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Slovo sta rosttk y
Vážení spoluobčané,
velmi teplé a suché léto je za námi a mohu s radostí konstatovat, že snaha vystačit se stávajícími zdroji pitné vody, s výjimkou tří návozů, byla úspěšná. Zde patří
velký dík těm z Vás, kteří opravdu s pitnou vodou po celé léto zacházeli rozumně
a šetrně. Díky úspěšné žádosti o dotaci z Národního programu životního prostředí
a podpoře SFŽP můžeme letos dokončit velkou investici do vydatného zdroje pitné vody a jeho zapojení výtlačným vodovodem do zásobovacího řadu vodovodu.
Za touto akcí je velký kus práce a jsme rádi, že budeme moci zabezpečit naši vesnici konečně nejenom dostatečným množstvím vody, ale také dostatečně rychle se
obnovující zásobou vody pro případy nenadálých situací.
Školákům a školáčkům přeji příjemné vstávání do školy a školky a hlavně dobré
kamarády, se kterými to jde vždycky lépe.
I toto léto jsme měli spoustu příležitostí, jak si užít kultury, sportu i společenských setkání v naší vesnici. Myslím si, že se akce vydařily a organizátoři, dobrovolníci z řad spolků a organizací, opět odvedli kus práce, a tak zase přispěli k občanské společnosti.
Během léta došlo k výměně osvětlení víceúčelového hřiště a osazení nových
mantinelů na stávající konstrukci kolem hřiště. I když jsou výdaje do Sportovního
areálu Pastviska v několika posledních letech velké, domníváme se, že jsou to jedny z výdajů, které naši vesnici udělají příjemnější k životu a mladí i starší občané tu
budou rádi zůstávat a žít. Během podzimu nás čeká ještě osazení nového herního prvku na hřišti v mateřské škole. Stávající koráb již dosloužil a z bezpečnostního
hlediska není možné ho malými dětmi využívat.
Blíží se konec volebního období. Ráda bych Vám poděkovala za podporu, které
se mi od Vás dostává a za důvěru, kterou jste do našeho zastupitelstva vložili. Velmi
si jí vážíme. Tuto práci se snažím dělat zodpovědně a současně dostatečně vstřícně, i když občas narazím. Domnívám se, že se nám podařilo za posledních osm let
posunout Hostěnice kupředu a že uvnitř zastupitelstva jsme byli vždy schopni se
v rámci možností domluvit na společné cestě.
Přeji Vám, ať si užijete poslední paprsky sluníčka během babího léta a ať se
na svět díváte usměvavýma očima.
Krásné babí léto Vám přeje
Eva Karásková
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Po dě ková
vá n í
Vážení občané,
po osmi letech bych se s Vámi rád alespoň touto cestou rozloučil, coby místostarosta.
Bylo mi velkou zkušeností a především ctí, podílet se alespoň částečně na fungování obecního úřadu, stejně jako při vytváření stavebních záměrů naší obce.
Nezapomenu nikdy na provozní starosti s fungováním obecního vodovodu,
s odstupem času se na různé epizody vzpomíná spíše s úsměvem, i když někdy to
bylo i docela s napětím.
Snažil jsem se vycházet žádostem všech Vás vstříc, někdy to ale nebylo z různých důvodů možné a dobře už vím, že vyhovět všem zkrátka nelze. Je mi to líto,
ale věřím, že to většina z Vás přesto pochopila.
Když jsem se stal zastupitelem a poté místostarostou, byl jsem v obci relativně
krátce, pouhých pět let. Za dobu své funkce jsem měl ale příležitost seznámit se blíže se spoustou z Vás. Dovolte mi, abych Vám poděkoval. Vážím si velice důvěry, kterou jsem od Vás občanů dostal a pokoušel se ji naplnit a nezklamat. Snad se mi to
alespoň částečně dařilo.
Děkuji i ostatním zastupitelům, se kterými jsem mohl v těchto dvou obdobích
spolupracovat, a rovněž děkuji všem pracovnicím a zaměstnancům obecního úřadu za aktivní součinnost, ochotu i aktivitu především při řešení nestandardních situací, kterých se musíme v této malé obci s mizivým aparátem, ale s úkoly srovnatelnými s městy, zhostit.
Rád jsem spolupracoval i se členy místních spolků, děkuji.
Příštím zastupitelům přeji především hodně zdraví, pevné vůle, víry ve svůj zdravý úsudek i schopnost naslouchat jeden druhému, pochopit se, vážit si druhých.
Mějte se hezky a pečujme společně o tohle krásné místo k životu.
S úctou Bořivoj Srba

Srdečně Vás zveme
oslavit 100. výročí republiky
PIETNÍM AKTEM
U POMNÍKU PŘED MŠ
v neděli 28. 10. 2018 od 16.00 hod.
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Roz hovorr
Rozhovor s panem Ing. Petrem Šotnarem
1. Proč jste si vybral jako své bydliště právě Hostěnice a které místo v jejich okolí máte nejradši?
Proč právě Hostěnice? To má několik důvodů. Když mi byly asi tři roky, rodiče si postavili chatu na Lhotkách, což je nedaleko Hostěnic. Bydleli jsme sice v Brně, ale každý
víkend jsme trávili v přírodě. Potom je to vzpomínka na to, jak jsem někdy v devadesátých letech jel potvrdit katastrální mapu na zdejší úřad. Byl podzim, listí stromů bylo barevné, svítilo sluníčko a já jsem přijížděl do Hostěnic s kopce od Ochozi. Tehdy mi blesklo
hlavou, že Hostěnice jsou malebná vesnice schovaná v pěkném údolí. Tady by se krásně
žilo, napadlo mě tenkrát. Samozřejmě jsem netušil, že se toto moje nenadálé přání jednou splní. V roce 2004 jsme s manželkou začali uvažovat o tom, že si postavíme domek.
Všude se stavěla satelitní městečka, ale naše volba nakonec padla na Hostěnice. Mám
rád lesy. Na procházky chodívám směrem ke studánce v Napajedlích.
2. Jste prozaik a fejetonista. Který typ spisovatelské činnosti Vás nabíjí nejvíc?
Na to je těžká odpověď. Myslím, že se tyto činnosti vzájemně doplňují. Psát fejeton
mě moc baví. Umožňuje mi to vyjádřit se k věcem, které se dějí okolo nás a které mne
zneklidňují. Přál bych si, aby svět byl lepší, než je. Vím, že s tím nemůžu mnoho udělat.
Ale je tady malá naděje, že si fejeton někdo poslechne v rozhlase a třeba se nad něčím
zamyslí. Když píšu povídku, představuji si konkrétní osoby. Sice jsem si je vymyslel, ale
promítají se do nich moje zkušenosti s lidmi. A občas tyto vymyšlené osoby musí reagovat na to, co se děje ve skutečnosti.
3. Na jaké své dílo jste nejvíce pyšný?
Nevím, jestli „pyšný“ je to správné slovo. Snad by se dalo říci, že jsem hrdý, když můj
fejeton v rozhlase přečte některý významný brněnský herec. Moc mě potěší, když pak
dostávám od přátel e-mailem pochvalné reakce. Nestydím se ani za své dvě knížky.
Sbírku básní, která vyšla už před třiadvaceti lety a kterou jsem nazval „Zrcadlo“. A samozřejmě jsem hrdý na knížku „Tři roky s kocourem“, která vyšla loni. Tam jsou především moje povídky. Doufám, že se mi v příštím roce podaří vydat třetí knížku. Ta bude
obsahovat fejetony.
4. Co Vás přitahuje, resp. dostalo k tomu, že jste se stal autorem?
Pár dní po svých sedmnáctých narozeninách jsem přemýšlel, čím bych mohl v životě být. Slavným hokejistou? Na to už bylo pozdě. Neslavným popelářem? To mě nelákalo. Ale lákalo mě být spisovatelem. V té době samozřejmě básníkem. A tak jsem se
rozhodl, že budu básníkem a začal psát básně. Hned první den, kdy jsem učinil toto
rozhodnutí, jsem napsal asi čtyři básničky. Pokračoval jsem v tom velmi intenzivně až
do té doby, než jsem se oženil a začal se starat o rodinu. Potom jsem si dal od psaní trochu přestávku. Psát jsem sice nepřestal, ale nebylo to zdaleka tak intenzivní. K cílevěHOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2018
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domému psaní jsem se vrátil až někdy v roce 2009. To už mě zajímala víc próza, než
poezie.
5. Dílo kterého autora osobně preferujete?
Mám rád především Bohumila Hrabala. Jeho knihy jsou jako úžasná bonboniéra.
Každá věta je jeden bonbón. Taky si moc rád čtu fejetony a povídky Karla Čapka. Někdy mám při čtení pocit, že si s ním povídám. Jako by byl se mnou. Tady a teď. Velice
rád mám rovněž Kafku a Haška. A samozřejmě mnohé zahraniční autory. Například se
často vracím k povídkám Woodyho Allena. Dlouhé romány moc nečtu. Ty poslouchám
na svých cestách ve formě audioknih.
Druhou „várku” bych chtěl věnovat (podle e-mailové adresy) Vaší práci ve firmě
Certiso.
6. Kromě literárního autora jste rovněž auditorem firmy Certiso. Jak jste se dostal k této práci?
V roce 1986 jsem po vojně nastoupil do Sigmy Slatina. Nechtěl jsem se vrátit do konstrukce, kde jsem pracoval před vojnou. A tak mi nabídli místo zástupce šéfa úseku kvality. Tehdy jsem o řízení kvality nic nevěděl, ale nastoupil jsem tam. Od té doby mě živí
problematika řízení kvality. V devadesátých letech jsem začal pracovat jako poradce,
auditor a lektor. Od roku 1997 mám svou firmu.
7. Podle všeho kontrolujete normy ISO - co si pod tím laik má představit?
Do roku 1987 neexistovala žádná mezinárodní norma, která by definovala, jak má
firma zajistit, aby její výrobky a služby byly kvalitní. Každá firma to dělala po svém
a taky podle toho, jak to chtěli zákazníci. Potom však vznikla řada norem ISO 9000,
kde byly požadavky na zabezpečování kvality stanoveny. Normy ISO 9000 byly vlastně reakcí západního světa na úspěchy Japonců a kvalitu japonských výrobků. Největší význam má norma ISO 9001, což je v současné době nejrozšířenější technická norma
na světě. Abych to nějak přiblížil; normu ISO 9001 můžeme chápat jako seznam maturitních otázek. Pokud má nějaká firma zájem získat certifikát na systém řízení, musí se
podrobit externímu auditu. Můžeme to přirovnat k maturitní zkoušce. Pokud firma požadavky splní, dostane certifikát. Tedy něco jako maturitní vysvědčení.
8. Byl jste jedním z prvních potvrzených auditorů již v divokých devadesátých
letech. Jaké vzpomínky na firmy v té době máte a jak se podle Vás proměnilo české podnikatelské prostředí?
V devadesátých létech došlo k tomu, že se firmy začaly orientovat na zákazníky
na Západě. Například Sigma Slatina do revoluce vyráběla především pro tuzemský trh
a pro Sovětský svaz. Po roce 1989 začaly kontakty se zákazníky z Německa, Holandska,
Francie apod. Museli jsme se přizpůsobit jejich požadavkům. Důležité bylo, abychom
získali certifikát systému řízení kvality. Bez toho nebylo možné některé zakázky vůbec
získat. S přípravou na certifikaci jsme začali v roce 1991. V té době jsem už byl vedoucím
útvaru kvality a měl jsem přípravu systému na starosti. Byla to pro mě obrovská škola.
Nakonec jsme na jaře 1994 certifikát získali. Myslím, že jsme byli v první stovce certifiko4
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vaných firem u nás. Tehdy jsme to považovali za velký úspěch a konkurenční výhodu.
Dnes je to jiné. V některých oborech se bez certifikace vůbec nedá podnikat. Například
v automobilovém průmyslu. Kdo dnes nemá certifikát podle ISO 9001 je vnímán jako
někdo, kdo jde do divadla na operu v teplákách a neví, že si má vzít oblek.
Děkuji za příjemný rozhovor.
Tentokrát se ptal
Adam Konvalinka

