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PÁROVÉ HODY 2016

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dovolte mi se s vámi setkat snad ještě během pěkného babího léta nad stránkami našeho Zpravodaje. Léto nám uběhlo zase nějak rychleji, než bychom si přáli,
ale věřím, že většina z Vás si našla chvíle pro odpočinek a trávení společného času
se svými blízkými a dětmi.
Všem školáčkům, školákům a studentům přeji úspěšný start ve školkách a školách, mnoho nadšení při studiu a hlavně příjemné chvíle s kamarády. Nám dospělým, ať se daří v práci i v soukromí a ať zvládneme pošmourné podzimní dny v dobré náladě.
Letní měsíce nám opět v podobě mnoha sportovních, společenských a kulturních akcí nabídly pestrou škálu spolkového života v Hostěnicích. Buďme rádi za takto aktivní lidi, kteří jsou ochotni a schopni pořádat akce pro druhé a držet naši vesnici v komunitním duchu, a zkusme být k sobě tolerantní, ať už jsme na straně „bavících se“ či těch, kteří o takovéto akce nestojí. Vždy je třeba najít kompromis tak,
abychom umožnili pořádání různorodých akcí a zároveň neobtěžovali příliš ty, kteří mají jinou představu o svém volnu.
Letos jsme měli možnost opět se společně setkat jak na babských, tak na párových hodech. Myslím si, že oboje hody byly vydařené a stárky a stárci si je užili.
Letošní rok je pro obec rokem stavebním, snažíme se postupně dobudovávat
občanskou vybavenost. Velké stavební práce již byly započaty na opravě komunikace Kopanina a dobudování sportoviště na Pastviskách. Na spolufinancování
sportoviště jsme získali dotaci od Jihomoravského kraje a Českomoravského cementu, a.s., za což jim velice děkujeme. Ráda bych požádala všechny občany, kteří buď v okolí staveb bydlí, či se na těchto místech pohybují, o trpělivost a zejména o to, aby dbali zvýšené opatrnosti a chovali se tak, že prochází či projíždí staveništěm. Chápu, že není nic příjemného, když se práší a člověk musí celý den poslouchat hluk stavby, ale bez těchto obtíží bychom nebyli schopni vybudovat nic.
Kromě velkých staveb nás čekají ještě menší akce: rekonstrukce knihovny, vybudování sociálního zázemí pro hasiče ve zbrojnici, prodloužení veřejného osvětlení,
oprava křížů a další drobnější akce.
V souvislosti s chystanou opravou komunikace Kopanina byl zjištěn havarijní
stav kanalizace v tomto místě, a proto bylo nutné provést co nejrychleji opravu
úseku z betonových trub ještě před započetím opravy komunikace. Tato oprava
přinesla malá omezení v dodávce pitné vody a vypouštění odpadních vod v této
lokalitě, bez kterých by realizace nebyla možná, nicméně naší snahou bylo co nejméně omezovat běžný provoz Vás všech.
I letos se rozjíždí řádka kroužků a volnočasových aktivit přímo v naší vesnici
pro dospělé i pro děti, jejichž aktualizace je uvedena dále ve Zpravodaji. Současně
přinášíme přehled kroužků pro děti v okolních obcí.
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S příchodem zimy bude opět nutné si zabezpečit vodovodní šachty před velkými mrazy tak, abychom předešli poruchám na vodovodu. Od nového roku také přecházíme na odlišný výpočet stočného (byly vám již zaslány nové smlouvy) a s tím
související změnu platby za vodné a stočné, které Vám od nového roku bude fakturováno v jednom „balíku“. Výše vodného a stočného se bude odvíjet od každoročního rozhodnutí zastupitelstva, jakou částkou je obec ochotna tyto dvě kapitoly dotovat.
Jaká nás čeká zima, to ještě samozřejmě nevíme, ale ráda bych Vás všechny požádala o rozumnou dávku pochopení při zimní údržbě chodníků a komunikací,
která při kalamitních situacích je vždy obtížná.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem ochotným místním podnikatelům, kteří
nám nezištně pomáhají s některými pracemi a ochotným občanům za jejich spolupráci při řešení havarijních situací.
Přeji Vám krásné babí léto, dobrou náladu a zejména chvilky odpočinku u knihy či jiných koníčků.
Mgr. Eva Karásková, starostka obce

Děti zpovídají
Rozhovor s provozovatelem obchodu s panem Mainem Zaudim
Plánujete zavést na prodejně možnost platby platební kartou?
Ano, je to v plánu od 1. října 2016, tak doufám, že to vyjde. Záleží na rychlosti firmy.
Jste rád, že máte prodejnu zde v Hostěnicích?
Určitě. Jsem spokojený mnohem víc, než na bývalých prodejnách v Brně. Lidi
jsou tu příjemnější než v Brně.
Jak dlouho žijete v České republice?
Žiji zde od roku 1992, ale musel jsem se na chvíli vrátit kvůli studiu na Vysoké
škole ekonomické v Damašku a vojně. Trvale pak zde žiji od roku 1997.
Co děláte, když zrovna nemáte zákazníky?
Chystám zboží, kontroluji ho, objednávám. Je tu pořád práce. Chystáme i čárové kódy a potřebné věci pro platbu kartou. Ale všechno se jinak točí kolem zboží.
Co děláte ve volných chvílích?
Všechno možné, doma je stále nějaká práce. Ještě se věnuji dětem. Ale i sportuji, chodím běhat a plavat.
Kde jste byli tento rok na dovolené a jak se Vám tam líbilo?
Tento rok jsme na dovolené ještě nebyli, plánujeme v prosinci jet do Egypta. Ale
navštívili jsme různá místa v České republice, např. Luhačovice.
Tentokrát se ptal Honza Unger
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Co se událo v naší obci
1. Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod
Občanům byly rozeslány nové smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních
vod. Prosíme všechny občany o součinnost při uzavírání nových smluv a jejich navrácení do 30.11.2016. Zastupitelstvo rozhodne o výši vodného a stočného na říjnovém veřejném zasedání a tuto informaci co nejdříve zveřejní.
2. Sanace vlhkosti zdiva
a) zvonička
– Obec Hostěnice obdržela kladné stanovisko od Odboru památkové péče k realizaci sanačních prací, které se v současné době provádějí. Zástupci památkové péče s ohledem na památkový význam této stavby neumožnili žádnou
z invazivních metod sanace vlhkosti (podřezání zdiva, tlaková injektáž zdiva),
proto nezbývá než doufat, že se sanační omítky nebudou muset „měnit“ příliš často.
b) objekt mateřské školy
– V objektu MŠ již dlouhodobě vlhne zadní roh budovy. Byl proveden návrh sanace, jeho realizaci předpokládáme příští rok.
3. Stavební činnost v Hostěnicích
V průběhu září byly započaty práce na opravě komunikace Kopanina a na sportovním areálu Pastviska. Protože je nutné částečně omezit průjezdnost v místní
části Kopanina a na Pastviskách, kde bude probíhat čilá stavební činnost, žádáme
všechny občany o trpělivost a shovívavost tak, aby bylo možné tyto stavební aktivity provádět bez větších komplikací. Více informací o jednotlivých stavebních aktivitách viz dále ve Zpravodaji.
4. Havarijní stav propustku na Hostěnickém potoce
Na konci léta došlo na propustku na Hostěnickém potoce za ČOV směrem
k Mokré - Horákov k definitivnímu odlomení části betonové stěny propustku. Tato
část byla odstraněna z koryta potoka a mostek zúžen tak, aby nebylo možné přes
mostek projet těžkými vozidly, a to zejména z důvodu dalšího možného poškození a s tím souvisejícím škodám na majetku či zdraví. Na základě součinnosti se statikem hledáme technické řešení, jak propustek opravit či nově zrealizovat.
5. Mše u jubilejního hasičského kříže
V sobotu 17. září ve 14 hod. se slavila v Občanském centru mše svatá za živé
i zemřelé hasiče z Hostěnic a za jejich rodiny s prosbou za ochranu obce (z důvodu nepřízně počasí sem byla mše přesunuta z kopce „Brázďák“). Mši sloužil páter Pavel Lacina z Pozořic. Součástí akce bylo i vystoupení Boubelek a Sisters No.1,
za což jim velmi děkujeme, a bylo možné si prohlédnout fotografie a přátelsky se
setkat.
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6. Oprava knihovny
V objektu obecního úřadu probíhá rekonstrukce knihovny spočívající v realizaci nové podlahy a zhotovení nových regálů na knihy, které by měly pojmout větší
množství knih. Původní knihovní regály budou nahrazeny novými, přičemž všechny budou opatřeny shrnovacími svislými textilními žaluziemi. Bude tak v rámci
této rekonstrukce i rozšířen prostor pro knihovní fond, čímž věříme, že přispějeme
k další oblíbenosti půjčování knih. Celkové náklady na rekonstrukci knihovny budou cca 100 000,- Kč bez DPH. Rekonstrukci knihovny podpořil dotací Jihomoravský kraj ve výši 40 000,- Kč.
Za Obec Hostěnice Eva Karásková

