisu číslo 2/2020).
usnesení číslo 20/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 4/2020. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 18 500,- Kč, na straně výdajů navýšen o částku 18 500,- Kč, financování 0,- Kč. Rozpočtové opatření
bylo schváleno starostkou obce dne 6.4.2020 (příloha č. 5 zápisu číslo 2/2020).
usnesení číslo 21/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje celoroční hospodaření obce Hostěnice
a závěrečný účet obce Hostěnice za rok 2019 včetně zprávy o přezkumu hospodaření obce bez výhrad.
usnesení číslo 22/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje účetní závěrku obce Hostěnice sestavenou k 31.12.2019 bez výhrad.
usnesení číslo 23/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje účetní závěrku Příspěvkové organizace
MŠ Hostěnice sestavenou k 31.12.2019 bez výhrad.
usnesení číslo 24/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje převedení hospodářského výsledku
PO MŠ Hostěnice za rok 2019 ve výši 296 749,74 Kč do rezervního fondu.
usnesení číslo 25/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje snížení příspěvku Obce Hostěnice na provoz PO MŠ Hostěnice na výši 5 000,- Kč/měsíc s účinností od června 2020. Případnou vzniklou ztrátu hospodaření v roce 2020 bude MŠ krýt z rezervního fondu vytvořeného z výsledku hospodaření roku 2019.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2020
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usnesení číslo 26/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 Jihomoravským krajem.
usnesení číslo 27/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje bezúplatnou směnu části pozemku p.č.
st. 249 pod označením d) za část pozemku p.č. 114/12 pod označením b), vše v k.ú.
Hostěnice.
usnesení číslo 28/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje prodej pozemku p.č. 162/10 v k.ú. Hostěnice vyděleného z pozemku p.č. 162/4 dle GP 946-8/2020 v k.ú. Hostěnice o výměře 95m2 za cenu 200,- Kč/m2.
usnesení číslo 29/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s městem Šlapanice. Schvaluje
paušální částku 3200,- Kč za jeden každý vyřízený přestupek. Veřejnoprávní smlouva bude účinná právní mocí rozhodnutí Krajského úřadu JMK o udělení souhlasu
s jejím uzavřením.
usnesení číslo 30/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí Zprávu o operativně- bezpečnostní situaci v obci Hostěnice za období od 1.1.2019 do 31.12.2019.
usnesení číslo 31/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje přímé zadání firmě MDP GEO, s.r.o., Masarykova 202, 763 23 Luhačovice, IČ: 255 883 03 na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pasportizace kanalizace obce Hostěnice (2. fáze)“ na základě cenové nabídky
ze dne 20.4.2020 za cenu 180 000,- Kč bez DPH.
usnesení číslo 33 /2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice pověřuje místostarostku obce Ing. Hanu Polanskou
k jednání o výši pojistného. Po prověření možností bude projednáno na dalším zasedání.
nepřijatá usnesení
usnesení číslo 32/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice doporučuje ředitelce PO MŠ Hostěnice zvýšit poplatek za školkovné. Výše školkovného by se měla odvíjet od zvýšených nákladů
spojených se zavedením nové služby praní povlečení zavedeného v PO MŠ Hostěnice v roce 2019.
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Směna liniových pozemků pod Pacholčím s ČMC, a.s.
Na základě dohody zastupitelů a následně dohody s Českomoravským cementem, a.s., byla zrealizována směna pozemku komunikace p.č. 415/1 o výměře 1077
m2 ve vlastnictví obce Hostěnice, která fakticky neexistovala a tento pozemek
vedl napříč lomem, za liniové pozemky p.č. 274/791 a 274/793, vše v k.ú. Hostěnice
ve vlastnictví Českomoravského cementu, a.s. Tyto pozemky byly na základě dohody zastupitelů obce vydělené z mnoha pozemků tak, aby vytvořili liniové pozemky
pro budoucí cestu. Směna byla schválena usnesením č. 53/2019 na řádném jednání ZO dne 12.9.2019. O tomto liniovém pozemku bylo uvažováno jako o přístupové
cestě k obecnímu pozemku p.č. 274/474.
Na začátku dubna byl proveden částečný průklest této cesty. Na posledním jednání zastupitelstva obce bylo o těchto pozemcích jednáno a bylo dohodnuto, že
o této lokalitě zastupitelstvo obce bude nadále jednat a vyvodí závěr, jak s pozemky nakládat a kam směřovat jejich případné využití.
Liniové pozemky navazují na účelovou komunikaci na pozemku p.č. 274/8
a poté na lesní cestu na pozemku p.č. 274/1, po které by byl možný průchod/průjezd od Pastvisek až k obecní zalesněné parcele.
Doufáme, že nová obecní cesta bude v budoucnu sloužit občanům.
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Integrovaný dopravní systém JMK
Společnost KORDIS JMK, a.s., která je koordinátorem IDS JMK, doporučuje všem
uživatelům sítě IDS JMK (regionální linky, MHD Brno, apod.), aby v případě, že dojde k tomu, že autobus či jiná linka odjede dříve, než je v jízdním řádu uvedeno,
ihned kontaktovali informační linku 543 174 317 volba 1. V případě, že to je možné, mohou pracovníci dispečinku ujetý autobus vrátit. Výše uvedené telefonní číslo je uvedeno na každém jízdním řádu a na označníku každé zastávky.
Po dohodě s obcí Hostěnice bude od 1.7.2020 obnoven noční spoj do Hostěnic, na který naše obec přispívá formou nadstandardu.
Eva Karásková

Knihovna
Milí čtenáři,
po ukončení karantény je knihovna znovu otevřená. Přesto pořád zůstávají
v platnosti některá nařízení Vlády ČR, a to povinnost nosit roušku a před vstupem
do knihovny si dezinfikovat ruce.
A jaké novinky na vás v knihovně čekají?
Z českých bestsellerů jsou to např. knihy Gump, pes, který naučil lidi žít (Filip
Rožek), Bohemia (Jan Svěrák) nebo Šikmý kostel (Karin Lednická). Ze zahraničních
novinek se můžete těšit na román Dokonalá manželka (J.P.Delaney), Fáma (Lesley
Kara) nebo Rodina odvedle (Sally Hepworth).
Pro děti a mládež a další milovníky Harryho Pottera je připravená dvoudílná fantasy Nikdyuš a Divomor (Jessica Towsnsend), 6. díl oblíbené série Země světů-Srážka světů nebo dobrodružné příběhy Poušť, všude poušť (Ivona Březinová) a Robot
v divočině (Peter Brown).
Závěrem bych chtěla důrazně požádat všechny čtenáře, aby dodržovali výpůjční dobu, tedy maximálně dva měsíce. Pokud nevracíte knihy včas, nemohou si je
půjčovat další čtenáři.
Ivana Dostálová, knihovnice