Zho d noce ní ob dob í 2014 -2
2018
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Čtyřleté volební období zastupitelstva obce se chýlí ke konci. Vedení obce
ve spolupráci se zastupiteli navázalo na předchozí čtyřleté fungování v obdobné
sestavě a pokračovalo v práci na rozvoji obce dle priorit, které si na základě potřeb
a podnětů občanů a svého nejlepšího svědomí a vědomí vytyčilo vždy při sestavování rozpočtu na daný rok. Práce na takovéto malé obci je vždy průsečíkem kompromisů, které je nutné hledat, a myslím, že se nám to napříč všemi názorovými
proudy zastupitelů ve většině dařilo.
Tomu, aby bylo možné vše zrealizovat, bylo také zapotřebí dobré fungování zaměstnanců obecního úřadu, za což jim patří obrovský dík.
Co se nám podařilo zrealizovat i jak byly větší investiční akce financovány, vám
předkládáme níže.
1) Zateplení a oprava fasády objektu Obecního úřadu Hostěnice
V roce 2014 byla na budově provedena rekonstrukce spočívající v zateplení fasády, stropu hasičské zbrojnice a podlahy půdy včetně výměny hasičských vrat a osazení nových vstupních dveří a menších úprav v interiéru. Výdaje na rekonstrukci
byly cca 1,4 mil. Kč.
2) Dokončení komunikace Záhumenková
Po dlouhém vyjednávání s původním developerem lokality Záhumenková obec
v zájmu občanů přistoupila k převedení nedokončené komunikace do svého vlastnictví a na své náklady ji v roce 2015 dokončila. Celkové náklady stavby byly cca 1,6
mil. Kč.
3) Rekonstrukce komunikace Kopanina
V roce 2016 byla provedena celková rekonstrukce komunikace, cena za dokončené dílo byla cca 2,2 mil. Kč. Na financování rekonstrukce komunikace Kopanina si
vzala Obec úvěr s výhodnou úrokovou sazbou.
4) Oprava komunikace Zbihova
V roce 2017 byla provedena rekonstrukce místní komunikace v lokalitě Zbihova,
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2018
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1.a 2. etapa, za celkovou cenu cca 1,5 mil. Kč. Třetí etapa k 1. rybníku podél 3 RD nebyla realizována z důvodu nemožnosti dořešit majetkoprávní vztahy pod plánovanou komunikací.
5) Oprava zvoničky
Roku 2015 byla upravena zvonička tak, aby bylo možné do ní důstojně umístit
patronku obce sochu sv. Anny vč. opravy fasády za celkovou cenu cca 170 000,- Kč.
6) Úpravy okolí a dětského hřiště MŠ vč. vybudování příjezdové cesty k MŠ
V roce 2015 proběhla oprava přístupové cesty a chodníčků k MŠ, byly rozšířeny dopadové plochy kolem hracích prvků, provedeny terénní úpravy na zahradě,
osazena nová brána, rozšířeno a obnoveno venkovní osvětlení a opraveny vedlejší stavby MŠ za celkovou cenu 1,15 mil. Kč. Obec Hostěnice obdržela na tuto akci finanční dar od firmy Českomoravský cement, a.s., ve výši 250 000,- Kč a dotaci z JMK
ve výši 200 000,- Kč.
7) Udržení fungujícího občanského centra a revitalizace víceúčelového
objektu
Ve funkčním období 2010-2014 bylo vybudováno občanské centrum a nastaveny podmínky pro fungování těchto obecních prostor. V letech 2014 – 2018 jsme
tyto podmínky udrželi a obecní prostory jsou hojně využívány jak pro činnost
spolků, sdružení a organizací, tak pro soukromé oslavy či společenské akce. Užívání pro spolky a organizace je zdarma v rámci podpory spolkové činnosti ze strany Obce.
V roce 2017 byl víceúčelový objekt včetně části přilehlého okolí rekonstruován,
a to dokončením fasády z jižní strany objektu včetně opravy klempířských prvků, výměny vchodových dveří u klubovny a RC Broučci, osazením nového mobiliáře u vstupu do objektu a stavby dřevěného venkovního skladu. Celková cena
za rekonstrukci byla cca 570 000,- Kč, z toho obec obdržela dotaci JMK ve výši
200 000,- Kč.
8) Posílení zdrojů pitné vody
Největší akcí za toto volební období a svým významem určitě nejzásadnější je
realizace dalšího posílení zdrojů pitné vody (podrobnosti viz článek pana místostarosty). V období, které provází stále větší sucho, bylo zajištění vydatného zdroje
pitné vody jednou z největších priorit tohoto zastupitelstva. Potřeba pitné vody
i přes celkovou osvětu a upozornění ze strany obce stále roste a je tedy důležité
tuto tendenci reflektovat, i když trváme na tom, že s pitnou vodou je nutné zacházet jako s jedním z nejcennějších přírodních zdrojů.
Díky dotaci se nám podařilo vyvrtání studní a napojení vodovodu do stávající rozvodné sítě realizovat a doufáme, že toto množství vody už bude pro dlouhé
roky dostačujícím.
6
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9) Dobudování Sportovního areálu Pastviska
V první etapě byl v letech 2016-2017 dokončen sportovní areál Pastviska, kdy
bylo vybudováno antukové hřiště, hřiště s prosívkou, provozní budova s kabinami
a areálové rozvody sítí. Celková částka za stavbu byla cca 4,2 mil. Kč, z toho obdržela obec dotaci ve výši 500 000,- Kč od JMK a cca 270 000,- Kč bylo hrazeno z úvěru obce.
V druhé etapě pak došlo v roce 2018 k výměně mantinelů a osvětlení na víceúčelovém hřišti za celkovou cenu cca 550 000,- Kč, z toho bylo hrazeno z dotace JMK
250 000,- Kč.
10) Obnovení vozového parku Jednotky SDH obce Hostěnice
V roce 2015 byla pořízena nově zrepasovaná hasičská cisternová automobilová
stříkačka CAS 30/6000/390 - S 2 Z - T815-PR2 6x6, která vznikla přestavbou a modernizací původního modelu CAS 32 - T815-PR2 6x6. Technické podmínky přestavby byly stanoveny MV- GŘ HZS ČR a na základě dodržení odsouhlasených technických podmínek přestavby a modernizace vozidla bylo možné obdržet dotaci
od Ministerstva vnitra – GŘ HZS ČR.
Technické zhodnocení cisterny bylo financováno z následujících zdrojů:
- MV – GŘHZS ČR: 1,5 mil. Kč
- JMK: 1 mil. Kč
- rozpočet obce Hostěnice: 1,3 mil. Kč technické zhodnocení + 540 000,- Kč nákup podvozku
Tato cisterna nahradila „stařičkou“ ŠKODU CAS 25 - Š 706 RHTP, která byla následně darována dobrovolným hasičům na Ukrajině.
Dále byl pořízen v roce 2017 nový výjezdový dopravní automobil za cenu cca
860 000,- Kč, z toho obec obdržela dotaci od GŘHZS ČR ve výši cca 430 000,- Kč
a od JMK ve výši cca 280 000,- Kč. Na dofinancování vlastních zdrojů obce byla uzavřena Darovací smlouva se SDH Hostěnice, který se zavázal tuto částku ve splátkách dofinancovat.
11) Oprava vodovodu v uličce
V roce 2016 byla provedena oprava vodovodu v uličce k č.p. 10 tak, aby byl vodovod v nezámrzné hloubce za cenu cca 140 000,- Kč.
12) Intenzifikace ČOV
V roce 2017 proběhla menší intenzifikace čistírny odpadních vod v Hostěnicích.
Úpravu technologie vyprojektovala firma VHZ-DIS, spol. s.r.o., která ji i realizovala.
Jednalo se o úpravu uklidňujícího válce a mamutek tak, aby docházelo k účinnějšímu stahování přebytečného kalu a jeho zpětného využití, dále o opatření vedoucí k ekonomičtějšímu využívání dmychadel, účinnějšímu provzdušňování a dávkování koagulantu na odbourání fosforu a osazení jemně strojně stíraných česel pro
účinnější předčištění. Celková cena za dílo byla cca 880 000,- Kč. Obec obdržela dotaci od JMK ve výši 290 000,- Kč.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2018
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13) Aktivní podpora místních spolků, sdružení a volnočasových aktivit
pro místní občany
Obec Hostěnice podporuje činnost místních spolků a sdružení jednak každoroční finanční podporou formou dotací, dále vytvářením podmínek pro činnost těchto spolků a poskytováním občanům možnosti, jak trávit volný čas. Obec dlouhodobě umožňuje všem spolkům a organizacím využívat zdarma obecní prostory pro
svou činnost, občanům pak za symbolický poplatek 200,- Kč (děti zdarma) využívat jak Sportovní areál Pastviska, tak tělocvičnu, posilovnu, klubovnu, RC Broučci či
občanské centrum pro volnočasové aktivity. Všechen provoz pak hradí obec jakožto podporu všem těmto činnostem.
V roce 2014 činila přímá finanční podpora spolků a sdružení z rozpočtu obce cca
77 000,- Kč, k září roku 2018 to je již cca 170 000,- Kč.
12) Oprava veřejného rozhlasu a zavedení služby „Mobilní rozhlas“
13) Podpora podmínek pro dobré fungování místní samoobsluhy
14) Změna územního plánu č. 1
Po vydání digitalizovaného nového Územního plánu Hostěnic, který vyšel
v platnost v roce 2014, zastupitelstvo přikročilo na konci roku 2016 k zadání Změny
č. 1 ÚP Hostěnice. V nejbližší době bude zahájeno projednávání Návrhu Změny č. 1.
15) Oprava křížků po obci
V roce 2016 byly zrestaurovány 3 křížky po obci, za cenu cca 100 000,- Kč, z toho
obec obdržela dotaci JMK ve výši 37 000,- Kč.
16) Doplnění veřejných prostranství o nové odpadkové koše a informační tabule
Mobiliář byl částečně hrazen ze společného projektu Mikroregionu Roketnice.
17) Postupné rozšiřování služeb odpadového hospodářství
Od jara roku 2015 byly umístěny kontejnery na separovaný odpad – bioodpad k ostatním kontejnerům na tříděný odpad na třech, později pak čtyřech sběrných hnízdech. Podle potřeby je pak sběr bioodpadu doplněn o jednorázové sběry v areálu ČOV. Občanům byly zdarma poskytnuty kompostéry. Obec by ráda touto cestou podpořila domácí kompostování a omezila tak ne zcela ekologické odvážení biododpadu na kompostárnu do Brna. Podáním žádostí o dotaci na popelnice na plasty do jednotlivých domácností bychom rádi přispěli k většímu podílu
tříděných složek a omezili tak objem komunálního odpadu, který končí ve spalovnách či skládkách.
18) Osazení radaru na příjezdu do obce a doplnění veřejného osvětlení
V roce 2016 byl osazen radar na příjezdu do obce od Ochozi u Brna a doplněno
veřejné osvětlení v lokalitě Záhumenková a ke Sportovnímu areálu Pastviska. Tato
akce byla částečně financována z rozpočtu JMK ve výši 168 000,- Kč.
8
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19) Posílení spojů IDS
Od konce roku 2014 Obec Hostěnice přispívá na Integrovanou dopravu ještě
nad rámec řádného příspěvku (cca 37 000,- Kč), tzv. nadstandard tak, aby zajistila
občanům kvalitní spojení do Brna. Příspěvek obce pro rok 2017 byl za nadstandard
cca 86 000,- Kč, za rok 2018 pak cca 142 000,- Kč.
20) Dražba pozemků pro potřeby obce
V roce 2016 byly pozemky p.č. 159/6 a 159/7 v k.ú. Hostěnice (pozemky naproti
objektu hájenky č.p. 144) vydraženy obcí v rámci exekučního řízení v elektronické
dražbě za cenu 506 000,- Kč. Jedná se z pohledu obce o pozemky na dobrém místě. Do budoucna by bylo možné v tomto místě uvažovat o výstavbě penzionu pro
seniory, sociálním bydlení nebo jiných službách pro občany.
21) Vyhláška o zákazu hazardu na území obce
Obec vydala Obecně závaznou vyhlášku, která zakazuje plošně všechny tipy hazardních her a sázek na území obce (dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů).
22) Nařízení obce o zákazu podomního prodeje
Obec vydala nařízení obce, které zakazuje podomní a pochůzkový prodej
na území obce (dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) tak, aby
co nejvíce předešla nechtěnému uzavírání smluv a prodeji jakýchkoli produktů pochůzkovým prodejem.
23) Program rozvoje obce Hostěnice 2015-2024
V roce 2015 byl vypracován Program rozvoje obce Hostěnice, což je dokument,
v němž jsou zakotveny rozvojové priority obce Hostěnice na období 2015-2024.
V návrhové části jsou konkretizována opatření a aktivity pro dalších deset let. Měl
by sloužit jako pomůcka pro kontinuální rozvoj obce a být oporou pro lepší a efektivnější plánování dílčích úkolů.
Na konci funkčního období minulého zastupitelstva měla Obec nesplacené
úvěry v úhrnné výši 2 288 425,- Kč. K 31. 8. 2018 činí celkový součet úvěrů částku
2 410 284,80 Kč. Současné zastupitelstvo se snažilo nezadlužovat další zastupitelstvo více, než bylo na počátku volebního období, což se mu také podařilo.
Znalosti a zkušenosti z práce pro obec během posledních čtyř let nám umožnily realizovat nemálo potřebných záležitostí. K tomu bylo třeba vždy najít společný pohled, názor. Samozřejmě byly i okamžiky, kdy zastupitelstvo nebylo za jedno, ale na podstatných věcech jsme se dokázali posléze shodnout a většinu z nich
také realizovat.
Za vedení obce Hostěnice i za celé zastupitelstvo
Eva Karásková, starostka
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2018
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I nformace ob
bce a ob
becn
n í h o ú řa d u
Nový zdroj pitné vody pro naši obec
V srpnu t.r. započala druhá fáze realizace stavby, jejímž cílem je další posílení
zdrojů pitné vody. Poté, co byly na jaře provedeny průzkumné hydrogeologické
vrty v lokalitě u druhého rybníka, začal v srpnu z výběrového řízení vzešlý zhotovitel stavby, společnost Montáže inženýrských sítí s.r.o., pokládat potrubí a elektrokabely, jimiž budou tyto vrty zapojeny do horního vodojemu.
Stavba ale v podstatě začala již v loňském roce, kdy byl proveden počáteční geofyzikální průzkum, kterým byly stanoveny vhodné polohy pro uskutečnění vrtů.
Současně již od počátku r. 2017 byla připravována projektová dokumentace,
aby mohlo být vydáno územní rozhodnutí, na které navazovaly práce na projektu
ke stavebnímu povolení, jehož vydání se uskutečnilo v první polovině tohoto roku.
Paralelně s tím jsme pracovali na přípravě žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního programu životního prostředí. Na základě rozhodnutí ministra životního prostředí bylo naší obci nakonec přiznáno 80 %
z celkových uznatelných nákladů akce.
Díky této štědré dotaci je uskutečnění celého záměru pro naši obec vůbec myslitelné a jsme za ni vděčni. Děkujeme rovněž společnosti Lesy České republiky s.p.,
která nám umožnila stavbu realizovat, tj. uložit do státních pozemků, které spravují, vodovodní potrubí i zřídit vlastní vrty.

