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CHLAPSKÉ HODY 2015

Velikonoční tvoření

Oslava Dne Země
a pálení čarodějnic

Sraz veteránů

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
srdečně Vás všechny zdravím při četbě letního vydání Hostěnického zpravodaje.
Konečně jsou tu prázdniny, kterých se už děti nemohly dočkat, a doba dovolených,
snad pro mnohé i doba odpočinku.
S teplým počasím přichází i doba práce na zahrádkách a v okolí našich domů.
Děkuji všem, kteří se o své nejbližší okolí staráte a zvelebujete ho. Je to pak příjemná
podívaná při procházce Hostěnicemi na rozkvetlé truhlíky, předzahrádky, posečené
trávníky a zametené chodníky.
V minulých dnech jsme si připomenuli 70. výročí od ukončení 2. světové války.
Samotné Hostěnice byly osvobozeny 29. 4. 1945. K tomuto tématu se dočtete také
v článku o bojích v okolí Hostěnic, kde významnou roli sehrála sovětská zpravodajská skupina G. S. Žukova a paraskupina Wolfram.
V současnosti nás čeká postupná realizace naplánovaných investičních akcí pro
rok 2015 odvíjející se od možností našeho rozpočtu a přidělených dotací.
Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel celkové rekonstrukce hasičské
cisterny Tatry 815 CAS32 pro naši výjezdovou jednotku SDH, jejíž financování bude zajištěno z dotace Ministerstva vnitra, rozpočtu Jihomoravského kraje a rozpočtu Obce.
Kromě oprav, rekonstrukcí a obdobných investičních akcí probíhá jednání mezi
obcí a developerem o převodu pozemků, stavby komunikace a inženýrských sítí
v lokalitě Záhumenková. Snažíme se o to, aby převod a následná realizace dokončení stavby cesty byla možná co nejdříve.
Jak jste jistě zaznamenali, příchod prvního tropického víkendu znamenal opět
nedostatek pitné vody a tedy nutnost vodu navážet. V těchto dnech již máme zapojený nový vrt do systému místního vodovodu a doufejme, že toto posílení pomůže
pokrýt zvýšenou potřebu pitné vody našich občanů. Nicméně i všechny zdroje pitné vody dohromady, které má Obec k dispozici, nemohou pokrýt vícedenní nadstandardní odběr pitné vody, protože jsme limitováni objemem nádrží vodojemů.
Proto Vás opět žádám o šetrné zacházení s pitnou vodou z obecního vodovodu
a zejména o promyšlené napouštění bazénů a vůbec zvážení nutnosti zavlažovat
trávníky pitnou vodou. Těm, kteří opravdu s vodou v těchto krizových dnech šetří,
patří velký dík, protože díky nim i nám ostatním může téct pitná voda z kohoutku.
Společenský i sportovní život v naší vesnici opět kvete a o konkrétních akcích se
můžete dočíst dále ve Zpravodaji. Všem organizátorům děkuji za jejich volný čas
věnovaný ve prospěch aktivního života na venkově a přeji si, aby i nadále bylo v Hostěnicích pořád živo tak, jak tu je. Komunitní duch obci dokáží vdechnout pouze
aktivní jednici, kteří jsou schopni přimět ostatní k nečekaným výkonům a aktivitám.
Všem školákům a školáčkům přeji krásné prázdniny plné dobrodružství a dospělým
příjemné strávení chvil při odpočinku, s knihou na dece či při sklence dobrého vína.
Slunečné dny Vám přeje Eva Karásková
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Rozhovor s odbornou referentkou OÚ Hostěnice – paní Růženou
Debnárovou
Jaká je práce na úřadě?
Je to především práce s lidmi, pro lidi a také o lidech. Je to práce zajímavá, někdy
náročná, ale také přijdou i milé a zábavné okamžiky.
Co je náplní Vaší práce?
Agenda je docela rozmanitá, jedná se o spisovou službu, datové schránky, vedení evidence obyvatel, správu a vybírání místních a správních poplatků, ověřování
listin a podpisů, vydávání ověřených výpisů z CzechPoint, správní řízení, přípravu
zasedání a zápisy ze zasedání zastupitelstva obce, hlášení místního rozhlasu, atd.,
ani si na všechno nevzpomenu.
Jaké jsou Vaše koníčky?
Ráda vařím a také peču, pěstuju kytičky, něco si přečtu a také ráda cestuji.
Jak dlouho žijete v Hostěnicích?
Ani se mně tomu nechce věřit, ale letos na podzim to bude 31 let.
Co se Vám líbí na životě v Hostěnicích?
Moje první cesta do Hostěnic autobusem přes Ochoz a všechny ty zatáčky byla
celkem děsivá, říkala jsem si, kam to vlastně jedu? Ale ta příroda, lesy a klid, pasoucí se srnky za plotem, prostě krása. Postupem času se toho hodně změnilo, ale to
je trend dnešní uspěchané doby a člověk si na všem musí najít to dobré. Celkově
vzato, v Hostěnicích se mně líbí.
Jak jste se dostala k práci na úřadě?
Už když po revoluci začal po letech fungovat obecní úřad v Hostěnicích, byla
jsem oslovena tehdejším starostou, jestli bych nechtěla na úřadě pracovat. Zdravotní důvody mně to tenkrát nedovolily, ale v roce 1999 jsem dostala znovu nabídku a od té doby na úřadě pracuji.
Tentokrát se ptal Michal Auda

Co se událo v naší vesnici
1) Bioodpad
Kontejnery na bioodpad jsou umístěny na třech sběrných místech, u areálu ČOV
Na Pastviskách, u objektu samoobsluhy a v parčíku U Baršů. Žádáme občany o jejich využívání a umisťování bioodpadu do kontejnerů bez igelitových pytlů. Ty se
dají snadno umístit po jejich vyprázdnění do přilehlých kontejnerů na plasty.
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2) Úprava zvoničky
Akce „Stavební úpravy a obnova nemovité kulturní památky, zvonice v Hostěnicích“ probíhá pod dohledem zástupců orgánů památkové péče, čímž se poněkud
zpomaluje samotná realizace opravy. V současnosti je již provedena oprava fasády,
očištění krytiny, vybourání dlažby uvnitř zvoničky, oprava vnitřních omítek, nátěr
fasády, úprava dveří vložením skleněné tabule z bezpečnostního skla. Probíhají
pravidelně kontrolní dny.
3) Nový vodní zdroj HO-1-13
Pro zapojení nového vrtu HO-1-13 v Napajedlích do systému obecního vodovodu byl Krajskou hygienickou stanicí schválen Provozní řád, je tedy možné vodu
z nového zdroje pouštět do systému.
V polovině června byly seřízeny oba dva vrty v Napajedlích tak, aby se střídaly
v časových intervalech a byly schopny dávat dostatek vody i v suchých dnech.
První suchý a parný víkend 5.–7. 6. 2015 byla opět velmi nadstandardní spotřeba
pitné vody, proto bylo nutné vodu dovážet. Prozatím to byl jediný dovoz vody.
4) Objekt samoobsluhy
• nové vchodové dveře
Byly nainstalovány nové vchodové dveře do víceúčelového objektu samoobsluhy a následně bude upravováno nejbližší okolí. Postupné zvelebování tohoto
prostoru se bude odvíjet od finančních možností obce.
• klimatizace
Bylo provedeno posílení klimatizačního systému v samoobsluze, současná
klimatizace nedokáže v teplých dnech vychladit prostor tak, aby byly potraviny
v adekvátním prostředí.
5) Úprava okolí mateřské školy
Během prázdnin dojde k provedení úprav okolí mateřské školy v Hostěnicích
včetně úpravy přístupové cesty k objektu, terénní úpravy hřiště a opravy vedlejších
budov, které budou sloužit jako zázemí pro mateřskou školu. Do výběrového řízení
se přihlásily tři firmy. Firma nabízející nejvýhodnější cenu nakonec z výběrového
řízení odstoupila z kapacitních důvodů, proto byla vyzvána druhá firma v pořadí,
STAVBY TINKA, s.r.o. z Pozořic, se kterou byla podepsána Smlouva o dílo.
V rámci úprav dojde i k výměně nevyhovujících dětských hracích prvků za nové
a doplnění nových prvků do terénního zlomu po odstranění cihelné zídky mezi
dvěma chodníčky před budovou školky.
6) Převod komunikace Záhumenková
Ve věci komunikace v lokalitě Záhumenková je Obec právě v procesu uzavření darovacích smluv s panem Třískou (investor této lokality) na převod stavby komunikace včetně inženýrských sítí a pozemků pod komunikací a souvisejících úkonů, které
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povedou k převodu vlastnických práv. To vše z důvodu dokončení stavby této komunikace, kterou tento investor není ochoten/schopen dokončit a Obec se rozhodla do
této akce vstoupit a komunikaci po uskutečnění převodu vlastnických práv dokončit.
7) Oprava fasády kostela v Pozořicích
Hostěnice náleží do farnosti Pozořice. Z tohoto titulu by nám neměl být lhostejný stav pozořického kostela. Letos se konečně podařilo pozorské farnosti začít
s rekonstrukcí první etapy opravy fasády kostela.
V roce 2014 zpracovala farnost Pozořice projekt, který zahrnuje opravu fasády
a oken kostela. Vzhledem k obrovské finanční náročnosti tohoto díla (cca 10 000
mil. Kč) plánuje farnost rozdělit opravu na několik etap, do let 2015-18. V letošním
roce se podařilo farnosti zařadit kostel do programu „Záchrany architektonického
dědictví” a díky tomu dostane z ministerstva kultury dotaci 600.000 Kč. I díky příspěvkům obcí farnosti se mohla oprava zahájit již v tomto roce.
Letos bude realizována oprava levé vstupní věže, v roce 2016 je plánováno dokončení opravy fasády celého průčelí a pravé věže. Během prvních dvou let se proinvestuje téměř 3,5 mil Kč.
Stavba byla zahájena začátkem června 2015.
Farnost Pozořice nás všechny tímto žádá o finanční podporu stavby,
číslo účtu: 173885580/0300.
8) VIVO Connection – optický kabel
Firma Vivo Connection spol. s r.o., Šlapanice, provádí v našem katastru pokládku
optického kabelu na základě vydaného územního rozhodnutí. Samotná realizace
pokládky se pozastavila z důvodu nedořešení vlastnických práv. Stavba je plně
v režii firmy, přesto Obec doufá v rychlé dořešení této nepříjemné situace i vzhledem k tomu, že zprovoznění vysokorychlostního internetu i soudobé kabelové
televize nabídne občanům srovnatelné podmínky, jako mají v tomto ohledu lidé
ve větších obcích a městech.
Za Obec Hostěnice Eva Karásková

Informace obce a obecního úřadu
Výpis usnesení ze zasedání ZO Hostěnice konaného dne 26. 3. 2015
Přijatá usnesení:
usnesení číslo 14/2015
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 2/2015 pana
Ing. Václava Čapku a pana Ing. Bořivoje Srbu, zapisovatelku zápisu paní Růženu Debnárovou.
4
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usnesení číslo 15/2015
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání číslo
2/2015:
1. Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu
zasedání)
2. Kontrola úkolů
6/1/2015 Žádost o.s. Hosten o prodloužení nájemní smlouvy o nájmu obecních
nebytových prostor pro provoz RC Broučci v objektu samoobsluhy č.p. 159
3. Rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 2/2015
4. Odkoupení CAS 32-T815- pro JSDH Hostěnice
5. 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
6. Dotační program „Podpora rozvoje v oblasti kultury, sportu a spolkové činnosti
v roce 2015“
7. Žádost spolku žen o finanční dotaci
8. Žádost o prodej částí pozemků v majetku Obce Hostěnice, p.č. 404/1 a 396/2,
k.ú. Hostěnice
9. Jednoduché pozemkové úpravy – informace
10. Informace o podaných žádostech o dotace
11. Informace občanům
12. Různé
usnesení číslo 16/2015
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje Nájemní smlouvu s o.s. Hosten na prostory RC Broučci v objektu samoobsluhy č.p. 159 na dobu určitou v trvání na dobu
5 let, za nájemné ve výši 200 Kč za rok.
usnesení číslo 17/2015
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočtové opatření obce Hostěnice
číslo 2/2015, rozpočet bude na straně příjmů navýšen o částku 700,- Kč, na straně
výdajů bude navýšen o částku 700,- Kč (příloha č. 3 zápisu číslo 2/2015).
usnesení číslo 18/2015
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje odkoupení Tatry T815-2P 17 6x6 CAS
32, rok výroby 1990, od firmy FABOK spol. s r.o. se sídlem Husovo náměstí 10, 25087
Mochov, Praha - východ za cenu 450 000,- Kč bez DPH.
usnesení číslo 19/2015
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku číslo
1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Hostěnice. Zároveň ruší obecně závaznou vyhlášku číslo 9/2005 o nakládání
s komunálním odpadem na území obce Hostěnice. Tato vyhláška nabývá účinnosti
patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.
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usnesení číslo 20/2015
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí dotační program „Podpora rozvoje v oblasti kultury, sportu a spolkové činnosti v roce 2015“.
usnesení číslo 21/2015
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje finanční dotaci pro Spolek žen na rok
2015 ve výši 5000,- Kč.
Nepřijaté usnesení
usnesení číslo 22/2015
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje zveřejnění záměru obce Hostěnice dle
zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích § 39 odst. 1) prodat část pozemků p.č. 404/1
a 396/2 v k.ú. Hostěnice, který se nachází v místí části obce Lhotky.

