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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a do rukou se Vám dostává poslední číslo Hostěnického
zpravodaje tohoto roku.
Před námi se rýsuje vidina pohodových dnů, procházek po zamrzlé krajině
v okolí naší vesnice, posezení s přáteli. Děti už se jistě nemohou dočkat příchodu
Ježíška, zatímco my dospělí ještě musíme zvládnout zajistit předvánoční povinnosti tak, aby byly Vánoce dle našich představ. Ale i toto k adventnímu období patří a provoněné domy cukrovím, koledy z rádií a nazdobená obec nám jistě pomohou toto pěkné, ale trošku uspěchané období zvládnout.
I během zimy nás čeká spousta kulturních, sportovních či společenských akcí.
Na tomto místě bych ráda vyzvala všechny občany bez ohledu na sympatie či antipatie k jednotlivým spolkům či sdružením, aby si navzájem akce navštěvovali. Je to
velmi demotivující pro aktivní lidi, když jim na pořádanou akci přijde minimální počet návštěvníků. Když například mladým na Kácení máje, které pořádali 7. 10. 2017,
přišla jen hrstka lidí, je to velká škoda pro nás všechny. Vždy jsem byla pyšná na to,
jak v naší malé vesnici fungují spolky napříč všemi generacemi a naše obec „žije“.
Tak ať nám to všem vydrží!
Za Obec bych Vás všechny ráda pozvala k vánočnímu stromu na návsi v sobotu
23. 12. 2017 od 17.00 hod., kde se potkáme, společně si zazpíváme. Můžeme se těšit na živý betlém, bohatý kulturní program, lahodné občerstvení a výrobky, jejichž
zakoupením můžeme přispět na činnost mateřské školky a rodinného centra. Prožijme tak spolu předvánoční sváteční chvíle. Výjimečné bude toto setkání i v tom,
že zde společně slavnostně pokřtíme knihu pana Václava Dostála „Jak šel čas Hostěnicím údolím“, která bude právě vydána. Dále Vás srdečně zvu na Obecní ples,
který se bude konat v sobotu 20. 1. 2018 v sále restaurace U Stupárků.
Ráda bych poděkovala za letošní práci všem spolkům, dobrovolníkům, a také celému zastupitelstvu obce, výborům, komisím a redakční radě. Díky patří i zaměstnancům obce, kteří denně přicházejí do kontaktu s Vámi a svoji práci odvádějí kvalitně. V součinnosti všech pak může chod obce fungovat tak, jak má.
Zastupitelstvo obce Hostěnice v prosinci na svém posledním letošním zasedání
již schválilo rozpočet na rok 2018. Stanovilo si tak investiční priority pro nastávající
rok a budeme doufat, že se vše plánované povede uskutečnit.
Přeji Vám, ať jsou Vaše domy provoněné cukrovím, jehličím, vlídností a ať je
pro Vás konec tohoto a začátek nového roku nového šťastným a plným pohody.
Těm nejmenším přeji, ať si užijí radosti, kterou Vánoce přinášejí, a těm starším, ať
na chvíli zpomalí a zastaví se.
Vánoce plné radosti a pohody Vám přeje Eva Karásková,
starostka obce
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Pozvánka na Zpívání pod vánočním stromem
Srdečně vás zveme na již tradiční setkání při Zpívání
na návsi pod vánočním stromem v sobotu 23.12.2017
od 17.00 hod.
Můžete se těšit na živý betlém, vystoupení dětí z mateřské školy, malých flétnistů, společné zpívání koled.
Bude pro vás přichystáno občerstvení a prodejní výstavka výrobků dětí z MŠ a RC Broučci, jejichž zakoupením přispějete na jejich činnost. Zájemci si budou moci
odnést Betlémské světlo.
Během akce proběhne křest nové knihy pana Václava Dostála „Jak šel čas
hostěnickým údolím“.

Výzva
Milí Ježíškové,
protože již uběhlo deset let od našeho prvního společného setkání
u vánočního stromu na návsi s živým
betlémem, rádi bychom udělali společné focení všech Ježíšků, kteří byli
od roku 2007 položeni do svátečních
jesliček.
Rodiče Ježíšků prosíme, aby se
přihlásili na Obecní úřad kvůli domluvě.
Děkujeme za spolupráci.
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Rozhovor
Rozhovor s farářem pozořické farnosti, P. Pavlem Lacinou
1. Jak budete slavit letošní Vánoce?
Člověk neví, co bude zítra… Ale pokud se jinak nic zvláštního nestane, budu Vánoce trávit tak jako obvykle. Pro nás - kněze ve farnostech - mají samotné vánoční svátky velmi podobný průběh: Každý den několik bohoslužeb a mezi tím setkání s lidmi. Samozřejmě je potřeba také odpočívat, což patří ke správnému slavení!
Ve dnech mezi samotnými Vánocemi a Silvestrem vždy alespoň na dva dny navštěvuji své rodiče, abych se potkal také se svými příbuznými a přáteli z rodiště. Obvykle míváme u rodičů ještě takový druhý „Štědrý večer“…
2. Jaké tradiční vánoční zvyky dodržujete?
Vždy se i ve svém pokoji snažím mít na očích malý Betlém, který si nachystám
na Štědrý den dopoledne. Ten pak u mě vydrží až do Hromnic (2. února). Rád si zazpívám koledy a samozřejmě nesmí chybět připravené dárky pro ty nejbližší!
3. Co vaše farnost připravuje v naší obci pro rok 2018?
Jak už se to stalo pravidlem, slaví se v poslední čtvrtky v měsíci v hostěnickém
občanském centru mše svatá. V tom bychom chtěli rádi pokračovat. Po mši svaté
si vždy s přítomnými lidmi zazpíváme pár písniček s kytarou a s úsměvem se rozcházíme. Určitě bychom také opět spolu s Vámi rádi tradičně oslavili svatoanenskou pouť na konci července u lesní kapličky. A když bude potřeba někde něco požehnat, určitě vzkažte: Božího požehnání je vždy a všude zapotřebí! Určitě by bylo
na světě méně zla, kdyby se lidé za sebe navzájem modlili, odpouštěli si, byli pokornější, počítali více s Boží pomocí a byli více otevření pro každodenní doteky Boží
Lásky…
4. Proč jste se rozhodl být farářem?
Já jsem se především rozhodl být knězem. Kněz a farář – on je v tom trochu
rozdíl, i když to mnoho lidí nerozlišuje… Být knězem znamená zasvětit se navěky
Bohu, mj. i pro duchovní službu lidem. Farář – to už je specifická služba kněze, kterému je svěřena do duchovní péče konkrétní farnost: tedy společenství lidí žijících
na konkrétním místě. Každé kněžské povolání je opravdu povoláním! To znamená, že je to pozvání od samého Boha ke spolupráci na Jeho díle… I když to někdy
může na první pohled vypadat, že se pro kněžství někdo rozhodl, tak pokud je to
opravdu od Boha, člověk jen odpovídá na Boží pozvání… Já jsem své kněžské povolání poznal jako úžasnou Boží nabídku naplnit svůj život ve službě Bohu a lidem.
Tehdy jsem ještě nemohl přesně tušit, co všechno to obnáší… Ale čím jsem starší,
tím hlouběji doceňuji krásu lidského života, které mi kněžská služba pomáhá vidět.
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Kněžství, to znamená svědčit o Boží nekonečné Lásce, kterou člověk může denně zakoušet, a svěřené duše vést právě k tomu Bohu, který nás nekonečně miluje… Jenom to dává našemu životu pravý smysl. Své povolání bych za nic neměnil!
5. Co děláte rád ve svém volném čase?
Spím…  A když se vyspím, tak si rád přečtu užitečnou knihu, udělám si výlet na kole, zajdu do kina či do divadla nebo se podívám na pěkný film. Díky Bohu
mám spoustu přátel, které můžu kdykoliv navštívit a můžeme pak spolu něco zajímavého podniknout. Protože moje služba (a zvláště pak v této farnosti) zahrnuje
z velké části neustálý kontakt s lidmi, přiznám se, že si pak rád odpočinu někde sám
v přírodě či u přátel, kteří mě nechají o samotě…
6. Co všechno obnáší funkce faráře?
Je toho velmi mnoho… V zásadě je farář ve farnosti odpovědný úplně za všechno: od duchovní služby konkrétním lidem, přes vedení farního společenství až
po hospodaření s farním majetkem. I když je ale za všechno odpovědný, vždy je
důležité, aby byl v každé farnosti tým lidí, který farářovi pomáhá se vším, v čem
je zastupitelný. O hmotný majetek by se kněz v zásadě neměl starat. Místo toho
by měl žít stále s Bohem, aby pak mohl nejrůznějším způsobem zprostředkovávat
Jeho Lásku. Farář slouží denně mši svatou, dále zpovídá, vyučuje náboženství, křtí,
oddává, doprovází nemocné, staré a umírající, pohřbívá, věnuje se těm, kteří chtějí
být pokřtění jako dospělí, píše články, doprovází lidi, naslouchá jim, povzbuzuje je,
nabízí radu, utěšuje, žehná, naslouchá… A mnoho dalšího! A na to vše se musí také
připravovat! Taky by měl číst, studovat, udržovat kontakt s dalšími kněžími, jezdit
na poutě… Je stále více lidí, kterým nikdo nenaslouchá, kteří jsou v zásadě opuštění, kteří se nemají komu svěřit, kterým nikdo pořádně nerozumí. Kněz je tady pro
kohokoliv prakticky 24 hodin denně! Proto nemá vlastní rodinu, protože farnost je
jeho rodinou a on je jí duchovním otcem… Ale to nejdůležitější jsem ještě neuvedl: Každý kněz má být mužem modlitby! Protože teprve modlitba dává tomu všemu výše uvedenému ten pravý smysl! Kněz je ten, který se jednou rukou drží Boha
a druhou nabízí všem potřebným. Kněz je mužem Božího milosrdenství!
7. S kým a kde budete trávit letošní Vánoce?
Už jsem to vlastně zmínil. Samotné Vánoce strávím hlavně se svými farníky zde
ve farnosti a mezi svátky budu u rodičů a přátel ve svém rodišti.
8. Jakou vánoční píseň máte nejraději?
Tak na to asi nedovedu úplně odpovědět… Mám rád všechny koledy, když se
ovšem zpívají v opravdovém vánočním čase, tedy od Štědrého dne až do Třech
králů, a nikoliv v obchodech od konce října do 23. prosince… Poslední dobou mě
ale velmi oslovují vánoční písně od skladatele Petra Pololáníka, které zpívá naše
mládežnická tzv. Po-šu-kov-ská schola!
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9. Na jaké cukroví se těšíte a chutná vám?
Vanilkové rohlíčky, linecké a kokosky… Hlavně ale na takové, které najdu na stole při návštěvách svých farníků či přátel… I v cukroví je kus lidského srdce!
Děkuji za rozhovor
Tentokrát se ptal Honza Unger