Informace obce a obecního úřadu
Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice číslo
4/2016 konaného dne 14. 7. 2016
Přijatá usnesení:
usnesení číslo 45/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 4/2016 pana
Ing. Bořivoje Srbu a pana Mgr. Bedřicha Horného, zapisovatelku zápisu paní Růženu Debnárovou.
usnesení číslo 46/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání číslo 4/2016:
Program ZO:
1. Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu zasedání)
2. Kontrola úkolů
11/2/2016 Dodatek číslo 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon úkolů obecní policie s Městem Šlapanice
13/2/2016 Záměr obce Hostěnice odkoupit pozemky p.č. 159/6 a 159/7 v k.ú.
Hostěnice
3. Rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 5/2016
4. Rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 6/2016
5. Výběrové řízení na opravu komunikace Kopanina
6. Schválení úvěru od České spořitelny na investiční akce
7. Žádost SDH Hostěnice o příspěvek na párové hody 2016
8. Žádost manželů Zábojových o odkup obecního pozemku
9. Žádost o projednání výjimky z regulativů výstavby RD „Pod silnicí” na sklon střechy u novostavby rodinného domu
10. Plán financování oprav vodovodu a kanalizace
4
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11. Informace občanům
12. Různé
usnesení číslo 47/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 5/2016, rozpočet bude na straně příjmů navýšen o částku 44 300,- Kč a na straně výdajů bude navýšen o částku 44 300,- Kč, financování 0,- Kč. (příloha č. 3 zápisu číslo 4/2016).
usnesení číslo 48/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 6/2016, rozpočet bude na straně příjmů navýšen o částku 232 500,- Kč a na straně výdajů bude navýšen o částku 232 500,- Kč, financování 0,- Kč. (příloha č. 4 zápisu číslo 4/2016).
usnesení číslo 49/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí výběr firmy STRABAG a.s., Tovární 3, 620 00 Brno, která provede opravu místní komunikace Kopanina za cenu
2 052 190,30 Kč vč. DPH.
usnesení číslo 50/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje úvěr od České spořitelny a.s. ve výši 2,5
mil. Kč.
usnesení číslo 51/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje finanční dotaci - příspěvek na akci „Párové hody Hostěnice 2016“ ve výši 20 000,- Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 11/2016
o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů na akci „Párové hody Hostěnice 2016“.
usnesení číslo 53/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje výjimku z regulativů Pod silnicí na sklon
střechy 25° u novostavby rodinného domu na pozemku p.č. 114/21v k.ú. Hostěnice, stavebník Ing. Darina Kalužová a Ing. Dušan Kaluža.
usnesení číslo 54/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Hostěnice pro období 2015 až 2024“. Výše tvorby fondu je v souladu
s majetko - provozní evidencí vodovodu a kanalizace.
Nepřijatá usnesení:
usnesení číslo 52/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje zveřejnění záměru dle zákona č. 128/2000
Sb. o obcích, § 39, odst.1) o prodeji části obecního pozemku p.č. 422/4 v k.ú.
Hostěnice, vedeného v KN jako ostatní plocha, ostatní komunikace.
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Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice číslo
5/2016 konaného dne 1. 9. 2016
Přijatá usnesení:
usnesení číslo 55/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 5/2016 pana
Ing. Viktora Ungera a paní Hanu Kousalíkovou, zapisovatelku zápisu paní Růženu
Debnárovou.
usnesení číslo 56/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání číslo 5/2016:
Program ZO:
1. Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu zasedání)
2. Kontrola úkolů
15/2/2016 Nařízení obce Hostěnice číslo 1/2016, kterým se stanoví zákaz
pochůzkového a podomního prodeje
3. Rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 7/2016
4. Žádost provozovatele potravin pana Main Zaudiho o dotaci-příspěvek na financování elektrické energie a plynu
5. Oprava havarijního stavu kanalizace Kopanina
6. Smlouva o úvěru s Českou spořitelnou a.s.
7. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na akci „Hostěnice – dobudování
sportovního areálu Pastviska”
8. Informace občanům
9. Různé
usnesení číslo 57/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 7/2016, rozpočet bude na straně příjmů navýšen o částku 65 500,- Kč a na straně výdajů bude navýšen o částku 65 500,- Kč, financování 0,- Kč. (příloha č. 3 zápisu číslo 5/2016).
usnesení číslo 58/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje dotaci - příspěvek na rok 2016, která bude
poskytnuta provozovateli samoobsluhy panu Mainu Zaudimu, Nešverova 1209/10,
628 00 Brno, 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 59/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy číslo
13/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hostěnice dle zákona č. 250/2000
6
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Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, ve výši 24 000,- Kč panu Mainu Zaudimu, Nešverova 1209/10, 628 00 Brno,
IČ: 723 497 27, na provoz samoobsluhy v roce 2016.
usnesení číslo 60/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí výběr zhotovitele opravy havarijního stavu kanalizace Kopanina, firmu Radek Vintr, Hostěnice č. 193, 664 04 Mokrá,
za cenu 413 000,- Kč bez DPH.
usnesení číslo 61/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje smlouvu o úvěru od České spořitelny, a.s.
ve výši 2 500 000,- Kč.
usnesení číslo 62/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí výběr zhotovitele na dobudování
sportovního areálu Pastviska firmu STAVBY TINKA, s.r.o., za cenu 3 324 696,- Kč bez
DPH.
usnesení číslo 63/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
JMK na akci „Hostěnice – dobudování sportovního areálu Pastviska”.

Informace o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
ve dnech 7. a 8. října 2016
dle § 27, odst. 1 zákona č. zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů
v obci Hostěnice bude probíhat hlasování v jednom volebním okrsku
Sídlo volebního okrsku:
Obecní úřad Hostěnice
Hostěnice č.p. 57
664 04 Mokrá
7. října 2016
hlasování v době od 14.00 do 22.00 hodin
8. října 2016
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. V souvislosti s výkonem volebního práva má občan právo požádat ve dnech voleb o vydání občanského průkazu bez strojově čitelné zóny - typu Blesk. Ve správním obvodu města Šlapanice lze žádost o OP typu BLESK podat a převzít pouze na pracovišti Brno, Opuštěná 9/2 .
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Volič může požádat ze závažných důvodů, zejména zdravotních, 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 OÚ Hostěnice
Změna výpočtu stočného a odečty vodoměrů
Na základě uzavření nových smluv na dodávku pitné vody a odvádění odpadních
vod dojde od roku 2017 ke změně ve výpočtu stočného. Stočné se samostatně
nebude vybírat a bude součástí faktury za vodné a stočné. Z tohoto důvodu
v letošním roce provedeme odečty vodoměrů pracovníkem obecního úřadu až
k 31.12. Přesné informace o fyzických odečtech budou s dostatečným předstihem
oznámeny doručením informací do Vašich schránek a na internetových stránkách
obce Hostěnice www.hostenice.cz.
Za rok 2016 vybíráme stočné ve výši 1000,- Kč za osobu a rok nebo rekreační
objekt a rok. Splatnost do 30.9.2016.
Lada Pospíchalová
Pitná voda v obci Hostěnice
Obec Hostěnice vlastní a sama i provozuje veřejný vodovod. Dostatek pitné vody
je v současnosti problémem celosvětovým a do budoucna bude pitná voda jedním
z nejdražších přírodních zdrojů, o který je třeba pečovat. Úkolem pro všechny z nás
bude se naučit jím neplýtvat.
Zdroje pitné vody obec postupně buduje tak, aby stačily pokrýt zvýšené
nároky našich občanů. Investice do vody byly v minulých letech velkou kapitolou
z rozpočtu obce.
V současné době obec disponuje pěti zdroji pitné vody, přičemž je nejvíc
využívána voda z nových podzemních zdrojů, vrtů, které dávají kvalitní pitnou
vodu, která vyžaduje pouze minimální hygienickou úpravu.
Je možné, že chuť vody připadá starousedlíkům poněkud jiná, než byli zvyklí.
Původní zdroj Hostěnic, „Prameniště v Napajedlích“ se využívá pouze minimálně
a to jen v případě nedostatku vody, protože kvalita vody z tohoto zdroje je na hranici
hygienických limitů. Složení vody z hloubkových vrtů je poněkud odlišnější, což
může mít za následek i trošku jinou chuť. Nicméně většina z nás to pravděpodobně
ani nezjistila.
V souvislosti se stavební činností v obci občas dochází k nechtěným překopům
vodovodu. To může mít za následek nutnost vodovod uzavřít na nezbytně dlouhou
dobu a případně i vniknutí vzduchu do vodovodního systému. Tomu se bohužel
ani při nejlepší vůli nedá zabránit.
8
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Mnoho lidí se mylně domnívá, že bíle zakalená voda čerstvě natočená z kohoutku
svědčí o vysokém obsahu chloru. Není to pravda – kdyby to byl totiž skutečně chlor,
muselo by ho tam být tolik, že by každého spolehlivě otrávil. Bílé zabarvení vody však
způsobuje vzduch rozpuštěný ve vodě. Nemá absolutně žádný vliv na chuťovou
kvalitu vody, ani na zdraví spotřebitele. Při kontaktu studené vody z distribuční sítě
s teplejšími vnitřními rozvody nebo průtokem přes perlátor na konci vodovodního
kohoutku se tento vzduch z vody uvolní a způsobí její „mléčné“ zabarvení. Lze
se s ním rovněž setkat po opravách vodovodního potrubí, kdy se do sítě nasál
vzduch z vnějšího prostředí. Tento vzduch má za následek i nepravidelný tok vody
z kohoutku, doprovázený syčením a „střílením“, když pouštíme vodu. Vzduch z vody
postupně vyprchá, takže stačí, když vodu necháte několik minut odstát. Poté by
měla být opět průzračná. Pokud je na vašem vodovodním kohoutku instalován
perlátor, dbejte na jeho pravidelné čištění. Zanesené sítko perlátoru totiž může
bílé zabarvení vody zintenzivnit a může také obsahovat usazeniny, které by mohly
negativně ovlivnit kvalitu pitné vody (Zdroj: Státní zdravotní ústav, Praha).
Pitná voda v Hostěnicích je hygienicky upravována chlornanem sodným pro
úpravu pitné vody a jeden zdroj je také upravován v denitrifikační stanici z důvodu
snížení množství dusičnanů. Hygienická úprava je nutná k zabezpečení pitné vody
bez bakterií. Naší snahou je vodu upravovat jen v nejnutnějším rozsahu tak, aby
byla pro odběratele přijatelná i chuťově, nicméně bez této úpravy to nelze.
Děkujeme, že šetříte pitnou vodou.
Za obec Hostěnice, Eva Karásková