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice č. 3/2015
konaného dne 14. 5. 2015
Přijatá usnesení:
usnesení číslo 23/2015
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 3/2015 paní
Renatu Konvalinkovou a pana Ing. Bořivoje Srbu, zapisovatelku zápisu paní Růženu
Debnárovou.
usnesení číslo 24/2015
ZO Hostěnice schvaluje následující program zasedání číslo 3/2015:
1. Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu
zasedání)
2. Kontrola úkolů
4/2/2015 Odkoupení CAS 32-T815 - pro JSDH Hostěnice
3. Rozpočtové opatření číslo 3/2015
4. Rozpočtové opatření číslo 4/2015
5. Schválení závěrečného účtu obce Hostěnice za rok 2014
6. Schválení účetní závěrky obce Hostěnice k 31. 12. 2014
7. Schválení účetní závěrky Příspěvkové organizace MŠ Hostěnice k 31. 12. 2014
8. Prodloužení smlouvy o kontokorentním úvěru u České spořitelny a.s.
9. Schválení způsobu přezkumu hospodaření obce
10. Žádost o dotaci – SDH Hostěnice – pořádání Chlapských hodů
11. Přistoupení obce Hostěnice k Dobrovolnému svazku obcí Šlapanicko
12. Žádost o změnu podoby kiosku - záměr pana Pavlíčka a pana Holuba
13. Schválení smlouvy o dotaci: JMK – Program rozvoje venkova 2015: Úprava okolí
a dětského hřiště MŠ v Hostěnicích
6
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14. Schválení smlouvy o dotaci: JMK – Požární technika a věcné prostředky pro
JSDH: Technické zhodnocení CAS 32 – T 815 pro JSDHo Hostěnice
15. Schválení smlouvy o dotaci: JMK – Prorodinná politika: Podpora aktivního života seniorů
16. Podmínky individuálních žádostí o dotaci
17. Informace občanům
usnesení číslo 25/2015
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočtové opatření číslo 3/2015 rozpočet bude na straně příjmů navýšen o částku 278 400,- Kč, na straně výdajů bude
navýšen o částku 278 400,- Kč (příloha č. 3 zápisu číslo 3/2015).
usnesení číslo 26/2015
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočtové opatření číslo 4/2015, dochází pouze k přesunu mezi paragrafy, rozpočet bude na straně příjmů navýšen
o částku 0,- Kč, na straně výdajů bude navýšen o částku 0,- Kč (příloha č. 4 zápisu
číslo 3/2015).
usnesení číslo 27/2015
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje celoroční hospodaření obce Hostěnice
a závěrečný účet obce Hostěnice za rok 2014 včetně zprávy o přezkumu hospodaření obce bez výhrad.
usnesení číslo 28/2015
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje účetní závěrku obce Hostěnice sestavenou k 31. 12. 2014 bez výhrad.
usnesení číslo 29/2015
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
MŠ Hostěnice sestavenou k 31. 12. 2014 bez výhrad.
usnesení číslo 30/2015
ZO Hostěnice schvaluje převedení hospodářského výsledku Příspěvkové organizace MŠ Hostěnice za účetní období 2014 v celkové výši 46 371,39 Kč.
usnesení číslo 31/2015
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním
úvěru u České spořitelny a.s. ve výši 300 000,- Kč.
usnesení číslo 32/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 Jihomoravským krajem.
usnesení číslo 33/2015
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje dotaci SDH Hostěnice na akci Chlapské
hody na zaplacení dechové hudby Záhořané ve výši 20 000,- Kč.
usnesení číslo 34/2015
Zastupitelstvo obce Hostěnice na základě § 84, odst. (2), písm. e) zákona č.
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128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
založení Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko a Smlouvu o zřízení Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko. Dále deleguje podle § 84, odst. (2), písm. f) zákona č.
128/2000 sb. o obcích, zástupce obce paní Mgr. Evu Karáskovou, starostku obce,
a jejího náhradníka pana Ing. Bořivoje Srbu, místostarostu obce, na jednání valné
hromady.
usnesení číslo 36/2015
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z programu rozvoje venkova 2015 na úpravu okolí a dětského hřiště v mateřské škole Hostěnice ve výši 200 000,- Kč.
usnesení číslo 37/2015
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na Požární techniku a věcné prostředky pro JSDH: Technické zhodnocení CAS 32 – T 815 pro JSDHo Hostěnice ve výši 1 000 000,- Kč.
usnesení číslo 38/2015
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje smlouvu o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na Podporu aktivního života seniorů (exteriérové posilovací stroje
pro seniory) ve výši 30 000,- Kč.
usnesení číslo 39/2015
ZO Hostěnice schvaluje podmínky pro schvalování individuálních žádostí o dotace z rozpočtu obce Hostěnice:
Individuální žádosti, které nespadají do vyhlášených dotačních titulů obce, budou podléhat rozhodnutí starostky obce do výše dotace 5000,- Kč včetně, žádosti
o dotace nad 5000,- Kč budou podléhat rozhodnutí Zastupitelstva obce Hostěnice.

Nepřijatá usnesení:
usnesení číslo 35/2015
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje zveřejnění záměru o změně pronájmu
obecního pozemku p.č. 274/25 v k.ú. Hostěnice za účelem provozování restauračního zařízení.

Obecně závazné vyhlášky platné v obci Hostěnice
Dovoluji si připomenout, že v naší obci jsou platné níže uvedené Obecně závazné vyhlášky. Tyto vyhlášky upravují právní vztahy v mezích samostatné působnosti
obce dle § 7 a 10 zákona o obcích. Kompletní znění vyhlášek můžete najít na webových stránkách obce, http://hostenice.cz/dokumenty/obecne-zavazne-vyhlasky
nebo jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě.
8
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OZV č. 8/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
Tato vyhláška stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Ten,
kdo doprovází psa na veřejném prostranství, ho musí vést na vodítku nebo ho musí
opatřit náhubkem. Pohyb psů na dětských hřištích je zakázán.
OZV č. 5/2005 o stanovení podmínek pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků
k zajištění veřejného pořádku
Tato vyhláška upravuje konání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí. Pořadatel je povinen oznámit Obecnímu úřadu 10 dnů
před jejím konáním základní informace o průběhu akce a kontaktní údaje na pořadatele (viz. Vyhláška).
OZV č. 3/2005 o místním poplatku z ubytovací kapacity
Předmětem místního poplatku z ubytovací kapacity je přechodné ubytování
za úplatu v zařízeních k tomu určených (ve stavbách ubytovacího zařízení dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území).
OZV č. 2/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Předmětem místního poplatku za užívání veřejného prostranství je zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí zejména provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků
a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa
a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby
tvorby filmových a televizních děl. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
OZV č. 1/2008 o regulaci hluku ve dnech pracovního klidu
Tato vyhláška upravuje regulaci hluku v zastavěném území obce. O nedělích
a státem uznaných svátcích je zakázáno vykonávat práce spojené s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, křovinořezů, cirkulárek,
motorových pil, apod.
OZV č. 1/2012 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
Tato vyhláška upravuje místní koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve výši
2. Místní koeficient se nevztahuje na pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad,
ovocných sadů a trvalých travních porostů.
OZV č. 1/2013 o místním poplatku ze psů
Předmětem místního poplatku ze psů je poplatek za držení psa. Poplatek ze psů
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2015
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platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Hostěnice. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Upozorňujeme na ohlašovací povinnost do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Stejným způsobem je držitel psa povinen oznámit také zánik své poplatkové
povinnosti.
OZV č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů
Tato vyhláška upravuje poplatek za likvidaci komunálního odpadu, a to ve výši
500,- Kč/rok/občan, resp. 500,- Kč /rok/rekreační objekt.
OZV číslo 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hostěnice
Tato vyhláška stanovuje systém likvidace a třídění odpadů na území obce.
Další platné vyhlášky:
OZV č. 7/2005 kterou se zrušuje OZV č. 4/1999 o zásobování pitnou vodou
a likvidaci odpadních vod
OZV č. 6/2005 o užívání plakátovacích ploch v majetku obce
Děkujeme, že dodržujete platné vyhlášky a přispíváte tak k bezproblémovému životu v Hostěnicích.
Mgr. Eva Karásková

Informace o omezení dopravy a uzavírkách v okolních obcích
Pozořice
První etapa opravy silničních komunikací v Pozořicích se blíží k závěru, čímž se
obnoví průjezd od obce Sivice směrem do Pozořic ulicí Nová a Holubická.
Navazující druhá etapa bude však mnohem náročnější a rozsáhlejší. Přitom
bude ulice V Zámku uzavřena úplně a to už z ulice Velké Lipky, kde bude umístěn
semafor. Tento bude regulovat dopravu ulicí Nad Sokolovnou až na Městečko,
které bude průjezdné v jednom jízdním pruhu. Ulice Úvoz bude uzavřena úplně.
Ulice Malé Lipky bude slepá. Parkování v centrální části obce bude zcela vyloučeno.
Doprava našich občanů např. k lékaři bude z části Jezera možná pouze automobily do 3,5t a to po místních komunikacích změnou dopravního značení a v jednosměrném režimu. Pro návštěvníky zdravotního střediska bude provizorně vy10
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hrazeno stání z ulice Holubická směrem k farskému mlatu, kde bude provizorně
zpevněná plocha.
Autobus 701 bude končit na Jezerách, proto pro případnou cestu hromadnou
dopravou využijte linku 702, na kterou přestoupíte v Bedřichovicích.
Výlukový jízdní řád platný od 1. 7. 2015 po dobu oprav komunikací naleznete na
http://www.pozorice.cz/vylukovy-jizdni-rad-linky-701-a-702-po-dobu-uzavirky-vpozoricich/d-2242.
Dopravní situace bude složitá a proto, prosím, buďme ohleduplní, vstřícní a trpěliví, a dodržujme dopravní značení.
Ochoz
Od 17. 8. 2015 do konce stavby (31. 10. 2015) má být obec Ochoz u Brna uzavřena
z důvodu opravy silničních komunikací. Ve chvíli vydání Zpravodaje jsou k dispozici
pouze předběžné informace o dopravním značení. Aktuální informace se budeme
snažit průběžně získávat a zveřejňovat je na internetových stránkách obce.
Křižovatka Podolí – Bedřichovice
Od počátku června je vzhledem k budování kruhového objezdu dopravní omezení na trase Podolí - Bedřichovice. Po celou dobu realizace bude zachován průjezd
ve směru Vyškov – Brno (uzavírka bude pouze ve směru Podolí - Bedřichovice), naopak bude zakázán průjezd obcí Podolí po komunikaci kolem společnosti Agropod a Podolí tak je dopravně dostupné výhradně z Brna-Líšně.
Plánovaná omezení:
I.etapa - cca 50 dní - průjezd oběma směry omezen na 30 km/hod.
II. etapa - cca 135 dní - průjezd pouze jedním pruhem - průjezd řízen semaforem.
Plánované ukončení - polovina listopadu 2015.
Obec Hostěnice