Dotazníkové šetření názorů obyvatel obce Hostěnice 2020
SOUHRNNÉ VÝSLEDKY
Dotazníkové šetření názorů obyvatel proběhlo ve dnech 20. prosince až 11. února 2020. Při šetření bylo celkem odevzdáno 110 vyplněných dotazníků – 86 elektronicky ve formuláři google a 24 v papírové podobě. Při 619 obyvatelích starších
15 let jde o návratnost 17,7 %.
12
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Mužů (56) odpovědělo více než žen (52). Nejvíce respondentů (65) bylo ve věku
30–49 let, a to 60 %. Ve věku 50 – 64 let bylo 27 respondentů, do 29 let 5 a nad 65
let pouze 12.
Úvodní otázkou bylo „Jak se vám v obci žije?“.
Celkem 94 % obyvatel se v obci žije velmi dobře či
spíše dobře.
Následující dvě otázky zjišťovaly, co se obyvatelům obce nejvíce líbí a nelíbí.
Obyvatelům obce se nejvíce líbí příroda a okolí obce. S odstupem následujíce klid vesnice
a blízkost Brna. K otázce se vyjádřilo všech 110 respondentů.
Nejvíce se obyvatelům nelíbí topení tuhými
palivy, nedostatečný odvod kanalizace (zejména při větších srážkách voda
páchne) a parkování automobilů na chodnících. K otázce se vyjádřilo 88 respondentů. Opakovaně zazněla i kritika hluku z lomu Mokrá, velkého provozu na komunikacích, špatného stavu komunikací.
Nějakou chybějící službu uvedlo 65 respondentů (59 %). Nejvíce z nich uvádí, že
nechybí nic (20 %). Z chybějících služeb respondenti uvedli nejčastěji služby
kadeřníka, lékaře, poštu a restauraci s venkovní zahrádkou.
Nějaký návrh na zlepšení podmínek v obci uvedlo 51 respondentů. Nejvíce
z nich uvádí, že by jim zlepšilo podmínky pro život posílení autobusových
spojů do Brna, společné akce pro rodiny s dětmi a zakázání opakovaného pořádání večerních a nočních akcí s hlasitou hudbou. Z hlediska hodnot se nicméně jedná pouze o jednotky odpovědí.
Návrh na zlepšení informovanosti obyvatel a komunikace s obcí uvedlo 35 respondentů (32 % ze všech dotazovaných). Nejvíce z nich navrhuje vybudování komunitních stránek (nebo skupiny) na facebooku. Dále zmodernizování vzhledu a zjednodušení a zpřehlednění webových stránek obce či
zřízení diskusního fóra.
Klíčovou rozvojovou otázkou je,
jak moc by se měla obec rozrůstat. Na uvedenou otázku odpovědělo 109 respondentů. Se 71,6 % dominuje názor, že by obec měla zůstat
přibližně stejně velká. Dle dalších
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2020
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21,1 % respondentů by se měla postupně rozrůstat na přibližně 1 000 obyvatel.
Větší růst si přeje pouze 1,8 % obyvatel.
Obec by měla dle většiny respondentů přednostně investovat do úpravy návsi (48,2 % respondentů z celkových 110 dotazovaných). Investice do dopravní infrastruktury v obci, resp. dobudování či rekonstrukce místních komunikací
a chodníků, se spolu s modernizací čističky odpadních vod umístila na druhém
místě s celkovým podílem 40,9 % respondentů. O třetí nejvíce zmiňovanou prioritu
se dělí zlepšování vzhledu obce a řešení parkovacích míst (29,1 % respondentů). Zdůrazňovány byly také investice do výstavby pečovatelského domu či komunitního bydlení pro seniory a do výstavby cyklostezek.
V dotazníku byly zjišťovány i názory na konkrétní zvažované projekty a další činnosti obce. Největší podporu mělo chránění vesnického rázu obce a vybudování pečovatelského domu nebo komunitního bydlení pro seniory. Polovina
občanů, kteří odpověděli, se přikládání k zajištění lékaře v místě na 1 den v týdnu.
Vybudování urnového háje by ocenilo 33,7 % respondentů.
Z celkových 103 respondentů odpovědělo 28,2 %, že by se chtělo zapojit
do dění v obci. Nejčastěji by se zapojili při přípravě společných akcí a realizaci dotazníkových šetření a anket.
Z celkového počtu 101 respondentů 80,2 % uvedlo, že nechtějí rozšířit činnost
místní knihovny. Celkem 20 respondentů uvedlo, že by rozšíření uvítali, přičemž
nejvíce by chtěli rozšířit nabídku knih a dětských leporel o další tituly včetně
přidání ještě jednoho dne, kdy má knihovna otevřeno.
Na otázku, jakým způsobem by měla obec řešit úpravu návsi, odpovědělo 106
dotazovaných. Přibližně polovina respondentů uvedla, že by se měla náves radikálně zvelebit, ale měla by se ponechat zastávka autobusu. Přibližně pětina respondentů navrhovala udělat jen malé úpravy (např. vegetační), přibližně šestina
respondentů pak navrhovala zcela změnit náves v pobytové místo včetně přemístění parkování a zastávek autobusu, a necelých 10 % respondentů ji nechat v současném stavu.
Zpracoval GaREP, spol. s r.o., 13. 3. 2020

STRATEGICKÝ DOKUMENT ROZVOJE MIKROREGIONU ROKETNICE
Dotazníkové šetření názorů obyvatel Mikroregionu Roketnice 2020
SOUHRNNÉ VÝSLEDKY
Dotazníkové šetření názorů obyvatel proběhlo ve dnech 18. prosince 2019 až
3. března 2020. Při šetření bylo celkem odevzdáno 857 vyplněných dotazníků
(687 elektronicky ve formuláři google a 238 v papírové podobě). Při 7 807 obyva14
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telích Mikroregionu Roketnice (dále jen mikroregion) starších 15 let jde o návratnost 11 %.
Nejvíce respondentů (269) bylo z Viničných
Šumic, Podolí (143) a Sivic (124), naopak nejméně z Pozořic (50) a Kovalovic (46).
Žen (456) odpovědělo více než mužů (390),
přičemž 11 respondentů pohlaví neuvedlo.
Nejvíce respondentů (409) bylo ve věku 30–49
let, a to 48 %. Ve věku 50–64 let bylo 204 respondentů, nad 65 let 132 a do 29 let celkem
105. Sedm respondentů věkovou kategorii neuvedlo.
Největší problémy Mikroregionu Roketnice
Největším problémem regionu je s velkým náskokem dle 60 % respondentů sucho a nedostatek vody v krajině. Téměř 40 % respondentů považuje za zásadní
problém vysokou dopravní zátěž.

Problém sucha a nedostatku vody v krajině se objevil na prvním místě u všech
obcí mikroregionu s výjimkou Podolí a Tvarožné, kde převládl problém s vysokou
dopravní zátěží, který se za celý mikroregion umístil na druhém místě. Významný
problém je spatřován také v oblasti bydlení, kde 31 % respondentů (zejména z Podolí) spatřuje problém v podobě nadměrné bytové výstavby. Problémová je
také nedostatečná kapacita sociálních a zdravotních služeb a špatná propojenost obcí uváděná zejména respondenty z Velatic. Napříč obcemi mikroregionu
se jeví jako nejméně problémová kapacita škol.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2020
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Mikroregion Roketnice

Viničné Šumice

Vela ce

Tvarožná

Sivice

Pozořice

Podolí

Kovalovice

Kategorie

Hostěnice

Největší problémy Mikroregionu Roketnice dle názorů obyvatel členských obcí

Sucho a nedostatek vody
v krajině

67,0 65,1 38,3 66,0 72,4 50,0 60,4 62,8 59,9

Vysoká dopravní zátěž

33,0 16,3 66,7 26,0 41,5 62,9 33,3 26,1 38,7

Nadměrná bytová výstavba 29,4 23,3 63,8 30,0 14,6 22,6 12,5 28,7 31,1
Nedostatečné kapacity sociál28,4 37,2 13,5 26,0 33,3 37,1 45,8 26,1 27,8
ních a zdravotních služeb
Špatné propojení obcí

26,6

9,3

15,6 20,0 22,0 22,6 50,0 31,8 25,4

Špatné podmínky pro trávení volného času

6,4

30,2

5,0

Zhoršené životní prostředí

30,0 13,0 38,7

8,3

29,9 19,6

23,9 14,0 19,9 10,0 22,8 25,8 12,5 16,1 18,8

Odpadové hospodářství

10,1

9,3

8,5

26,0 26,0

6,5

4,2

22,2 16,2

Intenzivní zemědělství

3,7

18,6

5,7

20,0 20,3 17,7

8,3

17,6 13,9

Nedostatečné kapacity škol

3,7

4,7

2,8

8,0

2,1

10,3

8,1

3,2

6,5

Pozn: V tabulce jsou tučně vyznačeny podíly respondentů převyšující 30 %

Všechny věkové kategorie respondentů jako hlavní problémy vidí sucho a nedostatek vody v krajině a vysokou dopravní zátěží. Třetí nejčastěji uváděný problém
se u jednotlivých věkových kategorií liší. V případě respondentů ve věku 15-29 let
a 65 a více let se jedná o nedostatečnou kapacitu sociálních a zdravotních služeb,
v případě dotazovaných ve věku 30-49 let je to špatná propojenost obcí a v případě respondentů ve věku 50-64 let nadměrná bytová výstavba.
Stávající činnost Mikroregionu Roketnice
Existenci Mikroregionu Roketnice zaznamenalo 91,1 % dotazovaných.
Největší podíl (93,3 %), kteří existenci zaznamenalo, byl ve věkové kategorii
30–49 let, nejmenší v kategorii 65 a více let (84,6 %). V kategorii 15-29 let to potom bylo 89,3 % a v kategorii 50-64 let 91,5 %. Největší podíl respondentů zaznamenal existenci Mikroregionu Roketnice v obci Tvarožná, naopak nejméně v Hostěnicích.
16
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Nejužitečnějšími projekty jsou dle více než poloviny respondentů projekty zaměřené na pořízení či opravu obecního mobiliáře (lavičky, koše apod.).
Rozdíly v hodnocení většiny projektů nejsou příliš velké. Slabá užitečnost byla vnímána pouze u mapového portálu.

V případě obcí Hostěnice, Kovalovice, Podolí, Sivice a Viničné Šumice je na prvním místě obecní mobiliář, zatímco u ostatních obcí mikroregionu jsou to cyklostezky. V rámci obcí je odlišné pořadí v případě druhého nejčastěji zmiňovaného
projektu. V případě Hostěnic a Viničných Šumic se jedná o cyklostezky, v případě
Kovalovic o informační tabule, v případě Podolí a Sivic o stolní kalendáře a v případě Pozořic, Tvarožné a Velatic o obecní mobiliář.
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Mikroregion
Roketnice

Viničné Šumice

Vela ce

Tvarožná

Sivice

Pozořice

Podolí

Kovalovice

Kategorie

Hostěnice

Nejužitečnější projekty mikroregionu Roketnice dle příslušnosti respondentů k obcím

Obecní mobiliář

61,5 73,3 53,8 44,9 58,1 47,5 53,8 50,6 54,5

Cyklostezky

55,8 40,0 35,7 49,0 44,4 52,5 67,3 50,6 48,3

Informační tabule

52,9 62,2 44,8 26,5 46,8 42,6 38,5 46,3 45,9

Stolní kalendáře

26,9 31,1 51,7 24,5 50,8 27,9 40,4 47,1

41,9

Mapový portál

18,3 17,8 16,1 8,2 21,0 21,3 19,2 16,6

17,4

Žádný z uvedených

7,7

2,2

3,5 12,2 4,0 11,5 1,9

6,6

6,0

Hodnocení užitečnosti jednotlivých projektů v mikroregionu se v rámci jednotlivých věkových kategorií nijak výrazně neliší. Ve všech kategoriích dominuje obecní mobiliář následovaný cyklostezkami.
Budoucí činnost mikroregionu
Přibližně polovina respondentů navrhuje, aby obce společně řešily dopravní
propojenost obcí (např. cyklostezkami) a pořádání společenských akcí (spor-

18
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tovních či kulturních). Dále uvádějí zajištění sociálních služeb, bezpečnostní
opatření v dopravě (např. kamery, měřiče rychlosti) či zajištění provozu školky o prázdninách (tj. po celé prázdniny provoz v některé MŠ s možností návštěvy dětí z dalších obcí). Jiný návrh mělo 34 respondentů (4,1 % dotazovaných), přičemž mezi nejčastější návrhy patří zadržení vody v krajině, oprava silnic, propojenost obcí chodníky, zlepšení autobusové dopravy či kvality zdravotnictví.

