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BOUBELKY V NOVÝCH TRIČKÁCH

DIVADLO KLAUNIKA

OBECNÍ PLES

OSTATK Y

Pochovávání basy

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
blíží se slunečné jarní dny a přeji nám všem, ať společně načerpáme dostatek
energie po zimě.
Po dlouhé době jsme si mohli užít dostatek sněhu i v Hostěnicích a zamrzlé ryb
níky. Radovánky na sněhu či ledu už jsou za námi a před mnohými z nás se otevírá
období práce na zahradě, výletů do okolí či jen posezení na zahradě.
Děkuji všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na tvorbě a údržbě ledové plo
chy, spolkům za organizování společensko-sportovně-kulturních akcí a za práci
pro naše spoluobčany. Současně bych ráda poděkovala těm z vás, kteří si udržu
jí své předzahrádky a pomáhají při udržování chodníků před svými nemovitostmi
tím, že si zametou, posbírají odpadky či jen ostříhají zeleň, která omezuje v průcho
du chodcům. Každá sebemenší pomoc prospěje k tomu, že se cítíme na veřejných
prostranstvích příjemněji a radostněji.
Tento rok nás čekají nemalé investice do infrastruktury obce. V měsíci březnu za
počala oprava propustku na Hostěnickém potoce a do konce května, pokud bude
vše bez komplikací, by měla být hotová. Už teď se těším na nově opravený pro
pustek, který snad už všichni známe jen jako mostek v havarijním stavu. Přibude
do naší vesnice další pěkný prvek blízko Hostěnického propadání.
Během roku bychom rádi vysoutěžili a také zrealizovali rozšíření kanalizační
a vodovodní sítě v lokalitě Zadní Kopanina, která jako poslední není odkanalizo
vána. Součástí projektu je i zaokruhování vodovodu v tomto místě a výměna starší části málo kapacitního vodovodu. Protože se jedná o stavby, jež v sobě zahrnují
i velký přesun materiálu a zeminy, chtěla bych Vás všechny požádat o shovívavost
a toleranci při samotné stavbě. Je důležité dbát bezpečnostních pokynů a chovat
se opatrně v blízkosti stavenišť. Na realizaci vodovodu a kanalizace bude navazo
vat obnova místních komunikací v této lokalitě. Zda se to stihne letos či příští rok,
uvidíme.
Stejně jako v předchozích letech jsme i letos podali několik žádostí o dotace tak,
aby se nám naše plány a projekty lépe realizovaly.
Nové vrty a výtlačný vodovod, které obec vybudovala v minulém roce s podpo
rou Státního fondu ŽP, jsou nyní ve zkušebním provozu. Doufejme, že díky tomu
to posílení budeme i nadále soběstační s vlastním zdroji a že nás dlouhodobá su
cha již nebudou tak trápit. Nicméně bude opět záležet na nás, jak budeme hospo
dařit s pitnou vodou a obecně se zadržováním vody v místě. Čím více si vody udr
žíme v krajině, kde žijeme, tím více budeme moci využívat zpětně tyto zdroje vody.
Během prvního čtvrtroku jsme měli možnost se potkat na obecním plese, při
pochovávání basy, na ostatkách, měli jsme možnost si zajít na divadlo, tvořit při ve
černím tvoření, zasportovat si na turnaji ve stolním tenise (Prasátko) či se zdoko
nalit v první pomoci. Všem organizacím patří velký dík za ochotu věnovat svůj čas
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ve prospěch ostatních a věřím, že se tento komunitní duch udrží i do budoucna.
Blíží se doba velikonoční. Všem nám přeji zejména dobrou náladu, chvíle poza
stavení, pevné zdraví a dostatek slunce jak za oknem, tak v duši.
Mgr. Eva Karásková, starostka obce

Rozhovor
Rozhovor s vedoucí skautského oddílu Svišti v Hostěnicích,
Aničkou Brzobohatou
1. Vím, že Svišti slaví letos 10. výročí vzniku skautského oddílu v Hostěni
cích, což je víc než mám let. Víš, kdo přivedl skauty do Hostěnic?
Je to tak, Svišti vznikli v roce 2009. Já jsem u založení oddílu nebyla, líp by tuto otáz
ku zodpověděl asi Rowis. Co vím, tak že o založení oddílu se zasadil Nab, Bedřich Horný,
který oslovoval různá střediska, zda nechtějí v Hostěnicích oddíl založit. Dětí ve věku ko
lem 7 let tu bylo hodně a o skaut tu byl zájem. Oslovil i naše středisko A je to!, které kdy
si vedl. Tam se toho chytli, domluvili vedoucí a udělali první akci. U založení byl Rowis,
Ywende, Fatoo a Wheb. O chvilinku později přišel i Bris, který byl prvním oddílovým ve
doucím. Po dvou letech jsem přišla také já.
2. Jak dlouho vedeš skautský oddíl a kdy jsi začala chodit do skautu Ty?
Já Sviště vedu pátým rokem, oddíl jsem převzala na táboře v roce 2014. Ale působím
tu déle, do Svišťů jsem přišla v roce 2011, kdy jsem se na jednom kurzu potkala s Rowem
a Brisem a domluvili jsme se, že jim budu vypomáhat. Nakonec jsem tu zůstala. V té
době jsem chodila do oddílu v Brně, kde jsem byla snad od druhé třídy. Skautuji dohro
mady už přes 15 let.
3. Proč myslíš, že je dobré chodit do skautu a co Tě na skautu baví?
Myslím si, že skauting toho člověku může dát strašně moc. Samozřejmě se učíme uzly,
rostlinky a já nevím co všechno. To hlavní jsou ale schopnosti a hodnoty, které využijeme
celý život a které člověka posouvají dál. Skauting každého naučí samostatnosti, respek
tu, pomoci druhým. Druhou věcí, který skauting člověku dá, jsou zážitky a přátelé na celý
život. Těžko budeme vzpomínat na to, jak jsme seděli u televize, budeme si pamatovat
na dobrodružství, které jsme zažili na výpravě nebo na táboře. Mě baví ty výzvy a příle
žitosti, které mi činnost ve skautu nabízí. A také se mi líbí, že dělám něco, v čem já osob
ně vidím velký smysl. Jsem ráda, když děti dokážou něco nového, když vidím, jak se posu
nuly. Jak na začátku tábora brečely, že chtějí domů a na konci tábora, že domů nechtě
jí. Tu smysluplnost a radost, to mám na skautingu ráda a to je důvod, proč se mu věnuji.
4. Jaké máš koníčky a co Tě naopak nebaví?
Můj hlavní koníček je skauting. Na nic moc jiného mi nezbývá moc čas. Ráda cestuji,
poznávám nové země, chodím do přírody, do hor. Když mám náladu, zkouším upéct něco
nového. Na Vánoce jsem dělala poprvé vánočku, teď nedávno koblížky. Ale vášnivou ku
chařkou bych se asi nenazvala. A co mě nebaví? Věci ve kterých nevidím význam. A taky
nemám moc trpělivost na různé vyrábění a tak. V tom jsem přesný opak své maminky.
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5. Co studuješ a co máš v plánu do budoucna?
Studuji na Ústavu soudního inženýrství na VUT, obor realitní inženýrství. A co si pod tím
představit? Tvorbu odhadů cen nemovitostí pro banky a jiné instituce, posudky, péči o ne
movitosti a podobně. Studuji poslední ročník, v červnu mě čekají státnice. Takže mě teď
čeká jedna z největších změn, půjdu pracovat. Ráda bych se pohybovala v oboru, kolem
odhadů. A kromě pracovního života mě čeká stavba domečku, to bude také velká výzva.
6. Máš ráda Velikonoce a jak je plánuješ prožít?
Velikonoce v posledních letech moc neprožívám, pro mě jako studenta to znamená
hlavně blížící se zápočty a zkouškové období. Veškeré tradice a mrskání si užiji na stře
diskové výpravě. V pondělí většinou dospávám a odpoledne jedu na návštěvu k rodičům.
7. Máte v rodině další členy, kteří chodí do skautu?
V naší rodině jsou skauti všichni. Jak moji sourozenci, tak i rodiče. Sestra s bratrem skau
tují v Brně a poslední sourozenec je Gersen, který v našem oddíle dělá rádce družiny. Rodi
če oba dva v mládí vedli oddíl, taťka se skautingu věnuje v současnosti i pracovně. Podílí se
na různých projektech, pomáhá střediskům vyhledávat zdroje na financování jejich záze
mí, vyhledává louky vhodné k táboření. I tu naši v Malém Tresném našel on. Ve skautu jsem
se také potkala se svým přítelem, takže předpokládám, že i naše děti jednou budou skauti.
8. Baví Tě jezdit na tábory a jak dlouho na ně jezdíš?
Na tábory jezdím od počátku, co jsem ve skautu. Už jsem jich jako účastník nebo jako
vedoucí absolvovala více, než je prstů na rukou. Vynechala jsem pouze dva roky, kdy
jsem chtěla pauzu, změnu a tyto dvě léta jsem strávila v zahraničí. Tábory mě baví, je to
příjemná změna od pobytu ve městě a chození do školy a práce. Ale je kolem toho také
spousta starostí a zařizování.
Děkuji za rozhovor. Tentokrát se ptala Tonička Karásková

Co se událo v naší obci
1. Divadelní představení
Obec Hostěnice zorganizovala di
vadelní představení divadla Klauni
ka – Don Quijot de la Ancha. Protože se
jednalo o dotované představení, moh
lo být vstupné stanoveno pouze na 30,Kč. Představení bylo povedené, děku
jeme manželům Stupárkovým za mož
nost využít sál v restauraci U Stupárků.
2. Oprava propustku na Hostěnickém potoce
V současnosti probíhá oprava propustku v blízkosti Sportovního areálu Pas
tviska. Zhotovitel Petr Hradský postupuje dle předloženého harmonogramu pra
cí a s obcí se dohodl na tom, že se bude snažit o co nejkratší omezení průjezdu
po mostku tak, aby mohli jak občané, tak výletníci bez problémů využívat tuto tu
ristickou destinaci.
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3. Žádosti o dotace
Obec podala žádosti o dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na opravu elek
trorozvodů v objektu MŠ, výstroj a výzbroj pro jednotku Sboru dobrovolných hasi
čů, dokončení oprav okolí pomníku Osvobození a na dofinancování případné do
tace na místní komunikace z MMR. Dále jsme podali žádosti o dotace z MMR ČR
na obnovu místních komunikací v lokalitě Zadní Kopanina a na opravu propustku.
4. Pasporty kanalizace, vodovodu a uličních čar, projekt Mikroregionu Ro
ketnice
Mikroregion Roketnice získal dotaci na různé pasporty a rozvojové dokumen
ty pro jednotlivé obce mikroregionu z Evropských fondů, Operačního programu
Zaměstnanost s financováním ve výši 95 % z uznatelných výdajů. Obec Hostěnice
bude letos realizovat pasport kanalizace, vodovodu a uličních čar.
5. Dotace na popelnice na plasty k RD
Obec Hostěnice v loňském roce provedla dotazníkovou anketu na zájem o popel
nice na plasty k jednotlivým nemovitostem. Na základě projeveného zájmu se roz
hodla podat žádost o dotaci na pořízení těchto popelnic a zvýšení podílu třídě
né složky na podílu komunálního odpadu. Z důvodu administrativního pochybení
na straně Zpracovatele žádosti o dotaci budeme podávat žádost o dotaci v nové vý
zvě, realizace se tedy posune do příštího roku. Omlouváme se za časovou prodlevu.
Za Obec Hostěnice Eva Karásková

Jarní zátiší z polystyrénových desek

Informace obecního úřadu
Zhodnocení Plánu priorit pro rok 2018
Minulé zastupitelstvo si v roce 2017 stanovilo priority, které chtělo v průběhu
roku 2018 realizovat, vše v závislosti na dostupných financích a možnostech obce.
Z priorit se nám podařilo splnit:
1. Posílení vodních zdrojů – průzkumné vrty a vodovod
- byly vyvrtány a osazeny dvě studny, které budou sloužit jako další zdroje pitné
4
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vody pro obec a vybudován výtlačný vodovod, který přivádí vodu z nových zdrojů
do vodojemu.
2. Vypracování projektové dokumentace na komunikaci, kanalizaci a vodovod
„Zadní Kopanina“
- projektové dokumentace byly zadány a dokončeny na začátku roku 2019.
3. Osvětlení víceúčelového hřiště
- výměna osvětlení víceúčelového hřiště byla zrealizována a celý podzim i zimu
jsme ho již mohli využívat.
4. Výměna mantinelů na víceúčelovém hřišti
- mantinely včetně madel byly nahrazeny novými, kovová konstrukce byla nově
natřena.
5. Revitalizace úpravny vody
- během roku jsme upravili systém hygienického zabezpečení pitné vody tak, aby
bylo spolehlivé a dávkování bylo přesnější.
6. Postupná výměna svítidel veřejného osvětlení po obci
- protože jsme získali za symbolickou cenu svítidla v dobrém stavu, rozhodli jsme se
nepřecházet na LED osvětlení a zůstat u úsporných žárovek a postupně dosloužilá
svítidla vyměňovat za novější kusy.
A co se nám nepodařilo?
Nepodařilo se nám vysoutěžit Zhotovitele na opravu propustku na Hostěnickém
potoce, který by měl kapacitu opravu zrealizovat v roce 2018. Proto jsme opravu
přesunuli na jaro 2019.