Změna Územního plánu Hostěnice
Zastupitelstvo obce na základě posouzení v minulých letech přijatých žádostí o změnu územního plánu přistoupilo k záměru změny č. 1 platného Územního
plánu Hostěnice, který byl vydán zastupitelstvem obce formou opatření obecné
povahy usnesením č. 41/2014 na Zasedání zastupitelstva obce Hostěnice konaného dne 24. 6. 2014.
Tímto sdělujeme, že do 30. 9. 2015 je možné doručit Obci Hostěnice další žádosti o změny v územním plánu. Formulář žádosti je k dispozici na obecním úřadu
anebo na internetových stránkách obce v sekci Formuláře. K žádosti je nutno přiložit snímek katastrální mapy s vyznačením pozemků nebo jejich částí, které mají
být předmětem změny a vyznačení dotčených pozemků nebo jejich částí v kopii
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2015
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výřezu platného územního plánu.
Po tomto datu budou všechny takto přijaté žádosti posouzeny zastupitelstvem,
aby mohlo být rozhodnuto o tom, které z nich budou přiřazeny k záměru Změny
územního plánu č. 1.
Poté Obec Hostěnice zadá pořizovateli územního plánu (MěÚ Šlapanice, odbor
výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče) pořízení změny územního plánu.
Finanční náklady na zpracování projektové dokumentace změny územního
plánu budou poměrně rozděleny mezi žadatele, jejichž žádostem o změnu bude
vyhověno (dle § 45 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění).
Většinový názor současného Zastupitelstva obce Hostěnice je nerozšiřovat zastavitelné území obce, proto je spíše nepravděpodobné, že by mohl být schválen návrh změny na vymezení nových zastavitelných ploch mimo hranice zastavitelného území tak,
jak je toto vyznačeno v platném územním plánu.
Eva Karásková, starostka

Platba za stočné na rok 2015
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Hostěnice č. 40/2014 ze dne
11. 12. 2014 vybíráme stočné na rok 2015 ve výši 1000,- Kč/rok včetně DPH 15 % .
Povinnost platit má:
• občan s trvalým pobytem v obci Hostěnice
• občan, který není hlášen k trvalému pobytu v obci Hostěnice, ale celoročně se
v obci zdržuje
• občan, který vlastní nemovitost k rekreaci v obci Hostěnice a je připojen na kanalizaci
Platbu lze provést osobně v kanceláři obecního úřadu nebo převodem na účet:
1347844389/0800 jako VS uveďte 2321 + č.p. domu
Datum splatnosti stočného je 30. 9. 2015
Za Obec Hostěnice Lada Pospíchalová

Knihy a knihovna o prázdninách
Kniha bývá o prázdninách milým společníkem a z nabídky místní knihovny si
vybere opravdu každý. Středoškoláci jistě ocení stále se rozrůstající nabídku klasiky
k maturitám, dospělé potěší velký výběr severských detektivek a mladší ročníky
osloví zejména současné bestsellery od Johna Greena. Na své si přijdou i milovníci
12
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historické literatury nebo humoru. Hostěnická knihovna je otevřená všem každou
středu od 16 do 18 hodin. Půjčovat se bude i během prázdnin, zavřeno bude pouze
ve středu 29. července a 5. srpna.
Ivana Dostálová, knihovnice

Třídění a recyklace odpadů v obci Hostěnice v roce 2014
Recyklace elektrospotřebičů umožňuje šetřit obnovitelné i neobnovitelné zdroje a výrazně tak snižuje zátěž životního prostředí. Společnost Asekol a.s. má jako
výrobce a dovozce elektrozařízení povinnost zajistit sběr a recyklaci na konci doby
jeho spotřeby.
Z certifikátu environmentálního vyúčtování, který vyčísluje sběr elektrozařízení
v obci Hostěnice za rok 2014 vyplývá, že jsme v obci Hostěnice zajistili sběr 966 kg
elektrozařízení, a tím jsme uspořili 11,98 MWh elektřiny, 585,75 litrů ropy, 52,24 m3
vody a 0,45 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů
o 2,64 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 10,29 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů včetně obalových, přispěla naše obec ve spolupráci se
společností EKO-KOM, a.s. ke zlepšení životního prostředí a snížení tzv. „uhlíkové
stopy”. Úspora, kterou jsme dosáhli v roce 2014 představuje Emise CO2 ekv. 30,996
tun a úspora energie 713 776 MJ.
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí,
si zaslouží obrovský dík.
Růžena Debnárová
za OÚ Hostěnice

Oprava zvoničky
Začátkem května začala památková obnova a další drobné stavební úpravy zvonice v blízkosti budovy restaurace U Stupárků.
Objekt pochází z r. 1877 a je evidován ve státním seznamu nemovitých kulturních památek od 3. 5. 1958 pod číslem rejstříku ÚSKP 22174/7-712.
Jedná se o nevelkou stavbu na čtvercovém půdorysu o stranách cca 2,85 m
s vrcholem střechy ve výšce cca 6,5 m. Objekt má spodní část (o výše uvedeném
půdorysu) vysokou 3,6 m, nad ní je jehlanová střecha s „naloženou“ věžičkou o stranách 1,95 x 1,95 m, která je zastřešena opět jehlanovou střechou. Na vrcholu střechy je pak umístěn kříž. Střešní krytinou je tradiční bobrovka v přírodním odstínu.
Interiér je přístupný menším dveřním otvorem. Okenní otvory ve spodní části
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stavby jsou malé oválné s rozšiřujícím se ostěním směrem dovnitř, ve věžičce jsou
v každé ze čtyř jejích stran úzké otvory ke zvonu.
Vnitřní prostor zvoničky o půdorysu 1,5 x 1,5 m je převýšený až do věžičky, v níž
je nainstalován samotný zvon (na druhotně vyrobeném kovovém závěsu), poháněný samočinným elektrozařízením. Ve věži pak jsou dochovány zbytky původní
dřevěné trámové konstrukce, na níž byl zvon původně zavěšen.
Úpravy začaly v podstatě již v závěru loňského roku, kdy byly do otvorů ve věži
nainstalovány dřevěné lamelové okenice, aby ochránily interiér stavby před zatékáním dešťových srážek i zafoukáváním sněhu.
Aktuálně zhotovované práce zahrnují obnovu poškozených venkovních i vnitřních omítek, očistění krytiny, nátěr kříže.
Podlaha uvnitř stavby i přede dveřmi provedená z prefabrikované betonové
chodníkové dlažby tvaru „I“ bude nahrazena použitou cihelnou dlažbou. Hnilobou
poškozená prahová část dřevěné dveřní zárubně bude nahrazena novou.
Mimo tuto památkovou obnovu stavby záměr obsahuje i řešení, směřující k rozšíření a doplnění funkce této nemovité kulturní památky o funkci sakrální. Do interiéru zvonice totiž bude instalována dřevěná socha sv. Anny, patronky obce. Socha byla zhotovena v r. 2011 řezbářem Miroslavem Srostlíkem Moravským z Čech
pod Kosířem z popudu převážně věřících občanů Hostěnic a z jejich sbírky také
financována. Socha byla vysvěcena 24. 7. 2011 při mši na Sv. Annu p. Mgr. Nekudou.
Vzhledem k významu sochy jako patronky bylo shledáno jako jediné důstojné místo k jejímu trvalému umístění právě ve zvonici.
Aby byla socha uvnitř viditelná, budou za tímto účelem stávající dřevěné plné
dveře upraveny vložením průhledné výplně z bezpečnostního skla, vnitřní elektroinstalace upravena tak, aby byla mimo pohledově exponovaná místa, a bude
zřízeno osvětlení sochy. Bezpečí patronce pak bude poskytovat i nové dveřní kování s bezpečnostní vložkou i kalená skla předsazená z vnitřní části tří nejnižších
oválných okenních otvorů.
Socha bude v závěru umístěna na dřevěný, lehce zdobný podstavec.
Veškeré práce probíhají pod přísným dohledem zástupců Národního památkového ústavu v Brně a odboru památkové péče Městského úřadu Šlapanice a mají
být dokončeny do 26. července, tedy do svátku Sv. Anny.
Bořivoj Srba, místostarosta

Den matek
Hostěnické maminky a babičky si užívaly svůj svátek ve společnosti svých ratolestí 17. 5. v sále U Stupárků. Kromě sladkého pohoštění na ně čekalo vystoupení
holčiček a kluků z mateřské školy a následně i hudební program v podání skautů.
Text a foto Magda Hradilová
14
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Vycházka po okolí Hostěnic
Sociálně-kulturní komise Obce Hostěnice pro vás připravila na neděli 24. 5. 2015
dopolední vycházku po okolí Hostěnic. Přestože předešlý den propršel a bylo tak
zřejmé, že naplánovaná trasa bude blátivá, nikdo se nepřipojil k návrhu na změnu trasy – z lesních na asfaltovou cestu. Prošli jsme tedy údolím Napajedla, zastavili jsme se u nejnovějšího vrtu pitné vody, po laťovém chodníčku jsme přišli
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2015
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ke studánce (kešku jsme našli), přes místo zvané V srdci jsme se vydali do kopce,
abychom přišli na rozcestí Devatero cest. Zastavili jsme se u Nezvalova pomníčku. Poblíž odpočívky U lavečky jsme obdivovali 150 let staré buky, které byly v dřívějších letech vyhlášeny stromy roku obce Hostěnice. Pokračovali jsme dále k tzv.
„Lichtenštejnskému památníku” – dubovému jubilejnímu háji s osazenou kamennou deskou s vyrytým nápisem mající vztah k oslavě 40. výročí panování knížete
Jana II. z Lichtenštejna. Cestou k pomníku p. Řičánka jsme se pokusili změřit obvod
vzrostlých jedlí, minuli jsme kopec Kalečník (na toto místo nás upozornil místní rodák Honza Šlof) a po asfaltové cestě kolem rybníků jsme se, přes občasný déšť
a chladivé počasí, po třech hodinách vrátili zpět do vesnice. A protože v okolí Hostěnic je mnoho zajímavých míst, rádi se zase za rok s vámi setkáme při podobné,
tématicky zaměřené, vycházce.
Renata Konvalinková

Vítání občánků
V neděli 7. 6. 2015 mi bylo velkým potěšením, že jsem mohla přivítat do života
jakožto zástupce Obce Hostěnice čtyři nové malé Hostěňáčky. Na malé slavnosti,
která se tradičně odehrává v obřadní síni obecního úřadu, se sešly rodiny tří holčiček a jednoho kluka. Mezi nové občánky byli přivítáni: Maria Anna Součková, Eliška
Janáčková, Veronika Oltová a Dan Čížek (zleva doprava). Kromě mého přání do života a slov sociálně-kulturní komise si mohly rodiny poslechnout vystoupení dětí
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pod vedením Katky Halouzkové. Malí občánci dostali malé dárky a na památku domovské listy. Prožili jsme společně pěkné sváteční odpoledne, na které snad rodiče
budou rádi vzpomínat.
Eva Karásková, starostka

Společenská rubrika
Srdečné blahopřání k nastávajícímu významnému životnímu jubileu:
srpen 2015
Kousalíková Ludmila

70 let

Narozené děti
leden 2015
Gabriela Motalová
únor 2015
Dan Čížek
květen 2015
Justýna Charvátová
Úmrtí
červen 2015
Otto Čermák st.
Růžena Debnárová
OÚ Hostěnice

Ze školství
Oslava MDD v MŠ Hostěnice
Mezinárodní den dětí se každoročně slaví 1. června a ani naše školka nebyla výjimkou. V pondělí 1. 6. jsme si s dětmi pověděli o významu daného dne, vyprávěli
jsme si o oblíbených pohádkách a postavičkách z Večerníčků, přečetli jsme si pohádku Kouzelná obálka o přátelství a trochu si zamlsali.
Hlavní oslavu jsme ale přesunuli o dva dny později a spojili ji s již tradičním
středečním výletem. Počasí nám víc než přálo, proto jsme se procházkou vydali
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na místní hřiště. Po posilnění svačinkou si děti vyzkoušely lezeckou stěnu, pohoupaly se na houpačkách, zajezdily si na skluzavce, vyzkoušely svoji sílu na prolézačkách, postavily bábovičky i hrady a stavby z písku a oblázků. Nechyběla ani relaxace ve stínu stromů a chůze bosky po různém povrchu. Po odpočinku následovaly
oblíbené pohybové hry – Zlatá brána, Čáp ztratil čepičku, Rybičky, rybáři jedou.
Vydovádění a příjemně unavení jsme se vrátili do školky, kde na nás po obědě
čekalo další sladké překvapení – nanuky, které nás trochu ochladily.
Myslím, že si děti užily nejen středeční větší akci na hřišti, ale i zbytek týdne zaměřený na pohádky, oblíbené hry, hračky a písničky, omalovánky, poskládaly a nazdobily si čepici, jakou měl Večerníček a líbily se jim i hry na školní zahradě.
Mgr. Lenka Sedláková, učitelka