Mikroregion
Roketnice

Viničné Šumice

Vela ce

Tvarožná

Sivice

Pozořice

Podolí

Kovalovice

Kategorie

Hostěnice

Vyhodnocení nejčastěji uváděných návrhů dle obcí (% respondentů)

Dopravní propojení obcí

52,3 44,4 31,0 40,0 57,4 62,9 69,2 62,5 53,2

Pořádání společných akcí

45,8 44,4 52,8 56,0 45,9 37,1 42,3 54,7 49,4

Zajištění sociálních služeb

34,6 37,8 26,1 30,0 32,0 50,0 48,1 38,7 35,9

Bezpečnostní opatření

28,0 33,3 33,1 36,0 33,6 38,7 25,0 32,4 32,4

Zajištění MŠ o prázdninách

36,4 26,7 16,9 24,0 45,9 24,2 26,9 30,1 29,8

Společná policie

29,0 24,4 21,1 24,0 22,1 27,4 19,2 22,7 23,4

Svoz odpadu

20,6 17,8 14,1 36,0 27,0 19,4 15,4 24,6 22,0

Pořízení party stanů k půjčení 20,6 28,9 28,9 18,0 27,9 9,7 19,2 18,8 21,9
Společná kompostárna

23,4 11,1 14,1 26,0 22,1 12,9 21,2 16,4 18,6

Společná moštárna

15,9 11,1 23,9 22,0 13,9 6,5 19,2 21,1 18,2

Propagace území

10,3 13,3 16,9 10,0 16,4 8,1 13,5 9,0

12,1

Zázemí pro cestovní ruch

7,5 11,1 4,9

7,1

8,0 10,7 4,8

7,7

5,9

Návrhy, co by měly obce v rámci mikroregionu společně řešit, se v rámci jednotlivých věkových kategorií nijak výrazně neliší. Ve všech kategoriích dominuje dopravní propojenost a pořádání společenských akcí. U osob starších 65 let je nicméně na prvním místě téma zajištění sociálních služeb a o něco více zdůrazňují bezpečnostní opatření v dopravě.
Naopak bez ohledu na věk či bydliště respondenta se z nabízených možností jeví jako nejméně důležitý návrh na společné řešení zázemí pro cestovní ruch
a propagaci území.
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Hodnocení návrhů, co by měly obce řešit v rámci mikroregionu společně,
podle věkových kategorií respondentů (% respondentů)
Kategorie
Dopravní propojenost obcí
Pořádání společných akcí
Zajištění sociálních služeb
Bezpečnostní opatření v dopravě
Zajištění MŠ o prázdninách
Společná policie
Svoz odpadu
Pořízení party stanů k půjčení
Společná kompostárna
Společná moštárna
Propagace území
Zázemí pro cestovní ruch
Jiné

15–29
let
55,3
58,3
25,2
36,9
39,8
22,3
28,2
33,0
18,4
20,4
13,6
7,8
4,9

30–49
let
60,7
50,9
30,8
26,1
34,3
21,8
21,6
22,6
19,0
18,0
11,5
9,0
4,5

50–64 65 a více
Celkem
let
let
49,2
37,3
53,2
45,7
45,2
49,3
38,7
56,3
35,8
35,7
44,4
32,4
21,6
22,2
29,7
23,1
30,2
23,4
17,6
27,0
22,0
21,6
11,9
21,9
19,1
16,7
18,6
15,1
22,2
18,2
14,1
9,5
12,1
5,5
3,2
7,0
4,0
3,2
4,1

Zpracoval GaREP, spol. s r.o., 29. 4. 2020
Projekt Vytvoření strategických dokumentů a zlepšení
komunikace s občany v obcích Mikroregionu Roketnice
reg. číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009985

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE –
upozornění na zvýšený výskyt klíšťat
KHS JMK upozorňuje občany, že je v letošním roce zaznamenána vysoká aktivita klíšťat a s tím spojená možná nákaza klíšťovou encefalitidou.
Velká aktivita klíšťat v těchto dnech přináší aktuálně zvýšené riziko akvirace
nákazy.
Aktivitu klíšťat lze sledovat na webu ČHMÚ:
http://portal.chmi.cz/predpovedi/predpovedi-pocasi/ceska-republika/predpoved-aktivity-klistat
Typickými lokalitami pro výskyt klíšťat jsou okraje lesů, mýtiny, lesy s podrostem, travnaté porosty na okrajích lesů, okolí vodních toků, potoků a tůní, ale i městské parky a zahrady s neposečenou trávou. Klíšťová encefalitida je onemocnění,
kterému lze snadno předcházet ochrannými opatřeními včetně očkování, přesto
v posledních letech evidujeme nárůst počtu případů.
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HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2020

Co nejdříve po návratu je doporučeno zkontrolovat kůži celého těla a pokud nalezneme klíšťata, ihned je odstraníme. Správný postup je následující:
• před manipulací s klíštětem nejprve místo dezinfikujeme (nejlépe přípravkem s obsahem jodu), tím klíště usmrtíme
• klíštěte se nikdy nedotýkáme rukama
• k odstranění klíštěte je nejvhodnější použít pinzetu, kterou uchopíme klíště těsně při kůži a opatrně vikláme, dokud se klíště nepustí
• s klíštětem manipulujeme velmi jemně, nemačkáme, dbáme o to, abychom
klíště nepřetrhli
• po vyjmutí klíštěte místo opět dezinfikujeme jodovým preparátem
Zarudnutí, které se v místě přisátí tvoří bezprostředně, představuje jen dráždivou reakci a během 1-3 dnů vymizí. Pokud se naopak za několik dnů po odstranění klíštěte objeví červená skvrna, případně se v době od 1 do 2 týdnů po odstranění klíšťat dostaví chřipkové příznaky spojené s bolestí hlavy a celkovou únavou, je
nutné vyhledat lékaře.