Vrtné práce na vrtu HO-3-17
10
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Základní údaje o stavbě:
• počet vrtů = 2
• hloubka vrtů = 80 m
• doporučené odběry - vydatnost (dle čerpacích zkoušek) = do 2,0 l/s (vrt označený HO-3-17) a 0,5 l/s (vrt HO-4-17)
• délka zásobovacího vodovodního řadu (a silno a slaboproudé kabeláže) = 1280 m
• předpokládané celkové náklady stavby = 4,12 mil. Kč
• výše dotace = 2, 98 mil. Kč
• podíl vlastních finančních zdrojů obce = 1,14 mil. Kč
• dokončení stavby = do konce r. 2018
Protože vydatnost vrtů (především tedy vrtu HO-3-17) je velmi dobrá, věříme, že
bychom se v příštích nejbližších letech měli obejít bez navážení vody z Brna a okolních obcí. V této souvislosti nutno zmínit, že toto kritické zásobování nám umožňuje Vodárenská akciová společnost, a.s a Brněnské vodovody a kanalizace, a.s. a jsme
za to velmi rádi. Snad tedy pitné vody bude již v naší obci dostatek, největší stavební akce obce za posledních min. 10 let za to jistě stojí.
Přesto ale, pitná voda je jedním z nejcennějších zdrojů a je nezbytné i nadále
s ní podle toho zacházet a vyvarovat se jejímu plýtvání či nehospodárnému nakládání s ní. Děkuji všem, kteří s vodou správně hospodaří, a prosím o totéž všechny.
Bořivoj Srba, místostarosta

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice č. 4/2018
Přijatá usnesení
usnesení číslo 38/2018
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 4/2018 paní
Renatu Konvalinkovou a pana Ing. Bořivoje Srbu, zapisovatelku zápisu paní Růženu Debnárovou.
usnesení číslo 39/2018
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání číslo
4/2018:
1. Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu zasedání
2. Kontrola úkolů
10/3/2018 Schválení smluv o dotaci z rozpočtu JMK
3. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 6/2018
4. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 7/2018
5. Žádost o příspěvek na financování elektrické energie a plynu pan Main Zaudi
(provozovatel samoobsluhy)
6. Žádost SPsH o příspěvek na kapelu na letní Anenskou zábavu
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2018
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7. Smlouva o finančním daru mezi SDH Hostěnice a obcí Hostěnice
(kompenzace úhrady vlastních zdrojů obce za DA Ford Tranzit)
8. Navýšení kapacity žáků v PO MŠ Hostěnice pro školní rok 2018/2019
9. Informace občanům
10. Různé
usnesení číslo 40/2018
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 6/2018. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 316 100,-Kč,
na straně výdajů navýšen o částku 316 100,- Kč, financování 0,- Kč, rozpočtové opatření bylo schváleno starostkou obce dne 5.6.2018 (příloha č. 3 zápisu číslo 4/2018).
usnesení číslo 41/2018
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 7/2018. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 628 400,-Kč,
na straně výdajů navýšen o částku 628 400,- Kč, financování 0,- Kč, rozpočtové opatření bylo schváleno starostkou obce dne 4.7.2018 (příloha č. 4 zápisu číslo 4 /2018).
usnesení číslo 42/2018
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje dotaci - příspěvek na rok 2018, která
bude poskytnuta provozovateli samoobsluhy panu ............................, ve výši 24 000,Kč na provoz samoobsluhy v souladu s nájemní smlouvou ze dne 15. 12. 2012, článkem V.odst.3) písm.d).
usnesení číslo 43/2018
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy číslo
16/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hostěnice dle zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, ve výši 24 000,- Kč panu ......................................................., na provoz samoobsluhy v roce 2018.
usnesení číslo 44/2018
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje příspěvek SPsH na kapelu na letní
Anenskou zábavu ve výši 12 000,- Kč.
usnesení číslo 45/2018
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 11/2018 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na akci úhrada nákladů za kapelu „Letní
Anenská zábava 2018” ve výši 12 000,- Kč.
usnesení číslo 46/2018
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí Smlouvu o finančním daru mezi
SDH Hostěnice a obcí Hostěnice ve věci kompenzace úhrady vlastních zdrojů obce
za DA Ford Tranzit ve výši 143 810,- Kč.
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usnesení číslo 47/2018
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí navýšení kapacity žáků v PO MŠ
Hostěnice pro školní rok 2018/2019 Hostěnice z počtu žáků 32 na počet žáků 34,
s účinností od 1.9.2018.

Vodné a stočné
Odečty vodoměrů budou prováděny na začátku měsíce listopadu pracovníkem obce Hostěnice. Přesné informace budou s předstihem doručeny
do vašich schránek a zveřejněny na www.hostenice.cz.
Cena vodného pro rok 2018 včetně DPH 15%: 37,95 Kč/m³
Cena stočného pro rok 2018 včetně DPH 15%: 31,05 Kč/m³

Využijte možnosti být informováni pomocí Mobilního rozhlasu !!!
Pro ty z vás, kteří ještě tuto službu nevyužíváte, připomínáme, že díky mobilnímu rozhlasu můžete být informováni o aktuálním dění pomocí různých komunikačních kanálů (sms, e-mail, pomocí aplikace). Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat:
· SMS zprávy,
· hlasové zprávy,
· e-maily,
· zprávy do aplikace
Registrujte se na webových stránkách: hostenice.mobilnirozhlas.cz nebo vyplněním registračního formuláře na obecním úřadě.
Nejefektivnější cestou je využívání služeb mobilního rozhlasu pomocí aplikace
v mobilním telefonu.
Jak začít používat aplikaci Mobilní rozhlas?
1. Stáhněte aplikaci z jednoho ze dvou odkazů uvedených na webových stránkách obce (klikněte na banner „Mobilní rozhlas“ na hlavní stránce obce a nainstalujte ji).
2. Otevřete aplikaci a vyberte místo Vašeho bydliště.
3. Zadejte své telefonní číslo, aby bylo možné Váš kontakt přiřadit k aplikaci.
4. A to je vše! Můžete začít využívat všechny funkce v aplikaci.
Díky této aplikaci Mobilní rozhlas budete mít vždy po ruce důležité informace,
kontakty i možnost se podílet na zlepšení života u Vás i ve Vašem okolí.
Mgr. Eva Karásková,
starostka
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2018
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Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Oznámení o době a místě konání voleb
V obci Hostěnice bude probíhat hlasování v jednom volebním okrsku.
Sídlo volebního okrsku:
Obecní úřad Hostěnice
Hostěnice č.p. 57
664 04 Mokrá
pátek 5. října 2018 hlasování v době od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 6. října 2018 hlasování v době od 8.00 do 14.00 hodin
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad,
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
O tento způsob hlasování můžete požádat v kanceláři Obecního úřadu Hostěnice nebo na tel. č. 544 250 763.

Volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. 10. 2018 - zásady hlasování
Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před
okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti. Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být
zvoleno. Do Zastupitelstva obce Hostěnice se bude v říjnu 2018 volit 7 zastupitelů.
Volič může na hlasovacím lístku:
• Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu (hlas získá prvních 7 členů dané strany).
• Označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran (max. 7 křížků).
• Označit křížkem v rámečku jednu volební stranu a zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany.
Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené
volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni
a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.
14
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• Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do úřední obálky, kterou obdržel
od okrskové volební komise. Volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu
hlasovacího lístku vloží úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky. Voliči, který se neodebral do tohoto prostoru, komise hlasování neumožní.
Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí NEVYDÁVAJÍ.
Růžena Debnárová
za OÚ Hostěnice

Prezentace kandidujících volebních stran, sdružení a fyzických
osob do Zastupitelstva obce Hostěnice pro období 2018-2022
Obec Hostěnice zde poskytuje prostor pro prezentaci jednotlivým kandidujícím subjektům dle vylosovaných čísel.

Vylosované číslo 1
Hostěnice 2018
ZÁLEŽÍ NÁM NA MÍSTĚ, KDE ŽIJEME
1. Mgr. Eva Karásková, starostka obce
3. Renata Konvalinková, podnikatelka
5. Ing. Hana Polanská, ekonomka
7. Ing. Peter Püšpöky, analytik
9. Matěj Srba, student

2. Mgr. Bedřich Horný, finanční ředitel
4. Ing. Viktor Unger, statik
6. Mgr. Oldřich Auda, IT expert
8. Ing. Vladimír Rezek, technik

DLOUHODOBÝ PLÁN ROZVOJE OBCE
• Venkovský ráz obce považujeme za důležitý. Budeme k němu přihlížet při všech
rozhodnutích. Za přirozený považujeme pozvolný, regulovaný rozvoj obce výstavbou jednotlivých domů v návaznosti na stávající zástavbu tak, aby zejména
místní lidé mohli zůstat v Hostěnicích. Nechceme další „satelitní“ ulice.
• Za investiční prioritu v příštím volebním období považujeme pokračování
v opravách místních komunikací a chodníků, postupné dokončování kanalizace
a rozšíření parkovacích míst v obci.
• Prosazujeme hospodárné nakládání s pitnou vodou, jejíž zdroje považujeme
za jedny z nejcennějších přírodních bohatství Hostěnic. Budeme se zabývat
možnostmi modernizace ČOV.
• I nadále budeme prosazovat nutnost zachytávání a zasakování dešťové vody.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2018
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Chceme hledat další možnosti získávání a využití užitkové vody v obci ve prospěch občanů.
• Budeme pokračovat v rozvoji další občanské vybavenosti obce (péče o veřejná
prostranství, mateřskou školu, dostupnost internetu, veřejná osvětlení, obecní
knihovnu, víceúčelové hříště, občanské centrum, domov pro seniory, aj.)
ŽIVOT V OBCI
• Podpoříme i v dalším volebním období činnost místních spolků a sdružení vytvářením vhodných podmínek pro jejich aktivity. Ochotu udělat něco pro druhé považujeme za základ dobře fungující obce.
• Budeme hledat další způsoby, jak přesvědčit občany k šetrnému chování vůči životnímu prostředí a svému okolí.
• Chceme i nadále prohlubovat spolupráci s ostatními obcemi mikroregionu
na společných projektech. Cenné zkušenosti získané touto spoluprací umožňují realizovat zajímavé projekty i v naší obci (kompostéry, obecní rozhlas, rozvoj
cyklostezek).
• Potřebným občanům a seniorům zachováme stávající formy drobné výpomoci
a budeme se zabývat jejich rozšiřováním.
EKONOMIKA
• Hodláme pokračovat v zodpovědném a efektivním hospodaření s prostředky
obce a obecním majetkem.
• Naším cílem je udržet výdaje na rozumné úrovni, nechceme jen hledat úspory,
ale také zajistit občanům kvalitní služby.
• I nadále budeme vyhledávat dotační příležitosti a využívat je ku prospěchu občanů naší obce.
RÁDI BYCHOM POKRAČOVALI V ZAPOČATÉ PRÁCI

Vylosované číslo 2
KDU-ČSL
Pro volby do zastupitelstva obce dne 5. a 6. října 2018 jsou na kandidátní listině
Křesťanské a demokratické unie – Československá strana lidová, tito zástupci:
1.
2.
3.
4.
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Ing. Václav Čapka - zemědělec
Ing. Martin Šotnar - vysokoškolský učitel
Mg. Kristýna Pilch - manažer
Jan Mikulášek - automechanik
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Vylosované číslo 3
Spolek Přátel sportu Hostěnice
Vážení spoluobčané,
rozhodli jsme se sestavit kandidátku, protože se chceme zapojit do komunální
politiky a rozhodovacích procesů v obci. Mimo každodenních potřeb občanů, jako
je zabezpečení dostatku kvalitní pitné vody, pořádku v obci a podobně, se chceme
dlouhodoběji zabývat různými klíčovými oblastmi, které mají vliv na rozvoj a dobré fungování obce jako celku. To vše pak za pečlivého zvažovaní finanční stránky řešených problémů. Chceme být dobrými hospodáři s obecními prostředky, zároveň
však naslouchat požadavkům občanů a diskutovat s nimi. Jednou z našich priorit je
zachování venkovského rázu naší obce a podpora spolkových činností v obci.
Body volebního programu:
• Územní plán a podpora výstavby RD v zastavěných částech obce
Podpora výstavby v prolukách či změny zahrad na stavební parcely tam, kde je
výstavba logická a navazující na stávající zástavbu. Vytvoření podmínek pro možnost bydlení mladých lidí z naší obce. Ne nové ulice!
• Spolková činnost
Skutečná, ne jen prohlašovaná, podpora spolků a jejich činností. Zapojení spolků do akcí pořádaných obcí a zároveň pomoc spolkům ze strany obce, a to nejen
finanční. Pravidelná setkání se zástupci spolků a vzájemná dohoda na koordinaci
termínů pořádaných akcí v obci.
• Vodovod
Pokračování v zajištění dostatku kvalitní pitné vody a naplnění dlouhodobého
záměru obce. Náležitá obnova stávajících zdrojů včetně zásobovacího řadu z jímacích studen v Napajedlech. Zvýšení kapacity stávajícího vodojemu.
• ČOV
Zhodnocení stavu a hledání řešení pro zkvalitnění technologie čištění. Kroky
nutné obnovy a revitalizace.
• Kanalizace
Dobudování kanalizace a napojení všech nemovitostí. Otázka hospodaření
s dešťovou vodou a podpora budování akumulačních nádrží u stávajících rodinných domů. Důsledný dohled na jejich zřízení u novostaveb.
• Náves
Investice do vlídnějšího vzhledu této nejvýznamnější části obce. Řešení nevzhledHOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2018
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ného zákoutí s kontejnery na tříděný odpad apod. Dlouhodobě pak řešení vzhledu
a kapacity budovy samoobsluhy, občanského centra, klubovny a RC Broučci.
• Posílení technického personálu obce
Doplnění stavu technických pracovníků obce a s tím související rozšíření služeb
v obci.
• Technické vybavení
Zhodnocení efektivnosti stávající techniky a investice do vozového parku užívaného technickými pracovníky obce.
• Sběrný dvůr
Investice do zkvalitnění chodu a rozšíření sběrného dvora. Možnost pro občany za poplatek pravidelně vyvážet i větší množství stavební suti. Rozšířená otevírací doba. Podpora třídění odpadů a dlouhodobě pak snaha o snížení nákladů
za odvoz směsného komunálního odpadu. Zřízení inteligentního systému nakládání s odpady. Vzorem nám jsou fungující provozy tohoto typu v okolních obcích.
• Obecní pozemky
Snaha o nákup strategických pozemků v obci pro možnost rozvoje služeb
a obecních prostor.
• Sportovní aktivity v obci
Pravidelná a včasná údržba sportovních zařízení obce a hledání možnosti dalšího využití i mimo letní sezonu. Revize prostor posilovny v MŠ, přemístění a rozšíření do jiných obecních prostor.
• Stavební úřad
Přechod obce pod stavební úřad Mokrá - Horákov dokud je k dispozici volná kapacita tohoto úřadu pro obec naší velikosti.
• Lékař v obci
Hledání možnosti zřídit v obci 1x týdně ordinační hodiny praktického lékaře. Investice do prostor potřebných k této službě. Dlouhodobější záměr vázaný na realitu českého zdravotnictví a podporu zdravotních pojišťoven.
• Malý Dům s pečovatelskou službou.
Příprava na vybudování malého domu s pečovatelskou službou pro prioritní využití našimi občany. Možnost umístění a provozování lékařské ordinace 1x týdně
v rámci služeb v DPS.
• Urnový háj
Naplnění přání občanů a jejich rodin o místě posledního odpočinku v rodné
obci.
18
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• Dopravně bezpečnostní situace v obci a její zlepšení
Hledání financí na pořízení a provoz technických prostředků zajišťujících zpomalení průjezdné dopravy v obci na předepsanou rychlost. Řešení krátkodobého
parkování před MŠ v ranních a odpoledních hodinách v době příchodu a odchodu
dětí do školky. Prevence vzniku nebezpečných dopravních situací v tomto frekventovaném místě. Užší spolupráce s Policií ČR a Městskou policií Šlapanice.
• Zkvalitnění internetového připojení
Chceme podpořit konkurenční prostředí ve zprostředkování internetového připojení občanům pro zkvalitnění a zlevnění nabízených služeb.
Seznam kandidátů:
1. Ing. arch. Jiří Marek, 44 let, architekt, pedagog
2. Ing. et. Ing. Jan Mikulášek, 35 let, manažer, specialista v dopravní firmě
3. Jiří Hájek, 29 let, dispečer dopravy
4. Zdeněk Konečný, 36 let, provozní manažer
5. David Takáč, 43 let , strojník výroby
6. Jan Dostál, 30 let, servisní technik
7. MVDr. Ján Matiašovic, PhD., 45 let, vědecký pracovník
8. Bc. Filip Gale, 31 let, strojírenský technolog - cenař
9. Ing. Dalibor Veselý, 44 let, systémový inženýr