Co se událo v naší obci
1. Revitalizace víceúčelového
objektu
Oprava víceúčelového objektu (samoobsluha, občanské centrum, RC Broučci, klubovna) je hotova. Před objektem byly osazeny
nové lavičky a stoly, opraveny poškozené části fasády včetně klempířiny, vyměněny vchodové dveře
ze spodní strany a celkově byl prostor esteticky upraven.
Oprava byla spolufinancována
Jihomoravským krajem z Programu rozvoje venkova.
2. Mobiliář po obci
V rámci společného projektu Mikroregionu Roketnice byly v obci doplněny odpadkové koše, umístěny nové uvítací tabule Mikroregionu Roketnice a jedna nová plakátovací
plocha u zastávky autobusu Hostěnice, chaty.
3. Kompostéry pro občany
Po podepsání smluv o výpůjčce a následném darování, proběhla distribuce kompostérů zájemcům, které obec pořídila za finanční
podpory Fondů EU – Operační program životní prostředí (OPŽP) v rámci projektu „Předcházení vzniku odpadů v Moravském krasu“.
4. Intenzifikace čistírny odpadních vod
Práce na úpravě technologie v naší čistírně odpadních vod byly ukončeny. Jednalo se o úpravu technologického vybavení dosazovací nádrže – odtahu plovoucího kalu a doplnění biologického stupně čištění o chemické srážení fosforu (s ohleHOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2017
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dem na zpřísňujících se legislativní požadavky na koncentrace nutrietů a zejména
fosforu ve vyčištěné vodě). Ve snaze o zlepšení kvality vyčištěné vody bylo upraveno řízení provzdušňování v nitrifikační fázi (snížení celkové koncentrace Ncelk
na odtoku), úprava ukotvení dmychadel a úprava změny nátoku do dosazovací nádrže, uklidňovacího válce a zejména průběžný odtah plovoucího kalu. Dále byly
osazeny strojně stírané česle.
Stavba byla spolufinancována Jihomoravským krajem ze Zvláštního vodního
účtu.
Za Obec Hostěnice
Eva Karásková

Zhodnocení Plánu priorit pro rok 2017 – Obec Hostěnice
Z hlavních priorit se nám podařilo splnit:
1. Oprava místní komunikace – 1. a 2. etapa – komunikace k prvnímu rybníku (Zbihovy) byla zrekonstruována. Celá hlavní trasa byla vydlážděna historizující
dlažbou, v místech nutného zasakování vody byla vydlážděna vegetační dlažbou.
Dle možností kanalizace bylo provedeno odvodnění komunikace.
2. Intenzifikace čistírny odpadních vod – byla provedena úprava technologie
v rozsahu 1. a částečně 2. etapy.
Z dalších priorit se nám podařilo:
3. Projektové dokumentace k dalším investičním akcím – bylo vyprojektováno: „Vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro obec Hostěnice“ – zahrnuje nové studny na pitnou vodu a přívodní výtlačný vodovodní řad do vodojemu,
„Oprava propustku na Hostěnickém potoce“.
4. Úprava veřejného prostranství v okolí objektu samoobsluhy – v rámci Revitalizace víceúčelového objektu bylo částečně upraveno i okolí objektu.
Co se nám nepodařilo splnit:
• Oprava propustku u ČOV – díky dlouhým administrativním řízením jsme nemohli stavbu zrealizovat. Přesune se na příští rok.
Kromě těchto významných investičních akcí jsme se snažili během roku realizovat i menší úpravy, opravy a dovybavování obecních prostor.
Např. v rámci projektu podpory knihoven z Jihomoravského kraje bylo pořízeno ozvučení, promítací plátno, dataprojektor do knihovny i pro další využití
obcí, v rámci projektu Mikroregionu Roketnice byly osazeny nové koše a mobiliář po obci, byla opravena některá vodovodní šoupata, části místních komunikací, apod.
Eva Karásková
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Pozdrav ze Svaljavy
Od května 2017, kdy hasiči z Hostěnic předali prostřednictvím organizace PřesHranice z.s. svou
CASku kolegům - hasičům v ukrajinském městě Svaljava, uplynulo
pár měsíců.
Při nedávné listopadové návštěvě jsme auto zastihli v provozu, zjistili jsme, že noví majitelé vyměnili olej, opravili topení, auto je
přepsané na ukrajinských státních
poznávacích značkách. V současnosti nese označení 9. státního záchranného
sboru města Svaljava. Hrdě nadále slouží svému účelu, i když v jiné zemi.
Svaljavští hasiči posílají pozdravy do Hostěnic a připojují přání klidných vánočních svátků,
zdraví, štěstí v roce 2018.
Hana Kousalíková & Radim Kupec
PřesHranice, z.s.

Informace obce a obecního úřadu
Obec Hostěnice vás srdečně zve na
OBECNÍ PLES
který se bude konat 20. 1. 2018 (sobota) od 20.00 hod. v sále restaurace
U Stupárků.
K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina SW Band Brno.
Můžete se těšit na bohatý doprovodný program, tombolu, speciality místní
kuchyně a pohodovou atmosféru.

Výpis usnesení ze zasedání č. 5/2017 dne 5. 10. 2017
usnesení číslo 46/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 5/2017 pana
Ing. Viktora Ungera a pana Ing. Bořivoje Srbu, zapisovatelku zápisu paní Růženu
Debnárovou.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2017
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usnesení číslo 47/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání číslo
4/2017:
1. Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu zasedání)
2. Kontrola úkolů
6/4/2017 Schválení kupní smlouvy na pozemky pod komunikací na Kopaninách (p. č. 162/5 a 162/9 v k.ú. Hostěnice)
3. Rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 7/2017
4. Rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 8/2017
5. Rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 9/2017
6. Žádost SPsH příspěvek na úhradu hudební produkce při akci Anenská zábava
7. Žádost o příspěvek na financování elektrické energie a plynu pan Main Zaudi (provozovatel samoobsluhy)
8. Zimní údržba MK v obci Hostěnice na období 2017-2018 - informace
9. Vodné a stočné na rok 2018
10. Zadání Změny č. 1 územního plánu Hostěnice
11. Revitalizace víceúčelového objektu v Hostěnicích (samoobsluha č. p. 159)
12. Informace občanům
13. Různé
usnesení číslo 48/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočtové opatření obce Hostěnice
číslo 7/2017. Rozpočet bude na straně příjmů a výdajů navýšen o částku 117 400,Kč, financování 0,- Kč, (příloha č. 3 zápisu číslo 5/2017).
usnesení číslo 49/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 8/2017.
Rozpočet bude na straně příjmů a výdajů navýšen o částku 418 300,- Kč, financování 0,- Kč, (příloha č. 4 zápisu číslo 6/2017).
usnesení číslo 50/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 9/2017.
Rozpočet bude na straně příjmů a výdajů navýšen o částku 35 700,- Kč, financování 0,- Kč, (příloha č. 5 zápisu číslo 7/2017).
usnesení číslo 51/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje finanční dotaci - příspěvek pro SPsH
na akci „ Anenská zábava” ve výši 6 000,- Kč.
8
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usnesení číslo 52/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 11/2017 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů na akci „Anenská zábava“.
usnesení číslo 53/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje dotaci - příspěvek na rok 2017, která
bude poskytnuta provozovateli samoobsluhy panu M. Z., ..................., IČ: 723 497 27,
ve výši 24 000,- Kč na provoz samoobsluhy v souladu s nájemní smlouvou ze dne
15.12.2012, článkem V. odst. 3) písm.d).
usnesení číslo 54/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy číslo
10/2017 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 M. Z., ..................., IČ: 723 497 27, na provoz samoobsluhy
v roce 2017.
usnesení číslo 55/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje vodné a stočné na rok 2018 ve výši
37,95 Kč/m3 a stočné ve výši 31,05 Kč/m3 včetně DPH.
usnesení číslo 56/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje v souladu s § 44 a následujícími ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění žádost o změnu Územního plánu Hostěnice paní
.............................. - změna účelu využití parcely p.č. 200/2, k.ú. Hostěnice, ze ZP – plochy zemědělské na plochu SKZ – SKZ – plochy smíšené nezastavěného území – zeleň soukromá a vyhrazená (zahrady mimo zastavitelné území), za účelem využití
pozemku jako zahrada.
usnesení číslo 57/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje zadání změny č. 1 ÚP Hostěnice v souladu s § 6 odst. 5) písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení a požaduje doplnit zadání o rozšíření změny č. Z7, a to zahrnutím celého pozemku p.č. 159/5 a znovu prověřit řešení lokality Z2 v návrhu Změny.
Výpis usnesení ze zasedání č.6/2017 dne 2.11.2017
usnesení číslo 58/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 6/2017 paní
Renatu Konvalinkovou a pana Ing. Bořivoje Srbu, zapisovatelku zápisu paní Růženu Debnárovou.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2017
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usnesení číslo 59/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání číslo
6/2017:
1. Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu
zasedání)
2. Kontrola úkolů
10/5/2017 Zadání Změny č. 1 územního plánu Hostěnice
8/05/2017 Zimní údržba MK na období 2017/2018
3. Vyhlášení inventarizace majetku a závazků obce Hostěnice k 31.12.2017
3.1 Plán inventur a jmenování členů inventarizačních komisí
4. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na akci „Intenzifikace ČOV Hostěnice”
5. Bezúplatný převod zemědělského pozemku p.č. 159/3 v k.ú.
Hostěnice od Státního pozemkového úřadu
6. Informace občanům
7. Různé
usnesení číslo 60/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice požaduje prověřit v návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hostěnice převedení pozemků p.č. 200/20 a 200/17 z funkční plochy ZP
(plochy zemědělské) na SKZ (plochy smíšené nezastavěného území – zeleň soukromá a vyhrazená) z důvodu návaznosti na ostatní pozemky ve funkční ploše SKZ.
usnesení číslo 61/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje plán inventur na rok 2017 a dále schvaluje členy inventarizačních komisí:
Ústřední inventarizační komise:
Předseda: Ing. Bořivoj Srba
Členové: Mgr. Eva Karásková, Růžena Debnárová
K zajištění inventarizace se jmenují tyto inventarizační komise:
Organizační jednotka: MŠ Hostěnice, tělocvična, hřiště MŠ
Předseda komise: Renata Konvalinková
Členové komisí: Bc. Dana Kousalová, Zuzana Skřivánková
Druh majetku: drobný dlouhodobý hmotný majetek, ostatní dlouhodobý
hmotný majetek
Organizační jednotka: Obecní úřad, samoobsluha, občanské centrum, klubovna
Předseda komise: Růžena Debnárová
Členové komisí: Mgr. Eva Karásková, Lada Pospíchalová
Druh majetku: stavby, drobný dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý
hmotný majetek, ostatní dlouhodobý hmotný majetek, nehmotný dlouhodobý majetek, drobný nehmotný dlouhodobý majetek, nedokončený dlouhodobý majetek, dokladová inventura
10
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Organizační jednotka: budova ČOV, vodárny, hřiště Pastviska
Předseda komise: Mgr. Bedřich Horný
Členové komisí: Petr Holub, Pavol Tirpák
Druh majetku: stavby, drobný dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý
hmotný majetek, ostatní dlouhodobý hmotný majetek, nehmotný dlouhodobý majetek, drobný nehmotný dlouhodobý
majetek, nedokončený dlouhodobý majetek
Organizační jednotka: Pozemky
Předseda komise: Ing. Viktor Unger
Členové komisí: Hana Kousalíková, Lada Pospíchalová
Druh majetku: pozemky
Organizační jednotka: JSDH, hasičská zbrojnice
Předseda komise: Ing. Václav Čapka
Členové komisí: Zbyněk Klimeš, Jiří Kousalík
Druh majetku: drobný dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, ostatní dlouhodobý hmotný majetek, nehmotný dlouhodobý majetek, drobný nehmotný dlouhodobý majetek, nedokončený dlouhodobý majetek
usnesení číslo 62/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na akci „Intenzifikace ČOV Hostěnice“ ve výši 290 000,- Kč.
usnesení číslo 63/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje bezúplatný převod zemědělského pozemku p.č. 159/3 v k.ú. Hostěnice podle § 7 odst.1 písm. a), b) a c) zákona č. 503/2012
Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů od Státního pozemkového úřadu do majetku obce
Hostěnice za účelem využití k zastavění pozemku veřejně prospěšnou stavbou.