Stavby, které nevyžadují povolení stavebního úřadu od 1.1.2018
Aby bylo jasné stavebníkům, jak postupovat při stavebních aktivitách nejenom v Hostěnicích, přinášíme přehled staveb, které nevyžadují žádné povolení od stavebního úřadu.
Jaké právní předpisy jsou určující pro posouzení staveb, které nevyžadují
žádné povolení stavebního úřadu?
• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen „stavební zákon“)
Které stavby u rodinných domů a staveb pro rodinnou rekreaci nevyžadují žádné povolení?
Podle § 79 odst. 2 stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby ani územní
souhlas nevyžadují:
n) skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěný v odstupové
vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení,
o) stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo
stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin,
nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízen, nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souHOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2020
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ladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti
od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat
dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,
p) bazén do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, a jeho související technické zařízení,
f) opěrné zdi do výšky 1 m nebo oplocení do výšky 2 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím
a které se nacházejí v zastavěném území či v zastavitelné ploše,
t) prodejní stánky, konstrukce a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů.
Ustanovení odstavce § 79 odst. 2 se nevztahuje na záměry, pro které je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
Tyto stavby v souladu se zněním § 103 odst. 1 stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.
Stavby, které nevyžadují žádné povolení stavebního úřadu, musí splňovat vždy
všechny podmínky uvedené pod jednotlivým písmenem.
Další stavby, které také nevyžadují žádné povolení stavebního úřadu.
Podle § 79 odst. 2 stavebního zákona to jsou:
a) informační a reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2 umisťovaná mimo
ochranná pásma pozemních komunikací,
b) stožáry pro vlajky do výšky 8 m,
c) povrchové rozvody nebo odvody vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla,
d) signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely, body seismické monitorovací sítě,
e) podpěrné konstrukce dopravního značení a zařízení pro provozní informace
na pozemních komunikacích,
g) propustky na neveřejných účelových komunikacích,
h) cirkusové stany a scénické stavby pro film, televizi nebo divadlo,
22
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i) sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace sloužící k připojení sousední nemovitosti,
j) antény do výšky 8 m včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení umisťované samostatně na pozemku nebo na budovách,
k) oplocení lesních školek, oplocení zřízené k ochraně lesních porostů před zvěří na lesních pozemcích a oplocení dřevin vysazených za účelem založení územního systému ekologické stability, která jsou bez podezdívky, přičemž nesmí dojít k omezení provozu na pozemní komunikaci nebo k přerušení turisticky značené trasy,
l) stavby pro hospodaření v lesích a stavby pro výkon práva myslivosti
do 30 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení,
m) důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech
a skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru státní báňské správy podle horních předpisů,
q) stavby mostních vah,
r) přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné
veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky,
s) výměna vedení technické infrastruktury, pokud nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma.
Musí stavby, které od stavebního úřadu nevyžadují žádné povolení, splňovat některé další požadavky?
I na stavby, které nevyžadují žádné povolení stavebního úřadu, se vztahují určitá pravidla (musí splňovat určité náležitosti), například:
každá stavba či stavební záměr umisťovaný v zastavitelné ploše nebo v zastavěném území obce musí být vždy v souladu s platným územním plánem,
případně s regulačním plánem.
Dále musí respektovat požadavky stanovené příslušnými předpisy pro veřejnou
technickou infrastrukturu, tzn. splnit podmínky vlastníků, příp. správců nadzemních a podzemních sítí – elektrické energie, plynu, vodovodních a kanalizačních
řadů, teplovodní sítě, veřejné komunikační sítě, apod.
V případě, že pro stavbu stavebník potřebuje realizovat nový sjezd nebo upravit
stávající, je nutné si předem vyžádat příslušné povolení od silniční správního úřadu (v případě místních komunikací Obecní úřad Hostěnice, v případě krajské silnice MěÚ Šlapanice).
V případě, že stavebník uvažuje umístit stavbu na lesním pozemku nebo
v ochranném pásmu lesa, musí předmětný záměr projednat s orgánem státní spráHOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2020
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vy lesů – MěÚ Šlapanice, odbor životního prostředí (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů).
Podle § 152 odst. 1 stavebního zákona je stavebník povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru, například zřízení reklamního zařízení. U staveb prováděných svépomocí je stavebník rovněž povinen
uvést do souladu prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném
předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.
Doporučujeme a vyzýváme všechny, aby při plánování jakéhokoliv stavebního záměru navštívili předem stavební úřad a tam se informovali, zdali jejich záměr podléhá nějakému „povolení“ a následně se řídili názorem stavebního úřadu.
Předejdou tak nepříjemnostem spojeným s případným zjištěním nelegální („černé“) stavby a její nesnadné dodatečné legalizaci.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Informace o odpadech
• Sběrné místo v areálu ČOV je otevřeno každou lichou sobotu v době
od 9.00 do 11.00 hod.
Co je možné zde uložit:
- zpětný odběr kompletních elektrozařízení
- použité žárovky, zářivky, apod.
- velkoobjemový komunální odpad, který musí být rozložený tak, aby zabíral v kontejneru co nejméně místa
- jedlý olej bez příměsí dalších látek, např. vyjetých olejů, atd.
- kovový odpad.
Nebezpečný odpad, velký bioodpad a stavební suť jsou vybírány nepravidelně
a o jejich odběru jste pravidelně informování komunikačními kanály obce.
• V obci jsou 4 sběrná hnízda pro tříděný odpad – plasty, papír, bioodpad, sklo
(u ČOV, vedle samoobsluhy na návsi, v parčíku u Baršů, na Kopečku). Papíro24
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vé kartony a obaly je třeba pošlapat nebo rozřezat tak, aby se vlezly do kontejnerů, stejně tak ukládejte do kontejnerů na plast sešlapané obaly. Ušetří se
tak místo v kontejnerech a zamezí se neustálému povalování pytlů s plasty
a papírových krabic kolem kontejnerů.
• Pneumatiky se v obci nevybírají !!! Je možné je ukládat zdarma na místě zpětného odběru, viz. https://www.eltma.cz/sberna-mista#map.
• Na šesti místech v obci byly instalovány zásobníky na igelitové sáčky určené
k ukládání psích exkrementů.
• Do kanalizace a následně ČOV nepatří vlhčené hygienické ubrousky, dámské
vložky, dětské pleny a další odpad.

Děkujeme vám, že třídíte odpad a zároveň vás vyzýváme k dodržování zásad třídění a nakládání s odpady, ať už se jedná o odpad,
který skončí v ČOV, v barelech na olej nebo odpad určený do kontejnerů (plast, papír, sklo, bioodpad). Tím, že třídíme odpad, chráníme
životní prostředí pro další generace.

Obec Hostěnice
00488151

31,733 tun
854 492 MJ
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Srdečné blahopřání k významnému životnímu jubileu:
Jubilanti
červenec
Zdeněk Zahradník 70 let
Ilona Zavadilová 70 let
srpen
Ludmila Kousalíková 75 let
Alice Filoušová 70 let
Josef Filouš 70 let
Narozené děti
listopad 2019
Filip Havel
duben 2020
Jonáš Pilch
Ema Němcová
Úmrtí
březen
Břetislav Smílek
Růžena Debnárová
za ohlašovnu evidence obyvatel OÚ Hostěnice

ŠKOLSTVÍ
Mateřská škola Hostěnice
Oslava Dne dětí ve školce
V pondělí 1. června jsme oslavili Mezinárodní den dětí. Po svačině se děti rozdělily do skupinek po pěti a postupně obešly celou zahrádku a splnily úkoly od každé paní učitelky. Na chodníčku u budovy školky děti prošly slalom mezi velkými
26
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kostkami a nesly na lžičce míček. Vedle si
vyzkoušely chůzi na dětských chůdách,
u schodů házely velkým míčem na koš,
u jabloně skákaly v pytli a nejsladší úkol byl
připraven na hrazdě – děti poslepu odstřihovaly velké barevné bonbonky s překvapením uvnitř. Za každé splněné stanoviště dostaly děti razítko a po vyplnění všech
5 úkolů získaly kapsičku s ovocnou přesnídávkou. Celou oslavu jsme zakončili povídáním, co se komu líbilo a podařilo a připili jsme si ovocným dětským šampaňským.
Všechny děti se zapojily, vyzkoušely si úkoly a mají od nás velikou pochvalu.
Mgr. Lenka Sedláková

Základní škola Mokrá-Horákov
Škola v době koronavirové
Když 10. března Vláda ČR oznámila uzavření škol, většina pedagogů a rodičů
věřila, že nejpozději po Velikonocích se děti opět sejdou v lavicích. Jen ti největší
skeptikové by hádali, že některé už se do tříd v tomto školním roce nepodívají,
jiné jen dobrovolně a za přísných hygienických opatření. Jakékoliv predikce
termínů nebyly vzhledem k rychlému vývoji pandemie možné, informace se nám
nedostávaly ani z Vlády, ani z MŠMT. Takovouto situaci ještě české školství nezažilo,
a tudíž chyběly zkušenosti, o které by bylo možné se opřít.
Počáteční chaos ale nakonec vystřídal jakýsi řád a organizace, kterou jsme
nejen my, ale většina škol, průběžně vylepšovali a měnili dle aktuální situace.
Koronavirová krize nám ukázala, že jakékoliv dlouhodobější plánování postrádá
smysl a že je třeba být flexibilní, schopni operativních opatření. Technika dostala
nový, výraznější rozměr svého významu, v současnosti jistě nezastupitelného.
Covid-19 nám připomněl, že bez moderních technologií už si dnes neporadíme.
Neznamená to, že my nebo děti máme celý den sedět u počítače a dívat se
do monitorů, ale že nám může být skvělým pomocníkem a zprostředkovatelem
kontaktu s ostatními, když ten osobní není možný.
A právě o tuto skutečnost se mohlo opřít české školství. V naší škole již několik
let využíváme systém Bakaláři, který funguje jako elektronická žákovská knížka,
komunikační kanál mezi rodiči a školou i jako školský administrativní systém.
ZŠ Mokrá-Horákov se rozhodla svoje možnosti distanční výuky rozšířit pomocí
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2020
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nástrojů Google Classroom a Google Meet. Ohlasy z řad pedagogů i rodičů byly
po zaběhnutí nového systému vzdělávání na dálku veskrze kladné. Přehlednost
učiva, zadávaných úkolů a jednoduchost jejich odevzdávání i možnosti zpětné
vazby byly velkým kladem ve výuce, s jejíž podobou neměl dosud nikdo zkušenosti.
Google Meet poskytuje možnost on-line videokonferencí, v jejichž podobě nabízeli
učitelé konzultace, případně ucelené výukové bloky. Výuka na dálku s sebou nese
i řadu úskalí. Škola si je vědoma nerovnosti materiálních i sociálních podmínek
žáků. Až na ojedinělé výjimky se však drtivá většina žáků naší školy mohla alespoň
v minimální míře on-line výuky účastnit. Problematickou zůstává také objektivita
výsledků žákovských prací. Podstatnou se stala aktivita žáků, jejich komunikace
s učitelem.
S postupným uvolňováním opatření byla škola nucena přizpůsobovat „zajeté
koleje“ novým okolnostem. Nejprve byli od 11. května do školy povoláni žáci
devátého ročníku, kteří se chystali na přijímací zkoušky. Ve dvou dnech v týdnu,
vždy po dvou blocích, se tak mohla jejich příprava zintenzivnit. 25. května se pak
k deváťákům přidalo i sedm skupin žáků prvního stupně. Navzdory prohlášením
ministra školství, že žáci druhého stupně již do škol v tomto školním roce
nenastoupí, bylo povoleno, aby se socializačních aktivit ve škole účastnili i oni.
Vzhledem k prostorovým a personálním možnostem školy a také vzhledem k nadále
probíhající vzdálené výuce škola pro
zájemce zorganizovala jedno či dvě
setkání s třídním učitelem, opět vše
za přísných hygienických podmínek,