Plán priorit pro rok 2019
Zastupitelstvo obce Hostěnice si stanovilo pro letošní rok plán priorit, který se
odrazil v následně schváleném rozpočtu obce.
Mezi hlavní priority, které jsme si zvolili a které bychom rádi v případě
dostatečných financí zrealizovali patří:
• oprava propustku na Hostěnickém potoce
• projektové dokumentace na investiční záměry
1. komunikace, kanalizace a vodovod Zadní Kopanina
2. komunikace a inženýrské sítě k rybníku
3. návrh využití půdy objektu MŠ
• realizace kanalizace, vodovodu a komunikace Zadní Kopanina
• estetizace prostoru kontejnerovišť u objektu samoobsluhy a v parčíku U Baršů
• opravy v objektu MŠ (osvětlení, výmalba, elektrorozvody)
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ROZPOČET OBCE HOSTĚNICE NA ROK 2019
Schválen Zastupitelstvem obce Hostěnice dne 13. 12. 2018 usnesením č. 86/2018.
PŘÍJMY
paragraf položka

0

xxxx

název

částka

Daňové příjmy

12 719 300,00 Kč

2310

Pitná voda

920 000,00 Kč

2321

Odvádění a čištění odpadních vod

920 000,00 Kč

3314

Činnosti knihovnické

1 000,00 Kč

3341

Rozhlas a televize

1 000,00 Kč

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

4 000,00 Kč

3399

Ostatní záležitosti, kultury, církví a sděl. prostředků

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

4 000,00 Kč

3421

Využití volného času dětí a mládeže

2 000,00 Kč

3613

Nebytové hospodářství

90 000,00 Kč

3639

Komunální služby a územní rozvoj

43 000,00 Kč

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

6171

Činnost místní správy

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

20 000,00 Kč

100 000,00 Kč
28 800,00 Kč
5 000,00 Kč

CELKEM PŘÍJMY

20 000,00 Kč
14 878 100,00 Kč

VÝDAJE
paragraf položka název

6

1014

Zvláštní veterinární péče

2212

Silnice

2292

Dopravní obslužnost

částka

10 000,00 Kč
2 950 400,00 Kč
141 800,00 Kč

2310

Pitná voda

2321

Odvádění a čištění odpadních vod

1 400 000,00 Kč
5 656 500,00 Kč

3111

Předškolní zařízení

1 233 000,00 Kč

3113

Základní školy

3231

Základní umělecké školy

82 000,00 Kč
8 000,00 Kč

3314

Činnosti knihovnické

3319
3326

Ostatní záležitosti kultury
Pořízení, zachování a obnova hodnot místních kultur

24 000,00 Kč

3330

Činnosti registrovaných církví

50 000,00 Kč

3341

Rozhlas a televize

10 000,00 Kč

5 000,00 Kč
2 000,00 Kč
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3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

80 000,00 Kč

3399

Ostatní záležitosti kultury a církví

126 300,00 Kč

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

61 000,00 Kč

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

15 000,00 Kč

3421

Využití volného času dětí a mládeže

73 000,00 Kč

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

145 000,00 Kč

3613

Nebytové hospodářství

3631

Veřejné osvětlení

3632

Pohřebnictví

3635

Územní plánování

3636

Územní rozvoj

24 000,00 Kč
146 000,00 Kč
20 000,00 Kč
115 000,00 Kč
45 000,00 Kč

3639

Komunální služby a územní rozvoj

261 500,00 Kč

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

405 000,00 Kč

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

3724

Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

3729

Ostatní nakládání s odpady

3739

Ostatní ochrana půdy a spodní vody

120 000,00 Kč
507 000,00 Kč

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

4359

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

4379

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

5212

Ochrana obyvatelstva

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

60 000,00 Kč
10 000,00 Kč
855 000,00 Kč
10 000,00 Kč

20 000,00 Kč
5 000,00 Kč
15 000,00 Kč
5 000,00 Kč

5512

Požární ochrana

6112

Zastupitelstva obcí

1 168 000,00 Kč

197 000,00 Kč

6171

Činnosti místní správy

1 768 000,00 Kč

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

75 000,00 Kč

6320

Pojištění

30 000,00 Kč

6399

Ostatní finanční operace

6402

Finanční vypořádání minulých let

CELKEM VÝDAJE

600 000,00 Kč
31 000,00 Kč
18 565 500,00 Kč

FINANCOVÁNÍ
paragraf položka název

0

8115

Přebytek hospodaření 2018

0

8124

Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů

FINANCOVÁNÍ CELKEM
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částka

4 500 000,00 Kč
- 812 600,00 Kč
3 687 400,00 Kč
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Výpis usnesení ze zasedání ZO Hostěnice č. 8/2018 dne 13. 12. 2018
Přijatá usnesení:
Usnesení číslo 80/2018
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 8/2018 pana
Ing. et Ing. Jana Mikuláška a pana Jana Dostála, zapisovatelku zápisu paní Růže
nu Debnárovou.
Usnesení číslo 81/2018
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání Zastupitel
stva obce Hostěnice č. 8/2018:
1. Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu
zasedání)
2. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 11/2018
3. Místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů na rok 2019
4. Žádost Farnosti Pozořice o finanční dar na rok 2019
5. Plán priorit obce Hostěnice na rok 2019
6. Rozpočet obce Hostěnice na rok 2019
7. Střednědobý výhled obce Hostěnice na období 2020-2022
8. Rozpočet PO MŠ Hostěnice na rok 2019
9. Střednědobý výhled PO MŠ Hostěnice na období 2019-2021
10. Informace občanům
11. Různé
Usnesení číslo 82/2018
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostě
nice číslo 11/2018. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 2 006 700,- Kč,
na straně výdajů navýšen o částku 675 400,- Kč, financování -1 331 300,- Kč, rozpoč
tové opatření bylo schváleno starostkou obce dne 1.11.2018 (příloha č. 3 zápisu čís
lo 8/2018).
Usnesení číslo 83/2018
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozúčtování nákladů za svoz
a likvidaci komunálních odpadů obce Hostěnice za rok 2017, podle kterých se
stanovuje místní poplatek na rok 2019. Výše poplatku od 1. 1. 2019 se stanovuje
na 500 Kč za osobu a rok a za rekreační objekt a rok.
Usnesení číslo 84/2018
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje finanční dar Farnosti Pozořice na rok 2019
ve výši 50 000 Kč na rekonstrukci vnitřního osvětlení kostela.
Usnesení číslo 85/2018
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje Plán priorit obce Hostěnice na rok 2019.
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Usnesení číslo 86/2018
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočet obce Hostěnice na rok 2019,
na straně příjmů 14 878 100,- Kč, na straně výdajů 18 565 500,- Kč a financování
3 687 400,- Kč. Na straně výdajů je počítáno s neinvestičním příspěvkem zřízené pří
spěvkové organizaci MŠ Hostěnice, okres Brno-venkov na provoz v roce 2019 ve výši
862 000,- Kč. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby
dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, je v kompetenci účetní obce.
Usnesení číslo 87/2018
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje střednědobý výhled obce Hostěnice
na období 2020-2022.
Usnesení číslo 88/2018
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočet PO Mateřská škola Hostě
nice na rok 2019. Zastupitelstvo obce Hostěnice nebude požadovat, aby mateřská
škola Hostěnice, příspěvková organizace, předkládala ke schválení změny schvále
ného rozpočtu na rok 2019.
Usnesení číslo 89/2018
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí Střednědobý výhled PO MŠ Hostě
nice na období 2019-2021.

Výpis usnesení ze zasedání ZO Hostěnice č. 1/2019 dne 7. 2. 2019
Přijatá usnesení:
Usnesení číslo 1/2019
ZO Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 1/2019 pana Ing. et. Ing. Jana Miku
láška a pana Jana Dostála, zapisovatelku zápisu paní Růženu Debnárovou.
Usnesení číslo 2/2019
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání Zastupitel
stva obce Hostěnice č. 1/2019:
1. Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu
zasedání)
2. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 12/2018
3. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 1/2019
4. Schválení inventarizace majetku obce Hostěnice za rok 2018
5. Schválení inventarizace majetku Příspěvkové organizace MŠ Hostěnice za rok
2018
6. Dotace pro rok 2019 - Schválení podání žádostí o dotace MMR:
6.1 DT – podpora obnovy místních komunikací - Žádost o obnovu místních
komunikací Zadní Kopanina
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2019
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6.2 DT – Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury - Žádost
o opravu propustku na Hostěnickém potoce
7. Pronájem obecního pozemku p.č. 184/1 v k.ú. Hostěnice (pod chatou č.e.16)
8. Plán činnosti výborů
8.1 Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2019
8.2 Plán činnosti finančního výboru na období 2019-2022
9. Informace občanům
10. Různé
Usnesení číslo 3/2019
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěnice
číslo 12/2018. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 5 883 000,- Kč, na straně
výdajů navýšen o částku 4 753 200,- Kč, financování - 1 129 800,- Kč. Rozpočtové opat
ření bylo schváleno starostkou obce dne 5.12.2018 (příloha č. 3 zápisu číslo 1/2019).
Usnesení číslo 4/2019
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěnice
číslo 1/2019. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 389 100,- Kč, na straně
výdajů navýšen o částku 3 487 800,- Kč, financování 3 098 700,- Kč. Rozpočtové opat
ření bylo schváleno starostkou obce dne 4.1.2019 (příloha č. 4 zápisu číslo 1/2019).
Usnesení číslo 5/2019
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje „Inventarizační zprávu za rok 2018“ o vý
sledku celkové inventarizace majetku obce Hostěnice podle stavu ke dni 31.12.2018.
Komise nezjistily manka ani škody.
Usnesení číslo 6/2019
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje „Inventarizační zprávu za rok 2018“ o vý
sledku inventarizace majetku PO Mateřská škola Hostěnice podle stavu ke dni
31.12.2018. Komise nezjistily manka ani škody.
Usnesení číslo 7/2019
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje podání žádosti o dotaci od MMR ČR, Pod
pora obnovy a rozvoje venkova, DT Podpora obnovy místních komunikací na akci
Hostěnice, Zadní Kopanina – obnova místních komunikací.
Usnesení číslo 8/2019
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje podání žádosti o dotaci od MMR ČR, Pod
pora obnovy a rozvoje venkova, DT Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní in
frastruktury na akci Oprava propustku na Hostěnickém potoce.
Usnesení číslo 9/2019
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje pronájem pozemku p.č. 184/1 v k.ú. Hos
těnice o výměře 60m2 žadateli panu...................,............... Nájemné činí 960,- Kč za rok.
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Usnesení číslo 10/2019
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí plán činnosti kontrolního výboru
na rok 2019, které budou probíhat v souladu se zákonem č. 128/2000Sb. v platném
znění, Zákon o obcích.
Usnesení číslo 11/2019
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí plán činnosti finančního výboru
na období 2019 - 2022, které budou probíhat v souladu se zákonem č. 128/2000Sb.
v platném znění, Zákon o obcích.

Výpis usnesení ze zasedání ZO Hostěnice č. 2/2019 dne 11. 3. 2019
Přijatá usnesení:
Usnesení číslo 12/2019
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 2/2019 pana
Ing. Václava Čapku a pana Ing. arch. Jiřího Marka, zapisovatelku zápisu paní Růže
nu Debnárovou.
Usnesení číslo 13/2019
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání Zastupitel
stva obce Hostěnice č. 2/2019:
1. Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu za
sedání)
2. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 2/2019
3. Nabytí nemovitosti p.č. st. 157 v k.ú. Hostěnice
4. Nabytí nemovitosti p.č. 139/11 v k.ú. Hostěnice
5. Smlouva o spolufinancování psychologických služeb s městem Šlapanice
6. Poskytnutí úvěru obci Českou spořitelnou a.s. na financování investičních akcí
7. Různé
Usnesení číslo 14/2019
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěni
ce číslo 2/2019. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 2 400,- Kč, na stra
ně výdajů navýšen o částku 2 400,- Kč, financování 0,- Kč. Rozpočtové opatření bylo
schváleno starostkou obce dne 5.2.2019 (příloha č. 3 zápisu číslo 2/2019).
Usnesení číslo 15/2019
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje nabytí nemovitosti p.č. 139/11 v k.ú. Hos
těnice za cenu 176.552,- Kč.
Usnesení číslo 16/2019
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje Smlouvu o spolufinancování psychologic
kých služeb s městem Šlapanice.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2019
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Usnesení číslo 17/2019
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje Smlouvu o úvěru č. 0495086159 u České
spořitelny, a.s. ve výši 4 000 000,- Kč.
Ti z vás, kteří nemají možnost si zápisy z řádných zasedání Zastupitelstva obce Hos
těnice přečíst na stránkách obce https://hostenice.cz/ nebo na kamenné úřední desce
obce Hostěnice, si mohou požádat na Obecním úřadu o vytisknutí anonymizovaného
zápisu z jednání ZO dle sazebníku úhrad OÚ Hostěnice.