Stavební aktivity v obci Hostěnice
Oprava místní komunikace Kopanina
Na základě stavebního povolení z května t.r. i výsledků výběrového řízení na zhotovitele započala v měsíci září 2016 oprava místní komunikace v lokalitě Kopanina.
Dodavatelem této stavby, která zahrnuje opravu povrchu místní komunikace v celkové délce cca 250 m, přibližně od budovy obecního úřadu až po křižovatku u RD
č.p. 280, je společnost STRABAG. V rámci stavby bude částečně odfrézován stávající povrch ve spodním úseku (cca 100 m) a doplněna nová tzv. obrusná asfaltová
vrstva. Ve zbývající části budou na původní penetrační makadam ve dvou vrstvách
aplikovány asfaltobetonové vrstvy. Součástí stavby bude zhotovení nového chodníku po pravé straně komunikace (směrem nahoru), a to od RD č.p. 123. Dále budou kompletně vyměněna tělesa všech uličních vpustí. Stavba by měla být dle harmonogramu dokončena do poloviny listopadu.
Současně s tím, tak jsme to již učinili v informačním dopisu, žádáme všechny
obyvatele v navazujících částech obce o shovívavost a pochopení k omezením,
která tato stavba přináší a přinášet ještě bude. Jak jsme dotčeným z Vás již sdělovali dříve, určitě dojde během této stavby k úplnému znemožnění příjezdu k VaHOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2016
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šim nemovitostem. Totální rekonstrukce neumožňuje jiné řešení, ale věřte prosím,
že vedení obce i zhotovitel stavby učiní všechno, aby takové situace trvaly nejkratší možnou dobu. Děkujeme za Vaše pochopení k nastalým situacím a věřte, že konáme vše ku prospěchu Vás všech. Celkové náklady dle smlouvy o dílo činí 1,7 mil.
Kč bez DPH.
Oprava havarijního stavu části kanalizace v lokalitě Kopanina
Během přípravy výše zmíněné opravy místní komunikace v lokalitě Kopanina
bylo zjištěno, že v této části je v úseku cca 140 m hlavní kanalizační řad dosud proveden z betonového potrubí DN 400. Neprodleně poté jsme nechali udělat kontrolní kamerovou prohlídku, kde bylo zjištěno, že tento úsek je v havarijním stavu
a že je tedy nezbytné provést ještě před realizací opravy samotné komunikace náhradu stávajícího betonového kanalizačního potrubí za soudobé PVC KG DN 300.
Ihned bylo tedy vypsáno poptávkové řízení, z něhož vzešla jako nejvýhodnější nabídka p. R. Vintra s cenou cca 420 tis. Kč (bez DPH), který v minulých týdnech rekonstrukci kanalizace také úspěšně provedl. Součástí oprav byla i rekonstrukce „přípojek“ ke dvěma uličním vpustím na protější straně komunikace, stejně jako „vysazení“ odboček k uličním vpustím na straně přilehlé.
Dobudování sportovního areálu Pastviska
Po dlouhých 15-ti letech bude během konce tohoto a začátku příštího roku
konečně dobudováno sportoviště na Pastviskách. Po rozhodnutí zastupitelstva
obce o dobudování areálu byla během první poloviny roku vypracována projektová dokumentace a v červenci vydáno stavební povolení. V následném výběrovém řízení byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka společnosti Tinka stavby,
s.r.o. z Pozořic. Realizace stavby zahrnuje jak vybudování provozní budovy u hřiště (kabiny se sociálním zázemím, sklady a venkovním přístřeškem k posezení), vybudování vlastních oplocených sportovišť (1 antukový kurt a jedno hřiště s povrchem z prosívky), tak i přípojky areálových inženýrských sítí (vodovodu, kanalizace, elektřiny). Celá akce bude, v souladu s požadavky obce i dle smlouvy o dílo,
dokončena koncem dubna příštího roku, tj. do začátku hlavní sportovní sezóny.
Úspěch celého záměru závisí i na aktivitě místního Spolku Přátel sportu Hostěnice, který se zavázal k péči o tento areál, stejně jako o rozvoj sportovních volnočasových příležitostí hostěnických dětí, o což nám jde především. Celkové stavební
náklady na výše popsané dobudování sportovního areálu včetně inženýrských sítí
dosáhnou 3,3 mil. Kč (bez DPH).
Z této částky Obec Hostěnice obdržela dotaci ve výši 500 tisíc Kč od Jihomoravského kraje a dále 250 tisíc od společnosti Českomoravský cement, a.s.
Rozšíření veřejného osvětlení v naší obci
V souvislosti s realizací stavby Dobudování sportovního areálu Pastviska dojde během posledních měsíců tohoto roku rovněž k rozšíření veřejného osvětlení
10
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v této okrajové části obce. Za tímto účelem bude prodlouženo veřejné osvětlení ze
sloupu pod RD č.p. 167 podél příjezdové komunikace ke sportovnímu areálu. Věříme, že realizace této stavby přispěje k bezpečnosti v naší obci. Cena za provedení
této stavby je cca 240 tisíc Kč (bez DPH).
Současně bude z téhož důvodu rozšířeno veřejné osvětlení v lokalitě Záhumenková a to od RD č.p. 210 směrem k RD č.p. 180 v délce cca 50 m. Stavební náklady
jsou dle nabídky vybraného zhotovitele přibližně 80 tisíc Kč (bez DPH).
Na pořízení veřejného osvětlení se bude částečně podílet i Jihomoravský kraj.
Další bezpečnostní opatření - radar na příjezdu do obce od Ochozi
V rámci dotace poskytnuté naší obci na bezpečnostní opatření budeme realizovat i umístění radaru na vjezdu do obce směrem od Ochozi. Radar bude umístěn na sloupu přípojky NN k RD č.p. 191. Nepochybujeme, že tak jako umístění tohoto zařízení přispělo ke zklidnění dopravy na příjezdu od Pozořic, bude tomu tak
i na tomto místě. Náklady na umístění radaru společně se související úpravou elektroinstalace dosáhnou částky cca 53 000 Kč (bez DPH).
Oprava křížů v obci
V závěru tohoto roku dojde ke stavebně-památkové opravě i tří křížů, které se
nacházejí přímo v zastavěné části naší obce. Jedná se o kříž z r. 1899 před budovou
mateřské školy, kříž z r. 1879 před RD č.p. 17 a kříž z r. 1854 před RD č.p. 14.
Na opravu křížů přispěl Jihomoravský kraj dotací ve výši 37 000,- Kč, přičemž celkové náklady jejich restaurování dosáhnou výše cca 86 000,- Kč (bez DPH).
Přeložka HUP před budovou samoobsluhy a OC
Další stavební činností, která Vám možná lehce znepříjemní závěr roku, bude přeložka hlavního uzávěru plynu (HUP) a objektu pro měření spotřeby (= plynoměru)
pro budovy samoobsluhy a občanského centra. Stávající „pilířek“ pro HUP a plynoměr v zatravněné části před objektem OC značně omezuje možnosti pro další kultivaci celého tohoto veřejného prostranství, a proto bude přemístěn ke „štítu“ budovy.
Celkové stavební náklady včetně zemních prací a předláždění dosáhnou cca 80
tisíc Kč (bez DPH).
Zřízení WC v hasičské zbrojnici
Do konce tohoto roku bude v hasičské zbrojnici vybudováno po desítky let chybějící sociální zázemí. Pod nástupní rameno schodiště do patra obecního úřadu
bude vložena místnost s WC a umyvadlem. Dosáhneme tak alespoň základního vybavení, jaké mají zbrojnice SDH v okolních obcích.
Nabídkou zhotovitele stanovené stavební náklady dosahují 80 tisíc Kč (bez DPH).
Zatékání do střechy budovy OÚ
Při nemnoha trvalejších deštích v letních měsících se znovu projevily nedostatky
či závady prvků střešní konstrukce obecního úřadu. Z tohoto důvodu byla, na záHOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2016
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kladě jejich nabídky, sjednána u firmy Střechy a stavby Kadlec s.r.o. z Viničných Šumic oprava klempířských prvků této střechy, vč. osazení stupadel, za cenu cca 35
tisíc Kč bez DPH.
Obec Hostěnice na tomto místě vyjadřuje srdečné poděkování za veškeré dotace
a příspěvky, které nám byly na stavební záměry realizované v letošním roce poskytnuty. Děkujeme Vám jménem všech občanů.
Současně, v souvislosti se všemi výše uvedenými stavebními aktivitami, vedení obce
žádá občany i vlastníky všech dotčených nemovitostí o pochopení a toleranci obtíží,
které mohou nastat při realizaci kteréhokoliv z těchto veřejně-prospěšných stavebních
záměrů.
Moc Vám všem děkujeme.
Bořivoj Srba, místostarosta obce

Sbírka farní charity
Farní charita Pozořice pořádá v pátek 21. října 2016 od 14.00 do 18.00
hod. a v sobotu 22. října 2016 od 9.00 do 12.00 hod. sbírku obnošeného
šatstva včetně dětského, textilu, přikrývek, lůžkovin, nádobí, školních
potřeb, hraček, elektrospotřebičů a dalších věcí, které by ještě mohly
sloužit potřebným. Věci, prosím, přineste čisté a zabalené na farní dvůr.
Naše charita také každoročně přispívá na tři adoptované děti z Indie, dva chlapce a jedno děvče. Roční příspěvek na jedno dítě činí 6000,- Kč. Kdo by měl zájem,
může při této sbírce pomoci i malým finančním darem.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!
Farní charita Pozořice

Odpadové hospodářství
Informace o odpadech
 V
 měsíci srpnu bylo zřízeno nové sběrné místo
na bývalé zastávce autobusů Na Kopečku směr
Pozořice, kde byly umístěny kontejnery na bioodpad a plast.
 S běr bioodpadu (větve do průměru 4 cm, listí,
odpad ze zahrad, piliny, hobliny, atd.) a stavební
suti (max. dvě stavební kolečka) se bude konat
ve dnech 22. a 23. října v areálu čistírny odpadních vod v době od 8.00 do 12.00 hodin.
 K
 ontejnery na bioodpad (hnědá barva), které jsou umístěny na návsi u samo12
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obsluhy, v parčíku u Baršového, u čistírny odpadních vod a Na Kopečku budou
v provozu do 30. 11. 2016.
Děkujeme všem, kteří odevzdali v termínu vyplněný formulář „Ohlášení
k místnímu poplatku za provoz systému, shromažďování, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů”.
Růžena Debnárová
za OÚ Hostěnice

Společenská rubrika
Srdečné blahopřání k nastávajícímu významnému životnímu jubileu:
říjen
Zdeňka Fuxová

70 let

prosinec
Jarmila Pospíšilová

70 let

narozené děti:

červenec
Lucie Čmielová
Jakub Sležek

úmrtí:

srpen
Josef Šedý

Růžena Debnárová
za ohlašovnu evidence obyvatel OÚ Hostěnice

Školství
Mateřská škola
Prvního září přivítala děti po prázdninovém volnu školka, ve které se na první
pohled nic nezměnilo, ale není to tak úplně pravda. Už na ten druhý pohled bylo
jasné, že ve třídě Včeliček je nová paní učitelka, Mgr. Alena Procházková. Paní učitelka má spoustu zkušeností s dětmi z různých školek, ale hlavně s prací podle vzděHOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2016
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lávacího programu Začít spolu, jehož prvky už druhým rokem využíváme ve výuce
dětí. Ve Včeličkách je také nová asistentka pedagoga paní Anna Prokopová.
Pokud se kouknete ještě hlouběji do školky, zjistíte, že máme také nový vzdělávací program, na kterém jsme už dlouho pracovaly. Bylo potřeba do něj zapracovat spoustu legislativních změn, a také přepracovat některá témata, která se v práci s dětmi neosvědčila. Děti však tyto změny ani nepoznají. I nadále si každý den
hrajeme, zpíváme, povídáme, cvičíme, kreslíme, samozřejmě se učíme nové věci
tak jako dříve.
Když si prohlédnete naše třídní fotografie, uvidíte také nové tváře dětí, kterým přejeme, aby se jim v naší školce líbilo. Stejné přání máme samozřejmě také
pro děti, které už do školky chodily dříve a všechny rodiče.
Dětem, které vykročily jistě tou správnou nohou do první třídy, přejeme mnoho úspěchů ve škole.
S přáním krásných podzimních dní,
Dana Kousalová

Lesní školka Stromík
Když ve vzduchu zavoní mošt z padaných jablek, vzduch zezlátne a všechny lesní
cesty někdo za jedinou noc pokryje žlutými peršany ze spadaného listí, znamená
to, že prázdniny jsou definitivně za námi a začal nový školní rok.
Ve Stromíku jsme se letos sešli chudší o patnáct dětí, které si touto dobou už
ve škole užívají radost z poznávání a učení. Místa školáků zaujaly nové děti a s rolí
velkých předškolních dětí se seznamují ti, kteří ještě před pár měsíci občas plakali,
když se měli ráno rozloučit s maminkou a zůstat na ten školkový svět sami.
Teď jim začal poslední rok, kdy je třeba tolik se toho naučit! Potřebují umět trpělivě
naslouchat i srozumitelně vyprávět, s úctou a respektem se domluvit s kamarády
i dospělými, ozvat se, když už nevím kudy dál, a také poznat, kdy je nutné zapřít
sám sebe a podat pomocnou ruku slabšímu. Také musí slézt všechny stromy v lese,
nožíkem vyřezat desítky figurek z kůry, přeskočit všechny potoky v lese a umět se
zasmát vodě v botě. A je jen na nich, aby do lesních her a dobrodružství uvedli
svoje nové malé kamarády.
Zatímco děti zdolávají překážky v lese, rodiče možná znepokojují překážky, které
kladou zákonodárci alternativnímu předškolnímu vzdělávání. Dobrou zprávou
však je, že zdravý rozum vítězí i na místech nejvyšších a k novele školského zákona
je již k připomínkám připravena vyhláška, dle které je možné, aby děti i nadále
realizovaly předškolní vzdělávání v lesních mateřských školách, přičemž budou
vedeny v režimu domácího vzdělávání.
Stromík nabízí pestré předškolní vzdělávání. Kombinuje jak přípravu v přírodě,
tak práci s pomocí standardních metodických a didaktických materiálů.
Krásný podzimní čas Vám za DLK Stromík přeje Tereza Jiráčková
14
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Základní škola Mokrá
Olympijské zahájení školního roku v Mokré
Prázdniny končí vždy 31. srpna, následuje září a školní rok. Ten letošní jsme zahájili ve čtvrtek 1. 9. již tradičně před školou. Nedočkaví byli nejen prvňáčci, ale i jiní,
již ostřílení školáci se začali před školou shlukovat už kolem čtvrt na osm. Všechny
zúčastněné zabavila spousta olympijských disciplín, které plnili za dohledu devá-