a to v počtu maximálně 15 žáků.
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Přes všechny překážky a jen
omezenou možnost potkat se
osobně jsme ale pokračovali v řadě
dlouhodobých a tradičních školních
akcí. Žákovský parlament nadále
organizuje sběr plastových víček
a nutno dodat, že už jich máme
naskladněno doslova hromadu. Sběr
starého papíru byl z pochopitelných
důvodů odložen na podzimní
termín, ale od toho si slibujeme
rekordní váhu. Aktuálně byla
uspořádána fotosoutěž „O nejhezčí
roušku“, jejíž výsledky, stejně jako
vítěze tradiční básnické soutěže, se
dozvíte ve Školním půlročníku. I ten
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vydáme v této nelehké době a naši žáci ho dostanou společně s vysvědčením
26. června.
Závěr školního roku je vždy hektický, plný výletů, exkurzí, škol v přírodě, ale
také zkoušení, písemek a vylepšování známek. Letos tak tomu nebude. Všechny
naše školní akce byly zrušeny. Děti přišly o mnoho zážitků, zkušeností a legraci
s kamarády. Všechny vědomosti a znalosti jistě doženou v následujícím školním
roce, ale dny a hodiny, kdy mohli něco nového objevovat na výletech, ukazovat
svoje dovednosti na sportovních kláních a osobnostně se rozvíjet v interakci
s vrstevníky i dospělými jsou ztraceny. Obzvlášť prvňáčci si nemohli plnohodnotně
užít svůj první školní rok a naopak deváťáci si nemohli užít ten svůj poslední půlrok,
kdy po přijímačkách jsou „pány školy“ a nic je nerozhází. Snad v budoucnu bude
vše vynahrazeno.
V neposlední řadě se sluší poděkovat. Poděkovat zřizovateli za poskytnutou
pomoc a podporu. Poděkovat Školské radě za podnětnou diskuzi ve vztahu
k vzdělávání na dálku a tvorbě školních skupin. Poděkovat všem učitelům
a asistentům pedagoga, kteří se ze všech sil snažili, aby výuka probíhala co možná
nejlépe, poděkovat nepedagogickým pracovníkům, kteří šili tolik potřebné roušky.
Poděkovat všem rodičům, kteří byli nápomocni, suplovali učitele doma a pomáhali
tak svým dětem, a poděkovat všem našim žákům, kteří se i na dálku snažili plnit
svoje školní povinnosti a něco se naučit. Věříme, že nejvíc se toho ale naučili z krize
jako takové.
Koronavirová krize nám všem ukázala, že bychom si měli vážit věcí, které jsme
považovali za samozřejmé, protože ony tak samozřejmými být nemusí, že být sám
u počítače nemusí být vždy lepší než jít do školy, že učivo je nějaké lehčí a snad
i zábavnější, když se učím ve škole se spolužáky. Zkrátka, že ta škola není tak špatná.
Přání pevného zdraví už nevnímáme jako prázdnou formulaci, dostalo pro
nás plnovýznamový a naprosto konkrétní rozměr. Přejeme tedy všem především
pevné zdraví a krásné léto plné odpočinku.
Základní škola Mokrá-Horákov
Učíme se na školní zahradě
Před dvěma roky jsme na zahradě Základní školy Mokrá-Horákov zahájili
realizaci projektu Mokerská učebna pod otevřeným nebem. Projekt přinesl mnoho
nových prostředků. Mezi nejpřínosnější patří výsadba devíti nových stromů,
výstavba 30 m2 vyvýšených záhonů, pocitový chodník, zabudování meteostanice
pro pozorování počasí a mnoho jiných didaktických pomůcek (publikace, určovací
klíče aj.), zahradního nářadí nebo třeba badatelské batůžky s vybavením pro
pozorování přírody.
Do veškerých zahradních úprav jsme zapojili žáky především v hodinách
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pracovních činností. Největší práci nám daly vyvýšené záhony, které jsme natírali
kvůli odolnosti a kde si žáci vyzkoušeli pokládání jednotlivých rostlinných vrstev,
včetně vrstvy 10 tun kompostu s hlínou. Na zahradě jsme mimo jiné srovnali terén,
usadili kompostéry a začali využívat
nádrže na dešťovou vodu ze střechy
zahradního altánku.
Co bylo tedy cílem tohoto
projektu? Chtěli jsme vytvořit
inspirativní zázemí, které bude žákům
sloužit jako prostor pro venkovní
výuku nejen pěstitelských a jiných
praktických činností, ale třeba i pro
výuku cizích jazyků či četbu. Zahrada
měla být také místem, kde se dá
opéct špekáček u ohniště, strávit
Zahrada dříve
společné chvíle se spolužáky, nebo
jen nabrat síly v zeleni, na čerstvém
vzduchu v průběhu dne. Z mého
pohledu ale také místem klidu
a relaxace.
Když nyní stojím na zahradě,
vidím zahradní altánek, kde mohou
žáci posedět při výuce kteréhokoli
předmětu, vidím záhony plné
zeleniny a bylinek, pocitový
chodník pro rozvoj smyslového
vnímání, rozkvetlou louku plnou
Děti při práci na úpravách zahrady
různorodého kvítí, okrasné květiny
a stromy. Vidím celkově krásný
a příjemný prostor pro poznávání
a rozvoj žáků. Myslím, že se nám to
povedlo, a věřím, že školní zahrada
najde své využití ve výuce mnohých
předmětů.
Ráda bych zde proto vyjádřila své
velké díky panu řediteli, všem žákům
a učitelům, kteří se na projektu
podíleli, především velké díky
současným 7. ročníkům. Také děkuji
obci Mokrá-Horákov za poskytnutí
Zahrada po renovaci
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rostlinného materiálu do vyvýšených záhonů a spolku Rezekvítek za celkové
vedení a podporu projektu.
V proměnách samozřejmě pokračujeme dál. Na zahradě totiž nikdy nuda nebyla,
není a nebude. Práce na zahradě nikdy nekončí.
Zahrádkaření zdar!
Mgr. Ivana Cholková

Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ
Činnost klubu seniorů
Činnost jsme zahájili v únoru tradiční Ostatkovou zábavou, na které se pochovávala BASA.
Díky manželům Dostálovým, kteří se starají o přípravu a hladký průběh akce,
za což jim patří veliký dík, byla akce velmi zdařilá. Na „Basu“ přijde i hodně mladších
spoluobčanů, kteří se tak mohou přesvědčit, že i ve zralém věku se dokážeme bavit
i dělat si ze sebe legraci.
Hned druhý den hasiči pořádali ostatkovou obchůzku obcí
a večer maškarní ples.
V rámci tradice jsme se rozhodli jako každý rok obohatit
akci naší maskou. Letos jsme
vyrazili jako kočky a kocouři. Užili jsme si mnoho legrace a dokázali těm mladým, že
ještě nepatříme do starého železa. Obě akce jsme si náramně užili.
Od 17.3. byl vyhlášen nouzový stav a od této chvíle jsme
se nescházeli. Zrušena byla
i taneční zábava s kapelou Melodie i vycházky k rybníkům.
Následující měsíce máme
v plánu vycházky i opékání špekáčků v lomu, posezení
v OC.
Výbor Klubu seniorů Hostěnice
Výlet seniorů
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Hostěnické Boubelky
Myslím, že naše činnost byla podobná jako u všech sdružení. V podstatě žádná. Se zákazem sdružování není
možné cokoliv organizovat. A tak jsme
se snažily přežít a pomoci dle vlastních
sil. Paní Fanuška Kochová se účastnila šití roušek, paní Mirka Šotnarová se
účastnila celostátní akce paličkování Srdce díků pro naše zdravotníky.
O šití roušek jsme již mluvili a obdivovaly jsme všechny, kteří přiložili operativně ruce k dílu a zachraňovali vážnou situaci s nedostatkem roušek.
Chtěla bych ještě poděkovat paní starostce a místostarostce za úžasnou péči
o to, aby každý, kdo projevil zájem, měl
od obecního úřadu několik roušek přímo do domu a to nejen těch ušitých, ale i speciálních pro návštěvu zdravotnických
zařízení a jiných, z hlediska koronaviru, problematických míst. A před místním odchodem byly dále k dispozici komukoliv potřebnému. V jiných městech a obcích to
nebylo pravidlem, spíše výjimkou. Ani naše maminka, která žije v domě s pečovatelskou službou, takové vymoženosti neměla.
Akce paličkování srdíček, jako poděkování pro naše zdravotníky byla vyhlášena celorepublikově v Litvínově. Paličkovalo se v celé republice a celkem se udělalo
skoro 5000 srdíček, které byly předány dle regionů do nemocnic. V naší oblasti bylo
sběrné místo v Brně, kde se sešlo téměř 500 srdíček a ty byly odevzdány do Fakultní nemocnice Bohunice.
Ve zvláštní době koronaviru se projevilo dobré srdce a lidství na správném místě.
Mirka Šotnarová