Místní poplatky za rok 2019
Místní poplatky vybíráme od 1. 2. 2019, splatnost místních poplatků
do 31. 5. 2019
Místní poplatek ze psů – upravuje OZV č. 1/2013
Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti
do 30 dnů. Jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech je rovněž povinen ohlá
sit do 30 dnů.
Sazba poplatku činí ročně:
1. Za prvního psa 100 Kč
2. Za druhého psa a každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění
a odstraňování komunálních odpadů – upravuje OZV č. 2/2015
Sazba poplatku činí 500 Kč za osobu a rok (u osob s trvalým pobytem v obci),
500 Kč za rekreační objekt a rok (majitelé chat).
Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti
do 30 dnů. Jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech je rovněž povinen ohlá
sit do 30 dnů.
Při bezhotovostní platbě na účet č. 1347844389/0800 uveďte VS 1340 + č.p.
Vašeho RD (např. pro RD č. 1 - VS 1340001)
Majitelé rekreačních objektů – VS 13409 + č.e (např. u č.e. 1 – VS 13409001)
Příspěvek za užívání sportoviště Pastviska, tělocvičny v MŠ, Občanského
centra a RC Broučci
Příspěvek byl stanoven na 200 Kč za osobu a rok, osvobozeni jsou občané
mladší 18 let. Příspěvek se vztahuje na všechny obecní prostory a sportoviště.
Podrobní informace najdete na www.hostenice.cz v sekci „Obecní úřad Místní poplatky”.
Růžena Debnárová
Správce poplatků
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Cena vodného a stočného v roce 2019
Zastupitelstvo obce Hostěnice schválilo na svém zasedání dne 20. 9. 2018 usne
sením č. 51/2018 cenu za vodné a stočné na rok 2019. Částka zůstává stejná jako
v roce 2018.
Vodné:
33,00 Kč bez DPH, cena včetně DPH 15%
37,95 Kč
Stočné:
27,00 Kč bez DPH, cena včetně DPH 15%
31,05 Kč
Celkem za 1 m³: 60,00 Kč bez DPH, cena včetně DPH 15%
69,00 Kč
Lada Pospíchalová, účetní obce

Statistika – evidence obyvatel obce Hostěnice rok 2018
(od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018)
Celkem počet obyvatel - občanů ČR k 31. 12. 2018 je 777.
Cizinců s trvalým pobytem je hlášeno 7,
cizinci s přechodným pobytem jsou hlášeni 2.
Přihlášeno:
Odhlášeno z obce :
Stěhování v obci:
Úmrtí:
Narození :

36
21
6
6
6

Celkem obyvatel:
Dospělí muži:
Dospělé ženy:
Děti (chlapci):
Děti(dívky):

777
291
293
101
92

Růžena Debnárová
odborná referentka OÚ Hostěnice

Volby do Evropského parlamentu se budou konat
ve dnech 24. a 25. května 2019
V obci Hostěnice bude probíhat hlasování v jednom volebním okrsku.
Sídlo volebního okrsku:
Obecní úřad Hostěnice
Hostěnice č.p. 57
664 04 Mokrá
pátek 24.5.2019 hlasování v době od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 24.5.2019 hlasování v době od 8.00 do 14.00 hodin
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Lesy
Lesy jsou věc veřejná. V lese totiž zdaleka nejde jen o dřevo. Lesy produku
jí kyslík. Ochlazují krajinu. Zadržují vodu v půdě, brání povodním, chrání zdroje
pitné vody pro většinu z nás. Zachytávají prach a chrání nás před větrem. Díky
stromům půda netrpí erozí. Říkala jsem si, že by bylo vhodné se zamyslet nad
současnou situací v lesích okolo Hostěnic, kde vidíme na denním pořádku káce
ní stromů ve velkém měřítku. A proč tomu tak je, tak to přenechám povolaněj
ším, aby se nám to pokusili vysvětlit.
Ing. Tomáš Pospíšil, Lesy ČR, s.p., zveřejnil na stránkách Lesů ČR, sp. následu
jící příspěvek:

Dopad klimatické změny
Klimatická změna a kůrovec
„Někteří z nás nazývají současné výkyvy počasí klimatickou změnou a jiní zase
jen dočasným obdobím, které se periodicky opakuje a není nutné se tím nechat příliš
znepokojovat. Ať si o tom myslíme cokoliv, tak je však více než zřejmé, že v přírodním
prostředí dochází ke změnám tak rozsáhlým, že to v minulosti lesníci, zemědělci ani
ochránci přírody ještě nezažili.
Posledních 8 let spadá mezi 10 nejteplejších v historii měření ČHMÚ. Postupné zvy
šování průměrné teploty v našich zeměpisných šířkách a nedostatečná, případně ne
rovnoměrná distribuce srážek v průběhu roku negativně ovlivňuje celkovou vodní bi
lanci v krajině. Snižuje se počet deštivých dnů, přibývá extrémních bouřek a přívalo
vých dešťů. Celoročně se však vlivem vyšší celkové teploty zvyšuje reálný výpar a do
stupné vláhy v lesních ekosystémech výrazně ubývá. Důsledkem je zvyšování sucha
a tím zvyšování stresových faktorů pro lesní dřeviny. Souběžný efekt těchto vlivů způ
sobuje snižování vitality lesních porostů a zvláště náchylnou dřevinou je pak smrk
ztepilý.
Smrk trpí stresem z nedostatku vláhy pod 600 mm ročního úhrnu. Mělký kořenový
systém pronikající jen několik decimetrů do půdy není schopen využívat stále klesají
cí hladinu dostupné vody a tím se snižuje jeho obranyschopnost proti škodlivým orga
nismům, především pak proti podkornímu hmyzu, tedy kůrovcům. Negativní dopad
srážkově podprůměrných let 2015 a 2016 způsobil rozsáhlé chřadnutí smrkových po
rostů, které se lavinovitě šíří do našich končin od východu. Primárně suchem oslabené
dřeviny nejsou schopny vytvářet obranné látky a sekundárně tak podléhají podkorní
mu hmyzu nebo třeba houbovým onemocněním. Navíc dlouhotrvající extrémní teplo
ty urychlují vývoj běžných druhů kůrovců a umožňují navýšení počtu generací či šíření
u nás doposud nepříliš rozšířených druhů, např. lýkožrouta severského.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2019
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Historicky byl pro nás smrk ztepilý hlavní hospodářskou dřevinou, ale z dnešního
pohledu je tento stav již neudržitelný. Smrk si své přirozené místo zachová snad jen
v nejvyšších nadmořských výškách. Škody na jehličnatých porostech v nižších polo
hách jsou tak rozsáhlé, že je nutné jednorázově odlesňovat stovky hektarů víceméně
monokulturních porostů. Lavinovité šíření kůrovcové kalamity nerespektuje státní ani
vlastnické hranice. Obdobná situace se tak vyskytuje v polských i slovenských lesích,
ale také v lesích vojenských, obecních či církevních. Pokud by se jednalo o mnohokráte
absolvovanou gradaci kůrovců v souvislosti s jeho přemnožením na stromech vyvrá
cených větrem, tak by konvenční lesnické postupy velkoplošný rozpad dokázaly po re
lativně krátké době zastavit. V praxi by se k tomu používaly plastové feromonové la
pače, stromové lapáky, insekticidní postřiky, sítě pro zakrývání napadeného dříví. Si
tuace je však o mnoho komplikovanější, protože i s mnohem menším počtem atakují
cích brouků si chronicky oslabené porosty nedokáží samy poradit a množství hmyzu
tak roste geometrickou řadou.
V současné době nám tak proto zbývá snad jen snaha o to co nejvíce zpomalit od
lesňování, abychom získali více času na tvorbu druhově, prostorově a věkově rozrůz
něných porostů. Obnova velkých kalamitních holin stinnými listnáči a jedlí je však vel
mi složitou záležitostí. Extrémně rychlý přechod od lesního prostředí k prostředí téměř
stepnímu způsobuje mimo jiné rychlou mineralizaci humusových horizontů, výrazně
ovlivňuje vodní režim a vodní bilanci, plochy výrazně zabuřeňují, zvyšuje se eroze půdy
či dochází ke kumulaci škod spárkatou zvěří. Jen bohatá směs jehličnatých a listna
tých dřevin různého stáří však může být zárukou vyšší stability a odolnosti vůči přírod
ním vlivům, které přijdou v budoucnu. A ony opět bezpochyby přijdou.“
Nemůžeme příliš ovlivnit klimatické změny, hlavní příčinu problémů,
kterým nyní lesní porosty čelí. Přesto můžeme alespoň něco udělat.
Obec Hostěnice svůj kousek lesa nechala vyčistit od kůrovce a náletů
tak, aby zde mohly být vysazeny nové stromky listnáčů. Požádala o spo
lupráci místní skauty a během nejbližších týdnů společně s Vámi, kteří
nám budete chtít pomoci, vysadíme nové stromky.
Informaci o místě a času brigády, kdy společně vysadíme stromky, zve
řejníme na obvyklých místech. Děkujeme všem, kteří nám pomůžete!!!
Pokud je někdo z Vás vlastník lesa a neví si rady, jak správně postupovat
nebo by rád zkonzultoval svůj postup při vyhledávání, zpracování a asanaci ků
rovcem napadených stromů, Lesy ČR nabídly pomoc těmto vlastníkům. Je mož
né se přímo obrátit na „svého“ lesního hospodáře, kterého si zjistíte na strán
kách www.lesycr.cz na interaktivní mapě. Lesy tak chtějí zabránit šíření škůdce
mezi lesy všech vlastníků.
Eva Karásková
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Vítání občánků
V neděli 10. března 2019 jsme společně s členkami sociálně-kulturní komise
Hankou Polanskou a Ludmilou Kousalíkovou s radostí přivítaly 5 dětí mezi obča
ny Hostěnic.
Slavnostní atmosféru podtrhlo vystoupení dětí pod vedením paní Katky
Halouzkové, které předvedly své umění hry na flétny a potěšily maminky a tatín
ky básničkami. Zaujaly všechny přítomné natolik, že ani jedno z miminek obřad ne
proplakalo.
Mezi nové občánky byli v obřadní síni zapsáni: Anetka Syptáková, Adélka
Novoborská, Kamilka Čermáková, Jolanka Medlíková a Damiánek Kříž.
Všem rodičům přejeme hodně trpělivosti a radosti z dětí a přivítaným občán
kům šťastný a spokojený život v naší vesnici.
Fotografie dokumentující tuto malou slavnost najdete na přebalu.
Za Obec Hostěnice Eva Karásková

Blahopřání
Šedesát let vzpomínek uplynulo od chvíle, kdy si naši rodiče
Milada a František Glozarovi 11. 4. 1959 vzájemně řekli své ano.
Sdíleli spolu chvíle štěstí, ale přišly i momenty méně veselé,
byli si vždy nablízku, když se jejich sny stávaly skutečností.
Ze srdce Vám k vašemu obdivuhodnému a krásnému výročí gratulují
dcery Ivana, Hana a Šárka s rodinami.
Obec Hostěnice se připojuje ke gratulaci a do dalších společných let
přeje hlavně pevné zdraví a dobrou náladu.