Základní škola Mokrá - střípky
Čarodějnice
Na konci dubna byl ve škole čarodějnický slet. Sotva se žáci prvního stupně slétli
v podobě čarodějů a čarodějnic, už zněla siréna na poplach a přijížděli hasiči. Sledovali jsme jejich pohotový zásah. Vše dobře dopadlo a mohli jsme se rozlétnout
do okolí školy. Čarodějnice létaly všude! Plnily se rozmanité úkoly: hledali se netopýři a ropuchy, skládala se rozbitá zrcadla, sedmimílové boty překračovaly hory,
míchaly se elixíry, zaklínalo se a nechyběly ani soutěže. Všichni byli úspěšní a mohli
se zúčastnit večerní slavnosti.
Lenka Minxová, Zuzana Vojtěchová

Den Země
Ve středu 22. 4. 2015 se konala akce ke Dni Země. Počasí přálo a tak se žáci sedmých a osmých tříd vydali do okrajových částí obce uklidit odpad, který tam někteří ne příliš ekologicky smýšlející občané za rok navozili či nanosili. Cílem byla
především Skalka a údolí potoka za koupalištěm, kde se podle očekávání nasbíralo
také nejvíce odpadu. Žáci nasbírali během dopoledne asi 20 pytlů odpadu. Mezi
nalezené „zajímavosti“, které se do pytlů nevešly, patří například záchodové prkénko, televizor nebo již tradiční pneumatiky. Šesťáci a devátý ročník měli v tento den
na starost školní hřiště a travnaté plochy kolem školy.
Iva Dolníčková

Sběr papíru
Jarního kolo tradiční soutěže ve sběru starého papíru s podtitulem „Papír sbírá
v Mokré snad i upír“ nám dalo pořádně zabrat v dubnu. Celkem se podařilo nasbí18
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rat 16 260 kg, za které jsme utržili 21 138 korun. Do soutěže se zapojilo 157 žáků ze
všech tříd.
Ocenění si zaslouží všichni, kteří svým dětem pomáhali, rodiče, prarodiče, příbuzní a kamarádi. Pomohli totiž přírodě i naší škole. Na závěr děkujeme tradičně všem, kteří se na zdaru celé akce podíleli. Zejména neúnavnému parlamentu
za každodenní zapisování a uskladňování a žákům devátého ročníku za akční
a bezproblémové nakládání. Vše pod tradiční taktovkou dua Kubáňová - Kováčik.
Jana Kubáňová

Exkurze plná překvapení
Žáci šestého a sedmého ročníku ZŠ Mokrá navštívili zábavní vědecký park VIDA!
science centrum v Brně. VIDA nabízí unikátní expozici, díky které mohou návštěvníci lépe porozumět světu kolem nás. Žáci si mohli na vlastní kůži vyzkoušet přes 150
interaktivních kousků. Objevuje se zde nejen očima, ale všemi smysly, i složitější
přírodní jevy jsou představeny formou zábavy.
Po příjemně stráveném dopoledni ve vědeckém parku nás čekala ještě sportovní hodinka v DRFG Aréně, největší víceúčelové hale v Brně (známé též pod názvem
Rondo). Pro žáky byla přichystána lekce bruslení pod vedením zkušeného trenéra.
Děti nejen že si vyzkoušely, jak se na ledové ploše cítí hráči prvního týmu Komety
při domácích zápasech, ale měly možnost nahlédnout i do zákulisních prostor arény, kam je obvykle povolen přístup pouze hokejistům a trenérům. Prohlédli jsme
si šatny domácího týmu, prošli se VIP zónami, dokonce i uličkou, kudy při každém
utkání přicházejí domácí hráči na ledovou plochu.
Žákům se zpestření výuky velmi líbilo. Do Mokré jsme se z vydařené exkurze
vrátili unavení, ale nadmíru spokojení.
Mgr. Veronika Zbořilová

Mokerská laťka 2015
V dubnu proběhla jako již každoročně Mokerská laťka, tentokrát její 23. ročník.
Soutěžilo se jako tradičně v kategoriích dívky a chlapci, které byly dále děleny
na nejmladší, mladší a starší závodníky. Do školní tělocvičny se sjely celkem 4 školy:
ZŠ Tišnov Smíškova, ZŠ Židlochovice, gymnázium Šlapanice, ZŠ a MŠ Pohořelice
a samozřejmě jako pátá škola byla škola pořádající, tedy naše ZŠ Mokrá. Konkurence byla tedy velká a bylo se opravdu na co těšit.
Začalo se skákat od výšky 90 centimetrů a průběh byl vskutku dramatický. V nejmladších chlapcích skončil náš Viktor Heža na 3. místě a Samir Al-Awad na druhém
místě. Stupně vítězů těsně unikly Patriku Svobodovi, který skončil na 4. místě, ale
všichni tři odvedli velice kvalitní výkon, stejně jako nejmladší dívky. I u těch jsme
měli dvojnásobné zastoupení na stupních vítězů, Denisu Kopeckou na třetím místě a Kláru Hornou dokonce na místě prvním! 4. místo si v těžkém boji vybojovala
Valerie Krosčáková.
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V kategorii mladších žáků a žákyň naši svěřenci a svěřenkyně nezklamali.
U chlapců jsme měli v elitní desítce dokonce trojnásobné zastoupení! Na devátém
místě skončil Petr Dumpík, na sedmém Michal Pavlíček a o místo před ním Vojta
Haberl. Stejně jako u chlapců, i u mladších žákyň se první desítka dočkala našeho trojnásobného zastoupení. Eliška Šiková byla devátá, Aida Al-Awadová šestá
a všechny doslova převálcovala na prvním místě Nikola Zouharová, která soupeřky
nechala daleko za sebou, přičemž skočila 125 centimetrů.
Ve starších žácích bylo suverénně nejvíce soutěžících, takže každé lepší umístění
bylo úspěchem. V kategorii žákyň se naše závodnice umístily v první patnáctce
těsně za sebou: Alexandra Malovaná 12., Vendula Klímova 11. a Barbora Halmová
desátá. Nejnapínavější části se stali starší žáci. Zde, v konkurenci 12 soutěžících, obsadil Pavel Balga krásné 8. místo a Samuel Kotas 7. místo. Hlavní úspěch však získal
na své konto Matěj Sehnal, který vybojoval pro naši školu druhé místo. Z pohledu
naší školy šlo o mistrně zorganizovanou akci, se skvělými výkony našich závodníků,
kteří předvedli skutečně to nejlepší.
F. Markus

Výukový program Tajemná skříň dr. Stravy
V úterý 12. 5. proběhl 3. a 4. vyučovací hodinu ve třídě 5. A výukový program
k učivu přírodovědy - trávicí soustava - s názvem Tajemná skříň doktora Stravy.
Program vedla lektorka ekospolečnosti Rezekvítek. V rámci programu si děti upevnily znalosti o zdravé stravě, správném složení, pestrosti, pitném režimu a o příjmu
potravy celkově.
Program byl veden zábavnou činnostní formou, děti pracovaly ve skupinách,
navzájem si pomáhaly, důraz byl kladen na spolupráci, správnost i rychlost úsudku.
K. Studená

Okrskové kolo Poháru Rozhlasu
Jako již každoročně, i tento rok se dne 7. května u nás v Mokré konalo okrskové
kolo Poháru Rozhlasu. Účast škol a tedy i konkurence byla tento rok vyšší, protože
sousední okrsek byl kvůli opravě atletického areálu sloučen s naším. Celkem se zúčastnilo šest škol: Újezd u Brna, Pozořice, Židlochovice, Šlapanice, Těšany a samozřejmě my, Mokrá. Celou akci pořádali žáci 9. A a 8. A pod vedením učitelů z naší
školy.
Závody měly výbornou kulisu, protože soutěžil celý druhý stupeň škol, což
v praxi znamenalo, že spousta právě nesoutěžících závodníků fandila „jako o život“.
V disciplíně sprint na 60 metrů skončili v kategorii mladší chlapci na výborném
místě Dominik Plch a David Filouš, oba dva na děleném třináctém místě.
Po sprintech se jako na všech závodech (toto rozvržení se od okrsku až
po republiku nějak nemění) začala dělat laťka, zároveň se skokem do dálky a s vrhem
koulí. Na laťce alias skoku vysokém naši závodníci a závodnice opět ukázali svou
20
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sílu. V mladších dívkách jsme obsadili elitní pozice, Klára Horná a Aida Al-Awadová
se dělily o páté místo a Nikola Zouharová skončila dokonce na děleném prvním
místě! V mladších chlapcích obsadil Michal Pavlíček dvanácté místo.
Ve skoku dalekém má naše škola tradičně silné postavení a ne jinak tomu bylo
letos. V mladších žácích obsadil David Filouš 7 příčku.
Následovalo házení a vrhání. Mladší žactvo házelo míčkem, starší vrhalo koulí.
Holky v kategorii mladších žákyň hodily slušné hody, které stačily na kvalitní
umístění, Klára Vintrová na 15. místě. Kluci v kategorii mladších žáků předvedli
obdobný výkon, Michal Pavlíček byl 16.
Vyvrcholení závodu se blížilo, štafety a dálkové běhy. Zde si všechny naše
týmy věřily, protože na bězích máme vždy skvělé výsledky. V mladších žácích
měla štafeta 1 tyto členy: D. Plch, V. Haberl, D. Filouš, T. Kubina. Druhá štafeta byla
složena z těchto borců: M. Zouhar, M. Pavlíček, P. Dumpík a M. Mikulášek. První
štafeta po napínavém souboji skončila pátá, zatímco druhá štafeta po neméně
napínavém duelu sedmá.
Po štafetách rozhodující chvíle, dálkové běhy. V mladších klucích (1000 m)
obsadil Dominik Plch místo dvanácté.
A jaké byly celkové výsledky našich týmů? Mladší dívky skončily na krásném
třetím místě, mladší chlapci na kvalitním, pátém místě. Starší holky obsadily
po tvrdém boji místo páté a starší chlapci třetí místo, kterým se jako jediné družstvo
od nás kvalifikovali do okresního kola.
Nakonec bych rád ocenil všechny závodníky za skvělý a výjimečný výkon a také
organizátory za bezproblémový průběh akce. Dík patří stejným dílem i učitelům,
kteří celou akci řídili.
Adam

Základní škola v Pozořicích - střípky
Šesťáci v Zetor Gallery
V úterý 2. 6. 2015 se třída 6. B vypravila na fyzikální exkurzi do Zetor Gallery
v Brně – Líšni. Počasí nám přálo, sluníčko hřálo, a tak jsme se s nadšením vydali
za poznáním, jak to vlastně s tím traktorem začalo.
Nová moderní expozice se rozkládá v několika sálech dvoupodlažní budovy
o ploše více než 1 200 m2. Hned u vstupu se nachází výstavní prostor, kde nás
uvítají nejmodernější traktory, které ukazují pohled na současnou produkci této
světoznámé firmy. V jiné části galerie si můžeme prohlédnout modely, které mapují
chronologicky vývoj značky Zetor od prvních historických krůčků až po současnost.
Žáci mohli zasednout za volant traktoru, vyzkoušet si všechny knoflíky a páčky,
zavřít se do skleněné kabiny a samozřejmě také nahlédnout pod kapotu některých
modelů. Během odborného výkladu se setkali s různými projekcemi a moderními
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efekty. Některé velmi zaujala expozice „modelářů“, jiné zase multidotyková zóna,
kde si mohli samostatně vyhledat zajímavé informace.
Exkurze jim přinesla spoustu hezkých zážitků a hlavně velké množství nových
technických informací.
Ing. Vladimíra Holoubková