ťáků a učitelů – sportovců. Odměnou byly čokoládové medaile, které bylo možné
získat za splnění alespoň tří úkolů.
Školní rok nakonec slavnostně zahájil za přítomnosti starostů Hostěnic a Velatic
pan ředitel zapálením ohně. Školní povinnosti nám všem tedy začaly a my přejeme
školákům, rodičům a všem zaměstnancům školy úspěšný a pohodový školní rok.
Mgr. Šárka Šimková
Noví žáčci – prvňáčci
Po tradičně netradičním prvním září zasedlo do lavic prvních tříd již zcela disciplinovaně 31 nových žáků, prvňáčků. V 1. A je prvním rokem povinné školní docházky provede paní učitelka Jančálková, v 1. B zase paní učitelka Lázničková.
V prvním ročníku je k dispozici také jedna asistentka pedagoga.
V uplynulých letech se osvědčila spolupráce učitelů prvních tříd se žáky devátého ročníku, tzv. strážnými anděly. Jejich úkolem je usnadnit nových žákům akliHOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2016
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matizaci v neznámém prostředí, pomoci jim najít kamarády, zorientovat se v budově školy nebo jim i pomoci s poznáváním prvních písmenek a zvládáním záludných úkolů. A protože zářijové počasí je letos přejícné, tráví andělé se svými svěřenci i velkou přestávku na školním hřišti.
Jistě to nebude dlouho trvat a pod rukama našich prvňáčků se objeví první
psaná slova a třídou zazní první přečtená věta. Pak se jim otevírá možnost zúčastnit se řady soutěží, které škola během roku pořádá, ať už ve tvůrčím psaní, ve výtvarné oblasti, recitační či pěvecké. Nezbývá než prvňáčkům popřát hodně štěstí
a trpělivosti!
Jarmila Hořavová, Jana Kadaňková

Z činnosti organizací
Hostěnické Boubelky

Jako již tradičně se v červenci v neděli před svátkem svaté Anny konala mše
pod širým nebem. Sešly jsme se jako vždy u hostěnické kapličky sv. Anny. Tentokrát to bylo v neděli 24. 7. Mši celebroval podolský farář P. Kopeček. Mše proběhla za hojné účasti místních lidí. Počasí nám přálo a celá akce se vydařila. Náš soubor zpíval úvodní Svatoanenskou píseň a další pak během bohoslužby. Po skončení mše děvčata nabízela přítomným domácí koláčky a Hostěnické Boubelky zazpívaly lidové písně.
Muzikanti i přítomní se pak přemístili do sálu hostince U Stupárků, kde se konala
Anenská zábava. Zatančili jsme si, zazpívali a strávili společně příjemné odpoledne.
Za Hostěnické Boubelky
Mirka Šotnarová
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Babské hody
Letošní babské hody jsme 18. června ve 14.00 h. zahájily nástupem a zatančením Moravské besedy před obecním úřadem. Poté jsme vyšli do průvodu po vesnici za hudebního doprovodu Voděnky z Kozlan. Bylo nás 24 stárek, spousta dětí,
sklepníci, policajti, vůz s koňmi. Po projití vesnice se čtyřmi zastávkami na zatančení a občerstvení jsme se vrátili k hostinci U Stupárků, kde poté do ranních hodin pokračovala, doufám ke spokojenosti přítomných, hodová veselice.
Jsem ráda, že s námi šly i stárky mladších ročníků, snížily nám tím věkový průměr
a zvětšily počet krojovaných v průvodu. A děkuji rodičům malých stárek za vypravení a celodenní doprovod dětí s námi .
Poděkování Tomášovi a Jendovi za ohlídání bezpečnosti po vesnici během průvodu, Magdě za foto, Vojtovi za kameru, také velké díky „Boubelkám“ za oblékaní
krojů a podporu.
Také díky sponzorům, občanům za jakoukoli podporu, ať už finanční nebo cenami do tomboly .
Nakonec doufám, že si všichni hody užili a byli spokojení, a těším se na příště
na párových ženáčských hodech. (A to už nás bude pořádný houf.)
Za stárky Hana Kousalíková
Babské hody v Hostěnicích 18. června 2016.
Lada Pospíchalová
Eva Karásková
Katka Muselíková
Soňa Srbová
Mirka Filoušová
Šárka Pavlíčková
Mirka Šotnarová
Sabina Klimešová
Alexandra Konečná
Julie Pospíchalová
Jana Patočková
Jana Kučinská

Hana Kousalíková
Katka Šmerdová
Iveta Kousalíková
Nataša Plchová
Romana Takáčová
Šárka Patočková
Hana Polanská
Nikol Klimešová
Lucie Šedá
Barbora Pospíchalová
Markéta Černíková
Renata Čapková

Sklepníci: Matěj Kousalík, Mirek Tušer, Kamil Řičánek, Richard Pojer,
Martin Šotnar
Policajti: Filip Gale, Jiří Hájek, Tomáš Doležel, Martin Šedý
Vůz s koňmi: Václav Čapka, Ivan Pospíchal
Po celý den hrála: Voděnka z Kozlan

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2016
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Jsme mezi vámi
Sdružení EPONA z.s. působí v obci Hostěnice v jezdeckém areálu U Čapků
od roku 2007. Hlavní činností sdružení je poskytování hiporehabilitace jako
doplňku komplexní péče handicapovaným občanům. Hipoterapie je moderní
rehabilitační metoda s komplexním bio-psycho-sociálním působením na lidský
organismus. Tento způsob terapie se zcela vymyká běžným zaběhaným postupům
léčby postižených osob, terapie neprobíhá v izolovaném zařízení, ale v prostorách
jezdeckého areálu, a tak dochází k odbourávání sociální izolovanosti rodin
s postiženým dítětem. Pro mnoho postižených osob znamená ježdění na koni
jediný možný pohyb „v prostoru“, kam se např. bez bariéry vozíku nemohou dostat.
Děti ve městech poznávají životní prostředí hlavně skrze média namísto aktivních
činností přímo v přírodě. Aktivity sdružení jsou umístěné v přírodním prostředí
s možností kontaktu s živými zvířaty. Umožňujeme dětem seznamovat se s přírodou
způsobem, který za vzdělání nepovažují, způsobem, který je může bavit a obohatí
jejich dosavadní znalosti a zkušenosti.
Možnost pracovat s koněm nebo dokonce jezdit na něm je pro všechny děti
obrovskou motivací k tomu, aby se naučily překonávat spoustu překážek, kterým
se v běžném životě třeba raději vyhnou. Někdo potřebuje překonat strach, jiný
se naučí spolupracovat ve skupině, další se posune vpřed ve schopnosti vcítit se
do jiného tvora. K tomu, aby člověk mohl ovládat tak velké a silné zvíře bez pomoci
donucovacích nástrojů, musí především věřit sám sobě, protože na koně žádné
přetvářky ani masky neplatí. Rovněž si nepomůže ani silou, protože na přibližně
pěti set kilového tvora lidské svaly rozhodně nestačí. Jedinou možností, jak si
podmanit takové zvíře, je vzájemný respekt, ale zároveň si člověk musí být vědom
vlastní vnitřní síly. Je třeba získat sebedůvěru k tomu, aby měl člověk koně
pod kontrolou, a musí si s ním vytvořit vztah. Vztah musí být postaven na principech
spravedlivosti a důslednosti. Musí si uvědomit, že k tomu, aby člověk mohl něco
dostat, musí umět i dávat, že vytváření prospěšného vztahu s jiným jedincem stojí
námahu a že k tomu, aby byl vztah prospěšný, musí být postaven na principech
spravedlivosti.
V rámci aktivit koně nejde ukecat
ani uplatit ani si vynutit silou některé z používaných výchovných
metod v rodinách se tak dostávají
na povrch a aktéři si je mohou snáze
uvědomit. Celý proces výchovy
probíhá na neverbální úrovni
a nikdo koně nemůže napadnout za
jeho zaujatost, ve svém chování je
nestranný.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2016
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Děti se naučí, že daná pravidla mají smysl a je třeba je dodržovat a že důslednost
je nezbytná.
Postavení do role „vůdčího koně“ rozvíjí v dítěti sebevědomí, samostatnost
a zodpovědnost vůči ostatním i sobě.
Začleněním do kolektivu dětí se společnými zájmy, ale i do koňského stáda, je
v dětech podporována schopnost spolupráce a tolerance a cvičí svou schopnost
koncentrace - rozptýlení pozornosti se „okamžitě vymstí“ neposlušností koně.
Práce s koněm může pomoci dětem pochopit a snáze přijmout požadavky
dospělých, protože ony samy se stávají zodpovědnými za jiného tvora a povinnosti
z toho vyplývající jsou schopny plnit jen tehdy, vyžadují-li na podřízeném tvorovi
poslušnost.
Součástí našich aktivit je integrace postižených dětí a dětí bez postižení. Děti
se setkávají neformálně v jezdeckém areálu a spojuje je společný kamarád –
kůň. Děti se při práci s koňmi učí přirozenou formou spolupráci, zodpovědnosti
a ohleduplnosti. Navíc se jedná o pobyt v přírodě spojený s intenzivním pravidelným
pohybem, což v dnešní přetechnizované době je velkou devizou.
Za Epona z.s. Ing. Vanda Casková