Vylosované číslo 4
Mgr. Radim Kloza
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte, abych se vám v následujících řádcích představil jako nezávislý kandidát
do zastupitelstva naší obce pro období 2018–2022. Jmenuji se Radim Kloza, je mi
50 let, mám vzdělání přírodovědného směru a mým oborem je kontaminační hydrogeologie neboli problematika znečištění podzemní vody. V Hostěnicích žiji s malou přetržkou od narození a ve volebním období 2010–2014 jsem byl členem zastupitelstva obce. Před osmi lety jsem cítil potřebu se poměrně ostře vymezit proti
tehdejšímu vedení obce formou založení opozičního občanského sdružení a jeho
kandidaturou ve volbách. Dnes musím konstatovat, že obec je již druhé volební
období vedena velmi dobře. V tomto ohledu bude mít nové zastupitelstvo a nové
(či staronové) vedení obce na co navazovat. V případě svého zvolení se chci v zastupitelstvu věnovat zejména problematice, kterou řeším i v profesionálním životě, tedy vodě. Zjednodušeně - kvalitní podzemní vody v katastru naší obce je málo
i za standardních klimatických podmínek, natož v extrémně suchém období jako
letos. A aby toho nebylo málo, její kvalita se zhoršuje a její úprava na zdravotně neHOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2018
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závadnou je stále náročnější. Náš dlouhodobě nejkvalitnější zdroj v Napajedlích
(a nejen ten) je zasažen bakteriální kontaminací a je jen otázkou času, kdy se budeme potýkat s pesticidy. Plošné znečištění těmito látkami bylo v poslední době zjištěno téměř na celém území ČR a způsobilo jej masívní použití pesticidů při pěstování technických plodin (zejména řepky) na přelomu tisíciletí. Obec buduje nové
zdroje podzemní vody, ale v těch stávajících současně výrazně klesá její kvalita.
Dalším problémem je stav čističky odpadních vod (ČOV), která je na hranici své
současné kapacity, možná i za ní. Lze tedy konstatovat, že infrastruktura, která souvisí se zásobováním a čištěním vody je za současné situace nedostatečná. Jinak řečeno – pitná voda nestačí, její kvalita klesá a odpadní voda není dostatečně čištěna.
A co tedy s tím? Bude nutno výrazně investovat do úpravy pitné vody, do rekonstrukce ČOV, podniknout maximální možná opatření k ochraně stávajících zdrojů
vody a pokusit se realizovat opatření k zadržení vody v krajině. Do doby, než se povede zajistit financování a realizaci těchto kroků, bude nezbytně nutné najít způsob, jak razantně zpomalit dosavadní mohutný stavební vývoj v naší obci. Ostatně,
rozvoj každé obce by měl být limitován hlavně zajištěním dostatku kvalitní pitné
vody. Dále bych rád pro občany zprůhlednil a zatraktivnil zasedání zastupitelstva.
Veškeré projednávané body by měly být provázeny mapovou, obrazovou a textovou prezentací na dataprojektoru a zásadní body by měly být zastupiteli projednávány veřejně, nikoliv jen na pracovních schůzkách. A protože ani nejlepší volební
program nejde splnit bez vaší aktivní účasti, dovolím si vás požádat o pár věcí. Jde
o nadčasové záležitosti, které vlastně ani nesouvisí s volbami. Prosím, šetřete pitnou vodou a zkuste se zamyslet nad využitím vody dešťové a odpadní, doporučuji se podívat na stránku www.dotacedestovka.cz, kterou založil Státní fond životního prostředí ČR, třeba vás některý z nabízených typů podpory zaujme. Prosím, zamyslete se, co splachujete a vyléváte do výlevky a mějte ohledy na naši letitou ČOV.
Vždyť už jen kofein z kávy může způsobovat genetické mutace u vodních organismů. V tomto ohledu jsou časovanou bombou třeba takto likvidované léky, zejména antibiotika, ze kterých se vyvíjí odolné nebezpečné bakteriální kmeny a ty se
nám dostávají zpět do potravního řetězce. Prosím, zohledněte rozpočtové určení
daní, a pokud podnikáte nebo žijete v Hostěnicích a máte trvalé bydliště nebo sídlo
firmy někde jinde, věnujte chvíli času přehlášení do Hostěnic, finančně tím obci pomůžete. Prosím, zkuste se aktivně podílet na práci zastupitelstva, přijďte se podívat
na veřejná zasedání, kontrolujte svoje zastupitele, dávejte podněty k jejich práci,
ptejte se, co vás zajímá. Předem děkuji, že se nad některými body alespoň zamyslíte bez ohledu na volby a že jste text dočetli až sem. Rovněž děkuji obci, že mi poskytla prostor ve Zpravodaji. Letos můžeme vybírat z 23 kandidátů (www.volby.cz)
a osobně doufám, že tento počet kandidátů se projeví i ve vysoké volební účasti.
Přeji vám hezký podzim a odpovědný přístup nejen k volbám, ale i k životnímu
prostředí a životu v naší obci.
Radim Kloza
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O d padové hos po dá ř stv
ví
Informace o odpadech
• Kontejnery na bioodpad (hnědá barva), které jsou umístěny
na návsi u samoobsluhy, v parčíku u Baršového, u čistírny odpadních vod a Na Kopečku budou v provozu do 26. 11. 2018,
jarní provoz od 1. 4. 2019.
• Ve dnech 13. října (sobota) a 14. října (neděle) 2018 bude probíhat v areálu Čistírny odpadních vod v době od 8:00 do 12:00
hod sběr stavebního odpadu a bioodpadu.

Tráva, listí, větve do průměru 4 cm, piliny, hobliny, zbytky zeleniny
a ovoce.
Stavební suť, max. 2 stavební kolečka.

S p o l e č e n s ká r u b r i ka
Srdečné blahopřání k významnému životnímu jubileu:
září:
Věra Kropáčová 70 let
říjen:
Jiří Kousalík 75 let
listopad:
Marie Jeřábková 75 let
Anna Essenderová 75 let
Narozené děti 2018
červenec
Adéla Novoborská

Růžena Debnárová
za ohlašovnu evidence obyvatel
OÚ Hostěnice
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2018
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Š ko l s t v í
MŠ Hostěnice
Zprávičky z naší školičky
V červnu již tradičně školka absolvovala několik akcí spojených
s koncem školního roku. O oslavě
Mezinárodního dne dětí se skákacím hradem jsme vás informovali v minulém čísle Zpravodaje,
navštívilo nás naše oblíbené divadlo Úsměv s pohádkou O Budulínkovi. Výlet do Lamacentra
Pasování předškoláků
Hády jsme kvůli předpovědi počasí odložili až na poslední týden a nakonec jsme jej absolvovali v dešti, ale spokojení. Lamy byly krotké a déšť jim nevadil.
Slavnostní Pasování předškoláků na školáky proběhlo již tradičně na školkové
zahrádce, děti zazpívaly písničku o učitelkách, převzaly stužky a dárky na rozloučenou se školkou. Nakonec jsme společně opekli špekáčky. Přejeme našim školákům
pohodové vzdělávání ve škole.
Prázdniny utekly jako voda a už tu máme začátek nového školního roku. Letos
jsme ve školce přivítali deset nových dětí a v průběhu měsíce září přijdou ještě dvě
dívenky. Ve spolupráci s paní starostkou se podařilo během prázdnin pro tento
školní rok vyjednat výjimku z počtu dětí a mohli jsme přijmout další dvě děti. Přeji
všem novým školkáčkům i těm stávajícím a jejich rodičům vykročení tou správnou
nohou do nového školního roku.
Pro všechny děti máme nově upravené prostory tříd tak, aby to lépe vyhovovalo práci v tzv. Centrech aktivit (Ateliér, Dílna, Pokusy, Knihy a písmena, Manipulační a stolní hry, Pohyb, Dramatika a hudba, Domácnost, Písek a voda) podle vzdělávacího programu Začít spolu, jehož prvky v práci s dětmi využíváme. Abychom
dokázaly efektivněji plánovat práci s dětmi ve výše zmíněných centrech a využívat
prvky tohoto vzdělávacího programu, všechny učitelky s ředitelkou se zúčastnily
intenzivního týdenního kurzu Letní škola Začít spolu. Zde jsme načerpaly spoustu
nápadů, návodů a energie pro práci s dětmi.
Rády bychom také prohloubily spolupráci s rodinami dětí a máme pro rodiče
několik novinek v této oblasti.
V souvislosti s blížícími se volbami bych ráda poděkovala paní starostce a zastupitelům za přínosnou spolupráci.
Krásné podzimní dny přeje za všechny zaměstnance MŠ Dana Kousalová.
22
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ZŠ Mokrá-Horákov
Deváťáci na startu velkého finále
Asi jedna z nejtěžších etap pomyslného závodu s názvem „Základní vzdělání“
se 3. září otevřela před námi, žáky devátého ročníku. Cíl je v dohledu, ale cesta
k němu náročná, vyžadující velké odhodlání, silnou vůli, nezlomnou píli a důslednost, v některých případech se bude hodit i trošku štěstí. A my, deváťáci, jsme si
toho vědomi. Máme ten poslední rok spojený s obavami a napětím, ale také se
na spoustu věcí těšíme a chceme si je užít, protože to bude naposledy společně.
Už 3. září jsme se ujali našich rolí andělů, každý si našel svého prvňáčka, resp.
prvňáčky, protože těch je víc než nás. Přes plán nám čáru udělalo počasí, ale zahájení nového školního roku jsme zvládli. S prvňáky trávíme některé přestávky, společně jsme malovali obry na chodník a budeme se s nimi podílet i na dalších akcích,
třeba mikulášské nadílky se nemůžeme dočkat.
Dělat anděla, to je radost. Ale ten zbytek našich úkolů, to zase velká starost. Teď
v září si zadáváme témata absolventských prací. Někteří mají naprosto jasno, ale
jiní tápou a těžko vybírají. Snad nás strach donutí neodkládat shánění materiálů
i samotné psaní a všichni odevzdáme svoje práce již před Vánocemi.
Samozřejmě že asi největším cílem našeho posledního roku na základní škole je
dostat se na vysněnou střední školu. Celé první pololetí se musíme opravdu hodně učit, protože pololetní známky na vysvědčení jsou důležité, ale nejen ony. Jde
i o vědomosti, které by nám měly v hlavách zůstat až do zkoušek.
Ale nebude to jen sezení nad knihami. Vyjedeme také na několik exkurzí, které by nám měly pomoci s výběrem středních škol, po přijímacích zkouškách nás

Andělé s prvňáčky
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2018
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Pasování na deváťáky

bude čekat několik divadelních představení, naučné exkurze, snad i zahraniční výlet a také poslední škola v přírodě.
Poslední rok je zkrátka ve znamení protichůdných pocitů – obavy a současně těšení se na něco nového, smutek a současně radost z posunu někam dál.
Deváťáci