Informace výchovné poradkyně k přijímacímu řízení ve školním
roce 2014/2015
V letošním školním roce odchází z naší školy 49 žáků 9. tříd. Dvě přihlášky si do
prvního kola přijímacího řízení podalo 42 žáků, z nichž bylo na obě školy přijato 24
žáků. Sedm žáků využilo možnost podat pouze jednu přihlášku a přijati byli všichni.
Novinkou v přijímacím řízení pro letošní školní rok bylo zavedení jednotných
přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky na maturitní obory. Většina
našich žáků v nich obstála velmi dobře.
Celkem uspělo v prvním kole přijímacího řízení 44 žáků. Pět žáků neuspělo
na žádné z vybraných škol. Přijati byli až na základě odvolání. K dnešnímu dni jsou
všichni žáci ke studiu na středních školách přijati.
Na školy s uměleckým zaměřením se v letošním školním roce hlásily tři žákyně
a jedna žákyně se hlásila na školu se sportovním zaměřením. Všechny byly
v přijímacím řízení, které proběhlo v lednu, přijaty. Ve studiu na speciálních školách
budou pokračovat dvě žákyně. Studium na soukromých školách si zvolili tři žáci.
Největší zájem projevili naši žáci o studijní obory na SPŠ, SOŠ a SOU. Čtyřletý
obor s maturitou si zvolilo 36 žáků, 13 žáků bude pokračovat ve studiu na tříletých
oborech zakončených výučným listem. O gymnaziální studium projevilo letos
zájem 8 žáků 9. roč., přijatých je 6.
Na víceletá gymnázia odchází 2 žákyně 5. ročníku a 1 žákyně 7. ročníku. Dva žáci
ukončí školní docházku v 8. ročníku.
Přeji všem žákům, aby byli na školách, pro které se rozhodli, spokojení a úspěšní
a aby vytrvali ve studiu až k maturitě nebo vyučení.
Mgr. Soňa Petrová, výchovná poradkyně

Noc kostelů 2015
V páteční podvečer 29. května 2015 byla vyzváněním zvonů v kostele
Nanebevzetí Panny Marie zahájena tradiční pozořická Noc kostelů. Pestrý program
lákal každého, od nejmenších až po ty, kteří místní kostel navštěvují dlouhá léta.
Po úvodní bohoslužbě v 19 hod. následovalo vyhlášení výsledků výtvarné
soutěže Děti pro kostel. Úžasné dětské kresby, které si návštěvníci mohli
prohlédnout, zdobily stěny kostela. Poté následoval benefiční koncert žáků ZUŠ
Pozořice.
22
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Také žáci Základní školy a mateřské školy Pozořice rádi přispěli svým krátkým
vystoupením. Svůj úkol předvést dramatizaci známého biblického příběhu
o Noemově arše vzali vážně a svědomitě se připravovali na svou divadelní
premiéru. Přípravy mladým hercům zabraly mnoho času - učili se texty, správný
přednes, pohyb na scéně, nástupy a odchody, sháněli kostýmy a potřebné
rekvizity, vymýšleli, co ještě vylepšit. Stále více si ověřovali, jak je důležitý sehraný
tým a kázeň při zkouškách.
I přes počáteční nervozitu a obavy, jestli vše klapne, potvrdili všichni své
umělecké kvality, předvedli své vystoupení skvěle a sklidili zasloužený aplaus.
Všichni jsme měli velkou radost, že se naše představení publiku líbilo.
V příběhu o potopě světa vystupovali žáci 6. a 7. ročníků. Poděkování si
zaslouží opravdu všichni. V hlavní roli hlasem Boha promlouval skrytý Dominik
Coufal, vypravěčkami se staly Adéla Burýšková a Sára Filipcová, jako Noe svým
profesionálním přednesem jistě zaujal Vojta Drápal, jeho syny, snachy a zachráněná
zvířata ztvárnily Tereza Daňková, Adéla Vinohradská, Nikola Terberová, Zuzka
Oplatková, Šárka Máliková a Tereza Šmerdová, darebáky si rádi zahráli Petr Nakládal
a Pavel Marek. Nesmíme zapomenout na technické zázemí, které zajistili Pavel
Navrátil a Anna Formanová.
Poděkování patří také paní učitelce Boženě Škrobové, která s námi strávila
několik hodin na zkouškách v kostele a po vystoupení dětem přinesla sladkou
odměnu, a paní učitelce Mgr. et Mgr. Martě Holbové, která nám se svými žáky třídy
8.B navrhla a nakreslila profesionální kulisy.
Představení se nám povedlo a věříme, že další pozořické Noci kostelů se
zúčastníme i příští rok.
Mgr. Zdeňka Slezáčková

Osmáci v Muzeu romské kultury
V polovině května se naši osmáci vydali do Muzea romské kultury v Brně, které
je evropským unikátem. Zúčastnili se výukového programu Příběh Romů, jenž je
seznámil s málo známými fakty o dějinách a tradiční kultuře tohoto národa.
Program probíhal v moderních expozicích muzea zaměřených na jednotlivé
úseky historie Romů. Interiéry muzea jsou výjimečné svým interaktivním pojetím,
návštěvníci nesledují exponáty ve skleněných vitrínách, ale mohou si na většinu
předmětů sáhnout a vyzkoušet si, jakým životem Romové až do poloviny 20. stol. žili.
Žáci se v průběhu programu seznámili s důležitými částmi romské
historie, okolnostmi jejich příchodu do Evropy a českých zemí a také s tragickými
událostmi v období holocaustu. Úspěšnou novinkou byla výtvarná dílna, v níž žáci
pracovali se skleněnou drtí a tvořili mozaikovité obrazy inspirované díly romského
umělce Rudolfa Dzurka.
Pro mnohé žáky byly získané informace překvapivé, neboť o tradiční romské
kultuře dosud neslyšeli. Netušili ani, že Romové mají vlastní kulturní instituce,
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spolky, literaturu nebo noviny. Návštěvu muzea žáci hodnotili jako velmi zajímavou
a příjemnou. Mohli získat nový, otevřenější pohled nejen na Romy, ale i na ostatní
menšiny, o kterých slyší z médií většinou jen negativní informace.
Věříme, že program přispěl k hlubšímu porozumění jiným kulturám
a rozvoji společnosti, v níž lidé uvažují bez předsudků a xenofobních názorů.
Mgr. et Mgr. Marta Holbová

Oslavy 55. výročí otevření školní budovy
Dne 12. dubna v odpoledních hodinách jsme slavili 55. výročí otevření nové
školní budovy v Pozořicích. Přípravy byly náročné, ale díky vynaložené energii
a času všech zaměstnanců oslava proběhla úspěšně. A to jsme si moc přáli. V ten
den se v prostorách školy mohli potkat naši současní žáci, jejich rodiče či prarodiče,
z nichž někteří jsou žáky bývalými, dále bývalí zaměstnanci školy s kolegy
a samozřejmě také pozvaní hosté a široká veřejnost. Všichni pro dobrou atmosféru
mnoho znamenali.
V učebnách školy i v její bezprostřední blízkosti prožívali návštěvníci nejrůznější
pocity. Nostalgicky vzpomínali nad historickými fotografiemi, připomínali si zážitky
ze školních lavic a školních výletů, děti si užívaly připravených aktivit, které mnohdy
byly nejen zábavné, ale i poučné. V 17 hod. ředitel školy PhDr. Jan Dudek oficiálně
přivítal pozvané hosty. Zmínil se o historii budovy školy a nešetřil poděkováním
městysi Pozořice a všem dalším, kteří se zasloužili o rozkvět školy do současné
podoby.
K pohodové náladě přispělo také bohaté pohoštění a završení oslav velkolepým
ohňostrojem.
Poslední obrazce na obloze pro mě symbolizovaly ochranný deštník nad školou,
které přeji do budoucna jenom vše dobré.
Mgr. Bohuslava Andonovová

Školy v přírodě
Podobně jako každý rok i letos naši žáci vyjeli za vzděláním a zábavou do
přírody. Tentokrát se vydali do překrásných a divokých Jeseníků, aby zde získali
nové zážitky, prohloubili své sociální dovednosti, navázali nová kamarádství a užili
si množství vzdělávacích, sportovních, výtvarných či teambuildingových aktivit.
Výchozími body naší netradiční výuky se staly příjemné hotely Kamzík a Moravice
na okraji půvabné horské obce Malá Morávka, které pro žáky našel koordinátor
škol v přírodě, pan učitel Petr Kadlec.
Na pětidenní pobyt vyrazilo v šesti turnusech na 250 žáků, kteří si užili
zajímavý program sestavený z mnoha her, týmových soutěží, sportovních utkání
a výtvarných činností. Nechyběly ani vzdělávací bloky zaměřené na výuku různých
školních předmětů, ovšem vždy v trochu jiné podobě, než je žáci znají ze tříd.
24
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Velkým lákadlem byl pro žáky jistě hotelový bazén, kde si mohli účastníci rozšířit
své plavecké schopnosti. Velký úspěch slavil také celodenní výlet, jehož cílem byl
pro některé turnusy vrchol Praděd, v polovině dubna ještě pod metrovou vrstvou
sněhu, pro jiné malebné lázeňské městečko Karlova Studánka.
Věříme, že organizování škol v přírodě je pro naše žáky přínosem a obohacením
tradiční školní výuky, při níž mnohdy není prostor poznat osobnost žáků ze všech
perspektiv. V odlišném prostředí často vyniknou jejich dosud neodhalené kvality,
což jim může pomoci k lepšímu začlenění do kolektivu a získání nových přátel.
Také učitelé často získají nový úhel pohledu a poupraví si názor na své svěřence.
Věříme, že všechny turnusy byly s letošní školou v přírodě spokojené, žáci na ni
budou s nadšením vzpomínat a těšit se na další ročník.
Fotografie k jednotlivým turnusům najdete na facebookových stránkách školy.
Mgr. et Mgr. Marta Holbová

Z činnosti organizací
Boubelky
Vystoupení Boubelek v Pozořicích dne 21. 3. 2015 na Country bále.
Vzhledem k úrazům a nemocem Boubelek vypomohla mladá děvčata:
Alex Konečná, Lucka Šedá, Renata Čapková a Markéta Černíková.
Jana Tvrdá
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Dětský den
Poslední květnový den se v areálu u Čapků uskutečnil Dětský den, který
přilákal téměř stovku malých soutěžících z Hostěnic i blízkého okolí. Na ty čekala
řada úkolů a her, ale také zábava v podobě vyjížďky na koních a opékání buřtů.
Každý si za splnění úkolu odnesl sladkou odměnu. Rozhodně největší atrakcí pro
děti i dospělé byla ukázka hostěnických hasičů. Při předvádění hašení požáru
pěnou se z jízdárny stalo jedno velké pěnové koupaliště, do kterého se děti vrhly
i s oblečením a pořádně se vyřádily. Nadšení rodičů už tak velké nebylo a postupně
odváděli svoje zmáčené děti domů. Dětský den se rozhodně vydařil.