Volba prezidenta České republiky
ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna
2018
podle zákona číslo 275/2012 Sb. o Volbě prezidenta České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle § 34 odst. 1 písm. a) a § 34
odst. 3 zákona
v obci Hostěnice bude probíhat hlasování v jednom volebním okrsku.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2017
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Sídlo volebního okrsku:
Obecní úřad Hostěnice
Hostěnice č.p. 57
664 04 Mokrá
I. kolo
12. ledna 2018 hlasování v době od 14.00 do 22.00 hodin
13. ledna 2018 hlasování v době od 8.00 do 14.00 hodin
případné II.kolo
26. ledna 2018 hlasování v době od 14.00 do 22.00 hodin
27. ledna 2018 hlasování v době od 8.00 do 14.00 hodin
Hlasovací lístky pro případné II. kolo obdrží volič v hlasovací místnosti.
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.
Růžena Debnárová
za obecní úřad

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
Se začátkem nového roku je již tradičně spjata Tříkrálová sbírka. Kašpar, Melichar a Baltazar si nasadí koruny a v neděli 7. ledna od 13.00 hodin budou v naší
obci chodit ode dveří ke dveřím, zpívat o narození Páně a všem dobrým lidem vinšovat štěstí a zdraví.
Výtěžek Tříkrálové sbírky je využíván ke zkvalitnění a rozšíření nabídky služeb
poskytovaných charitou. Oblastní charita Rajhrad by letošní výtěžek ráda využila k vybudování nových jednolůžkových pokojů v hospici sv. Josefa a namontování venkovních žaluzií, které ochrání pacienty před vysokými letními teplotami.
V hospici sv. Josefa se pečuje nejen o pacienty, ale i jejich příbuzné. Úmrtím péče
o pozůstalé nekončí, poskytuje se jim i nadále potřebná opora i případné rady.
Pro tyto účely je plánováno vybudování pietního místa, které bude sloužit jako zázemí pro truchlící. Mobilní hospic sv. Jana zase bude moct zakoupit potřebné pomůcky k poskytování lepší péče pro nevyléčitelně nemocné v jejich domovech.
Děkujeme, že myslíte na druhé a svým finančním příspěvkem pomáháte potřebným.
12
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Místní poplatky 2018
Místní poplatky za rok 2018 začne správce poplatků vybírat od 1. 2. 2018, splatnost poplatků byla stanovena do 31. 5. 2018. Úhradu lze provést bezhotovostně
převodem na účet obce Hostěnice č. 1347844389/0800, poštovní poukázkou typu
A, nebo v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu Hostěnice v úřední dny pondělí
a středa, úřední hodiny 8.30-17.00 hodin.
Je však také třeba upozornit na ohlašovací povinnost, kterou má každý poplatník. Zejména u narození dítěte je třeba v co nejkratší době přinést na obecní
úřad rodný list dítěte, aby mohl být nový občánek zaveden do evidence obyvatel
a do agendy místních poplatků.
Poplatník, který chce uplatnit nárok na osvobození od místního poplatku (např.
poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů) žádá správce poplatků písemně
nejpozději do data splatnosti poplatku.
Dále pak u psů se jedná o nahlášení změny (úmrtí, prodej psa atd.) do 15 dnů
ode dne, kdy k této skutečnosti došlo.
Platné Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce Hostěnice
OZV č. 2/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
OZV č. 3/2005 o místním poplatku z ubytovací kapacity
OZV č. 5/2005 o stanovení podmínek pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku
OZV č. 6/2005 o užívání plakátovacích ploch v majetku obce
OZV č. 7/2005 kterou se ruší OZV č. 4/1999 o zásobování pitnou vodou a likvidaci
odpadních vod
OZV č. 8/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
OZV č. 1/2008 o regulaci hluku ve dnech pracovního klidu
OZV č. 1/2012 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
OZV č. 1/2013 o místním poplatku ze psů
OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Hostěnice
OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZV č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her
OZV č. 1/2017, kterou se stanoví společný školský obvod základní školy
OZV č. 2/2017, kterou se stanoví školský obvod mateřské školy zřízené obcí Hostěnice
Nařízení obce Hostěnice č. 1/2016, kterým se stanoví zákaz pochůzkového a podomního prodeje
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2017
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Celé znění OZV a nařízení obce najdete na www.hostenice.cz, sekce Dokumenty obce, dále je do nich možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Hostěnice.
Růžena Debnárová, správce poplatků

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 byly v provozu do 27. 11. 2017, jarní provoz od 1. 4. 2018.
• Svoz komunálního odpadu
V roce 2018 bude probíhat svoz komunálního odpadu stejně jako letos
v pravidelných 14 denních intervalech. V roce 2018 proběhne první svoz ve středu
3. ledna a následně každý lichý týden.
Růžena Debnárová, za obecní úřad
Oznamujeme občanům, že Obecní úřad Hostěnice bude od 22. 12. 2017
do 1. 1. 2018 pro veřejnost uzavřen. V roce 2018 úřadujeme od 2. ledna.

Přejeme vám všem krásné a klidné prožití svátků vánočních
a hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2018.
Zaměstnanci Obecního úřadu Hostěnice

Úřad městyse Pozořice
vč. Stavebního úřadu, bude pro veřejnost uzavřen od 22. 12. 2017 do 1. 1. 2018.
V úterý 2. 1. 2018 bude podatelna v provozu, první úřední den – středa 3. 1. 2018.

Potraviny Hostěnice – otevírací doba o vánočních svátcích
sobota 23. 12. 2017
neděle 24.1 2. 2017
pondělí 25. 12. 2017
úterý 26. 12. 2017
sobota 30. 12. 2017
neděle 31. 12. 2017
pondělí 1. 1. 2018

7.00 – 12.00 hod.
7.00-12.00 hod.
zavřeno
8.00 – 12.00 hod.
7.00 - 12.00 hod.
7.00 - 12.00hod.
zavřeno

Knihovna Hostěnice
bude 27. 12. 2017 uzavřena. Těšíme se na vás v novém roce 2018.
14
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Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
JAK PŘEDCHÁZET POŽÁRŮM OD SVÍČEK A ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY
Vánoční svátky a oslavy konce roku bývají často spojeny s nárůstem požárů nezřídka způsobených neopatrností a nedbalostí člověka. Vzniku požáru se
dá snadno předejít. Stačí jen znát základní pravidla.
Zásady bezpečného používání svíček
• svíčky umisťujte na stabilní nehořlavé podložky, které brání přímému kontaktu
svíčky s podkladem (např. chvojím v adventním věnci, ubrusem apod.),
• svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, v žádném
případě je nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, v těsné blízkosti textilií, nenechávejte je na poličce ani na skříni,
• zapálené svíčky nenechávejte během jejich hoření bez dozoru,
• nedovolte dětem jakkoli manipulovat se zapálenou svíčkou,
• svíčky zhasněte vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát.
Zásady bezpečného používání zábavní pyrotechniky
• pyrotechniku nakupujte výhradně ve specializovaných prodejnách, kde vám
také odborně poradí s jejím použitím,
• pyrotechnika musí být opatřena certifikační značkou a návodem k použití v českém jazyce,
• nekupujte pyrotechniku s otevřeným nebo poničeným obalem,
• pyrotechniku skladujte na suchém místě, mimo dosah dětí, a v dostatečné vzdálenosti od zdroje otevřeného ohně (krby, krbová kamna, sporák, svíčky apod.),
• s pyrotechnikou manipulujte zásadně na volném prostranství, daleko od obydlí, zaparkovaných aut, keřů, kontejnerů,
• s pyrotechnikou nemiřte do oken, na lidi nebo na zvířata.
Se zábavní pyrotechnikou nesmí manipulovat nezletilé osoby bez dozoru dospělých a osoby pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.
Nezapomeňte, že zvukové a světelné efekty způsobené zábavní pyrotechnikou
jsou velmi nepříjemné a stresující pro domácí i volně žijící zvířata. Např. po oslavách nového roku se plní útulky ztracenými zvířaty, která vyděsila právě zábavní
pyrotechnika.
JAK JE TO S ČIŠTĚNÍM A KONTROLAMI SPALINOVÝCH CEST
Jednou z příčin vysokého počtu úmrtí při požárech je neopatrnost lidí při vytápění svých domovů. Při provozu spotřebičů paliv (topidel) nebývají často dodržována bezpečnostní pravidla. Mnohdy je zanedbána údržba topidla a spalinové cesty (komínu a kouřovodu). Hasiči tak během topné sezóny vyjíždí každý týden k požárům komínů, střech, topidel a nevhodně uskladněného topiva.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2017
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Mezi nejčastější závady patří nedodržení bezpečné vzdálenosti 1 m od tělesa komínu, neomítnutý komín, spáry v komíně, nesprávně provedený prostup kouřovodu hořlavou stěnou nebo stropem, nebo nedodržení bezpečné
vzdálenosti od topidla.
I malá nečistota v komíně může způsobit velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný požár nebo otravu jedovatým oxidem uhelnatým. Pravidelné vymetání sazí v komíně a jejich vybírání by mělo být samozřejmostí, stejně jako kontrola technického stavu komína.
Čištění vlastních komínů ponechte raději odborníkům - kominíkům. Používání
komínů, u nichž byly zjištěny závady, je zakázáno. Pamatujte, že neudržovaný
komín zvyšuje také riziko výbuchu kamen!
Každé topidlo a komín je konstruováno na určitý druh paliva a jeho používání je
nutné dodržovat. Pokud přejdete z jednoho druhu paliva na druhý (např. z topení
dřevem na plynové vytápění), vždy si nechte u odborníků zkontrolovat, zda je váš
komín pro tuto změnu vhodný. K topení nepoužívejte nic, co do kamen nepatří - např. biologický či jiný odpad (sláma, PET-lahve apod.). Kromě nepříznivých
dopadů na životní prostředí se zvyšuje také riziko poškození kotle, kamen, kouřovodu nebo komína, čímž výrazně roste nebezpečí vzniku požáru.
Čištění a kontrola spalinové cesty
Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví (kominík).
Čištění používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na
pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty sloužící
pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty) je možné provádět svépomocí.
Čištění nebo kontrola spalinové cesty u spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva, kde odvod spalin je podle návodu nebo technických podmínek výrobce
nedílnou součástí spotřebiče, se provádí podle návodu výrobce.
Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Výkon připojeného
spotřebiče
paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné
Kapalné
Plynné
Celoroční Sezónní Celoroční Sezónní
provoz
provoz
provoz
provoz

Čištění
3 x za rok 2 x za rok 2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok
spalinové cesty
Kontrola spalino1 x za rok
1 x za rok
1 x za rok
vé cesty
Čištění a kontrola
nad 50 kW
2 x za rok
1 x za rok
1 x za rok
spalinové cesty
pozn.: sezónním provozem se rozumí provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce
do 50 kW
včetně
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Podrobnosti k čištění, kontrole a také k revizi spalinové cesty jsou uvedeny
ve vyhlášce č. 34/2016 Sb.
CHCETE VĚDĚT VÍC?

www.krizport.cz

www.chytre-blondynky.cz

Společenská rubrika
Srdečné blahopřání k významnému životnímu jubileu:
prosinec 2017: Miroslav Chromý 85 let
leden 2018:

Marcela Krystmanová 75 let
František Šlezinger 75 let
Lenka Dřínková 70 let

únor 2018:

Libuše Bartáková 70 let

březen 2018:

Lubomír Dřínka 75 let
Marta Filipová 75 let

říjen:

Vojtěch Matoušek

listopad:

Anna Kubíčková

Narozené děti 2017

Růžena Debnárová
za ohlašovnu evidence obyvatel OÚ Hostěnice

Školství
Oslava 40. výročí založení Mateřské školy v Hostěnicích
Podzim v mateřské školce se tentokrát nesl v duchu příprav na oslavu 40. výročí
založení naší školky. V budově MŠ byla dříve obecná či základní škola, v roce 1977
byla založena mateřská škola.
Na toto velké výročí jsme se poctivě připravovali už od října. Děti nacvičovaly
pohádkové pásmo na vystoupení a připravovaly kulisy. Pro děti s rodiči jsme přichystaly podvečerní dílničku, kde si děti v úterý 31. října nazdobily trička k výročí
tzv. bramborovými razítky. Děkujeme paní starostce za zapůjčení školkové kroniHOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2017
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ky a naskenovaných částí starých kronik ze Státního okresního archivu v Rajhradě.
Dále děkujeme všem, kteří nám zapůjčili fotografie ze svých školkových let.
Oslava, které se mohli zúčastnit všichni se zájmem o školku, proběhla v tělocvičně mateřské školky ve středu 15. listopadu. Na úvod vystoupila paní ředitelka
a pan místostarosta s retrospektivním ohlédnutím za dobou nedávno i dávno minulou. Pan místostarosta také poděkoval všem zaměstnancům současným i minulým za obětavou práci s dětmi. Následovalo velmi povedené pohádkové vystoupení všech dětí ze školky v krásných „výročních tričkách“. Děti za vystoupení dostaly sladkou odměnu, kterou připravily paní učitelky a na které nesměla chybět čtyřicítka. Všichni návštěvníci pak měli možnost zhlédnout výstavu panelů s naskenovanými částmi starých kronik a fotografiemi z mateřské školky, prolistovat kroniku
MŠ od roku 1977 do roku 2006 a také současnou kroniku od roku 2012, do které se
mohli zájemci také zapsat na památku. Pro zájemce byla možnost prohlédnout si
prostory školky.
Myslím, že se oslava vydařila a všichni zúčastnění prožili příjemný podvečer. Velký dík patří všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a organizaci naší oslavy.
Přeji naší školce a všem v ní, ať se nám daří a jsme v ní spokojení nejmíň dalších
čtyřicet let. Všem občanům Hostěnic přeji pohodový advent a příjemné prožití vánočních svátků.
Dana Kousalová

Dětský lesní klub Stromík
Milí, přejeme vám radostné Vánoce a požehnaný nový rok, prožitý ve společnosti dobrých lidí, kteří jsou Vám oporou, inspirací a radostným vědomím, že nikdy
nejste sami na radosti ani těžkosti.
Nám to v roce 2017 vyšlo na jedničku! Celý rok s vděkem vnímáme podporu
a vstřícnost vás všech! Představitelů obcí, vás občanů, kteří přicházíte na naše akce
a hlavně rodičů, bez kterých by Stromík nebyl lesní školkou tak jak ji známe a jakou
ji chceme mít. Jednou z nich je i maminka Emičky a Leonky. Napsala, jak to chodí
v lesní školce – tedy v té, která se nezabývá pěstováním jehličnanů 
V lesní školce nevyrůstají pouze stromky
Pro děti bylo kdysi normální být denně pod širým nebem a běhat s kamarády po venku. Hlavně ve městech takové možnosti ubývají. V dnešní době
z tohoto důvodu vznikají lesní školky. Les je příjemným a přirozeným prostředím pro dětské hry a radovánky. Slouží jako základna pro zážitky a zkušenosti, pro vzdělávání a navazování přátelství. Motto „Venku za každého
počasí“ a „Není špatného počasí, je jen špatné oblečení“ jim dopřává zažít si
obyčejné věci – cítit slunce, vánek, ale i vítr, déšť a sníh.
Zima ani déšť v poznávání přírody nezabrání. Děti se seznamují se stromy, keři
i kytkami, sbírají jejich plody a listy a zpracovávají je. Učí se poznávat jedovaté rostliny a houby, orientovat se v terénu a dobře se připravit na změnu počasí. Navíc
18
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mají velkou míru odpovědnosti, učí se rozhodnout, ale i respektovat ostatní. Zjišťují, co po celý rok potřebují volně žijící zvířata, ale také, kde najít vhodné místo
ke svačině a které dřevo je vhodné na topení a proč. Pracují se dřevem, učí se ho
řezat a zatloukají hřebíky, protože vyrábějí budky pro ptáky a staví si domečky pro
skřítky. Současně se také v lese učí ohleduplnému chování, na který strom můžou
šplhat a na který ne, jak si postavit různé úkryty či skluzavky, či pomohou mladšímu kamarádovi překonat překážku. Místo herny si hrají v jurtě, v lese a na louce.
Tak vypadá prostředí takzvaných lesních školek, kterých v Jihomoravském kraji stále přibývá. Je to každodenní lesní pedagogika přímo v terénu. Kolem Brna je takovýchto předškolních zařízení více než 10 a navštěvuje je přes tři sta dětí.
Jednou takovou lesní školkou na revíru Pozořice prošly obě moje „ratolesti“.
Pojďte se seznámit s průběhem dne dětí v takovéto lesní školce:
Je ráno před osmou. Do Pozořic k hájence míří pár pěších a auta s malými dětmi. Stojí tu dvě budovy, altánek, jurta a týpí. Všichni míří k nim. Vítejte v lesní školce
Stromík. Rodiče přijíždějí s dětmi do devíti hodin. Proběhne přivítání, ranní diskusní kruh. Po deváté hodině se odchází do lesa, kde na různých místech probíhá dopolední program. Lesní zákoutí mají děti pojmenované speciálními názvy, například „Cukrárna“. To je místo, kde má lípa větve skloněné až k zemi, „U draka“ je zajímavá skála s lanem, „U tří dubů“ se lze zase klouzat po svahu a „U lodiček“ je příkop s prima mazlavou hlínou. V těchto místech děti stráví celé dopoledne a poté
odcházejí zpět na hájenku na oběd. Po naplnění bříšek odpočívají ve spacácích při
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čtení pohádek a příběhů. Odpoledne mají volnou hru na zahradě, většinou se maluje, něco vyrábí z kůry či dřeva, hraje se na píšťalky a občas i jezdí na koni. Ve čtyři
hodiny se objeví rodiče a jede se domů.
Tato alternativní školka zde funguje od roku 2011. Vše vzniklo spontánně iniciativou několika rodičů, kteří chtěli svým dětem nabídnout něco jiného, než je standardní školka. Lesní klub je členem Asociace lesních mateřských škol, která těmto zařízením zajišťuje vzdělávání, poskytuje jim legislativní servis, informace a je
také jejich oficiální záštitou. Rodiče tak mohou být i v tomto směru klidní. Přestože se jedná o alternativu, i zde se postupuje podle určitých standardů. Nemusí mít
obavu ani rodiče předškoláků, děti prochází kvalitní, pestrou předškolní přípravou
v souladu s požadavky MŠMT.
Ing. Irena Zemanová

Základní škola Mokrá
ÚSPĚŠNÁ REPREZENTACE NAŠICH ŽÁKŮ V PŘESPOLNÍM BĚHU
Dne 27. 9. 2017 se vybraní žáci ZŠ Mokrá zúčastnili Memoriálu Zdeňka Dvořáka,
závodů v přespolním běhu. Závod proběhl na tratích v Želešicích. Memoriálu se tento rok zúčastnilo 300 závodníků ze 14 různých škol okresu Brno - venkov. Závodníci
byli rozděleni do šesti kategorií podle věku a pohlaví. Ve čtyřech nejstarších kategoriích se závodilo nejen v jednotlivcích, ale současně ve čtyřčlenných družstvech, ze
kterých měl vítěz právo reprezentovat okres Brno – venkov v krajském finále. Žáci
naší školy závodili ve 4 vypsaných kategoriích a vedli si následovně: v nejmladší kategorii chlapců, které se zúčastnilo 62 závodníků, obsadil nejlepší místo, a to 16.,
Ondřej Burian. V kategorii nejmladších žákyň byla naše škola nejúspěšnější díky 2.
místu Karoliny Křešťákové a 3. místu Kristýny Vítkové z celkového počtu 60 závodnic. V kategorii mladších žáků a žákyň jsme již tak úspěšní nebyli, ale i 4. místo Tomáše Vítka a 11. místo Ondřeje Vrážela je velice hezký výsledek. Všem žákům je třeba poděkovat za vzornou reprezentaci školy a obce Mokrá – Horákov.
Mgr. František Markus
PODPORUJME ČTENÁŘSTVÍ
„Já nečtu.“ „V knihovně jsem byla jen se školou.“ „Mě číst nebaví.“ Takové a podobné
odpovědi můžete u dětí slyšet velmi často, pokud se jich zeptáte na knížky a čtení.
Žehrat na nejmladší generaci, která většinu svého volného času prosedí u počítače hraním her a sledováním sociálních sití, se stalo běžnou součástí rozhovorů dospělých. O aktivní pohyb dětí či zájem o literaturu je prý nouze. Věřme však, že situace není tak tragická. Vždyť sportovní kluby praskají ve švech a knihkupectví také
nekrachují. Dnešní školáci však mají více lákavých možností, jak trávit svoje volno,
a internet je bohužel často tou nejlákavější. U nás ve škole se snažíme, aby se atraktivnějším stalo i čtení.
Kromě tradičních čtenářských deníků, které jsou sice řadou dětí vnímány jako ne20
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příjemná povinnost, nicméně pro někoho i to může být cesta k lásce k literatuře, jsou
v řadě tříd vedeny různé čtenářské pyramidy, stromy čtenářství a podobné přehledy, které kromě prezentace přečtených titulů fungují i jako nabídka toho, co si přečíst. Na chodbách školy žáci najdou i jakousi „čtenářskou mapu“, návod, jak si vybrat
vhodnou knihu podle svého gusta.
Protože děti jsou přirozeně soutěživé, byla před prázdninami vyhlášena celoškolní Čtenářská výzva. Na základě deseti kritérií přečtou děti 10 knih, které splňují zadání, a jejich seznam odevzdají. Odměna a především čtenářská sláva je pak jistě nemine. Kromě Čtenářské výzvy, která trvá celý školní rok, probíhá každé pololetí jedno
kolo soutěže tvořivého psaní pro všechny básníky a spisovatele, která se tradičně setkává s velkým zájmem žáků především prvního stupně. Účastníme se také různých
soutěží vyhlášených soukromými i státními institucemi, v nichž jsme v uplynulých letech zaznamenali několik úspěchů.
Naše škola spolupracuje s knihovnami, a to nejen v Mokré, ale i s Knihovnou Jiřího Mahena, kde především žáci vyšších ročníků navštěvují zajímavé literární pořady.
Rozvoj čtenářské gramotnosti je nedílnou součástí výuky literatury, ale i jiných
předmětů. Čtení a schopnost rozumět textu, najít podstatné informace je nezbytnou
dovedností pro úspěšné studium na střední škole, i pro běžný praktický život. O zvýšení takových kompetencí se snaží i řada neziskovek a projektů, které mohou spojit třeba i čtenářství s charitou. Tak je tomu např. u projektu Čtení pomáhá, do něhož
se snažíme děti zapojit. Za správně vyplněný test ke knize, kterou žáci přečetli, mohou získat body a ty pak věnovat na vybranou charitu. Zajímavým projektem je také
Celé Česko čte dětem či Čítárny.cz, kde najdete řadu tipů, recenzí a odkazů na další literární témata.
Čtení rozvíjí fantazii, vzdělává, pomáhá odpoutat se od každodenních starostí,
nevědomky si tak rozšiřujeme slovní zásobu a upevňujeme znalosti pravopisu a jako
přidanou hodnotu dostáváme zážitek z příběhu či básně. A je jedno, jestli budou
šustit listy knihy, nebo svítit monitor čtečky.
Za chvíli tu máme Vánoce, kniha snad zůstane tradičním dárkem, který udělá radost.
Hezké chvíle nad stránkami přeje Mgr. Jarmila Hořavová
OSLAVA HALLOWEENU V HODINĚ AJ
Ve středu 1. 11. měli žáci 4.A a výběr žáků ze 7.A a B společnou hodinu angličtiny, během které žáci sedmého ročníku připravili a zorganizovali pro žáky čtvrtého ročníku oslavu Halloweenu, kterou uspořádali v jídelně. Za každou z 5 her, které se tradičně hrají na oslavách Halloweenu v anglicky mluvících zemích, zodpovídala dvojice sedmáků, kteří svým mladším spolužákům anglicky vysvětlili, jak hru
hrát a poté jim při hře radili a asistovali. Žáci si během zážitkového vyučování hravě
procvičili slovní zásobu Halloweenu, jak dávat pokyny a jak na ně reagovat a kladení otázek. Nejpopulárnější hrou bylo jezení donutu, který visel na provázku, s rukama za zády. Všichni zúčastnění si oslavu užili.
Mgr. Radka Saundersová
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2017
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DALŠÍ AKTIVITY ZŠ MOKRÁ:
• Divadelní představení v divadle Polárka: Český středověk pro 6. ročník
• Vystoupení výběru žáků 1. st. ZŠ Mokrá k Mezinárodnímu dni seniorů
v DPS Horákov
• Mokerský běh jinak • tento ročník prošel několika změnami především přesunutím termínu z dopoledních na odpolední hodiny a rozdělení závodu příchozích podle délky tratě. Novinkou bylo také rozšíření sortimentu občerstvení, jehož výtěžek jde na činnost žákovského parlamentu.
• Účast v pěvecké soutěži Lyra 2017
• Malý princ od Antoine de Saint-Exupéryho v divadle Radost pro čtvrťáky
a páťáky
• Literárně-historická exkurze do Uherského Brodu, Modré a Starého Města – 6.B a 7.B
• Den stromů • pro žáky 3.-5. ročníku výukový pořad Den stromů, akci uspořádala společnost Rezekvítek.
• Divadelní představení v AJ – Travel Machine – pro žáky 3. – 5. tříd
• Ferda Mravenec ve vodní říši – pro prvňáčky v krásném prostředí Rozmarýnku v Brně
• Deník Anny Frankové v Divadle Polárka • pro žáky 8. a 9. třídy
• Exkurze do historického Brna s 5. B
• Miniveletrh středních škol • letos byl uspořádán na naší škole již 15. ročník
• Olympiáda v českém jazyce
• Sv. Martin opět (ne)přijel • tematicky laděné vyučování ke dni sv. Martina.
• Mikulášská nadílka