Z činnosti Spolku Přátel sportu Hostěnice
Vzhledem k vyhlášeným ochranným opatřením z důvodu koronavirové epidemie jsme museli několik akcí plánovaných na jarní měsíce zrušit či přesunout
na jiný termín.
Velikonoční hrkání proběhlo v upraveném režimu, kdy jsme místo hromadného průvodu obcí zvolili variantu hrkání před domem, na zahradě či balkoně. Hrkačky, řehtačky i klepačky pak byly v tradičních časech slyšet po celé obci. Těm,
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Cyklovýlet sportovního kroužku

kteří si ještě nepořídili vlastní,
jsme je rádi půjčili. Zcela zrušit jsme však museli Velikonoční zábavu a přerušen byl
až do konce května sportovní kroužek.
Provoz kroužku pro děti
na sportovištích na Pastviskách stále není možný. Vzhledem k počtu malých sportovců a přetrvávání hygienických opatření jsme se rozhodli celý červen věnovat
cyklistickým výletům po okolí. Doufejme, že po prázdninách bude již situace klidnější a vrátíme se na hřiště.
I přes probíhající nouzový stav jsme organizovali sběr železného šrotu v obci
i na Lhotkách. Podařila se nám také kompletní výměna božích muk a nové lavičky
na křižovatce na Kopečku. Tam zbývá osadit sošku Panny Marie a dokončit terénní úpravy. Do dřevěné konstrukce i betonových základů jsou pro budoucí generace ukryty schránky s časopisy, denním tiskem, flashdisk s fotografiemi obce spolu
s několika vydáními obecních zpravodajů a láhev hostěnické slivovice.
Na přelomu května a června jsme uspořádali noční stezku odvahy pro děti
a po odložení termínu se i účastnili akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. O obou akcích se dočtete v jiné části tohoto Zpravodaje.
Za Spolek Přátel sportu Hostěnice Jan Skřivánek
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2020
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Rodinné centrum Broučci
V jarních měsících se maminky s malými broučky bohužel neměly možnost v RC
Broučci společně setkávat a realizovat tak naplánované velikonoční tvoření. Letošní Velikonoce se přesto neobešly bez rodinné pohody, pečení, zdobení a jiné činnosti s našimi ratolestmi.
V průběhu léta bychom rády za spolupráce Obce a skautů zvelebily prostor před
klubovnou a dopřály venkovní vyžití a aktivity našim dětem i v teplých prázdninových dnech.
Na podzim 3.10.2020 se bude konat již čtvrtý ročník Drakiády a tímto vás a děti
srdečně zveme na tradiční pouštění draků a opékání špekáčků.
Nyní se začínáme opět scházet každé úterý a čtvrtek od 9:00 do 12:00 a těšíme
se tak i na nové členy, kteří ještě nestihli mezi nás zavítat.
Aktuální informace a program najdete na facebookových stránkách www.facebook.com/broucci.
Přejeme krásné a pohodové léto.
Za RC Broučci Valerie Galová a Linda Vaňková

Stezka odvahy
Po dlouhém čase stráveném v karanténě jsme se rozhodli “zahájit” činnost sportovního kroužku něčím speciálním. A to nejen pro děti z kroužku, ale
pro všechny dětské zájemce. Rozhodli jsme se totiž navázat na jednu z tradic, která tady byla dlouhá léta, ale trochu už z kalendáře akcí zmizela. Stezku
odvahy tu dřív pořádaly holky ze sdružení Spirála. Inspirací nám také bylo vyprávění o tom, jak pan Filouš kdysi pro
místní děti pořádal výbornou stezku odvahy. Protože součástí tohoto vyprávění byla i historka o ztraceném dítku, rozložili jsme na celou trasu asi 150 svíček
v zavařovacích sklenicích tak, aby bylo
vidět od jedné k druhé. Na kritická místa, kde by bylo možné sejít z cesty, jsme
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Strašidla ze stezky odvahy
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rozestavili strašidla, která dohlížela na případné „kufrující”.
Která strašidla na stezce odvahy na malé odvážlivce čekala? Vodník - prý nejhodnější strašidlo. Prosil děti, aby mu neplašily ryby a nepřevrhly hrníčky s dušičkami.
Dvojice bílých paní s oduševnělými a lehce zasněnými výrazy. Úskočná indiánka,
která vylekala i mě svým bojovým křikem, když jsem šel kontrolovat svíčky, jestli nám všechny hoří. Mrtvola chlapíka se sekerou “zatnutou” v hrudi. Hejkal známý
i z našich ostatků. Smrťák s černou kápí a bledým obličejem, který v převleku došel až domů. Dvojice lesních vil (či bludiček?) doprovázející své tance po špičičkách
trav hudební produkcí. Čarodějnice zcela tajemně a nesrozumitelně ječící. Čert připomínající dětem nesplněné sliby svatému Mikuláši a nakonec zbloudilý salutující
voják z Napoleonovy armády.
Předpokládali jsme velkou účast dětí i rodičů, ale až takovou ne. Musím proto
všem, kteří pomohli stezku odvahy uspořádat a strávili v lese i na startu u hřiště
spoustu svého volného času, ještě jednou a hodně poděkovat. Bez nich by se akce
nedala uspořádat. Věříme, že se dětem, které takto mohly oslavit svůj svátek, i jejich rodičům akce líbila.
Za SPSH a dobrovolné organizátory
Jiří Marek

Ze skautské činnosti
V posledních třech měsících i nás zasáhla pandemie. Začátkem března Junák pozastavil činnost. To pro nás znamenalo, že jsme se nemohli potkávat na schůzkách,
zrušily se výlety, střediskové akce jako Vozembouch nebo oceňování byly přesunuty na podzim. I přesto náš skautský oddíl omezeně fungoval.
Schůzky probíhaly online, kde jsme převážně
hráli hry a povídali si,
abychom spolu byli aspoň v nějakém kontaktu. Navíc jsme starším
skautům
pravidelně
posílali krátká, zábavná
a naučná videa. Když se
uvolnila opatření a my
se konečně mohli potkávat na schůzkách. Ty
Tvrdý táborový trénink
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probíhaly ve ztížených podmínkách. Děti musely nosit roušky, dezinfikovat se, dodržovat rozestupy. Nyní už probíhají schůzky normálně, chystáme výlet a o prázdninách valíme na tábor.
Croo, rádce skautů a skautek

Uklidíme Hostěnice
Rozhodli jsme se nečekat na oficiální podzimní termín akce „Uklidíme Česko“. Ta
byla díky omezení možností se setkávat ve větších počtech odložena z tradičního
dubnového termínu až někdy na podzim. V některých okolních obcích akce proběhla i v době zpřísněných pravidel pro pohyb venku, ale v takových podmínkách
jsme akci uspořádat tehdy nechtěli.
Vyrazili jsme proto raději v sobotu 6.6., kdy už se opatření uvolnila a hlavně jsme
měli naději, že bude hezký teplý den. Vyplatilo se nám to. Na úklid v okolí Hostěnic přišla zase kromě „spolkáčů“ i hromada dospělých s dětmi i bez. Všem jim za to
patří velké poděkování, protože odvedli opravdu velký kus práce. Speciální dík patří panu Vlastovi Polákovi, který pytle naplněné odpadem opět svážel svým pickupem. Každý rok se divíme, jak je možné nalézt tolik věcí vyhozených v našem okolí. Mimo jiné je to nepořádek od výletníků, jako jsou plechovky od nápojů, obaly

Uklidíme Česko
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od oplatků nebo cigaret apod. Zřejmě „nějaká chyba ve výchově“ nás napadá při
těchto nálezech. Co je ale v dnešní době málo pochopitelné, když jsou již poměrně dobře dostupné sběrné dvory, jsou nálezy objemnějšího odpadu. Letošním „výhercem“ je asi elektrická sekačka.
Akce byla tradičně zakončena ve starém lomu v čase oběda, kdy si účastníci
opekli špekáčky a bylo jim k dispozici i něco na zapití. Budeme se těšit na další ročník a přát si, aby proběhl v normální době, bez obav a nacházeli jsme toho ke sběru míň a míň.
Za SPSH Jiří Marek