Happening k zahájení nového školního roku
Jak už je na naší škole tradicí, začátek nového školního roku neodbydeme jen
pouhými úvodními hodinami, ale snažíme se něco společně zažít, po prázdninách
se pořádně přivítat a těšit se na školu. Chceme také uvítat nové žáčky, prvňáčky,
na které už čekají andělé v podobě žáků devátého ročníku.
Ani letos tomu nebylo jinak, jen to počasí nám nepřálo, a tak se celá akce musela přemístit do vestibulu školy a přilehlých prostor. Ani stísněné, přeplněné chodby, ani tlačenice u jednotlivých stanovišť však nezabránily radosti ze setkání se spolužáky a učiteli. Letošním tématem byl cirkus, a tak děti plnily různé „cirkusové disciplíny“. Za tři absolvovaná stanoviště pak získaly cirkusovou postavičku, kterou lepily do třídního šapitó. To si pak každá třída mohla v nadcházejících dnech dotvořit a dovést k dokonalosti. A opravdu se povedlo. U poroty se sešlo velké množství
překrásných cirkusových stanů plných zvířat, akrobatů, klaunů a kouzelníků, že vybrat jediné vítězné nebylo možné. Tudíž bylo rozhodnuto, že všichni zúčastnění
obdrží malou sladkou odměnu.
I přes komplikace způsobené počasím se akce vydařila a už teď jsme zvědaví,
jaké téma si pro nás organizátoři připraví za rok.
Jarmila Hořavová
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Pozvánka na Mokerský běh
V sobotu 6. října 2018 se na sportovním hřišti u Základní školy Mokrá-Horákov
koná již tradiční Mokerský běh pro širokou veřejnost. Již ve 14.00 hodin vyrazí na trať mladší školáci, následováni těmi nejmenšími účastníky. Žákovské závody pak uzavřou děti z druhého stupně. Odpoledne završí krosový běh pro příchozí soutěžící a doplňkové disciplíny rozvíjející všestrannou zdatnost. Pro všechny zúčastněné je připravena odměna. Během celé akce je k dispozici občerstvení.
Věříme, že počasí bude přát a naladí velký počet sportovců, kteří podají skvělé výkony a užijí si příjemně strávené odpoledne.
Za organizátory Martin Vojtěch a František Markus

Z č i n nostti org
ga ni zac
ací
…a tak vítám léto!
Letní čas je doba festivalová, a proto se i u nás konal třetí červnovou sobotu historicky první minifestival Léto Hostěnice 2018. Odpolední start obstaral účastníky
i diváky hojněji a hojněji navštěvovaný sraz veteránů, kde malí i velcí mohli obdivovat početný „slet“ motorek, sbírku historických zetorů, ale i další motoristické lahůdky na dvou či čtyřech kolech.
Od 16 hodin, kdy začínala placená část festivalu, se diváctvo malé i velké začalo stahovat do prostoru před návěsovou scénou. Tam pomalu, ale jistě probíhaly přípravy na hlavní atrakci festivalu – koncert oblíbené brněnské skupiny Kamelot. Na tři stovky diváků se krátce po 17. hodině dočkaly muzikantů v čele s Romanem Horkým – zpěvákem a skladatelem, ale i famózním kytaristou, který nejednoho kluka inspiroval k prvním akordům na „sladké dřevo“.
Roman prokázal kromě hudebních kvalit (nešidil ani minifestival a zpíval s plnou
vervou každou z bezmála 20 písniček, byť ho ten samý den čekalo ještě jedno vystupování) i pověst dobrého moderátora. Třeba na sebe prozradil, že Hostěnice má
dodnes vryté do paměti díky první ochutnávce tzv. „zeleného diamantu“ (pivo +
zelená) a že v roce 1982, kdy s Kameloty začínali, se jim moc nedařilo svým modernějším pojetím country zaujmout pravověrné trampy při potlachu Pod Hádkem.
Naštěstí dal čas za pravdu „kamelotímu“ stylu, čehož jsou za 35 let trvání kapely
důkazem hity jako Hardegg, Léto pod Pálavou či Honolulu, které na koncertě také
zazněly.
Po „povinném“ kultovním přídavku Zachraňte koně se Kameloti rozloučili, aby
po krátké pauze dali prostor oblíbené hostěnické Žízni, které patřil „hlavní vysílací
čas“ od 20 hodin. Pokud se každé další léto podaří uvítat tak, jako to letošní, máme
se vážně na co těšit, a to bez ohledu na osobní hudební preference.
Magda Hradilová
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2018
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Párové hody 2018
Letošní párové hody se uskutečnily 18. srpna 2018. Nakonec nás vyšlo 8 párů
a o víno se postarali 4 sklepníci. Druhým rokem nás doprovázela po celý den i večer
dechová hudba Svatobořáci. Od května jsme pilně trénovali tance, zpěv a nástupy.
Hody pro nás začaly v pátek 10. srpna, kdy jsme letos poprvé v párech zvali občany
na hody. V sobotu proběhlo třetím rokem žádání. Každý stárek krátkou básničkou
požádal rodiče své stárky o svolení jít s jejich dcerou na hody. Povolení si vysloužil
splněním zadaného úkolu. Ve středu kluci tradičně vyrazili pro břízky, které si holky
ozdobily. Potom jsme společně, za zpěvu hodových písní, roznášeli břízky ke každé stárce. Ve čtvrtek se kluci vydali pokácet máju. V pátek se opracovala, nazdobila a postavila. Zdobil se a chystal prostor před samoobsluhou na večerní hodovou
zábavu. Přes noc se musela mája pohlídat, pár statečných pod ní přespalo. V sobotu nastal hodový den. Stárky se od rána připravovaly, česaly se a oblékaly do kroje.
O půl druhé jsme hody zahájili tancem na píseň ,,Macejko“, požádali jsme paní starostku o povolení hodů, ta nám předala hodové právo. Dále proběhlo sólo hlavního stárka s paní starostkou a vyrazili jsme na průvod obcí. Tradičně jsme zastavovali u každé stárky, kde se zpívalo, tancovalo, jedlo a pilo. Večerní zábavu jsme započali slavnostním nástupem, dále proběhlo sólo stárků a sólo s rodiči. Během večera jsme opět zatancovali ,,Macejka“. O půlnoci přišel čas pro půlnoční překvapení,
po té proběhlo vynášení stárků a tombola. Počasí nám vyšlo krásné a teplé. Na večerní zábavu jsme si lepší přát nemohli. Poděkování patří Sboru dobrovolných hasičů Hostěnice za organizaci, Spolku Přátel sportu Hostěnice za máju, Obci Hostěnice, Vaškovi Čapkovi za pomoc s májou, Vojtovi Horákovi za zaznamenání hodů
a těm, kteří se podíleli na realizaci.
Všem děkujeme za hojnou účast na hodech. Za rok se těšíme zas!
Za stárky Julie Pospíchalová
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Z činnosti Boubelek
29. 7. se konala již tradičně Mše ke Svaté Anně. I letos jsme se jí účastnily a při mši
zpívaly texty anenských písní. Po loňském roce, kdy jsme byly v civilu, jsme slíbily
panu faráři, že budeme v krojích. I letos se teploty šplhaly přes 30 stupňů. Ale letos
jsme měly dopravu zajištěnu. Pan Josef Zítka měl připraveno dodávkové auto pro
přepravu osob a ke kapli i od ní nás dovezl. Bylo to velmi příjemné a máme nové
zážitky. A mohly jsme si i přes horké počasí uchovat elán na vystoupení a odpolední zábavu.
Mše byla velmi milá, rodičovství a babičkovství se nás všech týká, tak nám pan
farář promlouval přímo do srdce. Po skončení jsme se přepravily do sálu ke Stu-

Boubelky s panem J. Zítkou

párkům, kde se konala odpolední anenská zábava. O muziku se postaral harmonikář
pan Česlav Černý z Blažovic.
Přišel i pan farář páter Pavel
Lacina, který rád tančí, a tak
si se všemi Boubelkami zatančil. Dal si s námi osvěžující pohár a pobesedoval. Celá
akce se vydařila a bylo to moc
pěkné.
Mirka Šotnarová
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2018
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Z činnosti Spolku Přátel sportu Hostěnice
Začátek léta oslavil náš spolek pořadatelstvím již osmého ročníku nohejbalového turnaje. Osm trojic si to na dvou hřištích na Pastviskách rozdalo každý s každým.
Poté dle pořadí ve skupině o umístění. Putovní pohár Radka Jelínka si stejně jako
loni odvezlo družstvo Ochozáků, které ve finále porazilo Hostěňáky (F. Gale, L. Polák, M. Kousalík) a cena za třetí místo tentokrát putovala do Mokré.
Po měsíci jsme již zahájili přípravy Anenské zábavy ve starém lomu, kterou letos
navštívilo přes dvě stovky dobře se bavících fanoušků nejen rockových hitů. Každým rokem tak, k naší radosti, pokoříme předchozí rekord návštěvnosti o několik
desítek hostů.
V těchto dnech také vrcholí letní tenisová liga, kterou letos hrajeme výhradně
na antukovém povrchu. Hřiště se dařilo udržovat v hratelném stavu přes velice suché období letošních prázdnin, zejména díky každodennímu kropení a údržbě.
O chod areálu na Pastviskách se staráme dobrovolně tak, aby ho měli možnost
využívat nejen sportovci z Hostěnic, ale i ostatní Hostěňáci, chataři, chalupáři a lidé
z nejbližšího okolí. V kabinách jsme v dlouhodobém nájmu a bez souhlasu pronajímatele nemůžeme provádět jakékoliv stavební či jiné úpravy. Přesto jsme do areálu zainvestovali přes sedmdesát tisíc korun na vybavení, nářadí a sportovní náčiní, které slouží zejména nejmenším. Bohužel se nám však stále nedaří výrazněji
promluvit do problematiky oprav a investic do sportovišť. Příkladem je stále čerstvý výběr odstínu měněných mantinelů. Naše dlouholeté zkušenosti s přípravou ledové plochy bohužel předpovídají, že si letošní zimu na Pastviskách nezabruslíme.
Rádi se však budeme mýlit a uděláme vše proto, aby se tak nestalo.
V nadcházejícím podzimním období se budeme opět věnovat nejmenším. Druhý týden v září obnovujeme sportovní kroužek. Těšíme se na opětovné shledání
s malými sportovci. Je radost s nimi pracovat a vést je k pohybu. Smyslem celého
snažení je v nich vypěstovat návyk, že sport a pohyb patří k životu a že si u něj s kamarády užijí víc legrace a zábavy, než s hlavou skloněnou nad mobilním telefonem.
Poslední sobotu v říjnu celý
areál zazimujeme a posbíráme
železný šrot v obci a nejbližším
okolí. Po Mikuláši, 8. 12. 2018, vyrazíme opět do vinného sklepa
Herbenka v Hustopečích.
Přejeme všem občanům krásný barevný podzim, fotografům
potom dobré světlo. Vyhlášení
fotosoutěže je plánováno koncem letošního roku .
Za Spolek Přátel sportu Hostěnice Jan Skřivánek a Jiří Marek
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Skautské prázdniny
Prázdniny a hlavně tábor jsou hlavní částí našeho programu a vyvrcholením naší
celoroční činnosti. Akce, na kterou se dlouhou dobu připravujeme a těšíme, byla
tu. Letos jsme se poprvé vydali na nové tábořiště v Malém Tresném nedaleko Olešnice. Plni očekávání jsme 30. června nasedli v Brně do autobusu a vyrazili.
Mladší děti hned první den našli starou deskovou hru Jumanji, kterou se rozhodli po dobu našeho pobytu hrát. Byla však kouzelná a každý den je přenesla do nové
situace, do nového prostředí. Jednou se potýkaly s povodní, jindy naopak s velkým
suchem, poté potkaly divoké šelmy a jiný den armádu vojáků. Všechny tyto nástrahy naše světlušky a vlčata úspěšně překonaly.
Naši starší členové, skautky a skauti se stali na dobu tábora Vikingy. Učili se bojovat, plout na lodi, poznávali jejich kulturu a božstva.
Bohužel nám někdo do tábora přinesl virózu, která pár účastníků „skolila“. Proto
jsme tábor ukončili předčasně. Je to věc, která se nám dříve nikdy nestala. Tak jen
doufáme, že jsme si tuto smůlu vybrali na hodně let dopředu a nebudeme muset
podobná opatření v nejbližších letech opakovat.
Následně jsme se po týdnu na tábořiště s našimi rádci ještě na tři dny vrátili, abychom tábořiště ještě trochu zvelebili a zejména natřeli kuchyň ochranným nátěrem. Potom nás už čekaly dovolené s rodinou, kamarády a další akce. Někteří z nás
dokonce byli na vzdělávacích akcích, abychom oddíl mohli stále zlepšovat a posouvat dále.
Na začátku září jsme zahájili nový skautský rok na společné oddílové schůzce.
Sešli jsme se ve stejném složení jako minulý rok, jen z nejstarších skautů se už stali rádci a budou nám tedy vypomáhat s vedením schůzek. A dokonce jsme přivítali
v našich řadách pár nováčků. Tak ať se jim u nás líbí! Nyní nás čekají pravidelné dru-