Párové hody
V sobotu 27. srpna se v Hostěnicích uskutečnily párové hody. Letos se nás sešlo 10 párů a o víno se starali 3 sklepníci. Protože šla většina za stárky poprvé, připravovali jsme se již od dubna. Trénoval se zpěv, tanec a nástup. Hodový týden
pro nás začal v neděli 21. srpna, kdy proběhlo, letos poprvé, žádání stárků. Kluci se
„hodili do gala“ a společně navštívili jednotlivé stárky. Každý musel na kolenou požádat rodiče o jejich dceru rýmovanou básničkou. Splněním úkolu, který dostal,
získal povolení jít s ní na hody. Všichni se s úkoly zdárně poprali. Ve středu kluci pokáceli májky pro své stárky. Večer jsme je roznášeli před jejich domy. Ve čtvrtek se
zdobily rozmarýny na večerní zvaní občanů na hody. V pátek ráno se jelo pro máju,
letos měřila 27 metrů. Zdobil se prostor před samoobsluhou, mája, stavěly se stany,
bar a dolaďovaly se poslední detaily. Od večera do rána bylo potřeba máju ohlídat.
Někteří tuto úlohu vzali zodpovědně a přespali tam u ní. V sobotu nastal „den D“.
Ve 14 hodin proběhl slavnostní nástup a paní starostka nám předala hodové právo.
Průvodem jsme prošli celou ves a zastavili se u všech stárek, kde bylo nachystané
občerstvení, tančilo se a zpívalo. Ve 20 hodin začala hodová zábava. Tradičně proběhl nástup, sólo stárků, půlnoční překvapení a vynášení. Bavili jsme se až do svítání. Celý den i večer nás doprovázela dechová kapela Horňané. Díky krásnému počasí a dobré náladě jsme si všichni hody užili.
Velký dík patří všem stárkům, jejich rodičům, sklepníkům, SDH Hostěnice, Obci
Hostěnice a všem, kteří s realizací hodů pomáhali.
Julie Pospíchalová
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Sbor dobrovolných hasičů Hostěnice
Dobrý den všem Hostěňákům. Jsem rád, že SDH Hostěnice mohl být opět
u pořádání párových hodů. I když v letošním roce jsme neměli snad volný víkend,
tak hody jsme nemohli odmítnout. Přípravy známe už téměř nazpaměť.
Z jara jedeme vybrat víno do Kobylí. Den před hody musíme zajistit stany,
lavice, jídlo a hlavně pití na bar. V neděli je potřeba vše uklidit a uložit na své místo.
Letos nám úklid přerušil vyhlášený požární poplach, ale i ten jsme zvládli. Co bylo
na hodech jiného než v minulých letech? Byli to stárci. Letos šla většina stárků
a stárek poprvé v kroji a musím říci, že to zvládli na jedničku a počasí už lepší být
ani nemohlo.
Chtěl bych poděkovat všem, kdo se na hodech podíleli, zejména Honzovi Šlofovi
a obecnímu úřadu za podporu takové akce.
Dík patří i stárkům a pokud se sejde příští rok tato parta, tak hasiči opět rádi
pomůžou s pořádáním této tradice.
Josef Zítka, SDH Hostěnice

Kola dokola 2016
Přestože počasí lákalo spíše do stínu k vodě, na pět desítek závodníků přesto
přišlo změřit své cyklistické schopnosti na Kola dokola. Děti i dospělí se potýkali s jízdou na rychlost, jízdou zručnosti a také s teoretickými testy. Všichni si
pak, jako odměnu za své nasazení, odnášeli sladké ceny. Ti nejlepší pak ještě
dárky – bezpečnostní prvky pro cyklisty a chodce.
Za Hosten Kateřina Halouzková

RC Broučci
Prázdniny nám opět utekly jako voda, i když tentokrát s malou změnou. Již
v červnu jsme se s maminkami a samozřejmě i s broučkem domluvily, že se budeme
scházet i o prázdninách.
Scházely jsme se pravidelně v úterý a ve čtvrtek, většinou se nás sešlo dost na
to, aby si děti spolu pohrály a my povykládaly, co se u nás o prázdninách děje a kdo
kde byl na dovolené...
Tuto možnost prázdninového provozu uvítaly jak maminky, tak i jejich ratolesti.
Se začátkem školního roku jsme začaly s pravidelným poprázdninovým úklidem,
a protože se scházíme v opravdu hojném počtu, jde nám to od ruky. Vytřídily jsme
také již nefunkční hračky, které nahradíme novými.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2016
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Na podzim plánujeme spoustu aktivit, procházky, tvoření s podzimními motivy,
cvičení, pečení různých dobrot, hraní maňáskového divadla, malování na obličej
a různé besedy na zajímavá témata pro maminky.
Samozřejmě zůstane zachováno také večerní tvoření. Tady, už bez dětí, tvoříme
a vykládáme třeba i při skleničce vína.
Pokud máte chuť, přijďte se podívat, případně pošlete svou e-mailovou adresu
na rudoleckamm@seznam.cz, ať vás můžeme informovat o programu i jiných
vedlejších aktivitách RC Broučci.
Přijďte mezi nás, budeme se těšit!!!
rc-broucci.webnode.cz
Facebook – Rodinné centrum Broučci
za RC Broučci Markéta Oltová

Z činnosti Spolku Přátel sportu Hostěnice
Třetí červencovou sobotu se na Pastviskách uskutečnil již šestý ročník nohejbalového turnaje trojic. Letošních bojů se oproti předchozím turnajům zúčastnilo
pouze 7 mužstev. Z tohoto důvodu JURY rozhodla o sehrání zápasů v jedné skupině systémem každý s každým. Vítěz skupiny postoupil přímo do semifinále, ostatní družstva si zahrála o jeden zápas víc ve čtvrtfinále. Do finále postoupilo družstvo ochozských nohejbalistů a smíšená trojice ve složení T. Doležel, P. Golda a Lucka Horná. Hostěňáci, bohužel, na ostřílený a velice jistě hrající výběr Ochozi nestačili a letošní titul spolu s pohárem Radka Jelínka tak putuje do sousední vesnice.
Právě probíhající druhá sezóna Letní tenisové ligy vyvrcholila ve středu 28. 9.
2016. Do semifinále postoupily dvojice ve složení J. Mátl-P. Králík, M. Filouš-D. Takáč, F. Gale-L. Polák a loňští vítězové, dvojice L. Kučera-Z. Maleček. O vítězích a zisku putovního poháru se dozvíte v příštím vydání Zpravodaje.
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Ke sportu a létu patří také dobré jídlo
a pití, proto se náš spolek rozhodl uspořádat Anenskou zábavu v předvečer tradiční pouti u kaple sv. Anny. Tábořiště
ve starém lomu se nám po týdnu intenzivních příprav podařilo proměnit ve velice útulný taneční parket, na který se vešlo téměř 170 tanečníků. Na podiu zahrála ke svátku všem Annám, Aničkám a Andulkám zábavová kapela Kulomet, která
sklidila obrovský potlesk diváků. Věříme,
že jsme opět připomněli tradici pořádání letní noci v tomto termínu a příští rok se
znovu potkáme s většinou Hostěňáků i přespolních hostů.
V průběhu podzimu, pravděpodobně v měsíci říjnu, proběhne sběr železného
šrotu a úklid černých skládek stále zakládaných v okolí obce. V prosinci potom zveme na zájezd do vinného sklepa v Hustopečích. Zájemci o ochutnávku dobrého
vína a případné bližší informace se mohou přihlásit u předsedy Spolku Přátel sportu Hostěnice Jana “Kevina“ Mikuláška.
Za SPsH Jan Skřivánek

Skautské prázdniny
Prázdniny patřily, jako ostatně každý rok, letnímu táboru. Ten se po roční pauze, kdy jsme byli v jižních Čechách, konal opět v Bohdalově na Vysočině. Užili jsme
si opět tři týdny dobrodružství v přírodě. Mladší děti cestovaly časem od dob dinosaurů až po budoucnost. Potkaly totiž vědce, který sestrojil bránu času. Skauti
a skautky bojovali v podzemí starobylého města se zplozenci chaosu. Jen díky jejich důvtipu a chrabrosti se jim podařilo zastavit invazi krysích mutantů a zachránit tak celou fantastickou říši.
Po dvou týdnech mladší děti odjely a na starší čekal netradiční mezinárodní program. Podařilo se nám domluvit oddíl francouzských skautek, které byly na necelý měsíc v Česku, a chtěly v rámci jejich pobytu navštívit i český tábor. Pozvali jsme
je tedy na čtyři dny k nám. Bylo zajímavé zjišťovat, jak rozdílně fungují tábory v jiné
zemi. Program byl nabitý typickými českými nebo naopak francouzskými hrami,
výlety, poznáváním kuchyně obou zemí a spoustou dalšího. Překonat jazykovou
bariéru všichni i přes počáteční obavy zvládli a báječně jsme si to užili. A když se zadaří, třeba je příští rok navštívíme my ve Francii.
Zbytek prázdnin si užil každý po svém, naše činnost je vždy na toto období pozastavena. O to víc jsme se však těšili na září, kdy znovu zahajujeme naši oddílovou činnost. Opět nás čekají pravidelné schůzky, výlety a také několik vícedenních výprav.
Anna Brzobohatá, vedoucí oddílu
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2016
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Cvičení žen v tělocvičně
Pojďte si s námi zacvičit. Cvičíme každé pondělí a středu od 19:00 do 20:00 v tělocvičně MŠ.
liché pondělí
lichá středa –

19 – 20 step aerobic
19 – 20 trampolíny

sudé pondělí sudá středa -

19 – 20 aerobic
19 – 20 kruhový trénink

Více informací u L. Šedé na tel. 728 355 157.

Keramika
Již čtvrtým rokem je v naší obci keramický kroužek pod vedením Jitky a ochotných maminek. Po zakoupení pece jsme získali zkušenosti s vypalováním a hodně
experimentovali s různými materiály.
Zájem o práci s hlínou je nejen mezi dětmi. Učí se mnoha dovednostem – tvoření z hlíny, vykrajování z plátu, válečkování, modelování, také glazují, zdobí, pracují
dle předlohy, ale i zapojují svou fantazii a vznikají tak originální nádherné výrobky,
které si odnáší domů. Tahle činnost významně rozvíjí jemnou motoriku a motoriku svalstva. Cílem kroužku je smysluplně trávit odpolední čas, podpořit u dětí tvořivost a přirozenou fantazii.
Keramický kroužek začíná 11. 10. 2016 od 17-18.30 hod. a bude bývat v tento čas
každé úterý.
Kontakt: Jitka Vaňáčková, tel: 607 592 511, mail: jitka.vanackova@email.cz

Cvičení dětí v MŠ
I v letošním školním roce bude paní Milena Trávníčková cvičit s dětmi „školkového“ věku každé úterý od 15.00 do 16.00 v tělocvičně MŠ. Začíná se v úterý 27.9.2016.
Přihlásit se mohou děti od 3 do 6 let, které chodí do MŠ, ale i děti, které jsou zatím
s maminkami doma. Pomocí pohybových her a soutěží se děti učí správně dýchat,
správnému držení těla a zapojují se do kolektivu. Cvičení je zdarma.