Za O.S. Spirála Lada Pospíchalová

Jen počkej zajíci! aneb Velikonoční tvoření 2015
Ač tomu počasí za jarně ozdobenými okny v sále U Stupárků neodpovídalo,
přece jen nastal v neděli 22. 3. ten správný čas na velikonoční přípravy doplněné
vystoupením cimbálové muziky. Využily toho desítky dětí i jejich dospělý doprovod.
Pánové všeho věku (včetně několika odvážných dívek a žen) zápasili s čerstvými
vrbovými proutky, aby z nich buď s pomocí Jána Matiašovice vyloudili píšťalkovou
melodii nebo pro změnu vyráběli nejdelší a nejhezčí pomlázku. To dámy spíš
preferovaly estetické zdobení oseníček či výběr z originálních velikonočních
dekorací od Jitky Vaňáčkové.
26
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Děti se pak nadšeně vydávaly na „okružní“ jízdu sálem, aby si vyzkoušely
nejrozmanitější výtvarné techniky za účelem výroby nejkrásnějších kytiček, ptáčků
a dalších, ryze jarních věcí. Velkému zájmu se tradičně těšilo malování medových
perníčků napečených po nocích členkami pořádajícího o.s. Hosten. Se zdobením
polevou ochotně pomáhaly malým umělcům hostěnické seniorky. Pravda, zvlášť
u těch nejmladších capartů končila sladká poleva spíš v puse než na perníčku, ale
přesto se na závěr sešlo před odbornou porotou celkem 22 soutěžních kousků,
které svým autorům vysloužily drobné odměny.
Pokud šlo o hodnocení, porota posuzovala také díla větších i menších kuchařek,
které se se ctí zhostily vyhlášeného tématu o NEJ velikonoční pohoštění. Vítězem
se stal tác jukajících jednohubkových zajíců paní Evy Pojerové, které si podle jejího
receptu můžete připravit i dřív, než na příští Velikonoce:
Velikonoční zajíčci s avokádovou pomazánkou
Potřebujeme:
1 avokádo, 1 tvaroh, 1 stonek řapíkatého celeru, 1 jarní cibulku, citronovou
šťávu, stroužek česneku, sůl, pepř.
Avokádo vydlabeme, přidáme nakrájený řapíkatý celer a vše řádně zakápneme
citronovou šťávou. Potom vložíme tvaroh, nakrájenou cibulku, utřený česnek,
koření a vše rozmixujeme.
Zdobíme dle fantazie.
Pomazánka je velice chutná, zdravá a úžasně se po ní hubne!
Magda Hradilová

Klub seniorů - činnost za II. čtvrtletí 2015
Jarní taneční odpoledne konané v březnu se i přes menší účast vydařilo. Líbily
se zvláště dekorační dárečky, které pro nás na každou zábavu připraví paní Hana
Zahradníková, které tímto za vše co dosud připravila – vyrobila, děkujeme.
Jarní plánovaná vycházka se pro nepřízeň počasí nekonala. Část seniorů se
zúčastnila otvírání studánky u Jelenice.
O kulturní vyžití seniorů se letos obětavě stará paní Hanka Zahradníková, která
zajistila vstupenky na koncerty Mistříňanky a VESELÉ TROJKY, za což jí patří velký
dík.
Květnové opékání u rybníka se zakončilo posezením U Stupárků.
Poslední plánovaná akce tohoto pololetí je posezení seniorů v OC, které se
konalo 26. června 2015 v 17 hodin.
Opět zveme všechny hostěnické seniory, aby se k nám přidali.
Výbor KLUBU seniorů
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2015
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SDH
Vážení spoluobčané,
v době, kdy vyšlo předešlé číslo zpravodaje, byly v plném proudu přípravy
na chlapské hody, které se, myslím, velmi povedly. Velké díky patří všem, kteří se
podíleli na organizaci hodů, a tak pomohli k uskutečnění povedené akce. Největší
poděkování však patří 33 stárkům, 7 sklepníkům a 19 dobrovolným hasičům, kteří
měli největší podíl na tom, aby celá akce probíhala hladce.
Mimo to, že jsme v květnu pořádali chlapské hody, se naše Hasindy zúčastnily
první soutěže požárního sportu v Blažovicích, kde se umístili na 2. a 3. místě. Poté
jsme nechali opravit soutěžní mašinu, která má nyní větší výkon. Tuto opravu zajistil Radim Protivínský a Roman Mlejnek, kterým bych rád poděkoval.
Zúčastnili jsme se také 130. výročí od založení sboru v Kovalovicích, který je nejstarší na okrsku Pozořice. Na nedělní slavnostní průvod jsme přijeli naší historickou
stříkačkou. Stříkačka absolvovala ještě jeden zásah v Ochozi, a to 20. června při příležitosti oslavy 120. let od založení sboru. Ve stejný den proběhla také noční soutěž
v Mokré, kam se někteří z nás zajeli podívat.
Na konci května jsme měli pro děti ukázku na statku u Čapků, která u dětí měla
velkou odezvu. Maminky pravda už takovou radost neměly, ale vzaly to s humorem.
Hasiči Tomáš Šedý a Jan Mikulášek zdárně zakončili sedmidenní školení na motorovou pilu a doufám, že i druhá dvojice bude mít 15. 6. zkoušky zdárně za sebou.
V červnu se ve Tvarožné také zúčastníme výcviku plnění bambi vaku pod vrtulníkem. Tato technika hašení se používá hlavně v nepřístupných lesních porostech.
V letošním roce bychom chtěli opět začít pracovat s malými hasiči, které budou
trénovat některé členky ženského družstva. Kdo má zájem, může své dítě přihlásit.
Kroužek je pro děti od 3 let. Více na telefonu 724 229 829.
Tímto bych také chtěl ještě jednou, za hasiče, popřát hodně zdraví Justýnce
Charvátové, která se narodila 15. 5. 2015.
Toto byl přehled činnosti sboru, a jak vidíte, nemáme téměř žádný víkend volný.
Více informací najdete na www.sdhhostenice.cz , fotogalerie je na www.sdhhostenice.rajce.net.
Josef Zítka , starosta SDH
josef.zitka@tiscali.cz
mob. 724 229 829

Prasátko – čtyřhry 2015 – 18. 4. 2015
Tak už je to pomalu pravidlo, že nám Adam Konvalinka
vyhrává Prasátko jedno za druhým. Jen aby ho to nepřestalo bavit, podobně jako dřívějšího mnohonásobného vítě28
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ze a hostěnického rodáka Laďu Dvořáka, alias Čondu. Ten po prvních třech vítězstvích v řadě prohlásil, že nám nebude kazit radost a až se to pořádně naučíme, že
se zase na turnaj vrátí. Tím nás samozřejmě motivoval a tak pilně trénujeme každou středu večer. Zejména, když se blíží termín našeho pingpongového turnaje.
Letos vzešli z naší tréninkové skupiny dokonce tři zástupci, kteří dosáhli na stupně
vítězů. Jindru Škapu, sparingpartnera, spoluhráče a trénera Adama do nich nepočítám, občas si s námi ve středu zahraje, ale když chce, nikdo z nás ho neporazí.
Adam s Jindrou letos byli po právu na stupni nejvyšším. Druhé místo bylo tak “překvapivě” vybojováno až na turnaji vzniknuvší dvojící. Tvořili ji Milan Sedláček ze
Sivic a náš středeční spoluhráč Pavel Králík. Sehráli se dobře. Pavel má mezi námi
přezdívku „zeď”, neboť vrátí téměř každý míček a udolává nás svou taktikou dlouhých výměn. Třetí místo obsadil Viktor Unger a má maličkost. Těsně před turnajem
se nám bohužel odhlásily dvě dvojice, ale i tak byla účast opět hojná. Vítězům
ještě jednou srdečně gratuluji. Děkuji všem za účast, organizátorům za přípravu
a rodině Stupárkových za pronájem sálu za symbolický poplatek. Na podzim v listopadu se na vás zase těším.
Váš Jirka Marek

Chlapské hody
Vážení přátelé, kamarádi, pokud bych se měl ohlédnout za akcí „Chlapské hody
2015“ a napsat nějakou recenzi, jsem toho názoru, že toto právo nepřísluší mně,
ale vám, všem spoluobčanům, kteří si v této hektické době udělali čas zúčastnit
se hodů a alespoň na chvíli zapomněli na všední starosti. V minulém zpravodaji
jsem sliboval velkou dvoudenní akci, což jsem splnil, ba i překonal, protože se nám
to tak nějak protáhlo. Tak veliká a několikadenní akce zde ještě nikdy nebyla, dle
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názoru některých z vás z Hostěnic. Schválně počítejte se mnou: (1) středa to začalo
přípravou masa na guláš a vařením zelnačky, pečením sekané, (2) čtvrteční stavění
máje a její hlídaní místo nahánění čarodějnic kolem ohně, (3) páteční příprava náměstí spojená s vařením kotlinového hodového guláše přímo pod májou a večerní
velkolepá zábava s cimbálovou muzikou Sylván, (4) sobotní neuvěřitelně vydařené
hody s večerní neúnavnou dechovou hudbou Záhořané, (5) nedělní úklid spojený
s dopíjením. No řekněte sami? Kdo toto mohl vymyslet? A kdo toto může vydržet?
Odpovím za vás: jen Hostěnák, ten chlapák!
Také díky reportáži v TV Nova a na regionálním portálu www.tv21 jsme se proslavili i v dalekém okolí. Velký vyhřívaný stan o rozloze 150 m2 umožnil, že obě
večerní zábavy přišlo navštívit hodně lidí, kteří nezapomněli navštívit stanový bar
vylepšený o večerní čokoládovou fontánu.
Vzpomeňte také, jak jsem v minulém zpravodaji končil větou „A kdoví, jak to
s májou po půlnoci dopadne?“ Takže tu naši máju, co jsme poctivě hlídali, jsme
po půlnoci vydražili a v celé své dlouhé kráse ji 20. 6. předali ochozskému vydražiteli na slavnosti konané k jejich výročí SDH.
Záměrně jsem nikoho v tomto příspěvku nejmenoval a neděkoval, protože by
se mohlo stát, že bych nechtěně na někoho mohl zapomenout, tak jak jsem zapomněl poděkovat na sobotní zábavě. Takže mně dovolte nyní touto písemnou formou poděkovat všem sponzorům, podporovatelům, řidičům, pomocníkům, barmanům, kuchařům, pekařům, hasindám, boubelkám, fotografům, OÚ, SDH, atd.,
atd., atd. … prostě všem, co nám jakkoli pomohli a přispěli rukou k dílu.
Nicméně ještě jednou velice děkuji všem stárkům a sklepníkům a jejich drahým
polovičkám, protože bez nich by se toto všechno nedalo uskutečnit. Všem nám
zůstane nejen na památku nádherný demižónek s nápisem „Hostěnické Chlapské
hody 2015“, ale hlavně v srdci a hlavě to krásné, že se 39 chlapů bez rozdílu věku
dokázalo domluvit a spojit v jednu velkou Hostěnickou chasu a ukázat všem, že
když se chce a je dobrá vůle, dají se dělat velké věci. A věřte, že každý z nás bude
z této myšlenky a z nádherných vzpomínek a zážitků ještě dlouho živ.
S pozdravem
Radek Patočka

Špekáčkový sabat aneb Oslava Dne Země
Pravověrným čarodějnicím se to možná nemusí zamlouvat, ale faktem je, že i jejich letošnímu svátku předcházela v Hostěnicích oslava Dne Země a s ní spojená
naučná výprava přilehlými lesy. V nich menší i větší občané odpovídali na více či
méně záludné otázky o přírodě a její ochraně a luštili správnou odpověď do křížovky, kterou obdrželi na startu.
Na konci cesty u hřiště Na Pastviskách pak na všechny zúčastněné čekala odmě30
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na v podobě vlastnoručně (případně s dopomocí dospělých) opečeného špekáčku, kterých se letos rozdalo rovných 80 kusů.
Následoval zlatý hřeb večera při zapálení vatry ozdobené poctivě ručně vyrobenými bosorkami, na kterých někteří z přítomných pánů identifikovali oblíbené letité součásti svých šatníků, které v minulých dnech marně hledali. Co naplat, i hodné
čarodějnice musí občas odkouzlit značně seprané šortky či „zasloužilá“ trička pamatující svého majitele ještě coby pionýra.
I přes drobné textilní tragédie se „čarodějnice“ vydařily a staly se nedílnou součástí společenského života naší obce, jak dokládá hojná účast ve všech věkových
kategoriích.
Magda Hradilová