HOSTĚNIČTÍ SPORTOVCI
V našem pokračování o sportovcích žijících v naší obci, kteří se prosadili alespoň
na republikové úrovni, ať už ve sportu olympijském nebo spíše neznámém, se budeme věnovat v podstatě nejvýznamnějšímu hostěnickému sportovci, bývalému
československému basketbalistovi, který, je zařazen na čestné listině zasloužilých
mistrů sportu.
Ing. Zdeněk Konečný
- 5x mistr Československa
- 4x vicemistr Československa
- 4x účast na Poháru evropských mistrů (1963–1964 - 2. místo)
- 1957–1972 - 170 startů v reprezentačním družstvu
- účast na OH v Římě (5. místo)
kromě basketbalu:
- účast na Univerziádě v Budapešti v týmu plavců - štafeta (1. místo)
Pan Konečný začínal se sportem v Sokole Brno na Kounicově ulici. Rozvíjel se
všestranně, rád lyžoval, plaval, závodně skákal do vody. V 15 letech vyrostl do výšky téměř dvou metrů, a tak bylo jasné, že zůstane u basketbalu.
S úsměvem vzpomíná pan Konečný: „Ne všichni učitelé byli vstřícní k mému
sportování. Často jsem chyběl, docházel později do hodin, a to se jim nelíbilo.
Na vysoké škole jsem měl individuální studijní plán, který mi prodloužil studium
na delší dobu, než bylo běžné.”
Hrál za mužstvo Zbrojovky Brno v dresu s číslem 9, které je jeho oblíbené, a štěstím bylo, že se v tomto mužstvu sešla generace skvělých basketbalistů. On i spousta jeho spoluhráčů tvořili základ československé reprezentace.
Zbrojovka v té době byla nejlepším československým družstvem, celých sedm
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let byla neporažena, patřila i k evropské špičce. Trénovalo se 5x týdně, na soustředěních se nacvičovaly herní systémy.
I k tomu se váže jedna vzpomínka: „Basketbalisté si hlídají protihráče podle obličeje. Hráli jsme s Číňany a zdálo se nám, že všichni jsou úplně stejní. Museli jsme
se naučit, jak na ně hrát.“
A následuje další: „Během Evropských pohárů jsme se přepravovali po Evropě
vlakem. Byly to skvělé chvíle, bavili jsme se, hráli karty.“
Jak se basketbalisté vypořádávali se svojí výškou při ubytování nebo třeba návštěvě kina?
„Občas se stalo, že v hotelu měli standardní délku postelí, tak se prostě odmontovalo čelo, nohy čouhaly a maséři byli připravení.” „Když jsme jednou šli se So-

Zdeněk Konečný v bílém dresu s míčem.

Zdeněk Konečný v tmavém dre- Setkání olympioniků v Hostěnicích. Na fotce se Zdeňkem Konečným Dana Zátopková (atletika), Věra Růsu při akci pod košem.
žičková (gymnastika), František Jursa (cyklistika)
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věty do kina, jeden jejich hráč měřil 2,30 m. Tak se vyšroubovala lavice a on seděl
na zemi.”
Ke konci kariéry byl pan Konečný už profesionálním sportovcem. Po půlročním
působení v Americe hrál 3 roky v rakouské lize a jeden rok v italské lize. Potom putoval do Ostravy a svoji basketbalovou kariéru zakončil v Košicích, kde se mu podle jeho slov velmi líbilo.“ Bydlel jsem na svobodárně s herci Andrejem Hrycem, Edo
Vítkem, Sylviou Turbovou, Peterem Opáleným, to byl jeden permanentní večírek.”
Svoji sportovní kariéru ukončil Zdeněk Konečný, který se sportem procestoval
kromě Austrálie a Nového Zélandu celý svět, ve 36 letech.
Poznámka autorky:
Byl nelehký úkol udělat sportovní medailonek s někým, kdo toho tolik prožil. Bylo
těžké vybrat, které vzpomínky zapracovat a které nechat být. Užila jsem si velmi příjemné povídání a můžu říct, že pan Konečný je studnicí zajímavých a vtipných historek ze
sportovního světa. Děkuji za to, že jsem mohla slyšet alespoň některé z nich.
Kateřina Halouzková

HISTORIE
Boží muka na Kopečku
Členové Spolku přátel sportu v Hostěnicích provedli v obci i v okolí řadu užitečných a zajímavých akcí. Poslední takovou akcí bylo obnovení boží muky, úprava
okolí a instalace lavičky na Kopečku. Přispěli tak k udržení jedné z tradičních drobných památek a vzniku dalšího zajímavého místa v naší obci.
Od kdy jsou tato boží muka na Kopečku? Kronikář Kopecký uvádí na prvních
stránkách obecní kroniky v r. 1922 toto: „u chodníčku, kterým se chodí na Jezera,
je dřevěný sloup, na kterém je malá dřevěná kaplička se soškou Panny Marie. Kdy
a kdo boží muka postavil, není známo, ale dle pamětníků tam je snad 100 let“. Tolik
místní kronikář. Sloup pochopitelně časem uhnil, ale vždy ho místní občané znovu postavili a časem pak byla kaplička nahrazena dřevěnou skříňkou a soška svatým obrázkem.
Pan Pavel Boudný ve svých pamětech dával boží muka na Kopečku do souvislosti s dávnou událostí, která byla popsána v pamětní knize tehdejším učitelem
Františkem Kruttakem. Pan Pavel Boudný zdůvodňoval svou domněnku tím, že
boží muka byla postavena poblíž chodníčku, kterým děti do Pozořic chodívali. Tato
pamětní kniha byla vedena od r. 1872. Učitel Kruttak k této události uvádí: „Škola v Hostěnicích byla založena odtržením od farní školy pozořické na základě této
pravdivé události: Hostěnický žák Jan Kousal, který ze školy pozořické domů šel, čili
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Jak vznikala socha sv. Anny při obnově božích muk

se vracel, posud se ještě nevrátil a v Hostěnicích dostatečný počet žáků pro samostatnou školu se shledav, pročež na základě dvouch slavných c.k. krajských komisí samostatná excurední škola zřízena byla a začátkem školního roku 1858/59, totiž
od 1. září 1858 se v Hostěnicích vyučovati počalo.“ Do pozořické školy chodily tedy
místní děti do r. 1858 a popsaný případ se tak mohl stát někdy před tímto rokem.
Václav Dostál

HÁDANKA
Správné řešení minulé hádanky na místo, které bylo změněno v důsledku kůrovcové kalamity, je vidět na následující fotce ze současnosti. Dnes už je v místě oplocenka. A správná odpověď byla: jedná se o místo cca 100 m za studánkou v lokalitě Napajedla.
40
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Další fotografie ukazuje místo, které opět všichni známe, ale dnes už tam tento
krásný domek nestojí a je nahrazen jiným. Poznáte kde to je? Tipy na místo můžete
psát na e-mail: zpravodaj@hostenice.cz. Na výherce čeká malý dárek.

Redakční rada
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2020
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HOSTĚNICKÉ RECEPTY
Grilované kuřecí maso v domácí marinádě
O recept se podělil Jožin Stupárek, kterému tímto děkujeme za inspiraci :-)
Co potřebujeme:
- kuřecí maso
- 1 vejce
- olej
- šťáva z poloviny pomeranče
- sůl
- 1 polévková lžíce sójové omáčka
- 0,02 bílého vína
- provensálské koření
- koření (grilovací, na steaky… dle chuti)
Postup na marinádu: 1 vejce šleháme a přiléváme postupně olej, až vznikne tužší hmota - „majonéza”. Ta se osolí, přimícháme šťávu z poloviny pomeranče, 1 lžíci
sójové omáčky, provensálské a další koření a bílé víno.
Maso se osolí a okoření dle chuti, naloží do marinády a nechá se odležet. Je možné nejen grilovat, ale i udělat jako minutku na pánvičce.