Tříkrálová sbírka 2019
V obci Hostěnice se sbírka uskutečnila
v neděli 6. ledna 2019. Bylo zapečetěno 6 po
kladniček, celkový výnos činil 27 154,- Kč.
Vámi věnované příspěvky budou využi
ty ke zkvalitnění a rozšíření nabídky služeb
poskytovaných charitou, také na pomoc li
dem v nouzi a v případě živelných katastrof,
dále na humanitární pomoc v České repub
lice a v zahraničí.
Děkujeme všem našim občanům, kteří
na Tříkrálovou sbírku 2019 přispěli a také
vedoucím skupin a dětem!
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2019
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Odpadové hospodářství
Oznámení o sběru použitého kuchyňského oleje
V areálu čistírny odpadních vod je umístěný barel na sběr použitého
kuchyňského oleje. Každou lichou sobotu od 9.00 do 11.00 hodin ho můžete
přinést a vylít do této nádoby. Pokud budete olej sbírat do pet láhve, tak ji po vylití
obsahu vhoďte do nádoby na plasty.
Sběrem použitého kuchyňského oleje pomáháte nejen životnímu prostředí, ale
i sobě tím, že si doma nezanášíte odpad nebo popelnici. Pro kanalizaci i čističku je
to rovněž zmenšení provozní zátěže. Olej je využit jako druhotná surovina a přinese
to obci i malý finanční příspěvek na pokrytí nákladů s tímto spojených.
Děkujeme všem občanům za využití této služby tolik prospěšné našemu
životnímu prostředí.

Bioodpad
Kontejnery na bioodpad jsou otevřeny kvůli brzkým projevům
jarního počasí od 19.3.2019. Možnost uložit větší větvě či větší objem
bioodpadu budete mít možnost opět v předem avizovaná data
ve sběrném dvoře v areálu ČOV. První termín sběru bioodpadu bude
v sobotu 13.4.2019 a v neděli 14.4.2019 v době od 8.00-12.00 hod.
Ing. Hana Polanská, místostarostka

Společenská rubrika
Společenská rubrika
Srdečné blahopřání k významnému životnímu jubileu:
Jubilanti rok 2019
červen:
Marie Stupárková 95 let
Josef Stupárek 70 let
Blanka Pichertová 70 let
Marie Macháčková 70 let
Narozené děti 2018
prosinec
Aneta Syptáková
18
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Narozené děti 2019
leden
Jolana Medlíková
únor
Tobiáš Souček
březen
Matyáš Gale
Úmrtí 2018
Eliška Balonová - prosinec

Růžena Debnárová
za ohlašovnu evidence obyvatel
OÚ Hostěnice

Školství
Mateřská škola v Hostěnicích
Zprávičky ze školky
Dne 27. února jsme uspořádali ve školce karneval. Děti přišly do školky již
oblečené v maskách. Postupně jsme se tak vítali s čarodějkami, kostlivci, kovbojem,
princeznami, nevěstou, příšerkou, se spidermany, vlkem, rytířem, egyptskou
princeznou, netopýrkou, kočičkou, medúzou, pračlověkem, mistrem Jodou
a s piráty. Od rána bylo veselo, děti si porovnávaly svoje kostýmy a rekvizity a vesele
si povídaly. V tělocvičně byl pro všechny připravený program. Při společném tanci
„Tancuj medvěde“ se masky navzájem představily a předvedly. Potom si děti prošly
obrovu cestu, přešly kouzelný most, sklouzly se po skluzavce a vyzkoušely si postřeh
při pohybové hře s hudbou. Nakonec byly odměněny pamlskem, samolepkami
a diplomem. Zbyl nám ještě čas na příjemnou vycházku na jarním sluníčku.
Nečekaný zážitek. Druhý den bylo krásné jarní počasí. Děti šly vycházkou,
naplánovaly si cestu na zadní hřiště na konec Hostěnic. Cestou pozdravily pana
Tirpáka a pana Pavlíčka u hasičské zbrojnice. Vrata byla zrovna otevřená a na děti
vykukovalo hasičské auto. Snad vlivem dobré nálady obou pánů, či pěkného
počasí, … byly děti pozvány na prohlídku hasičského vybavení. Měly možnost si
vyzkoušet hasičské oblečení a helmy, dozvěděly se, k čemu slouží různé hadice,
nářadí a přístroje. Mohly vylézt a usednout do hasičského auta. Nakonec, protože
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2019
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bylo příjemně teplo, si zkusily stříkat s hadicí na model domu a pomyslně tak uhasit
nebezpečný požár. Pro děti to byl nezapomenutelný zážitek. Místo karnevalu
mluvily jen o návštěvě u hasičů. V duchu tohoto zážitku se nesl ještě celý další
týden ve školce. Děti si vyrobily velký papírový model hasičského auta a povídali
jsme si, četli a prohlíželi knížky o hasičích.
Mnohokráte za tento nečekaný a krásný zážitek děkujeme.
Jménem dětí z MŠ Hana Gloserová.
Mateřská škola Hostěnice zve všechny děti, rodiče a veřejnost na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se koná ve čtvrtek 25. dubna od 8 - 10 hodin ve třídách,
od 10 - 11.45 hodin na zahrádce a od 15 - 16 hodin ve třídě Včeliček.

Zápis do mateřské školy na školní rok 2019/2020
proběhne ve čtvrtek 9. května
od 8 - 12 a od 13 - 15 hodin.
Zákonní zástupci s sebou přinesou:
• vyplněnou žádost o přijetí s potvrzením od lékaře
• rodný list dítěte
• svůj občanský průkaz
Tiskopis žádosti je ke stažení na webu MŠ, nebo si jej můžete vyzvednout
na Dni otevřených dveří.
Bližší informace Vám rádi podáme na tel. 702 066 012 a 702 161 076.

Základní škola Mokrá-Horákov
Střípky ze školy
Vánoční koncert
Spousta dětí z naší školy navštěvuje pravidelně školní sbor. Letos jsme žáky
rozdělili do tří skupin. Mladší sbor vede paní učitelka Lázničková, starší sbor paní
učitelka Kartusová a žákyně druhého stupně paní učitelka Konrádová. Školní
sbor tradičně vystupuje kolem Vánoc na různých akcích. Letos jsme se rozhodli
uspořádat vlastní Vánoční koncert, kde sbory vystoupily. Akcí bylo hodně, z čehož
jsme měli trochu strach, ale koncert se velmi vydařil, dostalo se k nám spoustu
pozitivním ohlasů a myslíme, že se nám podařilo diváky a posluchače naladit
na tu správnou vánoční atmosféru. Byl to moc příjemný večer a my doufáme, že se
ve stejném duchu setkáme i na budoucích koncertech.
Mgr. Eliška Konrádová
20
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Předvánoční čas ve škole
Bývá zvykem, že těsně před Vánocemi vyráží děti naší školy do Brna, aby
navštívily vánoční trhy a zhlédly nějaký zajímavý film v kině. Letos se první stupeň
vypravil do Olympie na českou filmovou pohádku Když draka bolí hlava. Děti byly
nadšené nejen z ní, ale i z občerstvení, které je pro ně neodmyslitelnou součástí
návštěvy kina. Druhý stupeň se ráno prošel po vánočních trzích na náměstí Svobody
a Zelném trhu, někteří koupili poslední dárky a zahřáli se dětským pohádkovým
punčem. V kině Scala pak žáci měli možnost vidět premiérovou pohádku Čertí
brko, která nás naladila na nové vánoční pohádky v televizi. Pohádka se líbila
a po „lednové sondě“ asi i víc, než ta štědrovečerní na České televizi.
V pátek 21.12. jsme se naposledy v roce 2018 rozloučili ve třídách na vánočních
besídkách a první stupeň si jako každý rok zpříjemnil předvánoční čas společným
zpíváním u stromečku. Děti se naučí v hudebních výchovách vánoční koledy
a písně, které si pak společně poslední den zazpívají. Na klavír nás doprovodila
paní učitelka Lázničková, Kartusová a Konrádová. U stromečku nás provázela
příjemným slovem paní učitelka Šimková, která ke každé koledě nebo písni přidala
nějakou zajímavost. Žáci se tak dozvěděli, jak se slaví Vánoce nejen u nás, ale
i ve světě. Své přání do nového roku přidali i pan ředitel a paní starostka MokréHorákov. Na závěr zazněla slavnostní koleda Narodil se Kristus Pán, se kterou jsme
se rozloučili s rokem 2018 a přivítali rok 2019.
Mgr. Eliška Konrádová a Mgr. Jarmila Hořavová
Básnická soutěž
Máme za sebou další kolo školní básnické soutěže. I když jsme si byly vědomé, že
téma není jednoduché, nicméně bylo prostě nemožné ho ignorovat (sto je prostě
sto), doufaly jsme, že básní, povídek, pohádek, rozhovorů, komiksů a podobě se
nám sejde výrazně víc. Nestalo se. Na stole ležela hromádka sedmi prací, které
ovšem stály za to, tudíž jsme se rozhodly ocenit všechny autory, ačkoliv vítěz
může být jen jeden. Tentokrát se jím stala Eliška Fritscherová z 5. B a to těsně před
druhou Eliškou Růžičkovou z 9. A. Na třetím místě se umístila Marcela Trnková ze
4. B. Všechny tři „na bednách“ shodně napsaly básně. Objevila se ale i humoristická
povídka či komiks. Mezi ostatní účastníky patří autorská dvojce Adam Krutil
a Šimon Guňka, Jiří Mátl, Tereza Malovaná a Radovan Mišák. Díla vítězů si můžete
přečíst ve Školním půlročníku, který vyšel těsně před jarními prázdninami.
Mgr. Jana Kubáňová a Mgr. Jarmila Hořavová
Celonárodní testování 9. tříd
V letošním školním roce 2018/19 se v měsíci listopadu naši žáci zúčastnili
Národního testování devátých ročníků společností SCIO. Výsledky našich žáků
v českém jazyce, matematice a anglickém jazyce byly lepší než u 80% zúčastněných
škol. Závěrem šetření je pak konstatování, že škola využívá optimálně studijní
potenciál svých žáků a výsledky v testech odpovídají úrovni jejich studijních
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2019
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předpokladů. Hlavně mě osobně těší výrazné zlepšení žáků v matematice
ve srovnání s rokem 2015/16 a že žáci se ve své třídě cítí spíše dobře až skvěle.
Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., ředitel školy
Naši žáci se zúčastnili olympiád
Školní kolo olympiády v českém jazyce proběhlo v odpoledních hodinách
pro zájemce z osmých a devátých ročníků. V časovém limitu dvakrát 60 minut
vypracovali žáci 6 úkolů v jazykové části a na zadané téma napsali slohové cvičení.
Nejvyššího bodového hodnocení dosáhly Nikol Rösslerová a Eliška Růžičková z 9.
A, které byly přihlášeny do okresního kola. Vypravily jsme se tedy do ZŠ Modřice,
která hostila soutěžící z celého okresu Brno-venkov. Naše žákyně si tak mohly svoje
jazykové schop nosti ověřit ve velké konkurenci. I když se neumístily na předních
příčkách, patří jim náš obdiv a poděkování za reprezentaci školy.
Mgr. Jarmila Hořavová
Cizinecká policie v Mediatéce
V rámci kariérního pora
denství absolvovala třída 9.
A akci s cizineckou policií.
Po úvodním slově byli žáci se
známeni s jednotlivými slož
kami cizinecké policie a prak
ticky si vyzkoušeli činnosti
s pyrotechnickou skupinou,
psovody a ostřelovači.
Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.
Karlovarský skřivánek
V úterý 19. 2. 2019 se vybrané žákyně prvního i druhého stupně zúčastnily
pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek 2019. Naše škola byla velmi úspěšná
a obsadila hned několik míst.
V kategorii A1 (žáci 1. stupně) v konkurenci dalších 23 dětí 1. místo obsadila Tereza
Malovaná (4. B) a Amy Urbánková (3. A), které tím pádem postupují do celostátního
kola v Karlových Varech. Tereza Malovaná navíc získala čestné uznání za nejlepší
výkon v kategorii.
V kategorii B (žáci 2. stupně) se na 1. místě umístila Šárka Malenová (7. B) a taktéž
si zařídila postup do celostátního kola a rovněž získala čestné uznání za nejlepší
výkon v kategorii. Na 2. místě se umístila Kateřina Pohlová.
V kategorii C2 (žáci studující na ZUŠ muzikálový zpěv) obsadila 3. místo Adéla
Meluzínová (9. A).
Tři žákyně naší školy tedy postupují do celostátního kola, což je velký úspěch.
Mgr. Nikola Kartusová, Mgr. Eliška Konrádová
22
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Prezentace zajímavých absolventských prací pro veřejnost
Tradiční prezentace nejlepších a nejzajímavějších absolventských prací žáků
devátého ročníku byla letos poznamenána chřipkovou epidemií, a tak mohla
veřejnost vidět pouze pět výstupů. Každý z nich ovšem reprezentoval naprosto
odlišnou oblast, a proto celá akce působila pestře, nenudila a snad každému
nabídla něco zajímavého. Žáci za svůj výstup byli odměněni pochvalou třídní
učitelky a knižní poukázkou. Velké díky patří paní knihovnici Brzobohaté a také
panu Krpenskému.
Mgr. Jarmila Hořavová