Spolek Přátel sportu Hostěnice
Hlavním důvodem pro vznik nového spolku v Hostěnicích byla touha budoucích
členů organizovat sportovní akce a další činnosti pod jednotnou hlavičkou.
Po několika diskuzích, týdnech příprav a rozprav nad správným názvem se uskutečnila 15. 5. 2015 ustavující schůze, na které byla zvolena rada a odsouhlaseny stanovy spolku. K dnešnímu dni má spolek 27 členů. Členem spolku se může stále
stát fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm na území České republiky. Členství ve spolku vzniká dnem, kdy členská schůze spolku rozhodne o přijetí žadatele
na základě jeho písemné žádosti.
Základními účely spolku jsou mimo jiné organizování a podpora sportovních
akcí, začleňování dětí do sportovních aktivit, vybudování zázemí sportovců u sportoviště Na Pastviskách nebo ochrana životního prostředí. Mezi hlavní činnosti spolku patří také výroba a úprava ledové plochy v zimním období, účast na dobudování nohejbalového kurtu apod. V letošním roce chceme provést opravu lávky ke studánce v Napajedlích včetně vybudování malého posezení k odpočinku. Kompletní
stanovy SPS Hostěnice a další informace o fungování spolku budou k nahlédnutí
na www.spshostenice.cz po registraci u rejstříkového soudu, která probíhá v těchto dnech.
S blížícím se létem je nutné připomenout konání 5. ročníku amatérského nohejbalového turnaje trojic. Turnaj se uskuteční 11. 7. 2015 od 9.00 Na Pastviskách a přihlásit se může kdokoliv zápisem do formuláře umístěného v kiosku „U mě a strojníka“. Další akcí je připravovaná Letní tenisová liga určena všem amatérským hráčům
bez rozlišení věku nebo pohlaví. Termíny jednotlivých utkání si hráči domlouvají
dle svých časových možností a vytíženosti kurtu po dobu celého léta.
Spolek Přátel sportu Hostěnice přeje všem občanům krásné léto a těší se na setkání nejen při sportovních aktivitách.
JaS
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Skautské jaro
Jaro bylo pro Hostěnické Sviště velmi úspěšné. První jarní den,
21. března, jsme se zúčastnili skautské hudební soutěže Vozembouch. Náš oddíl zde reprezentovaly hned tři skupiny. V kategorii
mladších to byli naši noví benjamínci, kteří byli nejmladší soutěžící
družinou, za což si také odnesli ocenění poroty. Zbylé dvě družiny
soutěžily v kategorii starších, skautky na porotu zapůsobily písničkou Dvě báby,
kterou porota ocenila jako nejlepší a celkově si holky odnesly čtvrté místo. Skauti
publikum i porotu zaujali anglickou písní Impossible. Díky tomu se jim podařilo již
potřetí obhájit celkové prvenství a domů si odvezli vítěznou trofej.
V dubnu jsme k příležitosti Dne Země uklidili prostor mezi prvním a druhým Hostěnickým rybníkem. Odpadků tu bylo opravdu spoustu, nasbírali jsme asi velkých
15 pytlů. Teď se tu nejen nám bude lépe chodit na výlety a procházky.
Poslední významnou akcí byl Jarní ufobalový turnaj, který se konal poslední
květnový den v Řečkovicích. Ufobal, neboli talířová, je týmová hra, která vychází
z házené. Nehraje se ovšem s míčem, ale ufem. I zde byli naši členové velmi úspěšní
a jeden z našich týmů vybojoval první místo.
Nyní už se těšíme na prázdniny a náš letní tábor, který budeme mít první tři týdny nedaleko Jindřichova Hradce.
Anna Brzobohatá, vedoucí oddílu
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Sraz veteránů
První červnovou sobotu se na prostranství u hřiště Na Pastviskách uskutečnil již
2. ročník Srazu veteránů. Návštěvníci si mohli prohlédnout v pohybové i klidové
fázi několik desítek dopravních prostředků - od prastaré tříkolky a kol, přes motorky nejrozmanitějších kubatur a osobní vozy, až po letitý traktor. Zasloužené pozornosti se těšil zvlášť jeden z nejstarších exponátů - krásný předválečný automobil
Praga. Součástí srazu byla i spanilá jízda po okolí Hostěnic.

Text a foto Magda Hradilová

Příspěvky našich spoluobčanů
Znovuzrození hostěnického starého lomu
Vážení občané Hostěnic, o tom, že je potřeba udělat nějaké opravy ve starém
lomě, se nějakou dobu jen mluvilo, ale jak všichni dobře ze života víme, samo se
nic neudělá. Tuto myšlenku vzala za slovo Hostěnická chasa 2015 a v sobotu 27. 6.
proběhla velké brigáda na stavbu zázemí nejen pro pořádání různých oslav a akcí,
ale i pro místo odpočinku a setkávání.
Ještě nás čeká několik hodin práce na dodělání a máme zde dvě krásné „kadiHOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2015
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budky“, pisoárové stání, zastřešený bar s posezením. Toto mohlo vzniknout díky
dřevu z pily Belcredi a stavebnímu materiálu ze starých kůlen a střech, který věnovali místní občané. Tímto jim chci moc poděkovat.
Mám z této sobotní akce spoustu fotek a je těžké vybrat třeba tu, jak se rožní selátko a zaobluje 207 játrových knedlíčků do polévky nebo tu, jak skupina manuálně
zručných borců s pivem v ruce pozoruje dva inženýry, jak přitloukají střešní latě.
Proto všem doporučuji, přijďte se podívat.
A také tímto dávám výzvu hlavně dospívající mládeži! Máte na to, abyste přiložili
ruku k dílu? Máte na to, abyste udělali něco, na co budete poprávu hrdí? Myslím, že
je tam ještě dost práce. Věřím, že to, co jsme vybudovali, bude sloužit pro všechny
z Hostěnic. A taky pevně věřím tomu, že se společně všichni postaráme, aby nám
to tam vydrželo co nejdéle v provozuschopném stavu. Doufám, že každý, kdo navštíví tuto lokalitu, bude mít v sobě tolik zodpovědnosti a čestnosti, že po sobě
uklidí a postará se o údržbu, aby to, co chasa vybudovala, vydrželo dlouhá léta ku
prospěchu všem.
Za všechny zúčastněné
Radek Patočka

Hostěnické vzpomínání
Cikánská svatba
Někdy kolem roku 1885 se v Hostěnicích objevila cikánka a poblíž domu č. 1 si
postavila svůj stan z různobarevně zaplátované celtoviny. Místní usedlíci nesdíleli
velké nadšení a večer kontrolovali petlice a odvazovali psy. Cikánka, které časem
místní lidé začali říkat Hanča, si však cizího nevšímala a tak ji nechali být. V lese si
nasbírala dřevo, něco k jídlu občas vyžebrala nebo dostala od hospodyň za hádání
z ruky.
Hostěničtí si na ni časem zvykli, i na ten její podivný příbytek. Zejména před
zimou jí věnovali i nějaké to oblečení. V zimě si topila ve stanu a na noc vyhrnula
žhavé uhlí před stan a na vyhřáté zemi se pak uvelebila ke spánku. Žila tu bez problémů snad deset let, když se zde objevila celá skupina cikánů, která přijela s koňskými povozy a utábořila se Na Pastviskách.
Starou cikánku Hanču přišli pozdravit, snad to měli být i její příbuzní. Příjezd
této skupiny vyvolal v obci rozruch, ale nikomu se zde nic neztratilo, i když nouzi
o slepici či králíka nikdy neměli a také si prý tu a tam něco upytlačili v okolním lese.
Na jaře jen jak se trochu oteplilo, vytratili se z obce a vrátili se až po nějakém
čase. Celou zimu však přečkávali zde v Hostěnicích. Jen stará cikánka Hanča tu přebývala v zimě i v létě.
Pozořický spisovatel František Neužil se o cikánech v Hostěnicích zmiňuje
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ve svém románu z r. 1936 (Po hádce s otcem utekl hrdina románu z domu a první
noc přespal u cikánů, kteří tábořili se dvěma vozy na okraji obce).
V polovině léta jednoho roku začali cikáni připravovat okázalou svatbu, se vším
všudy jak má svatba vypadat. Dokonce prý byly i ohlášky z kazatelny pozořického kostela, takže o připravované svatbě se vědělo v celé farnosti a vědělo se, že
cikánka Frona Danielová si bude brát Jonáše Markýze z Uher. Několik týdnů před
svatbou už odešel ženich zvát na svatbu příbuzné z Uher, zatímco v obci se konaly
přípravy na slavnou svatbu, na niž prý přispěli i někteří místní obyvatelé. Připraveno prý bylo nepočítaně drůbeže i zajíců, ale v táboře se prý nenašlo ani peříčko.
Zásoby byly ukryty na okraji v lese. Těsně před svatbou dorazil ženich asi s patnácti
příbuznými, přinesli peřiny, deky, oblečení a v táboře se to prý jen hemžilo. V den
svatební šel průvod do Pozořic pěšky. Nevěsta měla dlouhou sukni, bílou halenu
a černou, blýskavými penízky pošitou vestu. V táboře zůstala jen matka nevěsty se
sestrou, které zatím připravovaly na okraji Pacholčí hostinu. Teprve po návratu svatebčanů z Pozořic propuklo pravé veselí i s nefalšovaným čardášem s cikánskými
písněmi, které vyhrávala kapela skládající se z několika houslí a jedné staré zaplátované harmoniky.
Stará cikánka Hanča prý pozvání na svatbu odmítla. Když však šel svatební průvod kolem jejího stanového obydlí, dívala se zamyšleně za průvodem, dokud jí nezmizel z očí.
Snad vzpomínala na svou svatbu nebo na mládí, snad přemýšlela nad budoucností svých potomků a netroufala si uhádnout ji jim z ruky.
Po nějakém čase zde stará cikánka také zemřela a na pohřeb prý jí šlo nemálo
místních obyvatel.
(Podle vzpomínek P. Boudného)
Václav Dostál, kronikář obce

Připomeňme si příběhy, které se odehrávaly v okolí Hostěnic
během 2. světové války tak, jak je ve své knížce přiblížila
Dagmar Stryjová
„V letošním roce, kdy si celý pokrokový svět připomíná 70. výročí ukončení druhé
světové války, jsme se rozhodli vydat tiskem publikaci, která na základě vzpomínek
pamětníků a materiálů soustředěných v sovětských i našich archivech zachycuje
dramatické osudy dvou zpravodajských výsadků, které vyvíjely v posledních měsících druhé světové války svou činnost východně od Brna. Je symbolické, že v posledních měsících války bojovali na jižních výběžcích Drahanské vrchoviny proti
krutému a úkladnému nepříteli výsadky našich východních i západních spojenců
společně. Šlo o příslušníky sovětské zpravodajské skupiny G. S. Žukova a paraskupiny Wolfram, jejíž členové byli vysláni na území okupovaného Československa naší
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exilovou vládou v Londýně. Nechť tedy jejich dávno zapomenuté příběhy oživí
vzpomínky na doby před 70 léty, z nichž se zrodila naše svoboda.“
... „Hubert Hanika s rodinou však nebyl jediným obětavým spolupracovníkem
skupiny. Patřil k nim i František Polák z Kanic, na kterého parašutisté narazili při jedné ze svých četných toulek po okolí. Patřila k nim také rodina Bajerova z Hostěnic
a členové tamní odbojové organizace vedené penzionovaným vrchním četnickým
strážmistrem Antonínem Kučerou, lesním dělníkem Janem Bajerem a starostou
obce Janem Šedým.
O ilegální odbojové činnosti v této malebné vesničce vklíněné do prvních výběžků Drahanské vrchoviny se do roku 1978 dochovalo několika stránkové povídání Jana Bajera, pečlivě uschované v komodě paní Marie Možné. Píše se v něm:
„V době okupace byla obec Hostěnice obcí převážně dělnickou. Většina jejích obyvatel pracovala jako lesní dělníci na polesí v Olšanech. Z Hostěnic sem denně přicházívali za prací dělníci Jan a Jaroslav Bajerovi, Josef Pantůček, Jaroslav Hofírek, Josef
Hájek, Alois a Bohumil Baršovi, František Vintr a Jan Hájek. V létě roku 1944 za námi
přišli dva Rusové, kteří chtěli vědět, jak daleko je to od nás k frontové linii. Uvedli, že
uprchli z německého zajetí v Katovicích v Polsku. Protože fronta byla v té době ještě
značně vzdálená, rozhodli se zůstat v olšanském polesí a počkat na její přiblížení. Poté
chtěli překročit bojovou linii a spojit se s Rudou armádou. První se jmenoval Vasil Kuzněcov. Byl poručíkem Rudé armády. V bojích o Charkov byl Němci zajat a uvězněn.
Druhý se jmenoval Michal, byl staršinou a podobně jako Vasil, také on byl v bojích
u Charkova zajat a uvězněn. Brzy se mezi oběma utvořilo pevné pouto přátelství, které jim umožnilo přečkat první kruté chvíle v nepřátelském zajetí, zorganizovat útěk
a posléze i zavítat k nám na polesí. S naší pomocí si vybudovali v údolí Říčky na polesí
Lhotky zemljanku, kterou jsme jim vybavili slamníky, přikrývkami, malým sporákem,
petrolejovou lampou a hrnci na vaření. Denně jsme s nimi byli ve styku, protože si
k nám chodili pro jídlo a různé věci, které potřebovali.