Mikuláš v ZŠ Mokrá
22
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Základní škola Pozořice
VÝSLEDKY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ZA ROK 2017
V POROVNÁNÍ S CELOREPUBLIKOVÝM PRŮMĚREM
V roce 2015 se začalo s postupným zaváděním jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky pro uchazeče o středoškolské vzdělání. Nový koncept
zkoušky se týkal především žáků 9. ročníku. Změny postihly i žáky z 5. a 7. ročníků,
kteří usilovali o studium na víceletých gymnáziích. V loňském školním roce již jednotnou zkoušku absolvovali všichni žáci, kteří si k dalšímu studiu zvolili maturitní
obory nebo víceletá gymnázia.
Výběr testů i jejich zpracování zajišťovala společnost CERMAT, jež dohlíží také
na správu státní maturity. Přijímací zkoušky se uskutečnily v řádných termínech
12. a 19. dubna 2017. V říjnu tohoto roku obdržela ZŠ a MŠ Pozořice výsledkovou sestavu, tzv. vyhodnocení úspěšnosti školy v porovnání s celorepublikovým průměrem.
A jak dopadli naši žáci? V češtině i matematice byli žáci 9. ročníku i uchazeči
z 5. ročníku výrazně lepší, než je celorepublikový průměr. Úspěch, kterého naši žáci
dosáhli, svědčí nejen o kvalitě výuky daných předmětů na naší škole, ale i o zodpovědném přístupu rodičů a samotných žáků k přípravě na přijímací zkoušky.
Věříme, že v letošním školním roce budou naši žáci stejně úspěšní a opět si vybojují místa na nejlepších středních školách.
Mgr. Soňa Petrová, výchovná poradkyně
ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT PŘIŠEL S NOVÝMI NÁPADY
Žákovský parlament na naší škole nezahálí ani v letošním školním roce. Po několika seznamovacích a plánovacích schůzkách zorganizoval první větší akci koncem října, kdy se uskutečnil halloweenský den. Členové parlamentu pro své mladší
spolužáky vytvořili celkem dvanáct stanovišť, na nichž se o přestávkách plnily netradiční úkoly. I třídní kolektivy se na tento den poctivě připravily. Jednotlivci z řad
žáků i učitelů si oblékli více či méně strašidelné kostýmy a domluvili se na společné halloweenské výzdobě učeben. Komisi tvořené netřídními učiteli připadla těžká úloha – musela rozhodnout, která učebna je v záplavě kostlivců, náhrobků, dýní,
duchů, pavouků či strašidel tou nejoriginálnější. Vítězné třídy 4. B a 6. B obdržely
předbíhací kartičky na oběd.
V pondělí 13. listopadu jsme se zapojili do Světového dne laskavosti organizované Nadací Karla Janečka. Žáci naší školy se prostřednictvím parlamentu rozhodli pomoci v tento den paním uklízečkám s údržbou tříd. Po vyučování žáci vyměnili tužky a pravítka za smetáky a prachovky. Ve třídách pomáhali se zametáním, rovnáním lavic nebo utíráním prachu na nábytku. Všichni zúčastnění mohli mít hezký
pocit z dobře odvedené práce.
Ve středu 22. listopadu jsme reprezentovali naši školu hned na dvou místech. Pět
vybraných členů parlamentu se zúčastnilo akce s názvem Parlamentní den. Tento
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projekt organizovaný Krajským parlamentem dětí a mládeže Jihomoravského kraje byl určen pro základní a střední školy. Dorazilo sem přibližně 180 žáků a pedagogů z celé jižní Moravy. Pro děti byly nachystány skupinové workshopy na téma
fungování žákovského parlamentu a soutěž s názvem O nejlepší parlamentní projekt. Zástupci parlamentu dostali příležitost ke sdílení svých zkušeností se zástupci z jiných škol. Načerpali tak mnoho nových nápadů a potřebnou sílu pro další práci v naší škole a jejím okolí.
Druhým způsobem medializace naší činnosti byla konference na PedF MU Brno
s tématem Škola jako cesta k lidské důstojnosti. Mgr. Ivana Neradilová se zde účastnila panelové diskuse, na níž prezentovala působení žákovského parlamentu - důležitou součást výchovy demokratického občana.
Členové parlamentu se rovněž angažovali ve prospěch svých spolužáků, zejména na druhém stupni. Jelikož některým žákům připadaly přestávky bez mobilních
telefonů příliš nudné, byla jim vedením školy nabídnuta možnost navrhnout, jak
zpestřit chodby naší školy. Téměř všechny třídy se shodly, že kromě stolního fotbalu by na chodbě uvítaly stoly na ping pong. Zástupci jednotlivých tříd náměty tlumočili na schůzce parlamentu, a tak již několik týdnů mají žáci na prvním a druhém
patře možnost o přestávkách aktivně relaxovat v mezitřídních soubojích s pálkami a míčkem. Kromě toho se mohou velcí i malí každé úterý a čtvrtek o velké přestávce „vyřádit“ v tělocvičně. Ti, kdo preferují klidnější formu odpočinku, mají každý den o velké přestávce otevřenu studovnu.
Mgr. Ivana Neradilová a Mgr. Jana Boumová,
koordinátorky ŽP
FLORBALOVÉ AKTUALITY
Kdo sleduje dění mezi školními zdmi i jejími florbalovými mantinely pravidelně,
dobře ví, že ve druhé polovině října se obvykle rozbíhají meziškolní florbalové soutěže. I letos jsme se zúčastnili turnajů ve všech dostupných kategoriích.
Na největší úspěch pozořického florbalu z uplynulého školního roku (čtyři vyhrané turnaje, historický postup do celostátního finále a celkově páté místo v republice) bohužel letos dívčí družstva navázat nedokázala. Mladší i starší žákyně obsadily hned v prvních kolech shodně poslední místa a domů si tak, kromě zážitků
a zkušeností, odvezly pouze diplom za účast.
Výrazně lépe se se svými soupeři poprala obě chlapecká družstva. Mladší žáci
předvedli na okrsku v Mokré velmi sympatický výkon, vypadli až ve smolných semifinálových nájezdech a obsadili třetí příčku.
Nejlépe ze všech si vedli žáci starší. Vyhráli okrskové kolo v Mokré i okresní finále v Pohořelicích a jako teprve druhý chlapecký tým ve florbalové historii školy postoupili do krajského kola. A neztratili se ani tam. Na velmi vyrovnaném turnaji vyhráli svoji skupinu a nestačili až v semifinále na tým gymnázia z brněnského Slovanského náměstí.
Mgr. Petr Kadlec
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Z činnosti organizací
Informace o činnosti dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané,
jelikož vás starosta SDH Josef Zítka seznámil s činností našich členů od začátku
roku do září 2017 již v minulém vydání Hostěnického zpravodaje, dovolte mi, abych
vás v krátkosti seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů v Hostěnicích za poslední tři měsíce tohoto roku.
Kromě účastí na aktivech okrsku Pozořice, na školení hasičů a našich schůzích
SDH, jsme absolvovali soutěž „Babický záchranář“, která se konala 7. října 2017.
Na tuto soutěž jsme vyrazili čtyři členové jednotky. Této akce se vždy rádi účastníme, protože zde musí všichni soutěžící dobrovolní hasiči zapojit své mozkové závity a kolikrát si sáhnout i na dno svých sil. Pořádající sbor má každé stanoviště perfektně připravené, jako kdybychom byli u skutečného zásahu (dokonce mají i dost
vyrobené krve). Ať je to záchrana osoby zasažená el. proudem, záchrana a vyproštění hasiče v bezvědomí zavaleného v sutinách, který má na sobě D.T. (dýchací
techniku) a poskytnout mu první pomoc, nebo vyprostit osoby z havarovaného
vozidla včetně poskytnutí první pomoci a samozřejmě hašení požáru. Zde si každý
účastník vyzkouší záchranu života a první pomoc v praxi a členové jednotky se zároveň proškolí v této činnosti. Tolik v krátkosti k soutěži v Babicích.
V sobotu 14. října 2017 jsme provedli sběr starého železa, kterého bylo asi 2,5
tuny. V listopadu jsme pomohli na žádost paní starostky s vyčištěním kalů na ČOV.
Dále jsme se připravovali na lampiónový průvod, který se konal 17. listopadu 2017.
Sraz byl na Kopečku, kde každý obdržel malý dáreček. Průvod vyrazil v 17 hodin
a pokračoval přes celou obec až na Pastviska, kde na účastníky čekalo občerstvení, dostatek horkého čaje pro děti nebo svařeného vína pro dospělé a novinkou byl párek v rohlíku, o který byl obrovský zájem. V průběhu občerstvení byl odpálen ohňostroj. Navzdory špatnému počasí byla tak velká a skvělá účast, za kterou bych chtěl všem zúčastněným poděkovat. Velký dík patří členům Spolku Přátel sportu v Hostěnicích, kteří nám umožnili použít přístřešek a celý prostor nových
kabin vč. sociálního zařízení a tím výrazně přispěli ke zdaru této již tradiční akce.
V měsíci listopadu jsme kromě kondičních jízd, zaznamenali jeden výjezd k požáru
v naší obci, ale později se zjistilo, že šlo o nedohořelá ohniště po pálení klestu za lomem. Toto pálení bylo neohlášené na operačním středisku IZS, a proto byla povolána naše jednotka společně s HZS Pozořice. Spáleniště se po domluvě s velitelem
zásahu prolilo vodou, aby nedošlo k rozšíření požáru.
30. listopadu jsme dostali nové zásahové vozidlo značky Ford Tranzit. Na tento
devítimístný vůz byla vypsána dotace z Ministerstva vnitra – GŘ HZS ČR a Jihomoravského kraje. Myslím si, že pořízení tohoto vozidla bude mít využití nejen pro hasiče, ale v budoucnu i k obecním účelům.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2017
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To je zatím do uzávěrky zpravodaje vše, jen bych chtěl připomenout, že topná
sezóna je v plném proudu, tak kontrolujte svá topidla (i plynová), komíny, atd., ať
se nestane nějaké neštěstí.
Rád bych pozval naše občany na hasičský ples do Viničných Šumic, který se
bude konat 12. ledna 2018 v sokolovně ve 20 hod. Dále vás srdečně zvou hasiči Hostěnice na Výroční valnou hromadu, která se koná 20. ledna 2018 v OC. Přijít může
každý, kdo by se chtěl dovědět něco více o práci dobrovolných hasičů v naší obci.
Závěrem bych vám chtěl připomenout maškarní ples a Ostatky, které pořádá náš
sbor 10. února 2018 a na které vás srdečně zvou hasiči.
Za celý Sbor dobrovolných hasičů Hostěnice bych vám chtěl Všem popřát radostné prožití Vánočních svátků, bohatého Ježíška a do nového roku štěstí, spokojenost a hlavně to zdravíčko.
SDH Zbyněk Klimeš