Letní tábor - Malé Tresné
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Na táboře při jídle

Na schůzce

žinové schůzky, zahajovací výprava a spousta dalších výletů a akcí. Jako každý rok
nás toho čeká hodně a my se moc těšíme.
Anna Brzobohatá,
vedoucí oddílu

RC Broučci
Během léta jsme se vzhledem k teplému počasí spíše než
v Broučcích potkávali na koupališti, ale podzim je tu a Brouček nás opět vyhlíží každé úterý
a čtvrtek od devíti hodin.
Nejdůležitější akcí podzimu
bude pro malé broučky Drakiáda, kterou jsme z organizačních důvodů museli přesunout
na sobotu 6. 10. a na kterou vás
všechny srdečně zveme. Drakiáda začne v 15:00 u vodárny
na Kopaninách. S sebou vezměte děti, vlastního draka a trochu
větru.
Další náplní broučků v září
a říjnu bude kromě hraní a zpívání výroba papírových draků
a podzimních věnců. Koncem
30
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října se vrhneme na vánoční ozdoby, které se budou již tradičně prodávat u vánočního stromku.
Aktuální informace o programu Rodinného centra Broučci najdete na facebookových stránkách www.facebook.com/broucci
Za RC Broučci Hanka Kubíčková Ferrari

Cesta do pravěku aneb Hostěnický sedmiboj 2018
Na události bohatý víkend uprostřed června nadělil zábavu velkým (při minifestivalu Léto Hostěnice 2018), ale i těm mladším. Především pro ně si již tradičně
přichystali organizátoři z Hostenu a Skautu nefalšovaný sedmiboj, tedy sedm hravě-sportovních disciplín, za jejichž zdolání čekala na všechny sladká a balónková
odměna.
Tentokrát bylo celé klání inspirováno pravěkem, a proto se soutěžící mohli potkat s prarozhodčími, kteří jim mj. měřili rychlost při navlékání osobního talismanu, přesnost při zásahu menších i větších maket medvěda či obratnost při zdolávání prapřekážkové dráhy. Jako nečekaný oříšek se ukázal hod kostmi různé velikosti do prakotlíku, který již přijaté předměty občas zrádně „vyvrhoval“ zase ven. Trochu odvahy – zvlášť pro nejmladší soutěžící – představoval skok do dálky před zraky šavlozubého tygra. Naštěstí se lítá šelma ukázala jako celkem přátelský předek
současných koček domácích a nikoho nezakousla.

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2018
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Dospělí odvážlivci si pro změnu mohli na vlastní předloktí vyzkoušet, jestli by
dokázali pomocí luku a šípů obstarat rodině večeři. Někteří to vzali tak poctivě, že
jim modřiny od natahování tětivy mizely ještě týden po klání. Díky počasí, soutěžím i atmosféře si nejeden Hostěňák užil báječnou neděli před koncem školního
roku a krásně se vyladil na nadcházející prázdniny.
Magda Hradilová

A pořád se točí…
Už 14 let patří ke konci prázdnin v Hostěnicích dvě jistoty – že začne nový školní rok a že se budou konat KOLA DOKOLA, které pro všechny malé i velké cyklisty
připravuje spolek Hosten.
Ani letošní druhý zářijový víkend nebyl výjimkou, a tak se k hřišti na Pastviskách
sjelo 46 závodníků. Zatímco na nejmladší s odrážedly (ve věku kolem 3 let) čekala
jen 50 m trasa na rychlost, ti starší už se museli popasovat s jízdou mezi kužely, náročnější trasou lesem i dovednostními chytáky, jako přejet po úzké sklopné lávce
či dovézt bez rozlití kelímek s vodou z bodu A do bodu B. Nechyběla ani oblíbená
disciplína „rodinná jízda“, kdy byla důležitá souhra všech tří členů rodinného týmu.
A aby to nebylo jen o pohybu, ale také o znalostech, byl součástí akce i dopravní
kvíz, kde účastníky nejvíc potrápily některé méně frekventované dopravní značky.
Ať už byl čas v cíli rekordní, nebo spíš „výletní“, na všechny čekala při vyhlášení nejen malá sladká odměna, ale i drobný věcný dárek. A pokud alespoň trochu
vládnete dvěma koly, můžete během příštího jara a léta potrénovat a přijít se příští září „ukázat“ i vy.
Magda Hradilová
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Kroužek hry na flétnu
Kroužek hry na flétnu bude probíhat v zaběhnutém režimu i nadále, tedy v pondělí v RC Broučci a následujících časech:
17:00 – 17:30 začátečníci
17:30 – 18:00 mírně pokročilí
18:00 – 18:30 pokročilí
18:30 – 19:00 pokročilí - dospělí
Naše první setkání se uskuteční v pondělí 24. 9. a bude to hodina spíše seznamovací a domlouvací, pořádně začneme hrát od října.
Kateřina Halouzková

Kroužek keramiky
Kroužek keramiky pro všechny bude probíhat jako v minulém roce v úterý
od 17.00 hod. v klubovně. Kroužek začne na přelomu září a října, konkrétní termín
bude upřesněn. Těším se na Vás.
Jitka Vaňáčková, e-mail: Jitka.Vanackova@seznam.cz

Kroužek malých hasičů
Kroužek malých hasičů bude v tomto školním roce probíhat v pátek od 17.00
hod. Poprvé se sejdeme 14.9.2018. Nové děti od 6 let nás mohou přijít navštívit
a podívat se, jestli se nechtějí k nám přidat. Vítáme další zájemce.
Za SDH Hostěnice Magda Šedá,
e-mail: sedosek@seznam.cz, tel: 724 730 692

D u c h o v n í o ké n ko
Radost z lásky (7. část)
Radost z lásky se má prožívat v každém manželství! Papež František ve svém dokumentu o radosti manželské lásky pojednává o tomto tématu z různých směrů.
V šesté kapitole, kterou bych chtěl představit dnes, prezentuje papež důležitost
duchovního doprovázení manželů a snoubenců. Z této kapitoly vyznívá, jak je důležité, aby manželé nezůstali na svůj vztah sami, ale aby se jim dostávalo patřičné opory a pomoci také zvenku. Biskupové shromáždění na předcházejícím synodu zdůraznili, jak je dnes důležité vůbec prezentovat rodinu jako něco pozitivního,
krásného a smysluplného! Prvními zvěstovateli této radostné zvěsti jsou sami manželé! Vždyť rodina je radost, která naplňuje srdce i celý život, protože v ní – za norHOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2018
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málních okolností - nejvíce zakoušíme vysvobození ze smutku, vnitřní prázdnoty
a osamění. Bohužel ale dnešní církev hlásající radostnou zvěst o rodině je znamením odporu. Proto musí dnes církev vést lidi k zakoušení toho, že radostná zvěst
o rodině je odpovědí na nejhlubší očekávání lidské osoby. Je třeba nejen předkládat normy, ale také nabízet hodnoty, po kterých prahne každá lidská duše. Zde
je třeba spolupracovat také se společenskými strukturami a vytvářet tak patřičné
společensko-politické kulturní prostředí. K pastoraci rodin přispívá hlavně farnost, která je rodinou rodin. V této věci je třeba patřičně formovat také kněze
i budoucí kněze (seminaristy), ale také lékaře, sociální pracovníky, pedagogy, psychology a další. Vyžaduje se široké zapojení skutečných odborníků z různých oborů i „obyčejných“ manželských párů do přípravy snoubenců na manželství.
Bezprostřední příprava na manželství má tendenci zaměřit se na pozvánky, šaty,
oslavu a bezpočet detailů, které pohlcují jak finanční prostředky, tak energii a radost. Snoubenci pak dorazí na svatbu vysíleni a vyčerpáni místo toho, aby své nejlepší síly použili na to, že se jako pár připraví na ten veliký společný krok. Tento přístup je patrný také u některých fakticky existujících svazků, které nikdy nedojdou
k manželství, protože myslí na příliš nákladnou oslavu namísto toho, aby dali přednost vzájemné lásce a jejímu obřadnímu stvrzení před ostatními. Drazí snoubenci, říká papež, mějte odvahu být odlišní, nedejte se pohltit konzumní společností
a zdáním. Důležitá je láska, která vás pojí, posílena a posvěcena Boží milostí. Buďte
schopni zvolit si skromnou a jednoduchou oslavu, abyste nade všechno kladli lásku. Pastorační pracovníci a celé společenství mohou napomoci tomu, aby se tato
priorita stala normou a nikoli výjimkou.
Manželská láska nemůže být pouhou náklonností či citovou přitažlivostí, jinak se
velmi rychle ocitne v krizi. Od nikoho z manželů se nemůže očekávat, že bude dokonalý. Je třeba odložit iluze a přijmout toho druhého takového, jaký je: nedokonalý, povolaný k růstu, na životní cestě… Když se na manželského partnera navíc pohlíží ustavičně kriticky, vede to k tvrdosti srdce a vzájemnému odcizení. Cesta zdravého zrání má několik etap, které postupně přivádějí ke stále plnějšímu darování se:
od počáteční smyslové přitažlivosti k zakoušení toho druhého jako součást vlastního života. Dále se pokračuje cestou chápání celého života jako plánu obou
dvou ke schopnosti stavět štěstí druhého nad svoje vlastní potřeby a k radosti
vidět své manželství jako dobro pro společnost. V každé nové etapě manželství
je třeba si společně sednout a znovu „vyjednávat dohody“, ale tak, aby nebyli vítězové a poražení, nýbrž aby vyhráli oba dva. Jde tedy o to přijmout manželství
jako cestu zrání, na níž je každý z manželů Božím nástrojem k růstu druhého. Mají
si navzájem pomáhat, aby se jeden druhému stávali víc mužem a ženou. Láska je takto vlastně druhem řemesla. Čím víc se manželé snaží naslouchat ve svém svědomí Bohu a nechají se duchovně vést, tím bude jejich rozhodování vnitřně svobodné a konstruktivní pro ně pro oba a pro celou jejich rodinu. Je třeba si udělat
čas na vzájemný rozhovor, na neuspěchané objetí, na společné tvoření plánů, na naslouchání si, na hledění jednoho na druhého, na vzájemné oceňování se. Jak mno34
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ho zmůže ranní polibek, večerní požehnání, srdečné přivítání toho druhého doma
po příchodu z práce, někam si společně zajít a dělit se o domácí práce.
V závěru této kapitoly papež František nastiňuje některé druhy krizí, kterým bývají manželství vystavena. K rozvedeným rodičům se obrací s touto prosbou:
„Nikdy, nikdy, nikdy nedělejte z dítěte rukojmí! Rozešli jste z různých důvodů,
ocitli jste se v této životní zkoušce, ale tíži rozvodu ať nemusejí nést děti! Ať se nestanou rukojmím jednoho proti druhému, ale vyrůstají s tím, že slyší maminku mluvit dobře o tatínkovi, i když jste rozvedení, a tatínka, jak mluví dobře o mamince. Je
nezodpovědné ničit pověst otce či matky s cílem zajistit si přízeň dítěte, pomstít se
nebo bránit, protože to poškozuje vnitřní život dítěte a způsobuje těžko zhojitelné rány. Nesmíme přece nikdy přeslechnout hlas těch nejkřehčích, jimiž jsou děti, které často mlčky trpí. Dnes - přes všechnu naši zdánlivě rozvinutou citlivost a všechny naše jemné psychologické analýzy - se ptám, zda nejsme necitliví vůči zraněním
dětské duše! Vnímáme tu obrovskou tíhu, která drtí dětskou duši v rodinách, kde
se k sobě chovají špatně a ubližují si až do té míry, že zlomí svazek manželské lásky?
Tyto ošklivé zkušenosti rozhodně nepomohou těmto dětem v dozrávání, aby byly
jednou schopny přijmout definitivní závazky.“
(pokračování příště)
Dokument papeže Františka Amoris Laetitia prezentoval
P. Pavel Lacina, pozořický farář