Kroužek vyšívání
Další aktivitou, kterou nabízí paní M. Trávníčková je kroužek vyšívání. Tento
kroužek bude probíhat každý pátek od 18.00 do 19.00 hod. od 7. 10. 2016 v Rodinném centru Broučci pod obchodem. Tento kroužek je určen jak zájemcům z řad začátečníků, tak i pokročilých všech věkových skupin. Děti od 6 let se seznámí se základními stehy, děvčata a chlapci, kteří chodili již v minulých letech, budou pokračovat složitějšími vzory a technikami. I dospělí se mohou naučit techniky, se kterými se zatím nesetkali.
kontakt: PaedDr. Milena Trávníčková, milena.travnickova@seznam.cz
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Píše se o nás
V Hostěnicích je dobrá parta
Dobrovolní hasiči z Hostěnic na Brněnsku oslavili v sobotu 25. 6. 2016 výročí 110 let
existence. Slavnost začala za parného odpoledne řazením vozidel u bývalých kasáren a průvodem obcí na místní hřiště na Pastviskách. V čele průvodu jela historická
i současná technika zúčastněných sborů. Za ní čestná stráž s praporem sboru z roku
2003, vlajkonoši s vyšívanými prapory okolních sborů, mažoretky Hvězdičky SVČ Rosice, zástup hasičů v historických i vycházkových uniformách, mladí hasiči a ženy
„Hasindy“. Během průvodu položili kytici květin k pomníku obětem první a druhé
světové války před školou. Zábavné hasičské odpoledne probíhalo na sportovním
hřišti. Po slavnostním nástupu zazněl krátký proslov paní starostky obce Mgr. Evy
Karáskové. Vrcholem oslav bylo požehnání nového zásahového vozidla CAS 30-S2Z
Tatra 815, které nahradilo již dosluhující CAS-25 Š 706. Žehnání provedl P. Mgr. Pavel
Lacina. Proběhly ukázky hašení od historie po současnost - ukázka hašení ruční stříkačkou, hašení vzníceného oleje, místní sbor se ukázal zásahem s koňskou stříkačkou v historických uniformách, ukázka zásahu u dopravní nehody v podání SDH Tvarožná a SDH Babice nad Svitavou, ukázka hašení požáru vozidla v provedení domácího sboru, ukázka zásahu na požár dřevěné chaloupky SDH Ochoz u Brna. Pro hladové žaludky bylo připravené bohaté občerstvení – maso na rožni. Celou akci zakončila hasičská letní noc pod širým nebem se skvělou kapelou R0S3S.
Sbor je největší a nejstarší organizací v obci. Kromě zásahů u požárů provádí
v obci i sběr kovového odpadu, vypomáhá s očistou vozovky po zimních měsících
a dále vykonává různé jiné technické výpomoci jak pro obec, tak i jednotlivé občany Hostěnic. Hostěničtí hasiči jsou srdcem dění obce. Pořádají celou řadu kulturních akcí pro místní spoluobčany i nejmenší obyvatele. Je to například každoroční Maškarní ples a Ostatky, zájezdy pro děti s tatínky ke Dni otců, tradiční párové
hody, lampiónový průvod a další. V roce 2014 do sboru vstoupilo 16 žen, oblékly se
do růžových dresů, začaly si říkat „Hasindy“. K výročí sboru nafotily hasičský kalendář pro rok 2017. V roce 2015 obnovili hostěničtí hasiči tradici, která vymizela před
dvaceti lety, květnové chlapské hody. Dobrovolní hasiči mají i filmové zkušenosti.
Natáčeli pohádku, dva filmy. Před téměř 20 lety jezdili na natáčení Četnických humoresek. Nyní v bílých historických oblecích a zdobených helmicích jezdí po různých akcích i s funkční koňskou stříkačkou z roku 1906. Každoročně se také vydávají se svojí chloubou - historickou koňskou stříkačkou - na hasičskou pouť do Křtin.
Z části členské základny je vytvořena i zásahová jednotka, které velí Zbyněk Klimeš. Počet členů je v současnosti 20 mužů, 1 velitel jednotky, 3 velitelé družstev,
6 strojníků, 6 nositelů dýchací techniky a 10 hasičů. V současnosti je zásahová jednotka vybavena novou cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30/6000/390
- S 2 Z(R) - T815-PR2 6x6.1, motorovou stříkačkou PPS 12 a plovoucím čerpadlem
Honda.
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Založení Sboru dobrovolných hasičů v Hostěnicích bylo schváleno obecním
výborem v r. 1906. Starosta obce zdůvodnil význam a nutnost založení takového
spolku v obci.
Po zveřejnění zprávy, že se bude v Hostěnicích sbor zakládat, se přihlásilo
přes 50 mužů, což bylo na tak malou obec opravdu hodně. Protože podle tehdejší směrnice mělo být ve sboru 24 mužů, bylo nutno provést výběrové řízení. Být
hasičem v té době každý považoval za čest, a proto výběr nebyl jednoduchý
a neobešel se bez hádek. Po výběru pak byla svolána ustavující schůze, na které
měl být zvolen náčelník a další funkce ve sboru. Kandidáti na náčelníka byli Václav Pantůček (čp. 24) a Jan Kousal (čp. 25). Volba se prováděla tajně, pomocí hlasovacích lístků. Prvním náčelníkem se stal Jan Kousal. Dále byli zvoleni dva podnáčelníci, tři četaři a tři lezci (lezci lezli po žebřících na střechy). První výzbroj, zakoupená z obecního rozpočtu, byla poměrně jednoduchá – přilby, sekyrky a červenočerné opasky. Hodnostáři byli od mužstva odlišeni lesklými helmami a vzhlednějšími sekerkami. Ze zakoupeného režného plátna pak byly ušity stejnokroje. Pozořický hasičský sbor věnoval novému sboru v Hostěnicích starší stříkačku. Tato stříkačka měla nádrž cca 1m3, do které se voda nalévala putýnkami a teprve pumpováním z nádrže se voda stříkala na oheň. U této stříkačky nebyly žádné hadice a pumpa vytlačila vodu maximálně do výšky 5 - 6 metrů. Nově založený sbor
i stříkačku bylo možno vyzkoušet už v roce 1906 při požáru domku Josefa Hájka a v roce 1907 v Ochozi a opět v Hostěnicích při požáru v hospodě „U Kučerů“ (čp. 33). Občané tehdy vytvořili nepřetržitý řetěz od potoka a putýnkami plnili nádrž stříkačky. Po dlouhém úsilí byl požár zdolán, ale přesto vyhořel sousední dům, na který se požár rozšířil. Účinnost stříkačky při tomto požáru se ukázala jako nedostatečná. Na žádost obecního zastupitelstva pak po této události zakoupil velkostatek Pozořice novou stříkačku. Nová stříkačka byla dvouproudová,
oboustranná (sací i výtlačná), ruční a stála 2100,-Kč. Nová stříkačka byla slavnostně vysvěcena. Na tuto slavnost byly rozeslány pozvánky všem okolním sborům.
Obec byla slavnostně vyzdobena, na obou koncích obce byly postaveny uvítací slavnostní brány s nápisem z venkovní strany „Vítáme Vás“ a ve směru od obce
s nápisem „Jeden za všechny a všichni za jednoho“. Poslední den před slavností
byl před domem č. 17 postaven provizorní oltář. V neděli, v den slavnosti, nehnal
pastýř dobytek na pastvu a všichni občané se zúčastnili čištění silnice od dobytčího trusu. Od 8 hodin už místní hasiči vítali přespolní sbory a uváděli je do hostince
„ U Kučerů“. Před 10 hodinou nastoupily sbory (zúčastnilo se 8 sborů) na seřadiště, kde promluvil župní náčelník o významu hasičských sborů, a pak sloužil pozořický farář P. Páral mši svatou, po níž pak stříkačku vysvětil. Kmotřenkou stříkačky
byla paní Švábenská, manželka starosty místního sboru. Paní Kateřina Švábenská
do pamětní knihy sboru při této příležitosti napsala: „Jest mně potěšením, že jsem
byla poctěna, bych se co kmotra ujala tohoto sboru, proto jest mým přáním, by
tento spolek blahodárnou činností prospíval, svorně dlouhá léta vytrval k tomuto cíli, Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci kráčel. Kateřina Švábenská, v Hostěnicích
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dne 15. července 1906.“ Po slavnostním ceremoniálu následovala praktická ukázka funkce stříkačky. Uvedena byla do chodu během 1 min., což byl vynikající čas
a sbor byl župním náčelníkem pochválen. Po skončení slavnosti pochodovaly přítomné sbory na výletní místo „do smrčků“ a večer do hospody, kde sláva pokračovala zábavou. Zejména pak hasiči vyčerpaní odpoledním cvičením se vyznačovali
nekonečnou žízní. Hasičský sbor v Hostěnicích pak vyvíjel velkou aktivitu, zúčastnil se řady zásahů při požárech v obci i v okolí.
Chloubou dobrovolných hasičů z Hostěnic je dřevěný kříž, který stojí na kopci
nad obcí. Hostěnice nemají kostel, ale krásnou kapli v lese, navrženou slavným architektem Santinim, takže když přemýšleli, co ke 100 výročí hasičů udělat, dohodli
se, že postaví naproti na kopci dubový pětimetrový kříž. Pod ním mají postaveného také sv. Floriánka. Místo totiž zkrášlili a kříž postavili vlastními silami.
Hostěnice jsou malebnou obcí v okrese Brno-venkov, nedaleko Brna. První písemná zmínka o Hostěnicích pochází z roku 1371. Celkem počet obyvatel k 31. 12.
2015 je 708 z toho je 72 hasičů - 47 mužů a 25 žen.
David Dvořáček,
zveřejněno na www.pozary.cz