Z podzimní činnosti Spolku Přátel sportu Hostěnice
Termínem Final Four Letní tenisové ligy jsme v letošním roce opět zvolili svátek
sv. Václava. Odměnou bylo krásné počasí nejen pro hráče, ale i tenisové fanoušky.
V prvním semifinálovém zápase porazil Libor Kučera s Jirkou Mátlem, Jirku Hájka
a Honzu Skřivánka ve dvou setech 6:4 a 6:2 a postoupili tak dle očekávání do finále.
Do druhého zápasu bohužel nemohl nastoupit Filip Gale. Lukáš Polák oslovil jako
náhradníka Bořka Srbu, což se ukázalo jako skvělý tah. Tomáš Doležel s Daliborem
Debnárem na nově sestavenou dvojici nestačili (4:6; 4:6) a Lukáš s Bořkem postoupili do finále.
Boj o třetí místo nabídl vyrovnaný zápas, ve kterém Jirka s Honzou ubojovali oba
tie-breaky. Hájek, Skřivánek vs. Doležel, Debnár 7:6 a 7:6.
Finále mělo jednoznačný průběh. Libor s Jirkou prodali v zápase o putovní pohár všechny své bohaté zkušenosti a i přes velkou bojovnost nenašel soupeř zbraň
na skvělé podání a přesnou hru na síti
(6:1; 6:0)
1. Libor Kučera, Jirka Mátl / 2. Lukáš Polák, Bořek Srba
3. Jirka Hájek, Honza Skřivánek / 4. Dalik
Debnár, Tomáš Doležel
Gratulujeme vítězům a děkujeme všem
hráčkám a hráčům, kteří se zúčastnili letošního ročníku. Všem marodům, kteří se
nemohli zapojit přejeme brzké uzdravení
a ostatním občanům méně ostychu a více
volného času ke sportovním činnostem.
Přesně o měsíc později, 28. října jsme obě
nová hřiště zazimovali a to víceúčelové při- Letní tenisová liga Finálové čtveřice
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pravili na zimní sezonu. Proveden byl i velký úklid šaten vč. skladů a přilehlých prostor. V kabinách dokončujeme obklad stěn
dřevěnými OSB deskami, včetně polic a věšáků nad lavicemi. Dokončení směřujeme
tak, aby spolu s prvním bruslením na Pastviskách bylo již vše připraveno a všichni se
tak mohli převléknout v teple a suchu.
Zájem dětí ve sportovním kroužku neuvadá, což nám dělá velkou radost. Začátek kroužku jsme změnili přes zimní období na 17:15. Se skupinkou menších dětí cvičíme v tělocvičně MŠ, ti větší potom trénují
sportovní dovednosti v prostorách občanSportovní kroužek pro děti V MŠ
ského centra. Předpokládáme, že jakmile
zamrzne, přesuneme se zpět na sportoviště Pastviska, případně na Brázďák, kde se
budeme věnovat i zimním sportům.
Po otištění fotografií soutěže „Hostěnický objektiv“ v minulém čísle obecního
zpravodaje nás oslovila nemalá část spoluobčanů s tím, že je škoda nechat fotografie jen tak ležet ladem. Z těchto podnětů potom vznikl nástěnný kalendář pro nadcházející rok. Kalendář o formátu A3 bylo možné zakoupit po skončení lampionového průvodu. Veškerý zisk z odprodeje kalendářů bude věnován Nadačnímu fondu Šance onkoláčkům, Husova 1037, 334 01 Přeštice. Více na www.nfsanceonkolackum.cz. Pokud máte zájem o zakoupení zbylých kalendářů, kontaktujte nás prosím
emailem spsh@post.cz, příp. na tel. č. 731 194 322 (J. Skřivánek). Minimální cena je
stanovena na 180,- Kč/ks.
Závěrem všem přejeme krásný advent, klidné svátky a šťastný vstup do nového
roku.
Za Spolek Přátel sportu Hostěnice Jan Skřivánek

Sportovní kroužek pro děti
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2017
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Hostěnické Boubelky v obrazech – vystoupení v Podolí
v Domě s pečovatelskou službou

Dýňování
Mnozí už si měsíc říjen nedokážou představit bez společného zdobení dýní. A ani
letos nebyli zklamáni. V polovině října jsme se zase sešli na návsi před samoobsluhou,
abychom vyzdobili naši náves starými keltskými symboly. Přestože dýní nebylo mnoho, o to propracovanější byly a obdivovali je všichni výletníci, kteří na náves zavítali.
V tomto kalendářním roce pro vás chystáme už jen vánoční setkání s živým betlémem u vánočního stromu a Silvestrovský běh, ale samozřejmě už pomalu připravujeme naše tradiční akce na příští rok 2018, do kterého vám všem přejeme hlavně zdraví a štěstí.
Za Hosten Kateřina Halouzková
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Co se děje v rodinném centru Broučci
Podzim je za námi a vánoční čas se už blíží. A naši
malí broučci se pravidelně
scházejí pohrát si v našem
rodinném centru a neustále
něco tvoří. Na podzim jsme
si naši hernu vyzdobili malými dráčky a vyráběli jsme
také ježky ze šišek.
V půlce října jsme uspořádali drakiádu, na které jsme
se sešli v hojném počtu. Vítr
Drakiáda
sice moc nefoukal, ale i tak
byla atmosféra výborná a užili jsme si s dětmi krásný den. Děti si s sebou odnesly domů diplomy udělené za ručně vyrobené draky, za draka, který nakonec vzlétl a taky za toho nejhezčího.
V těchto dnech k nám už zavítala ta pravá vánoční nálada, a proto jsme se dali
do výroby dárečků, které budeme již tradičně prodávat u vánočního stromu. Snad
se u stromku potkáme a vychutnáme si tu pravou vánoční atmosféru.
Malí broučci se i v příštím roce budou setkávat v Rodinném centru v úterý
a ve čtvrtek od 9:00 do 12:00. Tak přijďte za námi, budeme se na vás těšit.
Více informací najdete na facebooku Rodinné centrum Broučci.
Za RC Broučci Lucka Matoušková a Hanka Kubíčková Ferrari

Prasátko má deset !
V sobotu 2. prosince dovršilo námi založené Prasátko první dekádu své existence. Nerad používám slovo tradiční, netroufám si
na to, ale v tomto případě bych byl rád, kdyby se každoroční sportovní klání nad zelenými stoly tradicí jednou stalo.
Ale zpět k aktuálnímu turnaji.
První prosincovou sobotu se tedy uskutečnil stolně-tenisový turnaj ve dvouhrách. Přestože se omluvila řada účastníků z předchozích let, sešla se odpoledne
toho dne v sále restaurace U Stupárků dvacítka milovníků této hry. Všichni chtěli postoupit co nejdál, každý chtěl vyhrát! Nasazením nešetřil nikdo. Mladší hráči
nahrazovali někdy chybějící zkušenosti zvýšeným úsilím. A tak nebyla nouze o vyrovnané bitvy i překvapivé výsledky. V nejdelším turnaji naší krátké historie (finále
končilo až o půl deváté večer!) pak v jeho samotném závěru vykrystalizovali finalisté Petr Zedník a Roman Zetka (oba z Brna), kteří v semifinále překonali nejmladšího
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2017
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Prasátko - děti mladší a starší kategorie
hráče turnaje, třináctiletého Martina Trungela z Brna, resp. domácího Jiřího Hájka.
Sedmisetové finále bylo skvělým vyvrcholením a snad díky pevnějším nervům zvítězil Roman Zetka, který se tak stal v pořadí sedmým vítězem Prasátka.
Stejně jako v předchozích letech patřily dopolední hodiny ping-pongovému
soupeření dětí a mládeže. Protože sportovní kroužek při SpSH hezky funguje, přibyli noví účastníci i v těchto kategoriích. Věřím, že důsledná a obětavá práce s dětmi bude přinášet brzy své ovoce a k Adamovi Konvalinkovi a Honzovi Ungerovi,
kteří již (a úspěšně) nastupují v „hlavní“ soutěži, budou přibývat další a i tento nenáročný sport natrvalo zakotví v srdcích všech našich občanů.
Na jaře (14.4.2018) se bude konat turnaj ve čtyřhrách, takže nám všem zbývá ještě dostatek času potrénovat.
S vírou, že to chytne i další a s přáním hezkého období adventního i vánočního
a především zdraví do nového roku.
Borek Srba (za všechny pořadatele)

Třpytivé předvánoční tvoření s dětmi
Jak se naladit ještě před Adventem na tu správnou vánoční notu? Hostěnické
děti mají jasno - zajít s maminkou na předvánoční tvoření do „ócéčka”. Poslední listopadový víkend jsme se nesešly výjimečně večer, ale odpoledne, a naše ratolesti se s chutí vrhly na vytváření vánoční ozdob a malých skřítků. Každý si vybral dřevěné špachtle podle svých oblíbených barev a potom začala ta pravá zábava. Zdobení různobarevnými kamínky, lepení, třpytkování, vystřihování vánočních motivů... A aby se maminky nenudily, mohly si společně s dětmi udělat andílka, který
měl místo šatů nalepenou notovou osnovu koledy. Všem to šlo skvěle od ruky, takže kdo měl hotovo, mohl se pustit do poslední části tvoření, a tím byl malý vánoční skřítek. Tělíčko z šišky a velká červená čepice naražená až po nos, no prostě nád30
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hera. Děti ještě navíc objevily zbytky třpytek, takže skřítek
měl čepici nazdobenou opravdu vánočně. Třpytky byly všude
a ještě druhý den měli účastníci
této akce tváře jako před silvestrovskou oslavou. Naštěstí to nikomu nevadilo a děti si odnášely nejen ozdoby, ale i nadšené
ohníčky v očích, což je vlastně
to nejdůležitější a hlavní důvod
Večerní tvoření
těchto kreativních dílen.
Večerní tvoření pokračuje i v roce 2018.
Budeme se opět scházet jednou za dva měsíce v Občanském centru, v pátek
v 19.30. Sledujte naše facebookové stránky (https://www.facebook.com/vecernitvoreni/), kde budeme postupně zveřejňovat termíny i témata. Nejbližší termín
tvoření bude 12.1. 2018, kdy si vyzkoušíme výrobu voňavých olejíčků a balzámů
a pronikneme do tajů aromaterapie.
Jana Machulová