Oznámení o zápisu dětí do 1. ročníku Základní školy
Mokrá-Horákov, příspěvková organizace
Zápis žáků k povinné školní docházce pro školní rok 2019/20
se koná ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 12.00 do 18.00 hod.
v budově Základní školy Mokrá-Horákov
K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dětmi, které dovrší 6 let věku
do 31. 8. 2019.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června pří
slušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky
již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požá
dá-li o to jeho zákonný zástupce. Pro dítě narozené od září do konce prosin
ce je třeba předložit doporučující vyjádření školského poradenského zaříze
ní (Pedagogicko psychologické poradny Brno nebo Brno-venkov), pro dítě naro
zené od ledna do konce června doporučující stanovisko školského poraden
ského zařízení a odborného lékaře [§36, odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškol
ním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších změn a doplňků).
K letošnímu zápisu přijdou i děti, které byly u zápisu v loňském roce a mají
rozhodnutí o odkladu školní docházky.
Zákonný zástupce dítěte s sebou přinese svůj občanský průkaz, rodný list
dítěte, průkazku zdravotní pojišťovny dítěte a vyplněnou žádost o přijetí
dítěte k základnímu vzdělávání (dostupná v mateřských školách a na http://
zsmokra.cz včetně Poučení o právech dle zákona 101/2000 Sb.).
Prosíme zákonné zástupce, aby k zápisu vzali přezůvky pro sebe i své dítě.
Podrobné informace jsou zveřejněny na webu školy: http://zsmokra.cz
Tomáš Pětivlas, ředitel školy
Tabulku pro časový rozpis zápisu obdrží ředitelky mateřských škol.
Děti, které mateřskou školu nenavštěvují, přijdou k zápisu v tento den po telefonické
domluvě termínu.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2019

23

Základní škola Pozořice
Přijímací zkoušky nanečisto a srovnávací testy Kalibro
Před žáky devátých ročníků stojí velká výzva – celostátní přijímací zkouška z čes
kého jazyka a matematiky. V polovině dubna se utkají o místa na středních školách
prostřednictvím jednotných testů, které změří jejich znalosti, schopnosti a předpo
klady pro studium na maturitních oborech.
Naše škola připravuje deváťáky nejen v běžných hodinách a volitelných před
mětech (cvičení z českého jazyka a matematiky), ale také prostřednictvím krouž
ků, v nichž si žáci zkoušejí testy, rozšiřují své vědomosti a učí se efektivně pracovat
s rozsáhlým zadáním i nelítostným časovým limitem.
Aby si budoucí středoškoláci vyzkoušeli autentický průběh přijímacích zkoušek,
připravili jsme pro ně i letos testování „nanečisto“, kde si zájemci mohou zkusit va
riantu ostrého testu z češtiny a matematiky. Zadání odpovídá testům společnosti
CERMAT a obsahuje veškeré náležitosti, jež jsou při zkouškách požadovány. Devá
ťáci obdrží list s pokyny, testový sešit i arch k záznamu odpovědí. V předepsaném
limitu 60 minut si vyzkouší zvolenou strategii vyplňování testu, rozvržení času, vy
plnění odpovědního archu a finální kontrolu před odevzdáním.
Letos jsme pro uchazeče o středoškolské studium připravili také novinku – ce
lostátní srovnávací zkoušky společnosti Kalibro. Deváťáci tedy mají možnost ne
jen vyzkoušet si další testy svých jazykových a matematických znalostí, ale také zís
kat srovnání s vrstevníky po celé republice. Výsledky testů pomohou našim žákům
lépe posoudit své možnosti a vypilovat případné nedostatky.
Věříme, že tento intenzivní trénink pomůže našim žákům získat potřebnou se
bedůvěru, klid, vyšší bodové skóre a především místo na vysněné střední škole.
Mgr. et Mgr. Marta Rozehnalová
Ing. Vladimíra Holoubková

Koncepce výuky anglického jazyka v ZŠ a MŠ Pozořice
Znalost anglického jazyka patří v současné době k důležitým dovednostem, ote
vírá nejen cestu do světa, ale i ke kvalitnějšímu vzdělávání a lepšímu profesnímu
uplatnění. Naše škola reaguje na tento trend novou koncepcí výuky angličtiny, jež
propojuje jazykové vzdělávání v mateřské a základní škole, a vytváří tak dlouhodo
bý individualizovaný program zohledňující úroveň, schopnosti i cíle našich žáků.
S výukou cizího jazyka začínáme již ve školce, kde se děti hravou formou seznamu
jí s angličtinou. Na základě zájmu z řad rodičů byla loni zřízena třída s její rozšířenou
výukou, děti se zde věnují angličtině dvě hodiny denně. Třída s rozšířenou výukou ci
zího jazyka bude otevřena také v následujícím školním roce, zájemci budou vybrá
ni na základě přijímacího řízení, jehož podmínky budou zveřejněny na webu školy.
Na prvním stupni základní školy se výuka angličtiny nadále rozšiřuje. V prvním
ročníku bude fungovat opět výběrová třída s její rozšířenou výukou. Bude navazo24
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vat na znalosti z mateřské školy a její žáci budou vybráni na základě přijímacího ří
zení. Kromě předepsané hodinové dotace získají její žáci nadstavbové hodiny ang
lického jazyka, a to formou výuky některých předmětů pomocí metody CLIL (vyu
žívání angličtiny v běžné výuce, např. pokyny v tělesné výchově, pojmenování po
můcek ve výtvarné výchově, práce s texty písní v hudební výchově a další). Děti se
tak setkají s angličtinou v pěti hodinách týdně.
Na druhém stupni navazují další vzdělávací aktivity, jež povedou k vyšší úrovni
znalosti angličtiny. Počet hodin se postupně navyšuje a od pátého ročníku probíhá
pravidelná výuka s rodilým mluvčím. V některých předmětech je nadále užívána me
toda CLIL. Žáci mají rovněž možnost navštěvovat kroužky zaměřené na konverzaci,
reálie a praktické využití cizího jazyka. Aby odzkoušeli, jak ve studiu pokročili, mo
hou vyrazit na týdenní školní zájezd do Velké Británie, kde jsou ubytováni v rodinách.
Věříme, že naše komplexnější koncepce povede ke kvalitnější znalosti angličti
ny, obohatí tradiční výuku a pomůže dětem osvojit si cizí jazyk tak, aby ho dokáza
ly maximálně využít v budoucím profesním i osobním životě.
PhDr. Jan Dudek

Zápis do první třídy
Termín zápisu:
• 4. dubna 2019 v době od 14:30 do 18 hodin (netradiční zápis)
• 5. dubna 2019 v době od 14:30 do 18 hodin (tradiční zápis)
Zápis je určen:
• pro děti narozené v období od 1. 9. 2012 do 31. 08. 2013
• pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku
Předškoláček, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2019
• může absolvovat zápis pro školní rok 2019/2020 v řádném termínu
• musí mít doporučení z PPP, pokud dosáhne věku 6 let do 31. 12. 2019,
• musí mít doporučení z PPP a od pediatra, pokud dosáhne věku 6 let po
31. 12. 2019
Potřebné dokumenty
• rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
• zápisní lístek
• žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
• zápisní lístek a žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání si můžete stáhnout
z webových stránek školy a přinést vyplněné k zápisu nebo dokumenty obdržíte
k vyplnění u zápisu
Odklad plnění povinné školní docházky - § 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
• Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit
k zápisu v řádném termínu zápisu.
• Rodič mimo zápisní lístek a žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
podá žádost o odklad povinné školní docházky. K žádosti je třeba přiložit
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2019
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doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP,
SPC) a doporučující zprávu od lékaře nebo klinického psychologa. Tyto doklady
musí být doručeny ředitelství ZŠ a MŠ Pozořice nejpozději do 30. 4. 2019
Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
• nebude rozesíláno
• bude oznámeno:
- zveřejněním seznamu přijatých dětí na dveřích hlavního vchodu do školy
- zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy
- v seznamech budou děti uvedeny pod registračními čísly, které zákonní
zástupci obdrží při zápisu do 1. třídy
- předpokládaný termín zveřejnění je 10. dubna 2019
Schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků
· 20. června 2019 v 17 hodin v ZŠ Pozořice

Z činnosti organizací
Silvestrovský běh
Mezi 40 účastníky běhu se našli ti, kteří tuto trať zdolávají každoročně od první
ho ročníku a porovnávají si své časy s těmi předchozími. Bylo ale i mnoho nováčků,
kteří si svůj čas přišli teprve nastavit. Každoročně obdivuji jejich výkony, nejen ví
tězů, kteří vylétli na kopec za méně než 20 vteřin, ale zejména těch, pro které je ví
tězstvím už jen jejich účast a pocit, že to zase dokázali. Jsem ráda, že jsou tu mezi
námi a i jejich běh mohl být oceněn nejen drobnou odměnou, ale zejména potles
kem soupeřů a diváků.
za Hosten Kateřina Halouzková

Novoroční vycházka 2019
Občerstvení u mě a strojníka děkuje všem zúčastněným na novoroční
vycházce 1.1.2019. Letos se zúčastnilo 87 účastníků a 7 pejsků. Atmosféra
byla super, podávalo se teplé občerstvení a všichni jsme se rádi prošli
po náročných oslavách Nového roku. Těšíme se opět na příští rok.
Za organizátory Petr Pavlíček
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Hostěnické Boubelky
Letošní kalendářní rok jsme začaly vystoupením na obecním bále. Domluvily
jsme se s místními dobrovolnými hasiči a nacvičily spolu s nimi mazurku a pochod.
Jako součást vystoupení jsme každá dostala nádhernou malou kytičku. Hasiči
byli ve svátečních uniformách i s helmami, a tak jsme spolu s našimi kroji tvořili
nádherné páry. Vystoupení se líbilo zejména pro svou jedinečnost. A zaujali jsme
i muzikanty, kteří si s námi hned domluvili, že vystoupíme na plese v Líšni.
Další pozvání jsme obdrželi od organizátorů večera pro seniory z Kučerova, a tak
jsme se 17. 2. vypravili s ochotnými řidiči v plném počtu na taneční a pěvecké vystou
pení. Tančily jsme opět v krojích. Udržovaly jsme tam zábavu i po našem vystoupení.
Chvíli jsme i poseděly, podebatovaly, občerstvily se a hurá domů. Organizátoři byli
s námi moc spokojeni a už máme od nich poptávku na další vystoupení na podzim.
Následovalo již zmíněné vystoupení na plese v Líšni, které bylo 23. 2. Opět
s našimi dobrovolnými hasiči. Naše řady kvůli onemocnění prořídly, ale i tak se

naše vystoupení vydařilo a moc se
líbilo.
1. 3. jsme na zábavě seniorů
v Hostěnicích pochovaly basu.
Již poněkolikáté za účasti našich
i přespolních, kteří se rádi na nás
přijedou podívat. Muzika příjemně
hrála a lidé se opravdu skvěle ba
vili. Akce se zdařila a tak věříme, že
příští rok se zopakuje a stane se již
obnovenou tradicí.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2019
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2. 3. jsme se účastnily maškarního bálu a všechny Boubelky šly za domorodý
kmen Boubelek v masce černošek. Skvělé byly již přípravy na tuto akci, kde jsme
na pravidelných schůzkách debatovaly a masku řešily a protože všechny akce
děláme hlavně pro radost naši i druhých, patřičně jsme si to užívaly. A 4. místo
v soutěži masek nás potěšilo a řádně jsme to oslavily.
Za Hostěnické Boubelky Mirka Šotnarová