DUCHOVNÍ OKÉNKO
UDÁLOSTI VE FARNOSTI
ANEB DUCHOVNÍ OKÉNKO TROCHU NETRADIČNĚ
Vymalovaný presbytář pozořického kostela
Původně jsem chtěl opět napsat nějaké to duchovní zamyšlení, jak už to tak obvykle dělám. Jenomže vzápětí jsem si uvědomil, že by bylo také určitě dobré informovat všechny o tom, jak jsme teď za poslední měsíc pohnuli s výmalbou kostela. A když jsem si poskládal dohromady, co všechno se vlastně v relativně krátkém
čase událo, pochopil jsem, že toto je duchovní okno rovnou do nebe!
A tak poslyšte, co vám musím vyprávět! Je za námi totiž první ze tří etap výmalby interiéru našeho kostela. A jak to všechno proběhlo? Snad každý ví, že na počátku každého stavebního díla musí být pořádná papírová předehra, zvláště když je
stavba památkově chráněná. Celé akci tedy nejprve předcházela asi půlroční administrativní schvalovací operace, jak už to v dnešní době bývá. Ta v sobě zahrnovala jednání s biskupstvím, se stavebním úřadem, s památkáři, bylo třeba udělat průzkumy sanační a restaurační, bylo třeba skloubit termíny, výběr firmy a vše pěkně
zkoordinovat. Bylo potřeba si pěkně počkat, ale pak už to šlo velmi rychle. V úte42
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rý 12. května v dopoledních hodinách naběhla početná skupina ochotných mužů
do určeného prostoru, aby se vše na malování připravilo. Nejsvětější svátost byla
přemístěna na boční oltář, kde bývá o Vánocích Betlém. Bylo třeba sundat ze zdí
obrazy a plastiky, vypojit lampy podél stěn, odnést oltář, starými koberci zakrýt
podlahu, uklidit od svatostánku anděly na bezpečné místo a ten zakrýt igelitem.
Svatí biskupové vedle oltářního obrazu byli na čas zproštěni svých pastýřských berel, ale mitry jsme jich nechali. Hned na druhý den se začalo navážet a stavět lešení – podél stěn až po klenby, kde byla vytvořená vodorovná plošina. Z ní ještě bylo
potřeba vztyčit plošinu menší – pohyblivou, aby se dalo dostat až ke stropu. A pak
už mohli nastoupit malíři. Pracovali pilně každý pracovní den a dílo jim šlo pěkně
od ruky. Co se týče barevnosti, tak po dohodě s památkáři a na základě stratigrafického průzkumu, také po vyslechnutí pamětníků a názorů členů farní rady jsme
dospěli k výsledku, který už nyní můžete vidět na vlastní oči nebo alespoň na fotce. Rozhodli jsme se pro změnu „perspektivy“, tedy že barvy budou naopak, než
byly dosud. A také jemnější. Aktivní prvky (sloupy a římsy) jsou tedy barevné – jemně žluté – barva byla zvolena tak, aby ladila s pískovcem soklů na sloupech. Pasivní prvky (plochy stěn) nesou lomenou bílou, která má smetanový nádech. Během
těchto prací se navíc po karanténní době opět otevřel kostel, a tak bylo mnohdy náročně skloubit přibývající počet účastníků bohoslužeb s velmi omezeným
prostorem – jak co do oprav tak co do dodržování i nadále trvajících bezpečnostních opatření (rozestupy, roušky, dezinfekce). Před každou bohoslužbou bylo třeba uklidit. Ale díky neuvěřitelnému nasazení ochotných žen jsme mohli fungovat
i za provozu. Malíři v rámci této etapy zvládli vymalovat ještě tzv. levou boční kapli, tedy prostor vlevo uprostřed kostela (naproti Betlému). Během malování byla
také shozena stará vlhká omítka v celé zadní časti kostela, aby stěny mohly dýchat a prosychat čekajíce také na omítnutí a vymalování v další etapě. Při těchto
pracích bylo třeba vyřešit i další elektrikářské práce. Ještě v sobotu 6. června ráno
byl kostel totálním staveništěm a to natolik, že v předchozí den večer jsme museli
mít mši svatou na dělnickém domě. Ale během sobotního dne přišla doslova kupa
ochotných lidí všech generací: uklízet, vynášet, klepat (koberce), vysávat, zavěšovat, montovat, čistit, stírat a já už nevím, co ještě… Byla to doslova mravenčí práce: Ne co do „titernosti“, ale co do kvantity, kvality a rychlosti. Prostě neuvěřitelné!
Večer v 17:15 se už slavila mše sv. v prostoru, který jako by tak vypadal od vždycky.
Ano, všechno bylo tak, jak dřív, až na jednu „drobnost“: Novotou zářící presbytář!
Všechno jsme tedy zvládli a přečkali, první etapa za necelých 400 tis. Kč je za námi!
Chtěl bych z celého srdce poděkovat všem, kteří se na tomto krásném díle zasloužili! Jsou to nejen ti, kteří jakkoliv přiložili - třeba i jen na chvíli – ruku k dílu, ale
také všichni, kteří ze svých prostředků finančně přispěli. Mnozí nás provázeli také
svou modlitbou a vyprošovali Boží požehnání pro celé dílo. Děkuji na tomto místě
všem zastupitelstvům obcí naší farnosti, že nám přispěli dotací nebo darem. Ale je
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třeba velmi mnoho poděkovat i konkrétním jednotlivcům, kteří si celé toto dílo
vzali na starost a obětovali mu velký kus
svého času, námahy, pečlivé důslednosti a jistě i nervů! Bez nich by to takto neproběhlo. Na prvním místě děkuji Ivoši Sukovatému, který byl vlastně takovým hlavním manažerem a koordinátorem celé akce. S podobným nasazením
se obětovala Lidka Šmerdová, která si
vzala za své úklidovou sekci a také otevírání a zavírání kostela. Jak už bylo zmíněno, muselo se nějaký čas uklízet každý den před bohoslužbou, protože se asi
dva týdny překrývala dvě období: plné
malování a možnost už jít do kostela alespoň ve všední den. A v kostele bylo při-

tom na bohoslužbu vždy čisto! Dále děkuji našim vrchním „osvětlovačům“ Pavlu
Křížovi a Pavlu Ratajovi, kteří využili postaveného lešení, aby doladili svit nově
namontovaných reflektorů. S tím byly spojeny i další elektrikářské práce včetně instalace mikrofonu na kůr a nové zapojení číselníku a telefonu.
Mnozí si už myslí, že je to opravdu všechno. Není to všechno. Co se týče malo44
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vání, jsme ve třetině. 2. etapa je naplánována přibližně na období říjen – listopad,
kdy se vymaluje střední část kostela. A zadní část (vchody a kůr) nás čeká dle plánu
v období únor – březen 2021.
Vnímal jsem, že nás ve farnosti celá tato akce povzbudila a při pomocných pracích (bourání, nošení, stavění, úklid, mytí, atd.) hodně propojila. Zapojily se opravdu všechny generace. A tak jsme rádi, že se pozořický dům Boží stále obnovuje a že
se tato obnova stala opět z velké části viditelnou!
A nyní krátký výhled do budoucna:
První svaté přijímání odloženo
Děti měly letos přistoupit poprvé ke svatému přijímání už v květnu, ale kvůli
nouzovému stavu jsme to odložili až na podzim, konkrétně na neděli 20. září. Dětí
bude letos celkem (i včetně holubických) 32.
Loučení se školou 26. 6. (PÁ)
Tradiční rozloučení se školním rokem bude na farním dvoře od 19 hod. Ministranti připraví program.
Pouť u sv. Anny v Hostěnicích 26. 7. (NE) Mše sv. od 15 hod. u kaple.
Pouť u jezerské zvoničky 2. 8. (NE)

Mše sv. v 7:30 hod.

Pouť v Pozořicích 16. 8. (NE)

Mše sv. 7:30, 9:15, 10:30.
Požehnání ve 14:30.

Hody v Sivicích 23. 8. (NE)

Mše sv. v 7:30 na návsi.

Farní den 13. 9. (NE)
Zveme vás na farní zahradu už teď! Bude jako vždy pestrý program, ale hlavně možnost se potkat! A taky nebude chybět něco dobrého na zub a ještě lepšího na zapití!
Udílení biřmování 3. 10. (SO)
Biřmovanců máme aktuálně 40. Slavnost biřmování bude v sobotu 3. 10. ve 14:30
hod. a přijede za námi pomocný biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul.
Pouť do Sloupa 10. 10. (SO)
Hudební podvečer se sv. Cecílií 22. 11. (NE)
Díky, že jste dočetli až sem! Přeji nám všem krásné léto plné slunce i deště (samozřejmě ve správném poměru), definitivní překonání COVIDu, možnost se někam
podívat, upevnit rodinné a přátelské vztahy a hlavně se nevracet do starých kolejí!
Život nám vždy nabízí možnost se posunout dál, tak toho využijme!
Váš P. Pavel Lacina, farář
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2020
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POZVÁNKY
POZVÁNKA NA TRADIČNÍ MŠI
U KAPLE SV. ANNY
Tradiční mše u kaple sv. Anny se koná
v neděli 26. července v 15 hodin

Všichni občané jsou srdečně zváni.

PŘEHLED AKCÍ
4. 7. 2020

10. ročník amatérského nohejbalového turnaje - Pastviska

25. 7. 2020

Anenská zábava ve starém lomu

26. 7. 2020

Mše svatá u kaple sv. Anny od 15.00 hod

8. 8. 2020

Letní kino – ve starém lomu od 19 hodin, film 3BOBULE

15. 8. 2020

Hostěnické párové hody

29. 8. 2020

Rockfest Hostěnice na Pastviskách

12. 9. 2020

Hostěnické pivní slavnosti na návsi

3. 10. 2020

Drakiáda

v průběhu celého léta Letní tenisová liga - na hřištích na Pastviskách
46
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Pořádá nábor hráčů do mládežnických družstev žáků a přípravek z ročníků:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i mladší

POJĎ S NÁMI HRÁT
Můžeš navštívit naše pravidelné tréninky každé úterý a čtvrtek od 16:30 hodin.
Zúčastnit se mohou kluci i holky! Všechny zájemce srdečně zveme.
S sebou sportovní oblečení a obuv (kopačky nejsou nutné), pití.
Co nabízíme?



vedení kvalifikovanými trenéry

kvalitní zázemí v areálu pod Horákovem s travnatým hřištěm a moderními kabinami



v zimních měsících tréninky v tělocvičně ZŠ Mokrá-Horákov

možnost využívat hřiště s umělým povrchem u ZŠ Mokrá-Horákov

Kontakty:
František Galle, tel.: 724 783 454
František Mikulášek, tel.: 737 285 023
e-mail: fc.mokra.horakov@gmail.com
www.fcmokra-horakov.cz

FC Mokrá-Horákov, z.s., 664 04 Mokrá-Horákov, Horákov 201, IČO: 48481777
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SK AUTSK Ý ODDÍL SVIŠT I HOSTĚNICE

Tvrdý táborový trénink

Turnaj v ufobale 6. 6. 2020

Den dětí v mateřské škole
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