Svišti si podzim užili
Podzim je pro nás obdobím, kdy je toho spoustu nového. Začíná
nám nový skautský rok, přichází k nám noví členové, učíme se nové
věci. Snažíme se toho zvládnout co nejvíce ještě před zimou, dokud je
venku hezky a večer ještě světlo. Také nám však toto období přináší pár
nástrah. Jednou z nich je nestálost počasí.
Ta se bohužel projevila hned na našem prvním letošním výletě, kdy jsme se vydali do Střelic a měli jsme v plánu najít pozůstatky tunelu, který začal během druhé světové války budovat Adolf Hitler pro svoji dálnici na sever. Déšť byl tak silný,
že jsme mu raději ustoupili a domů jsme se vydali o něco dříve. Pro naše další výlety už jsme měli více štěstí a počasí nám vyšlo moc pěkně a užili jsme si krásně barevný podzim. Jednou jsme se prošli v Mariánském údolí, jindy jsme se vydali k Rudickému propadání, a pak jsme zase podrobněji poznávali okolí Hostěnic. Naučili
jsme se orientovat v terénu a také pracovat s mapou.
Starší skauti a skautky se na jeden víkend vydali také do Chřibů, kde si prakticky vyzkoušeli další možné druhy mapování terénu a záznamu trasy, zkusili si slaňování a prakticky si vyzkoušeli svoje tábornické dovednosti, když si museli postavit
přístřeší na noc.
Na začátku prosince jsme se na zatím posledním výletě vydali hledat Mikulášovu
nadílku, kterou někde po cestě ztratil. Nadílku jsme našli a Mikuláš se o ni s námi podělil.
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Do konce roku nás čeká
ještě Vánoční výprava, kde se
potkáme také s ostatními oddíly z našeho střediska. Ozdobíme stromek zvířátkům, zasoutěžíme si, kdo umí udělat
nejdelší řetěz z papíru, dáme
si společnou večeři a předáme si drobné dárečky.
Nyní s nástupem zimy budeme trávit více času v teple naší klubovny, ale ani tam
nezahálíme,
procvičujeme
například uzly. Na práci toho
máme ještě spoustu, do jara si
Svišti na výletě
musíme všechno zopakovat,
protože potom se chystáme na skautské závody a čeká nás spousta dalších akcí.
Více informací o našem skautském oddíle naleznete na svistihostenice.cz.
Mikulášská nadílka
V neděli 3. prosince odpoledne všechny přítomné děti přišel obdarovat Mikuláš s čerty a anděly. Po krátké pauze se opět konala Mikulášská nadílka, kterou pro
děti tentokrát připravil náš oddíl. Děti si společně zasoutěžily a zahrály různé hry.
Poté už přišel Mikuláš a všechny, kteří mu řekli alespoň krátkou básničku, obdaroval mandarinkou a oplatkem. Doufáme, že si všichni akci užili a za rok se budeme
opět těšit.
Skauti a skautky z našeho oddílu budou v sobotu 23. prosince na tradičním vánočním setkání na návsi rozdávat Betlémské světlo. Přineste si svoji lucerničku
a odneste si prostřednictvím tohoto plamínku radost i do vašich domovů.
Anna Brzobohatá, vedoucí oddílu

Vzpomínání
Tvrdý chléb našich předků
Podle Lánových rejstříků brněnského kraje z let 1673 - 1675 bylo v Hostěnicích
9 usedlíků. Jeden z nich měl malou výměru polí. V r. 1776 už to bylo 28 usedlíků. Les, který původně sahal až k silnici z Pozořic do Ochoze, postupně ustupoval
a na jejich místě postupně vznikala první políčka. Les se na určeném místě vykácel a pak začala obrovská práce s úklidem, dobýváním pařezů a odvozem kamení.
Lidé se s tím „namordovali“ a od toho také byl odvozen název polní tratě „Mordov32
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ny“. Na místě bývalého lesa tak vznikala bídná, neúrodná a kamenitá políčka, která
se tak několik let postupně dál zkulturňovala a nakonec poskytovala i nějaké to živobytí. Nebyla to žádná sláva, a tak si lidé museli živobytí obstarávat i jiným způsobem a nabízelo se to, co v okolí bylo, a to kámen a dřevo v lese. Jejich těžkou práci
si pokusíme trochu přiblížit podle zápisků pana P. Boudného.
(Pan Boudný si psal různé vzpomínky z dob svého mládí. Zápisky si psal obyčejnou
tužkou a bylo to několik desítek listů. Popisoval v nich život lidí v Hostěnicích, psal o jejich zábavě, zvycích, oblečení, o muzikantech i pytlácích a podrobně popisoval práci
na polích, v lese i v lomech. Zápisky mně půjčil někdy kolem r. 1966. Byly pro mne zajímavé, a tak jsem si z nich udělal výpisky. Pak pan Boudný půjčoval svoje zápisky i dál
a jak už to bývá, ty nakonec u někoho po jeho smrti zůstaly a jsou zřejmě definitivně
ztraceny.
Nějakou dobu pak kolovaly opisy zápisků, které někdo pořídil na psacím stroji, ale
jak jsem se přesvědčil, nebyl tento opis zápisků úplný a jednalo se jen o několik kapitol.)
Začneme třeba prací v lomech, kterou se prý okolo r. 1900 živilo až 80 místních
mužů.
Kámen byl potřeba na stavby, na cesty a na silnice, byl vhodný k výrobě vápna,
vozil se i do cukrovarů a dokonce byl vhodný pro kamenické výrobky.
Těžba kamene byla těžká i nebezpečná práce. Ruční těžbu kamene ve svých
vzpomínkách popsal pan Pavel Boudný, který sám dovedl zpracovávat místní kámen na úhledné zídky i sokly domů. Při rozbíjení kamene musel lamač mít určitou zkušenost a fortel. Každý kámen raději několikrát otočil, aby našel správné místo pro tlučení. Pak mnohdy stačila jedna rána palicí a kámen se rozpadl. Musel vědět, kdy do kamene udeřit plochou kladiva a kdy jen hranou. Kdo tomu nerozuměl, tloukl, kam ho napadlo, a tím se také mnohem víc nadřel a výsledek byl špatný, protože se kámen rozpadl na nepoužitelné kousky.
Lamači, nebo jak jim lidé říkávali skalaři, dostávali za 1 metr krychlový nalámaného kamene kolem 5 krejcarů. Výdělek byl při tom závislý na zkušenostech a fortelu lamače, ale také na tom, jak ve kterém místě byla nad kamenem silná vrstva
hlíny a zvětralého kamene (tzv. skrývky). Skrývka se musela napřed odstranit a tuto
práci dělal lamač prakticky zadarmo. Pak také záleželo na tom, jak byla skála rostlá,
jaké měla lasy a dle toho byla také těžba lehčí nebo těžší.
Když byl kámen někde dostupnější, chodili místní skalaři třeba až k Líšni, kde jim
majitel pozemku vytyčil část k těžbě. Lamači měli vlastní nářadí, např. sochor, grazu (široká motyka), krompáče, ocelové klíny, které se do „las“ zatloukaly perlíkem
nebo palicí. Na odnášení hlíny sloužil „kchastl“ (plochá truhlice vepředu otevřená).
K trhání skály se používaly klíny železné i dřevěné. Dřevěné klíny se po zatlučení
do lasy pak několik dnů polévali vodou, aby nabyly na objemu a blok skály odtrhly. V zimě při silných mrazech se využívalo i rozpínavosti ledu. Později se začaly používat výbušniny. Zpočátku to byl střelný prach. Výbušniny udělaly více práce, ale
s nimi přišly také úrazy. Původně se do kamene vrtalo ručními kamenickými dláty
nebo tyčovými údernými vrtáky.
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Kámen se také ručně přetloukal na štěrk a makadam na cesty a na silnice. Později
se také roztlučený kámen dodával do cukrovarů ve Slavkově a ve Ždánicích jako saturační vápenec (makadam je větších rozměrů než štěrk a používal se do podkladů
cest). Za krychlový metr roztlučeného kamene se platil 1 zlatý. Když bylo potřeba
většího množství přetlučeného kamene, chodívaly přetloukat kámen i ženy a děti.
Při těžbě kamene nebyla nouze o úrazy a to jak pádem kamene, tak později
i úrazy při používání výbušnin. V r. 1907 přišel o 3 prsty na levé ruce Antonín Luža,
František Hodaň oslepl při nežádoucím výbuchu, v r. 1910 byl padajícím kamenem
zabit Augustin Hájek, v roce 1911 byl zraněn František Boudný, v r. 1924 přišel o oko
Jan Kousal a mnoho dalších, kteří utrpěli zranění v Kohnově lomu nebo v lomu Zelníčkově u Juliánova i v Maloměřicích. Poslední smrtelný úraz se stal hostěnickému občanovi Josefu Brázdovi v lomu Mokrá v roce 1983 (Kopec „Brázďák“, kde má
místní omladina lyžařskou místní sjezdovku, se jmenuje právě po Josefu Brázdovi, v jehož majetku tato stráň byla. On sám, když šel na tento kopec, říkával, že jde
na „Pahél“.).
V nevelkém množství se zde v místním lomu těžil i tzv. hostěnický, šedý, bíle žilkovaný mramor, který náleží k Vilémovickým vápencům. Z hostěnického mramoru
jsou dokonce zhotoveny některé části oltáře sv. Jana Nepomuckého v Brně na Petrově a dokonce byl použit i v Ústřední síni a Slavnostní síni Národního památníku v Praze. Místní kameníci tento mramor využívali na kamenné kříže. Např. jeden
z nich je v Březině u cesty do Křtin přes Vlčenec nebo na hřbitově v Ochozi poblíž schodů před kostelem. Za tento kříž zaplatil ochozský farář František Sedláček
v r. 1893 120 zl. Další jejich kříže jsou i zde v Hostěnicích.
V evidenci obyvatel jsou r. 1870 uváděni kameníci Šlof Jan na č. 21, František Slaný na č. 63 a Alois Slaný t.č. na č. 48. Kamenický mistr Jan Šlof měl v Hostěnicích
pronajat lom, za který platil knížecímu velkostatku v Pozořicích tzv. „gruntsteier“,
a to 40 haléřů za 1 m3 kamene. Nad hájovnou Hádek měl pronajatý lom Josef Hudec z Ochoze, který zde vyráběl dlažební kostky ještě v r. 1924.
Poslední lom, který byl v Hostěnicích v provozu, těžil mramorové bloky a v menším množství prodával i soklový kámen. Byl v provozu v 70. letech minulého století a pracovali v něm už jen dva pracovníci. Z Hostěnic to byl Miloš Šedý. Bloky z tohoto lomu kupoval tehdejší státní podnik „Rudné doly Jeseník“. Tento podnik původně kolem r. 1960 hodlal lom provozovat sám. Provedený průzkum prokázal sice
dostatečné zásoby, ale poloprovozní zkoušky nebyly úspěšné, a tak ze záměru těžit zde mramorové bloky nakonec Rudné doly ustoupily. V současné době je tento
lom využíván jako místní tábořiště a je součástí dobývacího prostoru stanoveného
Báňským úřadem pro lom Cementárny Mokrá.
V příštím čísle si připomeneme, jak se podle vzpomínek Pavla Boudného pálilo
vápno a kolik lidí z Hostěnic se přiživovalo touto činností.
V. Dostál, kronikář obce
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Duchovní okénko
RADOST Z LÁSKY (4. část)
Jak již bylo prezentováno v předchozích číslech hostěnického zpravodaje, papež František napsal v loňském roce důležitý dokument o lásce v rodině, dokument
s názvem Amoris Laetitia. Dnes se budeme věnovat čtvrté z devíti kapitol.
Pojednání o lásce. Slovo „láska“ je sice jedním z nejkrásnějších a nejčastějších
lidských slov, ale tak velmi zneužívaným. V takzvaném hymnu na lásku, který napsal svatý Pavel a který najdeme v Bibli, nacházíme důležité vlastnosti pravé lásky:
„Láska je shovívavá, dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.“ (1. list Korinťanům, 13. kapitola, 4. -7. verš)
Tento text si snoubenci vybírají nejčastěji jako biblické čtení při svatebním obřadu. Jaký dopad tedy mají slova na konkrétní situaci každé rodiny?
Shovívavost (trpělivost). Projevuje se tam, kde někdo nejedná impulzivně a nedá
se strhnout k urážkám. Neznamená to nechat se sebou zle zacházet nebo snášet
projevy fyzické agrese. Když sebe postavíme do středu a očekáváme, že všechno
se bude řídit jenom podle nás, pak jsme ve všem netrpěliví a na všechno reagujeme agresivně. Nepěstujeme-li trpělivost, budeme mít vždycky záminku odpovídat
hněvivě a nakonec se staneme lidmi, kteří spolu nedovedou žít, asociály, kteří se
nedovedou ovládat, a rodina se promění na bojiště. Trpělivost sílí, pokud uznávám,
že také druhý má právo žít na této zemi spolu se mnou, takový jaký je.
Dobrosrdečnost. Láska není jen pocit, ale uskutečňuje se činem.
Láska léčí závist a žárlivost. Závist je smutek nad dobrem druhého. Tento smutek dokazuje, že nás nezajímá štěstí druhých, poněvadž jsme soustředěni výlučně
na vlastní blaho. Pravá láska si ale váží úspěchů druhých.
Domýšlivost. Je to touha ukazovat svou převahu. Kdo ale miluje, ten se nejen
snaží nemluvit příliš o sobě, ale také se vcítit do druhých. Je důležité, aby křesťané
pěstovali tento postoj ve svých vztazích k těm příbuzným, kteří jsou méně formovaní ve víře, křehcí či nejistí ve svých přesvědčeních. Někdy ovšem dochází k opaku: Ti, o kterých se má za to, že v prostředí své rodiny nejvíce duchovně vyrostli, stávají se arogantní a nesnesitelní…
Vlídnost. Je to jemnost nevnucujícího se postoje, který obnovuje důvěru a úctu.
Aby člověk byl připraven k pravému setkání s druhým, musí na něj hledět vlídným
pohledem.
Bez vnitřního násilí. Rozhořčení je zdravé jako síla k reakci na závažnou nespravedlnost, ale je škodlivé, když prostupuje všechny naše postoje k druhým.
Odpuštění. Když nám bylo ublíženo nebo jsme byli zklamáni, je odpuštění možné a žádoucí, přičemž nikdo neříká, že je snadné. Dnes víme, že abychom mohli odpustit, potřebujeme my sami zakusit osvobozující zkušenost pochopení a odpušHOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2017
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tění. Naše pochybení či kritika lidí, kteří nás mají rádi, nás často zbavují citu k nám
samotným. To nakonec vede k tomu, že se máme před druhými na pozoru, utíkáme před city a svoje mezilidské vztahy plníme obavami. Možnost obviňovat druhé se pak mění na falešnou úlevu. Je třeba se modlit spolu se svým příběhem, přijmout sami sebe, umět žít se svými omezeními a také si odpustit, abychom postoj
odpuštění mohli zaujmout ve vztahu k druhým.
Radovat se s druhými. To je nemožné tomu, kdo se musí stále s někým srovnávat a někomu konkurovat, někdy i manželovi či manželce, a to až do té míry, že se
ve skrytu raduje z neúspěchu druhého. Rodina má být vždycky místem, o kterém
ten, kdo v životě udělá něco dobrého, ví, že to budou ostatní slavit spolu s ním.
Manželé, kteří se milují a patří si, mluví jeden o druhém dobře, snaží se poukazovat
na dobrou stránku manžela či manželky, nehledě na slabosti a pochybení druhého. V každém případě zachovávají mlčení, aby nepoškodili pověst druhého. Nenamlouvám si, že moje láska k druhému musí být dokonalá, abych si ho vážil.
Důvěřuje. Důvěra umožňuje žít ve vztahu svobodně. Není třeba druhého kontrolovat, podrobně sledovat jeho kroky, aby se předešlo tomu, že unikne z naší náruče. Láska důvěřuje, nechává svobodu, odmítá všechno kontrolovat, vlastnit a opanovat. Důvěra umožňuje žít v upřímnosti a transparentnosti.
Doufá. Neboli ví, že se druhý může změnit k lepšímu. Je to postoj, který sahá až
do věčnosti.
Všechno vydrží. Znamená to zůstat pevný i v nepřátelském prostředí. Je to láska
navzdory všemu, a to i když celé okolí vybízí k něčemu jinému. Je to schopnost neztratit víru v obraz Boží v srdci člověka. Silnou osobností je člověk, který je schopen
přetnout řetěz nenávisti, řetěz zla.
(pokračování příště)
Dokument papeže Františka Amoris Laetitia
prezentoval P. Pavel Lacina, pozořický farář
VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
Milí hostěničtí občané!
Dovolte mi, prosím, abych Vám všem - v tomto adventním čase - ze srdce popřál
krásné a pokojné prožití letošních vánočních svátků a do nového roku 2018 takový pohled na život, který dovede vidět to každodenně dobré, jež vůbec není samozřejmostí,
nýbrž velkým Darem!
V modlitbě za vás
Váš P. Pavel Lacina, farář
PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY V HOSTĚNICÍCH
Srdečně vás opět zveme na společné slavení mše svaté v občanském centru
v poslední čtvrtky v měsíci s následným krátkým posezením při zpěvu s kytarou.
36
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Bohoslužby v Hostěnicích v poslední čtvrtky v měsíci v roce 2018:
25. 1.
17 hod.
mše sv. v Hostěnicích
22. 2.
17 hod.
mše sv. v Hostěnicích
(29. 3.
18 hod.
ZELENÝ ČTVRTEK - v Pozořicích – mše sv. na památku Večeře
Páně)
26. 4.
18 hod.
mše sv. v Hostěnicích
(31. 5.
18.30 hod. SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA - v Pozořicích – mše sv. s eucharistickým průvodem obcí)
28. 6.
18 hod.
mše sv. v Hostěnicích
29. 7. (NE) 15 hod. mše sv. u kaple sv. Anny – poutní slavnost
30. 8.
18 hod.
mše sv. v Hostěnicích
27. 9.
18 hod.
mše sv. v Hostěnicích
25. 10.
18 hod.
mše sv. v Hostěnicích
29. 11.
17 hod.
mše sv. v Hostěnicích
(27. 12.
16.30 hod. SVÁTEK SV. JANA EVANGELISTY - v Pozořicích – mše sv. s žehnáním vína)
BOHOSLUŽBY V POZOŘICÍCH O VÁNOCÍCH 2017