Sbor dobrovolných hasičů Hostěnice
Vážení spoluobčané, zima je za námi a jak už bývá pravidlem, moc volných ví
kendů hasiči neměli. První víkend v lednu se konala v Občanském centru výroční
schůze Sboru dobrovolných hasičů. Z okolních sborů přijel jako host za SDH Ochoz
u Brna starosta Miroslav Blatný. Čas si na nás udělal, i když ochozští hasiči měli také
výroční schůzi.
Druhý den jsme s Boubelkami nacvičovali vystoupení na Obecní ples. Vystoupe
ní mělo takový ohlas, že jsme byli požádáni o předtančení na plese v Líšni. Kape
la tam hrála stejná jako v Hostěnicích a opět nás v tom nechala pěkně vymáchat.
V pátek 11.1. 2019 se konal ve Viničních Šumicích Okrskový ples hasičů, kterému
předcházela výroční schůze okrsku Pozořice, kam spadá 13 obcí. Ples byl vydařený
a návštěvnost dosáhla téměř 300 platících.
Další týden nás pozvali na výroční schůzi hasiči z Babic nad Svitavou, pozvání
jsme velice rádi přijali. Jako host jsem se zúčastnil také výroční schůze Spolku Přá
tel sportu v Hostěnicích, tímto bych chtěl poděkovat za pozvání.
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V únoru proběhl Hasičský ples v Ochozi, kam nás letos jelo 12 párů a až na neúspěch v tombole jsme byli spokojeni.
První víkend v březnu se konaly ostatky. Sobotní průvod masek obcí doprovázený dechovou hudbou Veselá šestka, byl zakončený Maškarním plesem u Stupárků,
kam dorazilo okolo 40 masek a k tanci hrála skupina Velvet.
Poděkování patří všem občanům za podporu ostatků, velice si jí vážíme.
Výjezdová jednotka obce Hostěnice JSDH
V únoru proběhlo školení řidičů na vůz Ford Tranzit a v březnu jdou strojníci –
řidiči Tatry na celodenní školení řidičů. Toto školení se koná v Brně.
Dne 9. 3. 2019 se uskutečnil v OC již podruhé kurz první pomoci. Tohoto kurzu,
který byl pro všechny občany, se účastnilo i pár členů JSDH.
V tomto roce má jednotka za sebou pár výjezdů
V lednu 16.1. 2019 v 6:17 – vyhlášen poplach – požár rodinného domu
ve Viničních Šumicích, návrat na základnu v 10 hodin.
V únoru 9.2. 2019 v 9:56 – vyhlášen poplach – požár trafa Pod Hádkem. Návrat
na základnu v 10:55 hod.
V březnu 13.3. v 15:49 – vyhlášen poplach – nebezpečí na ČOV v Hostěnicích.
Návrat na základnu 17:10.
V případě volání na tísňovou linku je velice důležité sdělit, mimo jiné, co možná
nejpřesněji místo události. Pokud je to možné, číslo popisné a jakým směrem se
vydat, například směr hřiště, ke statku, pod obchod nebo za mateřskou školku,
atd. Tato informace všem výjezdovým jednotkám zasahujícím v naší obci velice
usnadní rychlý dojezd na správné místo.
Sběr železa proběhne 6. 4. nebo 13. 4. 2019, termín ještě upřesníme.
Dále vás hasiči zvou na Pálení čarodějnic do lomu 30. 4. 2019.
Za SDH Josef Zítka

Z činnosti Spolku Přátel sportu Hostěnice
Dětský sportovní kroužek strávil většinu času v zimních měsících na hřišti v Řicmanicích. Na tamní kluziště jsme se přesouvali hasičskou dodávkou a osobními automobily rodičů. Na dětech bylo s každým týdnem vidět obrovské zlepšení v technice bruslení a strach v očích z tvrdého ledu a bolavých zadků úplně zmizel. Nejvíce jsme si užívali známou hru „na babu“ nebo počítání bruslařů v dlouhém vlaku,
který jsme společně vytvořili. Velký dík patří hasičům za poskytnutí dodávky i rodičům, kteří nám pomáhali s transportem malých sportovců. Stejně tak chceme poděkovat i všem, kteří se podíleli na přípravě ledové plochy Na Pastviskách, kterou
jsme v rámci kroužku, byť jen jednou, také využili.
Druhým rokem jsme využili pomoci záchranářů a počátkem března uspořádali
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2019	
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pro asi dvacítku Hostěňáků kurz první pomoci. Všichni zúčastnění byli se školením
spokojeni a zopakovali si tak své znalosti jak pomoci v krizové situaci.
V jarních měsících nás čeká úklid v okolí Hostěnic v rámci mezinárodní akce
„Ukliďme svět, Ukliďme Česko“. V sobotu 6. dubna. se u obecního úřadu opět rozdělíme do skupin a vyrazíme v devět hodin do předem vytypovaných lokalit. Pytle na odpad budou připraveny. S sebou si vezměte pouze rukavice a pevnou obuv.
Velikonoční hrkání zahájíme stejně jako loni v 18:00 na Zelený čtvrtek, který letos připadá na18. dubna. Dále Velký pátek v 6:00, ve 12:00 a v 18:00. Na Bílou sobotu potom ráno v 6:00 a naposledy projdeme obcí v pravé poledne. Trasa prvního a posledního hrkání stejně jako loni. Začneme na Kopečku a projdeme hromadně přes celou obec, Záhumenkovou až na Pastviska. Zpět potom po Nové
ulici a končit budeme
u zvoničky. Zbylé hrkání tak jako loni po skupinách od obecního úřadu.
Chceme pozvat všechny
občany obce a zejména
děti v doprovodu rodičů.
Hrkačky, řehtačky, vrkačky
i klapačky s sebou. V sobotu 20. 4. večer velikonoční
zábava v sále U Stupárků.
30
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Opět musíme zmínit druhý ročník fotosoutěže Hostěnický objektiv. Fotoaparáty i telefony s sebou vezměte i na všechny blížící se události, nepropásněte tak vítězný snímek.
Jak se zúčastnit?
• Vyberte svou nejlepší fotografii a pošlete na emailovou adresu spsh@post.cz
• Do zprávy se soutěžní fotografií uveďte jméno, příjmení, adresu, telefonický
kontakt a místo, kde byl snímek pořízen a příp. název fotografie
• Jeden účastník může zaslat max. 10 fotografií
• Fotografii může přihlásit pouze autor snímku, příp. zákonný zástupce
• Přihlášené fotografie musí vzniknout v Hostěnicích nebo nejbližším okolí Hostěnic
• Pořízení fotografie není časově omezeno (možnost historické fotografie)
• Kvalita snímků v minimálním rozlišení 2Mpix
• Uzávěrka zasílání fotografií do 21. 4. 2019 včetně
• Pravidla soutěže jsou k nahlédnutí na http://spshostenice.cz/
• Případné dotazy zasílejte na adresu spsh@post.cz
Trvání soutěže
1. 1. 2019 – 21. 4. 2019 – zasílání soutěžních fotografií na spsh@post.cz
22. 4. 2019 – 11. 5. 2019 hlasování odborné poroty
12. 5. 2019 – 25. 5. 2019 – veřejné hlasování o nejlepší fotografie
8. 6. 2019 – vyhlášení a zveřejnění vítězů soutěže
Úplné znění pravidel je zveřejněno na obecních webových stránkách a na www.
spshostenice.cz.
Přejeme všem krásné Velikonoce
Za Spolek Přátel sportu Hostěnice Jan Skřivánek

RC Broučci
Jaro už klepe i na nové dveře Broučků. Za ty bychom chtěli ještě jednou moc
a moc poděkovat. Broučci nezaháleli ani přes zimu a potkávali se pravidelně, i když
hlavním tématem celé zimy byly virózy a bacily, zvládli jsme si zazpívat i zacvičit a s pomocí Broučka vyrobit krásné klíčenky. A v těchto už skoro jarních dnech
si připravujeme jarní výzdobu a těšíme se na divadelní loutkové představení
O Budulínkovi a O třech prasátkách.
A že jste ještě v Broučcích nikdy nebyli? Nevadí. Můžete to napravit každé úterý a čtvrtek od 9:00 do 12:00 v prostorách RC Broučci (vchod z druhé strany obchodu). Pravidelně si tak s malými Broučky můžete pohrát v herně, jindy si zacvičit a zatančit, vydat se na dobrodružný výlet nebo si prostě jen popovídat o našich malých
radostech a starostech.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2019	
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Nejbližší program a informace o naší činnosti můžete najít na stránkách facebooku Rodinné centrum Broučci.
Už se na vás všechny moc těšíme.
Za RC Broučci Lucka Matoušková a Hanka Kubíčková Ferrari

Ze skautského oddílu
Naposledy jste o nás četli ve zpravodaji před Vánoci. Těšili jsme se na střediskovou
Vánoční výpravu, která letos proběhla v Silůvkách u Brna. Jako každý rok jsme
soutěžili, kdo vyrobí nejdelší papírový řetěz, dali jsme si bramborový salát, cukroví
a rozdali dárečky. Ještě před Štědrým dnem jste nás mohli potkat na Vánočním
setkání. Spoustě z Vás jsme s radostí předali Betlémské světýlko, či nabídli linecké
cukroví ve tvaru skautské lilie. Doufáme, že jste všichni své zapálené svíčky donesli
v pořádku domů a že vám rozzářily Štědrý den.
V lednu pak proběhla registrace, takové
sčítání všech skautů v Česku. Náš oddíl dosáhl
stejného počtu členů jako minulý rok, je nás 44.
Ale v rámci republiky se očekává další růst. Loni
nás bylo přes 60 tisíc. Kolik myslíte, že nás je
letos? Číslo nám z ústředí ještě neprozradili, ale
nejčastější tipy odhadují nárůst kolem 5 tisíc
členů. To už je opravdu hodně, že?
V novém roce jsme se na první akci vydali
bobovat. Sněhu nám napadla spousta, a tak
jsme závodili v rychlosti, v jízdě přes překážky
a podobně. Sníh jsme si plánovali užít ještě
na pololetní výpravě, ale jako naschvál se přesně
na ten víkend oteplilo a vše v mžiku roztálo. Ale
výpravu jsme si tím zkazit nenechali. Vyzkoušeli
32

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2019

jsme si, co všechno se může stát v italské restauraci. Co když chybí kuchař a nemá
kdo uvařit, co když nás přepadne mafie… Se všemi nástrahami jsme si poradili,
mafii porazili, kuchaře vystřídali a uvařili si.
Teď už se pilně připravujeme na hudební soutěž Vozembouch, která nás čeká
na konci března. Letos si musíme poradit s písničkou na téma muzikál. Tak nám držte
palce! Samozřejmě to není jediná akce, která nás čeká. Na Velikonoce pojedeme
na Vysočinu a v květnu oslavíme 10. výročí oddílu. Bude toho hodně a my se na to
těšíme!
Anna Brzobohatá, vedoucí oddílu

TERMÍNY TVOŘENÍ 2019
25.1.
ZÁŽITKOVÁ
AROMATERAPIE

19.7.
LEPTANÉ
SKLENIČKY NA
VÍNO

VECERNITVORENI
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15.3.
HRNÍČKY:
TEČKA ZA
TEČKOU

17.5.
DEKORACE DO
DOMU

13.9.
RODINNÝ STROM
V RÁMEČKU

15.11.
SVÍČKY S
POTISKEM

13.12.
ANDĚL Z DRÁTKŮ

ZMĚNA TERMÍNŮ
A TÉMAT MOŽNÁ
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Zajímavosti
Z přehledu archeologických výzkumů za rok 2017
Hostěnice (okr. Brno-venkov), pravěk, novověk - vedoucí P. Kos.
„Tomáškova louka“ - lesní cesta „ K Lavečce“
Základní archeologický výzkum přinesl nové ojedinělé doklady pravěkého sídlištního využití lesní trati „Tomáškova louka“, položené nad levým břehem údolí
potoka Říčky. Z centrální plochy návrší pochází několik zlomků pravěkých keramických nádob, které byly patrně součástí nevýrazné kulturní vrstvy, která tu vznikla
během krátkého pobytu lidí.
Nahodile se vyskytující oblázky s úlomky karbonských hornin nevylučují drobnou
těžbu surovin vhodných k výrobě broušené kamenné industrie. U lesní úvozové cesty byl zjištěn zvláštní zahloubený objekt obdélníkového tvaru s náznakem vchodového výběžku, obklopený nízkými odvaly. Podobné dva byly ještě sledovány v trati
„U Vlčáka“. Ve všech případech bylo možné do jejich blízkosti lokalizovat také pozůstatky obdélných a oválných plošin - snad milířišť, které by mohly dokládat souvislost s uhlíři pálícími tu v18-19. století dřevěné uhlí pro pozořické Lichtensteiny. Hojné využívání této lesní trati k vozové dopravě dokládají četné úvozy s výskytem hraničních kamenů zhotovených z devonského vápence kameníky snad z Hostěnic. Jeden byl zjištěn v úseku lesní cesty „U Vlčáka“ a další dva na trase úvozu klesajícího
od trati „U lavečky“ k údolí „Napajedla“ u Hostěnic, kde leží dva menší vápencové jámové lomy s drobnou polní vápennou pecí. K těmto indiciím lze podotknout jen to,
že tato cesta byla občas štětována štěrkem z těchto lomů, který byl upravován hostěnickými štěrkaři.

(dle Vlastivědného věstníku Moravského č. 4/2018 str. 365)
Poznámka: Autor má zřejmě na mysli „Tomášovu louku“, které se tak říkalo po jejím vlastníkovi Tomáši Řičánkovi (po hostěnsku „Tumášova lóka“), která se nacházela na Říčkách v údolí potoka Říčky pod „Lavečkou“ na hostěnické straně).
V. Dostál

Inspirujme se
V této nové rubrice se chceme zaměřit na činnosti našich obyvatel, které zůstali
po desetiletí stejné a které jsou něčím zajímavé či inspirativní.
Protože se blíží Velikonoce, první vlaštovkou bude zdobení kraslic.