P o z vá n k y

Podzimní bazárek
HOSTĚNICE
PRODEJ: Čtvrtek 4.10.2018 16-19 hod
Pátek 5.10.2018 14-19 hod
v OC vedle obchodu na návsi

Oblečení Podzim-Zima pro děti cca 0-15 let
do komise přijímáme: čisté oblečení a obuv pro děti cca 0-15
sportovní vybavení, O \ å H snowboardy, sáňN \ boby, brusle, koloběå N \ kola, RG U i å HG O D
těK RW HQ VN i P yG D hračky, koči U N \ å L G O L čN \ S RVW ê O N \ potřeby pro děW L D S RG

helmy.....

přtM HP ] ER å t do komise: středa 3.10.2018 17-19 hod v OC (vedle obchodu na návsi) nebo
dle domluvy Jitka Vaňáčková, tel: 607592511

výdej Q HS U RG D Q pK R ] E Rå t po 8.10.2018 v 18.30 hod v klubovně (vedle RC Broučci) nebo dle
domluvy. FormulářH N S RS L VX ] E Rå t E X G RX N Y \ ] Y HG nutí v RC Broučci v Hostěnicích nebo si o ně napište
na mail: jitka.vanackova@email.cz
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Přehled volnočasových aktivit v obci Hostěnice pro školní rok
2018/2019
Pondělí: 14:00 – 16:00 Ping pong - senioři
16:30 – 18:00 Paravoltiž

Úterý:

17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30
18:00 – 18:30
19:00 – 20:00

tělocvična MŠ
farma u Čapků/tělocvična Brno - Juliánov
Hra na flétnu – začátečníci
RC Broučci
Hra na flétnu – mírně pokročilí RC Broučci
Hra na flétnu – pokročilí
RC Broučci
Hra na flétnu – pokročilí dospělí RC Broučci
Step aerobic/ aerobic
tělocvična MŠ

09:00 – 12:00
15:00 – 16:00
17:00 – 18:30
17:15 – 18:45

Klub rodičů s dětmi
Cvičení pro děti 3-6 let
Keramika pro všechny
Sportovní kroužek pro děti

19:00 – 20:00 Power yoga
20:30 – 22:00 Karetní kroužek pro dospělé
Středa:

14:00 – 16:00
15:30 – 17:00
16:30 – 18:30
17:00 – 18:30
18:00 – 20:00
19:00 – 20:00
20:30 – 22:30

Ping pong – senioři tělocvična MŠ
Malý rančer – 5-8 let
ranč Barevný sen
Cvičení – seniorky
tělocvična MŠ
Skaut – benjamínci
klubovna
Spolek Přátel sportu Hostěnice hřiště
Trampolíny/step aerobic
tělocvična MŠ
Ping pong – dospělí
Občanské centrum

Čtvrtek: 09:00 – 12:00 Klub rodičů s dětmi RC Broučci
16:30 – 18:00 Paravoltiž
17:00 – 18:30 Skauti, světlušky a vlčata
18:00 – 20:00 Angličtina - dospělí RC Broučci
19:00 – 20:00 Trampolíny/kruhový trénink
Pátek:
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RC Broučci
tělocvična MŠ
klubovna
hřiště Na Pastviskách /
tělocvična MŠ
tělocvična MŠ
RC Broučci

13:00 – 15:00 Ping pong – senioři
15:30 – 17:00 Malý rančer – 9-12 let
17:00 – 18.30 Mladí hasiči SDH

farma u Čapků/tělocvična Brno - Juliánov
klubovna/OC
tělocvična MŠ
tělocvična MŠ
ranč Barevný sen
klubovna
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18:00 – 19:00 Kroužek ruč. prací pro všechny
18:00 – 20:00 Spolek Přátel sportu Hostěnice
Neděle: 18:45 – 20:00 Kruhový trénink – muži

RC Broučci
hřiště
tělocvična MŠ

Pře hled a kcíí
Září

28. 9.

Final four letní tenisové ligy

Říjen

4. 10 – 5. 10.
6. 10 – 7. 10.

Bazárek dětského oblečení – v OC
Mistrovství ČR v paravoltiži – Brno, fakulta veterinárního
lékařství (sobota od 11.00 hod., neděle od 9.00 hod.)
Okresní hasičská soutěž Plamen od 9.00 hod.
Drakiáda – na Kopaninách v 15.00 hod.
Dýňování – od 17.00 hod. na návsi
Sběr železného šrotu
Zazimování sportovního areálu na Pastviskách
Pietní akt u příležitosti 100. výročí republiky – od 16.00
hod.

6. 10.
6. 10.
19. 10.
27. 10.
27. 10.
28. 10.

Listopad 16. 11.
17. 11.
24. 11.

Večerní tvoření v OC - Skřítci
Lampionový průvod – začátek v 17.00 hod.
Prasátko – turnaj ve stolním tenise v sále restaurace
U Stupárků (dvouhry)

Prosinec 2. 12.
7. 12.
8. 12.

31. 12.

Mikulášská besídka
Večerní tvoření v OC – Vánoční stromeček
zájezd do vinného sklepa Herbenka v Hustopečích (rezervace J. Mikulášek, tel: 721 167 072)
Živý Betlém s Eponou na statku U Čapků
Zpívání u Vánočního stromu na návsi s živým Betlémem
Štěpánská zábava se skupinou Žízeň - v sále restaurace
U Stupárků od 20.00 hod.
Silvestrovský běh do vrchu

1. 1. 2019
5. 1. 2019

Novoroční vycházka
Výroční hasičská schůze v OC

???
23. 12.
26. 12.

Leden

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2018

37

I n ze rce
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MECHANIK NÁKLADNÍHO PNEUSERVISU-BRNO
Název pozice:
MECHANIK NÁKLADNÍHO PNEUSERVISU-BRNO
Popis:
Společnost patřící k předním výrobcům protektorů a obchodníkům v oboru nákladních
pneumatik v ČR a SR s 25 letou tradicí na trhu, hledá vhodné kandidáty na pozici:
Mechanik nákladního pneuservisu pro pobočky Brno
Náplň práce
• přezouvání pneumatik nákladních a speciálních vozidel za pomoci moderních strojních technologií
• pracovní výjezdy do terénu s perfektně vybaveným mobilním pneuservisním vozidlem
• dle potřeby velmi dobře hrazené pohotovostní služby mimo pracovní dobu a o víkendech
Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít
• dobrá fyzická kondice
• časová flexibilita
• připravenost na vysoké pracovní nasazení v sezónních obdobích
• řemeslná zručnost
• uživatelská znalost práce na PC
• řidičský průkaz skupiny B
• praxe z oboru osobních nebo nákladních pneumatik není nutná, ale je výhodou
Nabízíme
• mzda brutto až 40000 Kč/měsíc i více v přímé závislosti na odvedeném výkonu
• příplatky k výkonové mzdě za pohotovostní služby mimo pracovní dobu a o víkendech
• práci ve stabilním kolektivu
• firemní benefity (stravenky, dárkové šeky)
• pro kandidáty mimo požadovanou lokalitu možnost ubytování
Informace o pozici:
Místo pracoviště:
Typ pracovního poměru:
Délka pracovního poměru:
Typ smluvního vztahu:
Plat:
Benefity:

Požadované vzdělání:
Kontakt:
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2018

Hájecká 1068/14, Brno - Černovice
Práce na plný úvazek
Na dobu určitou
Pracovní smlouva
25 000 - 40 000 Kč/měsíc
Bonusy/prémie, Sleva na firemní výrobky/služby, Stravenky/příspěvek na stravování, Vzdělávací kurzy, školení, Firemní akce
Vzdělání není podstatné
lide@carling.cz
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OHLÉDNUTÍ ZA 40 LETY FUNGOVÁNÍ MATEěSKÉ ŠKOLY

Školní rok 1986/87

Školní rok 1987/88

AKCE V HOSTċNICÍCH

HostČnický sedmiboj

Mše u kaple sv. Anny

Kola dokola
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