neděle 24. 12.

pondělí 25. 12.

úterý 26. 12.
středa 27. 12.
čtvrtek 28. 12.
sobota 30. 12.

neděle 31. 12.

pondělí 1. 1.

15.00
17.00
Štědrý den
20.30
22.00
7.30
Narození Páně
9.30
11.00
7.30
sv. Štěpána
9.30
11.00
sv. Jana Evangelisty
16.30
sv. Mláďátek Betlémských 7.00
14.30
17.15
Svaté Rodiny
7.30
9.30
sv. Silvestra
11.00
17.30
7.30
Nový rok, slavnost Matky
9.30
Boží Panny Marie
11.00
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první vánoční mše sv. – zahájení Vánoc
setkání u jezerské zvoničky
půlnoční mše sv. v Holubicích
půlnoční mše sv. ( „in nocte“)
jitřní mše sv. („in aurora“)
slavnostní vánoční mše sv. („in die“)
mše sv. v Holubicích
mše sv.
mše sv.
mše sv. v Holubicích
mše sv. s žehnáním vína
mše sv.
setkání u Boží muky v Sivicích
mše sv. s nedělní platností
mše sv. s obnovou manželských slibů
mše sv. s obnovou manželských slibů
mše sv. v Holubicích
pobožnost na zakončení obč. roku
první novoroční mše sv.
mše sv.
mše sv. v Holubicích
37

Pozvánky

OBČERSTVENÍ U MĚ A STROJNÍKA VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

JIŽ ŠESTOU NOVOROČNÍ VYCHÁZKU 1. 1. 2018.
Sraz ve 13.00 hod. u hřiště na Pastviskách.
Svařák pro dospělé a čajík pro děti zajištěn.
Těšíme se na vás !!!!
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Přehled akcí
22. 12. 2017
23. 12. 2017
29. 12. 2017
31. 12. 2017
1. 1. 2018
7. 1. 2018
20. 1. 2018
10. 2. 2018
18. 3. 2018
31. 3. 2018

– Živý betlém na statku u Čapků s Eponou
– Živý betlém a zpívání u vánočního stromu na návsi od 17.00 hod.
– Silvestrovské posezení seniorů v Občanském centru od 17.00 hod.
– Silvestrovský běh do vrchu – od 10.00 hod. na kopci Brázďáku
– Novoroční vycházka – sraz ve 13.00 hod. na hřišti na Pastviskách
– Tříkrálová sbírka
– Obecní ples v sále restaurace U Stupárků od 20.00 hod.
– Ostatkový průvod a maškarní ples pro dospělé
– Velikonoční tvoření s cimbálovkou v sále restaurace U Stupárků
– Velikonoční zábava v sále restaurace U Stupárků – pořádá SPsH

Inzerce
Anvete senior nabízí bezpečný
a komfortní domov seniorům, kteří chtějí prožít aktivní stáří v kruhu svých vrstevníků. Nacházíme
se pouze 15 km od Brna v obci Holubice. Nabízíme soukromí v 39
nájemních bytech, o velikostech
1+kk, 2+kk s vlastní kuchyňkou
a sociálním zařízení. Byty jsou rozděleny do dvou propojených budov, kde naleznete kromě soukromých bytových jednotek také cenOtevĜení Anvete senioru: prosinec 2018
trum aktivit a služeb (společenské
místnosti, kavárnu, zimní zahrada, tělocvičnu, prádelnu, místnost pro služby - jako
je např. kadeřník, pedikúra, …). Součástí uzavřeného areálu je okrasná zahrada s jezírkem, venkovním altánem a hřištěm na pétanque. Anvete senior je určen pro soběstačné seniory, kteří nejsou trvale odkázáni na péči cizí osoby. V případě zájmu
lze tyto služby nabídnout externí pečovatelskou službou.
Bližší informace:
Veronika Křížová
mob: 724 793 301
www.anvete-senior.cz
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Aneta Šmerdová
mob: 728 944 363
info@anvete-senior.cz
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PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ A SEČENÍ TRÁVY
POLÁK VLASTISLAV, HOSTĚNICE 187,
TEL. Č. 777 244 767
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PRACÍ V KAMENOLOMU SE ŽIVILA ŘADA MÍSTNÍCH MUŽŮ

Mikulášská nadílka

Setkání s kapelou Melodie,
vystoupení Boubelek

Prasátko - turnaj
ve stolním tenise
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