Zdobení kraslic voskem s paní Hanou Zahradníkovou
Jak jsem se dostala ke zdobení kraslic voskem? Vždycky mě bavily ruční práce.
Ještě když jsem bydlela v Brně, v „Krpoli“ byla jedna paní, která zdobila kraslice voskem a od ní jsem se to naučila. Už to bude více než 20 let a od té doby jsem se každý
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rok zdokonalovala tím, že jsem kolem Velikonoc vajíčka malovala a postupně zjišťovala, který materiál je lepší použít a jak to lehčeji malovat.
Jaký je tedy postup?
Vajíčka maluji voskem z dětských voskovek, a protože já osobně spotřebuji nejvíce bílého vosku – bílá je nejlépe viditelná na všech barvách vajíček, bílý vosk si
kupuji ve výtvarných potřebách. Vajíčko si napíchnu na špejli a nastříkám ho barvou na auta ve spreji, nechám uschnout a pak mohu malovat voskem. Pokud chci
malovaná vajíčka jíst, pak je barvím ve slupkách od cibule a po zaschnutí je maluji voskem. Vosk si rozehřívám na elektrickém vařiči v kalíškách od svíček, kam nalámu voskovky a zahřívám. Roztavený vosk nanáším na vajíčko pomocí košilového
špendlíku, který jsem si zapíchla do obyčejné tužky.
A pak už to chce jen zkoušet a zkoušet a zkoušet. Ať se dílo daří!!!

Fejeton
O zdech a plotech
Všichni víme, co je to zeď. Je to tak obyčejná a samozřejmá věc, že jí většinou
nevěnujeme žádnou pozornost. Zdi ohraničují naše obydlí. V tom spočívá jejich
nesmírná užitečnost. Ovšem zeď může sloužit i jako bariéra. Tedy jako překážka pro
člověka, aby se nedostal někam, kam ho někdo jiný nechce pustit.
Už dlouho se o žádné jiné zdi nemluvilo tolik, jako o té, kterou chce postavit
americký prezident na hranicích s Mexikem. Už několik měsíců poslouchám z roHOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2019	
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zhlasu zprávy o tom, jak se vyvíjí politická bitva o její stavbu. Někteří američtí politici totiž nejsou přesvědčeni, že je to nutné. „Komu to prospěje?“ ptám se podobně
jako Miroslav Donutil ve filmu Pelíšky. Ale než se to dovím, zkusme se trochu zamyslet, jakou úlohu v našich životech takové zdi mají.
Chránit svoje území před nájezdy barbarů pomocí nějaké překážky, to není nic
nového. To napadlo už císaře Hadriána v roce 122 našeho letopočtu. Tehdy byla
zahájena stavba ochranného valu na severu Anglie. Byla to zeď vysoká místy až
šest metrů, která se táhla od jednoho pobřeží ke druhému. Obranu zdi zajišťovalo
asi osmdesát věží. Byly vzdáleny jednu římskou míli od sebe a v blízkosti bylo navíc vybudováno sedmnáct pevností. Hadriánův val svou úlohu spolehlivě plnil až
do roku 410. Potom Římané Británii opustili a zeď i s přilehlými stavbami byla vydána napospas místním obyvatelům. A jak to tak bývá, když je něco vydáno napospas
obyvatelům, moc z ní do dnešních dnů nezbylo.
Typickou obrannou zdí ve středověku byly hradby. Chránily kdejaký hrad nebo
město. Někdy byl před hradbami vybudován ještě vodní příkop. Voda je vůbec
oblíbenou překážkou. Na malých ostrovech v optimální vzdálenosti od pobřeží
byly proto budovány pevnosti. To je případ pevnosti If u města Marseille. Později
byla používána jako vězení. Před několika lety jsem měl tu čest If navštívit. Už
tam není ani pevnost ani vězení, ale turistická atrakce. Nahlédl jsem i do kobky,
ve které údajně dlel hrabě Monte Christo. Moc útulná není. Slavná věznice je také
na ostrově Alcatraz uprostřed Sanfranciského zálivu v Kalifornii. Překážka kolem
vězení má zcela opačný účel, než je tomu u pevnosti. Nejde o to, aby se nikdo
nežádoucí nedostal dovnitř, ale aby se nikdo takový nedostal ven.
Po únoru 1948, kdy jsme v Československu konečně začali budovat spravedlivou společnost, začali lidé utíkat přes hranice na západ. Je to skutečně divné,
ale ze západu k nám neutíkal nikdo. Lidé zřejmě netouží po spravedlnosti. Jelikož
naše vlast není obklopena vodou jako ostrov If nebo Alcatraz, bylo nutné vybudovat na hranicích překážku. Tak vznikla takzvaná Železná opona. Jednalo se
o promyšlený systém tří plotů, z nichž prostřední byl nabit vysokým napětím. Tyto
ploty byly umístěny dva kilometry od hranice, takže v případě pokusu o útěk měla
pohraniční stráž dostatek času zasáhnout.
Hranice se stala zcela neprostupnou až v roce 1952. Do té doby bylo nutné používat jiných prostředků. Výborně se osvědčila takzvaná falešná hranice.
Příslušníci StB v přestrojení za americké a německé úředníky ve spolupráci
s falešnými převaděči úspěšně chytali uprchlíky. Tato lest jim umožnila snadno odhalit další odpůrce režimu. Uprchlík se domníval, že už je v Západním Německu
a ochotně všechno vypověděl. Jedním z takto polapených uprchlíků byl spisovatel
Karel Pecka. Jeho svědectví o komunistických lágrech vyšlo nedávno v objemném
svazku nazvaném Souhvězdí Gulag.
Když bylo v roce 1968 umožněno lidem vycestovat, opustilo republiku 74 tisíc
obyvatel. Pochopitelně se většinou jednalo o ty schopnější a pracovitější občany
s dobrou kvalifikací. Jinak by v nespravedlivé kapitalistické společnosti těžko
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uspěli. V roce 1970 byla hranice opět uzavřena a ostraha Železné opony ještě
zesílena. Dnes si na to už málokdo vzpomene, ale já si dobře pamatuji, jak významným okamžikem bylo přestřižení plotu na hranicích koncem roku 1989. Nůžky
drželi společně český a německý ministr zahraniční. Tím okamžikem jsme de facto
přestali žít v kriminálu. Letos tomu bude právě třicet let.
Symbolem Železné opony byla zeď, která v roce 1961 rozdělila Berlín. Před třiceti
lety došlo i na její zbourání. To mi připomíná jednu z nejdůležitějších nahrávek rockové hudby – The Wall od Pink Floyd. Slavná anglická skupina zpívá o tom, jak si
člověk ve svém nitru po celý život buduje zeď, za kterou se schovává před hrůzami
světa. Deska Pink Floyd ovšem není zdaleka jediné umělecké dílo, které se zabývá
tématem zdi. Například Jean-Paul Sartre napsal novelu s názvem Zeď a Franz Kafka
povídku Při stavbě Čínské zdi. Myslím, že celé Kafkovo dílo je vlastně o nemožnosti
překonat překážky. Vezměte si romány Zámek nebo Proces.
Všimli jste si, že téměř každý hřbitov je obehnán zdí? Dokonce i malý venkovský
hřbitůvek stojící o samotě kilometr od nejbližší vesnice má kolem dokola zeď. Večer
se hřbitov uzamkne, aby nikdo nemohl dovnitř ani ven. Jak se asi cítí umrlci, když
o půlnoci vylezou z hrobů?
Neměli bychom zapomenout na největší stavbu světa viditelnou i z vesmíru,
a to Velkou čínskou zeď. Se všemi odbočkami je dlouhá více než osm a půl tisíce
kilometrů. V našem výčtu nesmí chybět ani Zeď nářků. Správný překlad z hebrejštiny
je však Západní zeď. Jedná se totiž o pozůstatek jeruzalémského chrámu zničeného
římským vojskem v roce 70 našeho letopočtu. Tato zeď je nejposvátnější místo
židů, kam se chodí modlit a svoje prosby napsané na lístcích vkládají mezi kameny.
V Praze máme Hladovou zeď. Má se za to, že ji nechal postavit Karel IV. jen proto,
aby pomohl městské chudině k výdělku. Zeď však měla ve skutečnosti jiný účel,
a sice zesílit opevnění města. Hladová se jí říká kvůli hladomoru, který v průběhu
stavby vypukl. Tak vidíte; všechno je jinak. A ještě jedna důležitá zeď je v Praze.
Odděluje Maltézskou zahradu od Velkopřevorského náměstí na Malé Straně. Už
od šedesátých let minulého století se tam objevovaly různé nápisy, básně a také
vzkazy pro Jana Wericha, který bydlel nedaleko na Kampě.
Tato zeď tedy slouží jako místo pro oslovení veřejnosti nebo konkrétní osoby.
V prosinci 1980, pár dní po zavraždění Johna Lennona, kdosi na zeď namaloval
Lennonův symbolický náhrobek. Potom se zde začaly objevovat citáty z jeho písní.
Od té doby se tato zeď nazývá Lennonova. Příslušníci StB nechali mnohokrát zeď
přemalovat, ale vždycky po několika dnech se nápisy objevily znovu. Potom tam
byla instalována plakátovací plocha. A tak se příznivci Beatles v době výročí Lennonovy smrti setkávali nedaleko na Kampě. I když proti nim tvrdě zasahovala policie
a v tisku se o nich psalo jako o sociopatech, alkoholicích a duševně nemocných
agentech západního světa, nedali se odradit.
Lennonova zeď je dnes opět popsaná nápisy a pomalovaná různými obrázky.
V době totality však nebyla zdaleka jediná, kde lidé vyjadřovali svou nespokojenost. O jakési cihlové zídce popsané v slavných výročích zpíval český bard Karel
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Kryl v písni Nevidomá dívka. A to mi zase připomíná vítězství našich hokejistů nad
SSSR na mistrovství světa ve Švédsku v březnu 1969. Právě je tomu padesát let.
Vzpomínám si, že ještě několik roků potom byly na některých zdech vidět velké
číslice – 2:0 a 4:3. To úplně stačilo. Kdo to uviděl, vzpomněl si na slavné vítězství
nad okupanty a hned mu stouplo sebevědomí. Je nasnadě, že i tato čísla byla
přemalována a objevovala se znovu a znovu.
Zeď může poskytnout veřejný prostor k sebevyjádření, ale častěji zdi slouží
mocipánům podle starého římského hesla: „Rozděl a panuj!“ Římané totiž dobře
věděli, že znesvářené společnosti se snadněji vládne. Proto politici tak rádi staví zdi,
které mají lidi rozdělovat. Ať už jde o zdi materiální podstaty nebo o zdi vytvářené
z předsudků a lží. Čas od času se v politicích probudí stará touha a pustí se do díla.
A potom staví a staví, hlava nehlava. Myslím, že v poslední době bylo těch zdí
postaveno opravdu hodně. Ovšem já nejsem politik, tak to neumím ocenit. Asi
proto dávám před zdmi přednost mostům. Ty mají totiž opačný účel: překonávat
překážky a spojovat, co je rozdělené.
Měl jsem příležitost projet se po úchvatných mostech, které spojují dánské ostrovy s pevninou. Prošel jsem se po slavném mostu Golden Gate v San Francisku.
A mnohokrát jsem pozoroval racky z Karlova mostu v Praze. Ale když jsem doma
a žádný most není v dohledu, tak si sednu do křesla a zasním se u písničky dvou
kamarádů z New Yorku – Paula Simona a Arta Garfunkela – Most přes rozbouřené
vody. Ta píseň totiž probouzí naději, že všechny překážky je možné překonat.
Petr Šotnar