Hostěnické vzpomínání
Hostěnice před čtyřiceti lety
Psal se rok 1976 a v Hostěnicích se měnilo vyučování v místní škole . Už rok před
tím byl do školy v Pozořicích převeden pátý postupný ročník a v Hostěnicích zůstala
jedna třída s dětmi od 1. do 4. ročníku. Od následujícího roku už pak chodily všechny děti ( i prvňáčci) do školy v Pozořicích. Poslední učitelkou na škole v Hostěnicích
byla paní učitelka Adamová, která bydlela ve školním bytě zdejší školy i s rodinou.
Neměnilo se ten rok jen vyučování ve zdejší škole, ale skončila i samospráva obce,
která od podzimních voleb přešla pod MNV Pozořice. Pod správu místního národního výboru v Pozořicích přešly kromě Hostěnic i Vin. Šumice, Kovalovice a Sivice.
V podzimních volbách t. r. se už volili poslanci do pléna MNV Pozořice a jejich
počet pro jednotlivé obce byl odvozen podle počtu obyvatel. Pro Hostěnice bylo
stanoveno 6 poslanců. Dne 14. 10. 1976 se v sále pohostinství konala předvolební
schůze občanů, na které poslední předseda MNV Hostěnice Antonín Boudný zhodnotil uplynulé volební období a přítomní občané byli seznámeni s kandidátkou
do MNV Pozořice. Pro zajímavost uvádím, že na schůzi bylo přítomno také cca 50
vojáků z hostěnických kasáren, kde v té době probíhal výcvik nováčků.
Samotné volby se uskutečnily 22. 10. 1976. Na požádání MNV Pozořice vyhrávala
hudba JZD Pozořice u volebních místností a to v obcích: Pozořice, Sivice, Tvarožná,
Podolí, Vin. Šumice, Kovalovice, Hostěnice a Ochoz. Kapela měla zamluven oběd
„U Votrubů“ v Ochozi. V souvislosti s volbami bylo i v tomto roce vydáno mnoho
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„opatření“, aby se předešlo narušení průběhu voleb. Mezi ně patřil zákaz prodeje
a nalévání alkoholu. Když kapela „U Votrubů“ zasedla, přišel tehdejší vedoucí Antonín Votruba, položil na stůl litr Becherovky s tím, že je to pro kapelu za zahrání a to
zdarma, protože se alkohol nesmí prodávat, a protože má zákaz i nálévat, tak nalít
si musíte sami, řekl, a dodržel tak tento zákaz ve všech směrech a kapela si přesto
připila, ani ne tak na zdar voleb, ale na zdraví pana Votruby.
Po volbách už záležitosti obcí řešil nový MNV Pozořice, jehož předsedou se stal
pan Bohuslav Benda ze Sivic a místostarostou pan Václav Neveselý z Hostěnic. MNV
Pozořice měl 12 komisí, a to plánovací, finanční, bytovou, cest. ruchu, dopravy, výstavby, vod. a les. hospodářství, kulturně školskou, sociálně zdravotní, veřejného
pořádku, tělovýchovy a mládeže a výbor lidové kontroly. V jednotlivých obcích pak
byly zvoleny občanské výbory, které se měly starat o problémy obce a zprostředkovávat styk s MNV.
Jaké byly další události v tomto roce ?
V Hostěnicích se staví domy s rovnou střechou v bývalém „Sadě osvobození“
na Kandii.
Došlo ke sloučení JZD V. Šumice, Pozořice, Hostěnice, Kovalovice a připravovalo se sloučení s dalšími JZD (Sivice, Tvarožná, Mokrá, Podolí, Ochoz, Kanice, Babice).
Čsl. červený kříž v Hostěnicích pořádal ples, (předsedkyně byla Anna Vašíčková).
Český svaz chovatelů v Hostěnicích ukončil po pěti letech činnost a uspořádal
na závěr pro členy i další občany zájezd na Safari do Dvora Králového (předseda
byl B. Mazánek).
Na sjezdu Okresního výboru KSČ byl prvním tajemníkem OV KSČ Brno-venkov
zvolen Jaromír Kratochvíl z Hostěnic (přistěhoval se do Hostěnic v r. 1971).
Byl stanoven příděl hnědého uhlí na rodinu a to 25 q. Není dost energie a fabriky
zastavují kvůli el. energii práci na 1 hod. ve směně. Říkalo se tomu „plošné vystoupení“ a nařízená výluka se týkala všech provozoven, kromě nemocnic a havarijních
provozů. Problémy jsou i s plynem, nepovolují se další plynové přípojky. V obchodech je málo masa.
Sbor pro občanské záležitosti organizuje „Vítání občánků“ (dva chlapci a děvče).
Knihovnicí v Místní lidové knihovně se stala PhDr. Milena Trávničková.
Dne 27. 6. se konala oslava 70. výročí založení hasičského sboru v Hostěnicích.
Místní hasiči mají v té době k dispozici T 805 s přívěsnou motorovou stříkačkou
a předsedou hasičů je B. Motal.
30. 7. začaly v Hostěnicích žně. Několik kombajnů během tří dnů sklidilo obilí jak
z polí JZD, tak i z polí záhumenkářů. Velké sucho nepříznivě ovlivnilo úrodu obilí
i brambor a ovoce.
V neděli 29. 8. byla v kostele v Pozořicích udílena svátost biřmování.
S koncem roku odešel do důchodu poslední ředitel školy v Hostěnicích pan Ondřej Olšr. Od rodičovského sdružení (SRPŠ) k odchodu do důchodu obdržel dárek.
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JZD Pozořice převzalo v Praze vinárnu i s 15 zaměstnanci. Vinárna má být zásobována vínem převážně z Vin. Šumic.
Dohlížecí výbor Jednoty Hostěnice pořádal zájezd pro občany na Konopiště, Karlštejn, Orlík a na Příbram a Tábor. (předseda byl Antonín Nečas)
Babské hody se konaly v říjnu. Bylo 16 stárek.
Dne 27. 11. pořádal Myslivecký spolek Hostěnice „Poslední leč“. (předsedou byl Josef Vojáček).
24. 7. vyhrávali muzikanti ve večerních hodinách všem místním Aničkám.
Svátek sv. Anny se slavil 25. 7. mší sv. v kostele v Pozořicích za doprovodu hudby
JZD Pozořice a odpoledne se u kaple sv. Anny v Hostěnicích konala pobožnost, kam
přes špatné počasí přišlo poměrně hodně lidí. Večer se konala „Anenská zábava“.
Do náboženství se ve školním roce 1975-76 přihlásilo 53 % žáků zdejší školy. Náboženství jezdil do Hostěnic vyučovat p. Ladislav Vrbňák.
V r. 1976 zemřelo v Hostěnicích 6 obyvatel.
( ze soukromých záznamů místního kronikáře V. Dostála)

Duchovní okénko
Ohlédnutí za Světovým setkáním mládeže v Krakově
Nemohu na tomto místě nevzpomenout a nezmínit, jaké to bylo letos v létě
s mladými celého světa na setkání s papežem v Polsku. Byla by škoda to opomenout. Nicméně vylíčit dojmy je vždycky těžké, ba prakticky nemožné. Na otázku
mnohých: „Jak jste se měli?“ je obtížné hledat odpověď, zvláště pak když víte, že
taková akce má co říci všem bez rozdílu věku, a bylo by tudíž škoda odpovědět
stylem: „Jo, super!“ Vhodné svědectví může v „krakovském případě“ totiž opravdu oslovit! Ovšem popis programu jednotlivých dní i líčení mimořádných zážitků
či vnitřních pocitů je stále jen vnějším projevem mnohem hlubších „skutečností“,
které vlastně mohly takové setkání vytvořit… Potřeboval jsem po návratu delší
čas, abych vůbec mohl dešifrovat to podstatné, s čím jsem se v Krakově setkal. Nakonec je to velmi prosté: RADOST. Šlo tu o to zakusit opravdovou radost, kterou
je schopen naplno objevit snad jen mladý člověk, který si ji ještě nenechal vzít.
Na světových dnech se takových mladých lidí setkaly statisíce – nikdo je nemusel
nutit, nikdo je nemusel poučovat, nikdo je nemusel umravňovat. A nebylo to jen
díky osobnosti papeže! Už dva dny před jeho příjezdem se v parku Blognia zpívalo,
tančilo a jásalo. A nebyl v tom ani fanatismus, ani alkohol, drogy či podprahové decibely… Nebyl to protest ani demonstrace… Nebylo to na úkor někoho či něčeho,
ale naopak: Všechny to vtahovalo! Já osobně jsem to prožíval jako radost z obyčejného bytí: Protože prostě JSEM, tak mám důvod k radosti! Méně pohodlí znamenalo setkat se více se sebou, s druhými, s Bohem… Najednou byl čas! Respektive čas
plynul jinak – snad pomaleji… Přesto ale i rychleji… A víte, co mě ještě potěšilo? Že
jsem si mezi těmito mladými nepřipadal vůbec o generaci starší .
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Chcete také zakusit onu RADOST? Je to možné každému! Ona totiž není vázána ani
na Krakov, ani na přítomnost papeže, ani na tlupu mladých lidí… Je zde mezi námi
stále: Učte se jí od dětí! Všimněte si, z čeho se radují malé děti – buďte k nim v tomto směru pozorní! Dětem tuto radost přejme a mladým lidem ji nenechme vzít…
Děti nejsou hloupé a mladí lidé nejsou zlí! To jen my dospělí je takto mnohdy vidíme a tak dlouho je o tom přesvědčujeme, až se nám to skoro podaří. V Krakově mohli
mladí lidé zažít, že jsou přijati takoví, jací jsou, a že jsou na tom vlastně všichni stejně,
ať jsou z jakéhokoliv koutu světa. Mohli se radovat, přestože mezi nimi byli (a svědčili) i mladí ze Sýrie a Iráku, kteří přišli o své kamarády ve válce a zakoušejí opravdové hrůzy… Ale tady byli obklopeni svými kamarády z celého světa a tak mohli zakusit, že „parta“ Církve je mnohem větší! Bohu díky! Bohu díky za dar duchem mladého
papeže, světových dní, polských hostitelů, obětavosti organizátorů a nasazení bezpečnostních složek… A hlavně: Že má smysl radostně žít, přestože je ve světě tolik
zla! Ono totiž ve výsledku jenom takto může být toto světové Zlo přemoženo. A krakovské setkání mladých toho bylo jasným znamením a paprskem Naděje! Ještě totiž
z tohoto světa nezmizeli lidé, kteří tvoří a chtějí tvořit na světě jednu velkou rodinu!
Tak to vidím já, o generaci starší účastník krakovského setkání mladých!
P. Pavel Lacina, pozořický farář

Pozvánky
Podzim – podzimní vyrábění
Podzim je obdobím, kdy nám první mrazíky vybarví listy stromů do nádherných
barev a mění se krajina kolem nás. My často sbíráme s dětmi různé přírodniny - kaštany, žaludy, které rádi nosíme lesní zvěři do krmelců a nejen z nich si vytváříme
podzimní dekorace a zdobíme naše domovy. I když podzim znamená pro mě to,
že se z venku a hřiště přesuneme domů, kde se děti budou poměrně hodně nudit
a pouštění draka kvůli povětrnostním podmínkám není tak časté (na kopečku fouká
více), nabízí nám zároveň bezvadné náměty pro různá tvoření. Proč si tedy společně
neudělat podzimní dílničku pro dospělé a děti, vytvořit si věnce na dveře a dekorace k domu z listí, trávy, šípků, šišek i jeřabin, vřesů, podzimních květin i exotiky……
Podzimní dílnička bude v neděli 9.10. od 16.00 hod. v klubovně, v případě většího zájmu v OC. Materiál bude zajištěn po tel. domluvě – dráty, košíky, korpusy,
vřesy, exotika, přírodniny, stuhy ………
Kontakt: Jitka Vaňáčková, tel: 607 592 511

Rybářský spolek Hostěnice
vás zve na prodej kaprů na objednávku, který se uskuteční ve dnech 22.
a 23. 12. 2016 u Obecního úřadu Hostěnice.
Kontakt pro objednávky: pan Richard Pojer, tel: 608 781 462
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PODZIMNÍ BAZÁREK HOSTĚNICE
PRODEJ:
Pátek 7.10.2016 15-19 hod.
Sobota 8.10.2016 9-12 hod.
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 - brusle, lyže, sáňky, snowboardy, helmy...,
těhotenská móda, hračky, kočárky, židličky, postýlky, potřeby pro děti, apod.
příjem zboží do komise: út 4. 10., st 5. 10. 2016 17-19 hod.
v OC (vedle obchodu na návsi) nebo dle domluvy
Jitka Vaňáčková 607 592 511
výdej neprodaného zboží: po 10. 10. 2016 17-18.30 hod
v RC Broučci nebo dle domluvy.
Formuláře k popisu zboží budou k vyzvednutí v RC Broučci v Hostěnicích
nebo si o ně napište na mail: jitka.vanackova@email.cz

Aktualizovaný přehled volnočasových aktivit v obci Hostěnice
pro školní rok 2016/2017
Pondělí:

14:00 – 16:00
16:30 – 18:00

Ping pong - senioři
Paravoltiž

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

Hra na flétnu – začátečníci
Hra na flétnu – pokročilí
Hra na flétnu – tatínci
Aerobic/step aerobic

tělocvična MŠ
farma u Čapků/
tělocvična Brno-Juliánov
RC Broučci
RC Broučci
RC Broučci
tělocvična MŠ

Úterý:

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

Klub rodičů s dětmi
Cvičení pro předškolní děti
Keramika pro všechny
Power yoga
Power yoga

RC Broučci
tělocvična MŠ
klubovna
tělocvična MŠ
tělocvična MŠ

Středa:

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

Ping pong – senioři
Cvičení – seniorky
Skaut – skauti, vlčata a světlušky
Angličtina - dospělí
Trampolíny/kruhový trénink
Ping pong – dospělí

tělocvična MŠ
tělocvična MŠ
klubovna
RC Broučci
tělocvična MŠ
Občanské centrum
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Čtvrtek:

09:00 – 12:00
16:30 – 18:00

Klub rodičů s dětmi
Paravoltiž

15:00 – 15.45
15:45 – 16.30
16:45 – 17.30
17:00 – 18:30
19:00 – 20:00

Angličtina pro děti – 1. rok
Angličtina pro děti – 2. rok
Angličtina pro děti – 3. rok
Skaut – benjamínci
Posilování pro ženy

RC Broučci
farma u Čapků/
tělocvična Brno-Juliánov
MŠ
MŠ
MŠ
klubovna
tělocvična MŠ

Pátek:

13:00 – 15:00
18:00 – 19:00
18:00 – 20:00
19:30 – 20:30

Ping pong – senioři
Kroužek ručních prací pro všechny
Spolek přátel sportu Hostěnice
Kruhový trénink – ženy

tělocvična MŠ
RC Broučci
hřiště
tělocvična MŠ

Neděle:

19:00 – 20:00

Kruhový trénink – muži

tělocvična MŠ

Mladí hasiči SDH – termíny dle aktuální domluvy

Výběr kroužků pro děti v Pozořicích ve školním roce 2016–17:
ZŠ Pozořice (podle www stránek školy):
Kuchtění pro 1. – 5. roč
Sportík pro 1. – 5. roč.
Rukodělky pro 5. – 9. roč
Moderní balet pro 5. – 9. roč
Kynologický kroužek pro 5. – 9. roč
Včelařský kroužek pro 1. – 9. roč
Zdravotní TV pro 7. - 9. roč
Míčové hry pro 5. – 9. roč.
Komunikační němčina pro 7. – 9. roč.
Astronomie pro 1. – 5. roč.

Út
St
Út
Po
Po
St
Pá
Po
St
Po

Pozořice Orlovna:
Folklórní soubor Orlík přípravka pro děti od 4 let
školní děti
Zdravotní cvičení pro děti 1. – 5. tř.

Po 16.30 hod
Po 15.30 hod
St 17 – 17.45 hod

15.15 – 16 hod
15.15 – 15 hod
14.30 – 16 hod
15.15 – 16 hod
14 – 15.30 hod
15 – 16 hod
14 – 15 hod
14.15 – 15.15 hod
15 – 16 hod
15.15 – 16 hod

Výuka náboženství:
podrobnosti k dispozici na www.farnostpozorice.cz nebo u paní katechetky Moniky Hoffmannové, mob. 604 840 376.
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Výběr kroužků pro děti v Mokré ve školním roce 2016–17:
ZŠ Mokrá:
Aerobic pro 2.–5. ročník
Dopravní výchova pro 4. ročník
Florbal pro 1.–6. ročník
Florbal pro 7.- 9. ročník/chlapci
Gymnastika I, II pro 2.–5. ročník
Pěvecký sbor pro 1.–2. ročník
Pěvecký sbor pro 3.–8. ročník
Přírodovědný kroužek I.
Přírodovědný kroužek II.
Sportovní hry 3.–5. ročník
Bojové sporty začátečníci
Bojové sporty pokročilí
Elektrokroužek pro 1. stupeň
Vědecké pokusy
Deskovky pro 1.–5. roč.
Koumálek 1.–2. roč.
Koumálek 2.–4. roč.
Mokré tlapky I, II a III

Po 13.30 –14.30
ZŠ
Út 13.30 –13.45
ZŠ
Pá 13.30 –16. 00
ZŠ
St 16
–17 hod
ZŠ
Út 15.15 –16.45
ZŠ
Út 12 –13 hod
ZŠ
Út 14 –15 hod
ZŠ
Čt 12
–13 hod
ZŠ
Čt 13
–14 hod
ZŠ
St 15.15 –16 hod
ZŠ
Po 16 –17 hod
Po 17 –18 hod
Po 14 –15 hod
Čt 15
–16 hod
Út 12.45 –13.45 hod
Út 14.45 –15.45 hod
Út 13.45 –14.45 hod
Út 12 –15.45 hod (každá kateg. 60 min)

Knihovna Mokrá:
Knihovnický kroužek pro děti 2.- 5. roč. Po 14–15 hod.
FC Mokrá – Horákov – fotbal pro chlapce i dívky:
Mladší děti – začátečníci od 5 – 6 let ČT 16.30 hod, trenér Martin Černoch, tel.
603 402 243
Starší děti – cca od 9 let Út a Čt od 16.30 hod, trenér František Mikulášek, tel.
737 285 023
Knihovna Mokrá zve na besedu se spisovatelkou Petrou Dvořákovou, nositelkou ceny Magnesia Litera, která se bude konat 10. listopadu od 17 hod.

Přehled akcí
Říjen

7. 10. – 8. 10. Bazárek dětského oblečení – v „OC“
7. 10.
Kácení máje – zábava od 20.00 hod. v restauraci U Stupárků, hraje Kulomet
9. 10.
Podzimní dílnička od 16.00 hod. v klubovně/„OC“
14. 10.
Dýňování – od 17.00 hod. na návsi
???
Sběr železného šrotu
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Listopad 6.11.

5.11.
17.11.
26.11.

Prosinec 23.12.
25.12.
31.12.

Vystoupení divadelní společnosti Koráb pro děti
v restauraci U Stupárků
od 15.00 hod. – „Tři prasátka“
Rock Beer Fest – v „OC“
Lampionový průvod
Prasátko – turnaj ve stolním tenise v sále restaurace
U Stupárků
Zpívání u Vánočního stromu na návsi s živým Betlémem
Štěpánská zábava v sále restaurace U Stupárků
Silvestrovský běh do vrchu

Inzerce
KADEŘNICE DO DOMU
Nemáte čas chodit do kadeřnictví?
Řešení pro Vás – Kadeřnice do domu.
Návštěvu lze domluvit i na víkendy, svátky, večerní hodiny.
Tak, aby čas vyhovoval Vám.
Příjemné ceny, stříhání, barvení, melír, účesy, aj.
Petra Novoborská, Hostěnice 277, tel: 774 545 460
Těším se s Vámi na viděnou.

Obsah
Slovo starostky ..........................................................................................................................
Děti zpovídají .............................................................................................................................
Co se událo .................................................................................................................................
Informace obce a obecního úřadu ....................................................................................
Společenská rubrika ................................................................................................................
Školství .........................................................................................................................................
Z činnosti organizací ...............................................................................................................
Píše se o nás ................................................................................................................................
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Pro případné další informace volejte E.ON Zákaznickou linku 800 77 33 22 nebo navštivte stránky www.eon-distribuce.cz.

V případě, že stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám, osloví vás zástupce E.ON Distribuce, a.s., formou dopisu, kde budou uvedeny
informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady E.ON Distribuce, a.s.
Za nesplnění zákonných povinností majitelů či uživatelů nemovitostí ořezat popř. odstranit stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečný a spolehlivý
provoz distribučních zařízení může příslušné vlastníky či uživatele formou sankcí postihnout Energetický regulační úřad.

ODSTRANĚNÍ A OŘEZ DŘEVIN PROVÁDĚJTE, PROSÍM, PRŮBĚŽNĚ

Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, může být prováděna pouze se souhlasem
společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., a to za podmínek pro tuto práci stanovených.

U vedení nízkého napětí (400/230 V) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 1 m,
u vedení vysokého napětí (22 kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 2 m,
u vedení velmi vysokého napětí (110 kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 3 m,
v lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí povinni umožnit zaměstnancům společnosti E.ON Distribuce, a.s., či jím zmocněných
zhotovitelů, udržování volného pruhu pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení.

Bezpečná vzdálenost – veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů.
K vodičům se nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit ani nástroje ani ořezávané větve při pádu.

Ochranné pásmo u napětí od 1 kV do 35 kV je vymezeno vzdáleností 7 m a u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče na obě strany.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.

Odstranění nebo ořez dřevin musí být proveden ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. – „energetický zákon“ a ČSN EN 50341
a ČSN EN 50423 - „Elektrická venkovní vedení s napětím…“, podle níže uvedeného výpisu z citovaných předpisů.

Na základě § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků)
o odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM ČI UŽIVATELŮM NEMOVITOSTÍ (POZEMKŮ)
na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.

Stanˇ se
soucástí
ˇ našeho týmu

EĄƐƚƵƉŶşďŽŶƵƐϭϬ͘ϬϬϬ͕ͲĂǎϭϱ͘ϬϬϬ͕Ͳ<ē*
EĂďşǌşŵĞ

DǌĚĂƵŶĄƐǌĂϳͬϮϬϭϲ **

ŵůĂĚǉƉŽŚŽĚŽǀǉŬŽůĞŬƟǀ
ŬŽůĞŬƟǀŶĂϭ͘ŵşƐƚĢ
ŵŽǎŶŽƐƚƌǇĐŚůĠŚŽĮŶĂŶēŶşŚŽƌƽƐƚƵ
ŶĞǌŬƵƓĞŶĠǌĂƵēşŵĞ

PĞŬĂƎͬŬĂ/͗ĂǎϮϰ͘ϰϲϬ͕Ͳ<ē

ΎďůŝǎƓşŝŶĨŽƌŵĂĐĞŶĂǀĞĚĞŶşƐƉŽůĞēŶŽƐƟƉĞŬĂƎƐƚǀşDĂŬŽǀĞĐƐ͘ƌ͘Ž͘
ΎΎĚůĞĚŽůŽǎĞŶĠŚŽƉƌƽŵĢƌƵǀǇƉůĂĐĞŶĠŚƌƵďĠŵǌĚǇǌĂ
ϳͬϮϬϭϲǀĞǀǉƌŽďĢ

WĞŬĂƎͬŬĂ//͗ĂǎϮϲ͘Ϭϯϰ͕Ͳ<ē
ĢůŶşŬ͗Ăǎϭϳ͘ϭϬϲ͕Ͳ<ē
н^ƚƌĂǀĞŶŬǇǀŚŽĚŶŽƚĢϭϬϬ͕Ͳ<ēͬĚĞŶŶĢ
н^ůĞǀĂƉƌŽǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐĞŶĂƉĞēŝǀŽϯϴй

Rádi byste vedeli
ˇ ˇ více? Pište na info@pekarstvimakovec.cz
nebo volejte na 733 180 498 (7:00 - 15:00).

Seženˇ si kolegu!
:ĞĚŶŽƌĄǌŽǀǉďŽŶƵƐϯ͘ϬϬϬ͕ͲĂǎϱ͘ϬϬϬ͕Ͳ<ē *
ΎďůŝǎƓşŝŶĨŽƌŵĂĐĞŶĂǀĞĚĞŶşƐƉŽůĞēŶŽƐƟƉĞŬĂƎƐƚǀşDĂŬŽǀĞĐƐ͘ƌ͘Ž͘
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Třicet let trvání sboru – r. 1936

S náčelníkem Vintrem – r. 1938

 Cvičení dětí z MŠ

s paní Trávníčkovou


Mše u kaple sv. Anny
 Hostěnický kotlík
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