Hostěnické recepty
Další novou rubrikou, kterou přinášíme, je prostor pro hostěnické recepty. Ať
už to budou tradičně předávané recepty Hostěňáků z generace na generaci nebo
novodobé recepty, které stojí za to sdílet s ostatními. Tímto tedy prosíme ty, kteří by
mohli přispět svým receptem do nové rubriky, aby recepty zasílali na zpravodaj@
hostenice.cz.
Prvním receptem je jeden z receptů Jablečné kuchařky, kterou vydala naše
Mateřská škola.
Tarte Tatin
(tradiční francouzský jablkový koláč)
Těsto:
- 200g hladké mouky
- 100g másla
- špetka soli
- 1 žloutek
- 5cl studené vody
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Jablečná část:
- 10 – 12 velkých nakyslých pevných
jablek, která se nerozvaří (Russet, Grany
Smith, Golden delicius)
- citronová šťáva (podle kyselosti jablek)
- 120g másla
- 120g krystalového jemného cukru
- špetka soli
• V
 ypracujeme těsto a dáme ho vychladit
asi na hodinu do lednice. Mezitím si
oloupeme jablka, rozkrojíme na čtvrtky
a vykrojíme jádřinec. Hodně pokapeme
citronovou šťávou.
• V hlubší pánvi rozehřejeme máslo při
střední teplotě, cukr a špetku soli, až je
cukr rozpuštěný, sem tam zamícháme.
Pokračujeme 6 – 8 minut, až směs dostane
karamelovou barvu. Do směsi nasypeme
oloupaná jablka, lehce promícháme
a dusíme 20 – 25 minut, až jsou jablka
Jablečné slavnosti MŠ
měkká a zbarvená.
• Předehřejeme troubu na 230°C.
• Vyndáme těsto z ledničky a rozválíme. Jablkovou směs přesuneme z pánve
na plech vyložený pečicím papírem, rovnoměrně rozložíme. Na jablka položíme
těsto, okraje vecpeme kolem. Trochu propícháme těsto a pečeme asi 25 – 30
minut, až je těsto zlaté a jablka bublají. Necháme zchladnout 10 – 15 minut.
• Nožem uvolníme po okraji těsto od plechu, na plech dáme buď servírovací talíř,
nebo prkénko, které obrátíme vzhůru nohama. Koláč by se měl vyklopit tak,
že těsto je dole a jablka nahoře. Sundáme pečící papír a vychutnáme si tuhle
podzimní pochoutku bez zbytečných příkras (šlehačka atd.), jinak to pak už není
Tarte Tatin .
„La tarte des Demoiselles Tatin“, jak tento koláč nazývají Francouzi, dostal jméno
po dvou svobodných sestrách, které začátkem minulého století vedly hotel po svém
zesnulém otci v Lamotte-Beuvron v údolí řeky Loire. Říká se, že jednoho dne, kdy byl
hotel během loveckého období plný hostů, Stéphanie omylem poskládala oloupaná
jablka, máslo a cukr na dno formy a zapomněla na těsto. Když si to uvědomila, dala
těsto nahoru již dusících se jablek a tak vznikl světoznámý koláč. Dodnes je v tomto
malém městečku první týden v září věnován oslavám sester Tatin. V Paříži byl koláč
poprvé podáván v kavárně Maxim, kde je specialitou do dnešního dne jak s jablky, tak
i s hruškami a dokonce se zeleninou, jako jsou např. rajčata.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2019	

39

Duchovní okénko
Radost z lásky (9. část)
Milí čtenáři hostěnického zpravodaje!
Už několik duchovních okének v předchozích vydáních bylo věnováno dokumentu Amoris Laetitia, což přeloženo znamená Radost z lásky, jenž papež František
napsal manželům a rodinám současné doby. Papež se v tomto díle zamýšlí nad nejzákladnějšími principy mezilidských vztahů a upozorňuje na neměnné hodnoty,
na kterých jediných může společenství rodiny i nadále existovat. Papež František
má dar promlouvat k čtenářům a posluchačům (troufnu si říct, že bez rozdílu náboženského vyznání) velmi osobitým způsobem, jako kdyby věty byly formulovány
pro konkrétního adresáta osobně. Aspoň takový je můj dojem z jeho slova, ať mluveného či psaného. Vždycky mě něco z toho osloví a upřímně obdivuji, jak si 82letý
papež dokáže uchovat mladého ducha i cit pro klima dnešní společnosti a patřičně
reagovat na aktuální situace. Jeho dokumenty se vyznačují jednoduchostí a praktičností. Nevím, nakolik se mi daří jeho poselství patřičně prezentovat, ale velmi mi
záleží na tom, aby jeho cenné postřehy nezapadly bez užitku.
Blížíme se k závěru. Amoris laetitia má celkem devět kapitol, takže dnes bych rád
představil předposlední osmou. V ní papež František hovoří o lidské slabosti v oblasti
vztahů a o potřebě neodsuzovat ty, kteří se ocitli v jakékoliv krizi nebo dokonce v rozpadu manželství. Všem má být s láskou adekvátně pomáháno, aniž by se tím schvalovala vina či zlehčovalo nebo snad omlouvalo skutečné zlo. Papež zde znovu jasně definuje, co je manželství: To se plně uskutečňuje ve spojení jednoho muže a jedné
ženy, kteří se sobě vzájemně darují ve výlučné lásce a ve svobodné věrnosti, patří si až do smrti a otevírají se předávání života, aby se tak výchovou svých dětí
stávali jedinečným přínosem pro lidsky zdravou společnost. Jiné formy svazků
tomuto ideálu buď radikálně odporují nebo jej uskutečňují jen částečně. Je znepokojující, že mnozí mladí lidé dnes nemají důvěru v manželství a žijí spolu, přičemž jedni uzavření manželství odkládají na neurčito, zatímco jiní opustí přijatý svazek a hned
nato začnou nový. Velmi často to není dáno ani tak přímým odporem vůči instituci manželství jako takové, ale spíš praktickými hledisky. V těchto situacích je přesto
možné najít jisté střípky opravdové lásky. Je známo, že přibývá těch, kdo po dlouhém
společném soužití nakonec žádají o uzavření sňatku. Pro nezávazné soužití bez sňatku se lidé často rozhodují vlivem mentality, která je celkově nastavená proti jakýmkoliv institucím a definitivním závazkům, ale také proto, že čekají na existenciální zajištění – na práci a pevný plat. V některých zemích je manželství pokládáno dokonce
za jakýsi luxus, proto je odmítáno ze sociálních důvodů, neboť hmotná bída zde nutí
žít v soužití bez závazků. Všichni tito lidé si zasluhují, aby se jim pomohlo objevit pravou krásu manželství i cestu k němu a nikoliv je odsuzovat či jimi pohrdat. Proto je
třeba se varovat soudů, které neberou v úvahu složitost různých situací, a je nezbytné být pozorný na to, jak lidé žijí a trpí kvůli své situaci. Aniž by se tedy snižovala hod40

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2019

nota manželského ideálu, je zapotřebí doprovázet milosrdenstvím a trpělivostí možné etapy růstu jednotlivých lidí, jež se utvářejí den po dni. Je třeba si stále víc osvojovat logiku soucítění vůči těm, kdo jsou slabí, a vyhýbat se jejich stíhání nebo příliš
tvrdým a unáhleným soudům. Přestaňme hledat úkryty chránící nás před životními
dramaty druhých lidí, odkud budeme jen ukazovat prstem, ale naopak naplno vstupme do kontaktu s konkrétní existencí druhých! V závěru této kapitoly papež povzbuzuje všechny duchovní pastýře, tedy kněze, aby s citlivostí a v klidu naslouchali lidem
a měli vždy upřímnou touhu vstoupit do jejich životních dramat tak, aby pochopili jejich pohled na věc a pomohli jim lépe se zorientovat. 
(zakončení příště)
Dokument papeže Františka Amoris Laetitia prezentoval
P. Pavel Lacina, pozořický farář

Velikonoce 2019 v pozořické farnosti
ZELENÝ ČTVRTEK (18. 4. 2019):

16:30 hod.	Mše sv. v Holubicích
18:00 hod.	Mše sv. na památku Večeře Páně
po skončení:	společná modl. v Getsemanské zahradě
19:30 – 23:00 	adorace vedená postupně jednotlivými malými společenstvími
do 23:00 hod.	otevřený kostel

VELKÝ PÁTEK (19. 4. 2019):

8:00 – 23:00 hod. otevřený kostel – možnost soukr. modlitby
8:00 	společná modlitba ranních chval a četby (denní modlitba církve DMC)
10:00 hod. 	Křížová cesta na Poustce
12:00 	společná modlitba Anděl Páně, modlitba uprostřed dne (DMC)
a modlitba bolestného růžence
15:00 hod.	Velkopáteční obřady
po skončení:	zahájení novény k Božímu milosrdenství, modlitba Korunky
17:30 hod.	Velkopáteční obřady v Holubicích
19:00 hod.	Křížová cesta Pozořicemi – zač. u fary
do 23:00 	otevřený kostel – možnost soukr. modl. u Božího hrobu

BÍLÁ SOBOTA (20. 4. 2019):

8:00 – 20:00 hod. otevřený kostel – možnost soukr. modlitby
8:00 	společná modl. ranních chval a četby (DMC)
9:00 	obřad „Efeta“ s vyvolením jména, složením vyznání víry a mazáním
olejem katechumenů
12:00 	společná modlitba Anděl Páně, modlitba uprostřed dne (DMC) a Korunka k Božímu milosr. (2. den novény)
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18:00 	společná modlitba Anděl Páně a modlitba večerních chval (DMC)
21:00 hod.	Velikonoční vigilie s udílením křtu dospělým
po skončení: 	agapé na faře a ve zpěvárně fary

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ (21. 4.):
7:30 hod.
9:15 hod.
11:00 hod.

mše svatá s žehnáním pokrmů
mše svatá s žehnáním pokrmů
mše sv. v Holubicích

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ (22. 4. 2017):
7:30 hod.
8:30 hod.

mše svatá
mše sv. v Holubicích

Pozvánky
Mateřská škola a obec Hostěnice
zve všechny maminky, babičky, celé rodiny a přátele na

OSLAVU DNE RODIN

v neděli 12. 5. 2019 v sále restaurace U Stupárků
Můžete se těšit na kulturní vystoupení, malé pohoštění a dobrou náladu.
Srdečně Vás zveme v sobotu 8. 6. 2019 na

5. ROČNÍK SRAZU VETERÁNŮ
v Hostěnicích od 11 hod. a

LÉTO HOSTĚNICE 2019
od 16.00 – 01.00 hod.

Akce bude probíhat pod záštitou obce Hostěnice

JARNÍ BAZÁREK HOSTĚNICE
PRODEJ: Čtvrtek 4. 4. 2019 16-19 hod.
Pátek 5. 4. 2019 14-19 hod. v Oc vedle obchodu na návsi

Oblečení Jaro-Léto pro děti cca 0-15 let

Do komise přijímáme: čisté oblečení a obuv pro děti cca 0-15 sportovní vybaveníbrusle, koloběžky, kola, odrážedla, helmy..., těhotenská móda, hračky, kočárky, židličky, postýlky, potřeby pro děti, apod.
Příjem zboží do komise: středa 3. 4. 2019 17-19 hod v OC (vedle obchodu na návsi)
nebo dle domluvy - Jitka Vaňáčková 607 592 511
Výdej neprodaného zboží: út. 9. 4. 2018 18-18.30 hod v OC, RC Broučci nebo dle
domluvy. Formuláře k popisu zboží budou k vyzvednutí v RC Broučci v Hostěnicích,
nebo si o ně napište na mail: jitka.vanackova@email.cz
42
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Přehled akcí
Březen 23.3.	Prasátko - turnaj ve stolním tenise v restauraci U Stupárků (čtyřhry) – pořádá Hosten
Duben 6.4.	„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ – brigáda kolem Hostěnic – pořádá SPsH
7.4. 	Velikonoční setkání (tvoření s cimbálovkou) v restauraci U Stupárků – pořádá Hosten
18.4.	řehtání, hrkání na Zelený čtvrtek – v 18.00 hod. z návsi (dále
na Velký pátek v 6:00, ve 12:00 a v 18:00. Na Bílou sobotu v 6:00
a 12:00) – pořádá SPsH
20.4. Velikonoční zábava v restauraci U Stupárků – pořádá SPsH
30.4. 	Den Země a Pálení čarodějnic - stezka s úkoly ke Dni Země,
na kterou naváže tradiční pálení čarodějnic ve starém lomu – pořádá Hosten a SDH Hostěnice
Termín sběru železa bude upřesněn – pořádá SDH Hostěnice
Květen od začátku měsíce – letní tenisová liga Na Pastviskách – pořádá SPsH
12.5.	Den rodin v restauraci U Stupárků – pořádá MŠ Hostěnice ve spolupráci s obcí Hostěnice
17.5. 	Večerní tvoření v OC – téma bude upřesněno
Červen 8.6. Léto Hostěnice 2019 a sraz veteránů Na Pastviskách
9.6. Volejbalový turnaj na Pastviskách
23.6. 	Hostěnický sedmiboj – na víceúčelovém hřišti Na Pastviskách
pořádá Hosten

Inzerce
PŘIJMEME

Řidiče skupiny B
(rozvoz zboží dodávkou s plachtou po ČR a výpomoc v dílně)
a

Pracovníka pro balení a kompletaci výrobků
do našeho výrobního závodu v Sivicích
ETL-Ekotherm a.s.
www.etl.cz
V případě Vašeho zájmu zašlete životopis na benda@etl.cz
nebo přímo volejte p. Miroslava Bendu na tel.: 604 241 380
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Kontaktujte nás na: 724 824 619, 542 214 014 nebo e-mailem: posta@anabell.cz
Více na www.anabell.cz • Centrum Anabell, z. ú. • Masarykova 37 • 602 00 Brno
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VÍ TÁNÍ OBČ ÁNKŮ

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Karneval v MŠ

Na výletě
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