Někdy na přelomu roku 1944/45 byla po několik dnů velká sněhová kalamita, takže
jsme pět dnů nemohli do práce. Proto se Vasil s Michalem vypravili do nedaleké Bukovinky, vzdálené asi půl hodiny pěší chůze od jejich úkrytu, sehnat nějaké jídlo. Zásoby,
které od nás obdrželi, jim už docházely a nové neměli. Při zpáteční cestě narazili v noci
na německou hlídku, která je stavěla. Vasilovi se podařilo uprchnout, Michal však byl
zadržen, a když se pokusil o útěk, byl na místě zastřelen.
Vasil Kuzněcov žil od toho dne sám a často k nám chodíval domů, hlavně o nedělích, protože mu bylo samotnému v lese smutno. V únoru však neočekávaně získal
nové kamarády. Tři uprchlé válečné zajatce, kteří byli v Kanicích nasazeni na zákopové práce proti postupující ruské armádě. K útěku jim dopomohl tamější rodák František Polák, který je také přivedl do Hostěnic k Emilu Boudnému. Zde přespali. Druhý
den našli útočiště u Josefa Gryce, který bydlel na konci vesnice u lesa, což bylo z bez36

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2015

pečnostních důvodů velmi výhodné. Uprchlíci na Grycovi stále vyzvídali, jestli nejsou
v okolních lesích ukrytí nějací partyzáni, že by se s nimi rádi spojili. Protože Gryc se
synem rovněž pracoval na hostěnickém polesí a věděl, že máme na Olšansku spojení
s nějakými ruskými vojáky, vzal uprchlíky s sebou do lesa, zavedl je na naši prošlapanou cestu a řekl jim, aby po ní šli až do míst, kde pracují lesní dělníci z Hostěnic. Ti že
již zařídí ostatní.
Jako první uviděl uprchlíky můj syn Jaroslav. Protože jeden z nich měl na hlavě
huňatou ruskou beranici, nepočkal ani na to, co tomu řeknou ostatní, a hned na ně
zavolal: „Iditě sjuda.“ Pochytil totiž již několik slov od Vasila. Dva z nich se osmělili
a po tomto zvolání se váhavě vyšourali zpoza smrku, za kterým se krátce před tím
ukryli, k našemu ohništi. Třetí zatím vyčkával se zbraní připravenou k výstřelu. Po příchodu k ohýnku byla jejich prvními slovy otázka. „Germána nět?“ Odpověděli jsme
kladně. Po tomto ujištění se oba odvážlivci obrátili k jejich třetímu druhovi, který je zajišťoval s puškou za stromem, aby i on vyšel ze svého úkrytu a přisedl si k nám. Po občerstvení, které jsme jim nabídli, se začali zajímat o partyzány v okolí. Řekli jsme jim,
že máme jen jednoho, který uprchl z německého zajetí, a když si odpočinuli, odvedli
jsme je společně s Jaroslavem Hofírkem k Vasilovu bunkru.
Když jsme přišli k úkrytu, Vasila jsme sice nezastihli, ale podle rozdělaného ohně
a kalhot, nedbale pohozených na posteli, jsme usoudili, že nemůže být daleko. Záhy
se opravdu objevil. Viděl nás přicházet po louce. Když však zjistil, že jsou s námi i nějací neznámí vojáci, uprchl raději do lesa. Ruský hovor ho však přesvědčil, že se jedná
o přátele, a proto se během několika minut vrátil zpátky do bunkru. Měl obrovskou
radost, když jsme mu řekli, že mu vedeme společníky a již nebude muset být dále sám.
Nám však tím nastala spousta starostí, protože jsme se museli starat již o čtyři hladové
krky, které se záhy rozrostly o dalších šest ze skupiny Ivánuška, se kterými jsem se já
společně s Hofírkem poprvé setkal právě v bunkru u našich chráněnců. Bylo to v době,
kdy jsme se za nimi jednou odpoledne vypravili podívat, protože se nám zdálo, že
Vasil a jeho kamarádi u nás už dlouho nebyli. Zvykli jsme si na ně a jejich měkký ruský
hovor nám najednou začínal moc chybět.
Ale jaké bylo naše překvapení, když jsme po příchodu do zemljanky zastihli vedle
našich přátel i skupinu ruských parašutistů. Velitel Ivaněnka nám hned dal instrukce
a domluvil s námi spolupráci. Krátce na to zavítala celá skupina i k nám do Hostěnic.
Tím nastala další kupa starostí, protože bylo třeba shánět a opatřovat jídlo pro
deset stále hladových vojáků. O něco lépe na tom byli s kouřením. Měli plný pytel tabáku, na kterém jsme se přiživili i my. Horší to bylo také se šatstvem a praním prádla.
O to se zase postarala moje manželka, i když měla na starosti ještě dvě malé děti,
pro které bylo třeba denně prát plínky a přepírat všelijaké drobnosti. Vždyť dva malí
caparti toho za den ušpiní. Ale zvládlo se i to. Z padáků, které parašutisté ukryli, šila
košile, a také prádlo pro radistku. Ochotně jí při tom pomáhala naše sousedka Marie
Hodáňová.“
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Tolik z písemných vzpomínek Jana Bajera na první setkání s příslušníky ruské
zpravodajské skupiny, kterou hostěničtí rubači dřeva nazvali podle jejího druhého
velitele skupinou Ivánuška.“
Citace: STRYJOVÁ, Dagmar. Dávno zapomenutý příběh z konce války. Ochoz
u Brna: Obecní úřad Ochoz u Brna, 2015, 112 stran. Ochoz u Brna a okolí. ISBN 97880-260-7629-2.
Upravila: Eva Karásková

Duchovní okénko
Kouzelná slovíčka v rodině
Papež František dovede inspirovat mnohými zajímavými myšlenkami nejen věřící křesťany. Ve svých středečních promluvách na náměstí sv. Petra ve Vatikánu
v poslední době hovoří na téma rodinného života. Zaujala mě úvaha z 13. května, kde se zamýšlel nad třemi klíčovými slovy přinášejícími do rodiny velké blaho.
Mohou však také přivodit zkázu, pokud chybí… Jsou to slova velmi jednoduchá,
a přesto jejich užití v praxi často už tak jednoduché není…
Která to jsou?
Dovolíš? Papež říká, že vstoupit do života druhého člověka, přestože je osobou
blízkou, vyžaduje jemnocit. Tento nevtíravý postoj vrací důvěru a úctu. Důvěrnost neopravňuje považovat všechno za samozřejmost. A láska, čím je důvěrnější
a hlubší, tím více vyžaduje respektování svobody a schopnost čekat, až druhý dveře svého srdce otevře.
Děkuji! Někdy to vypadá, že se stáváme společností špatných způsobů a špatných slov, jako by to byla nějaká znamení civilizačního pokroku. Nezřídka je bohužel slyšíme i na veřejnosti. Zdvořilost a schopnost poděkovat bývají vnímány jako
projevy slabosti a někdy vzbuzují dokonce nedůvěřivost. Této tendenci, jak říká
papež, je třeba čelit v lůně rodiny samotné. Musíme být podle jeho slov neústupní
ve výchově k uznalosti a vděčnosti. Právě tudy totiž vede důstojnost člověka i sociální spravedlnost. Pokud se z rodinného života tento styl vytrácí, mizí také ze společnosti. Pro věřícího je vděčnost samotným jádrem víry. Křesťan, který nedovede
děkovat, zapomněl Boží mluvu. Jeden moudrý člověk řekl: „Vděčnost je rostlina,
která roste pouze v zemi šlechetných duší.“ Je to květ šlechetné duše a je krásný!
Promiň… Toto slovo znamená nejen uznání vlastní chyby, ale i prostou citlivost
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vůči druhému. Mohu ho vyslovit, přestože si nejsem vědom vlastní chyby, ale vím,
že u toho druhého bylo něco špatně pochopeno… Jak málo stačí! Musí to však být
upřímné. Když toto slovo chybí, trhlinky mezi lidmi se chtě nechtě zvětšují, až jsou
z nich hluboké mezery. V domě, kde se o odpuštění neprosí, začíná ubývat vzduchu, vznikají „stojaté vody“. Mnohé zraněné city, mnohé rány v rodinách začínají,
když se vytratí toto cenné slovo. Tolik papež František.
Milí čtenáři! Děti jsou odmala vychovávány k slušnému vychování, ale my dospělí se k sobě – troufnu si říci obecně vzato - slušně nechováme. Neučme děti jen
slušnému chování, ale sami – svým vlastním příkladem – jim ukazujme moc a sílu
oněch tří „kouzelných“ slov! Děti pak nebudou tato slova považovat jen za odpornou přítěž, ale budou vědět, že jsou opravdovým klíčem k mezilidskému jednání.
Ale musíme to především vědět my dospělí!
Nastává čas dovolených a prázdnin – velká příležitost být v rodinném kruhu více
pospolu. Zároveň však hrozí i nebezpečí většího „tření“ při balení, cestování a řešení všelijakých mimořádností… Nezapomeňme na vzácná slova: DOVOLÍŠ? DĚKUJI!
PROMIŇ… Ať jsou jako balzám přinášející Pokoj do našich rodin!
Milí občané Hostěnic! Užijte si krásného léta i potřebného odpočinku na dovolených a neztraťte se na cestách: Váš domov je tady! Také se těším na setkání s vámi
u kaple sv. Anny přesně v den jejího svátku, v neděli 26. července v 15 hod.
S pozdravem
P. Pavel Lacina, pozořický farář
Celý papežův článek jakožto další jeho promluvy a zamyšlení najdete na webových
stránkách České sekce Vatikánského rozhlasu www.radiovaticana.cz

Pozvánky
Výlety do okolí
Pro zpestření volných chvil přinášíme tipy na výlety do okolí naší vesnice. Prvním
z nich je okruh přes Kalečník a občerstvení Pod Hádkem zpět do Hostěnic. Trasa je
vhodná pro všechny, jak pro pěší, tak pro cyklisty i bruslaře. Pro první a poslední
část cesty je ovšem lepší brusle nechat v batohu. A pokud si někdo přibere na cestu
kočárek, je možné si čas naplánovat tak, aby se dalo využít autobusu č. 202.
DÉLKA TRASY 14,6 km (po žluté a červené turistické značce)
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2015
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Výškový profil:

Viktor Unger

1. Hostěnická sousedská ochutnávka
Koštujete rádi nové laskominy? Vášnivě sbíráte recepty a zkoušíte je? Máte nějakého zajímavého rukodělného koníčka? Nebo jste jen zvědaví, co se vaří, peče či
vyrábí „přes plot” u vašich sousedů? Tak právě pro vás se připravuje 1. HOSTĚNICKÁ
SOUSEDSKÁ OCHUTNÁVKA, která se bude konat u hřiště Na Pastviskách 13. 9. 2015
v době, kdy děti budou závodit na KOLECH DOKOLA.
Zkusíme tentokrát „otočit” název naší obce (hosté-nic) a naopak pozveme jak
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všechny, kteří se mají čím pochlubit, tak i ty, kteří si chtějí zpestřit jídelníček domácími produkty - od sýrů a tvarohů, přes chléb, sušenky, med a medovinu, až po jablka, hrušky, rajčata, cukety - zkrátka všechno, co se doma a na zahrádkách urodí. Vítány jsou i domácí kosmetika, dekorativní předměty a hračky vlastní výroby.
Chcete-li sami prodávat, kontaktujte, prosím, pro podrobnosti Janu Fritscherovou,
jankado@seznam.cz, mob. 731741840.

Přehled akcí
11. 7. 2015

Nohejbalový turnaj na víceúčelovém hřišti

18. 7. 2015

Hostěnský kotlík – 2. mistrovství obce ve vaření kotlíkového guláše o putovní zlatou vařečku – od 14. hod. u kiosku
(občerstvení U mě a strojníka)

26. 7. 2015

Mše svatá u kaple sv. Anny

13. 9. 2015

Kola dokola – cyklistická soutěž pro malé i větší na hřišti
1. Hostěnická sousedská ochutnávka

celé prázdniny

Tenisový turnaj na víceúčelovém hřišti
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Inzerce

x Prodáme Váš rodinný dĤm, pozemek, byt nebo zaĜídíme pronájem Vašich
kanceláĜí.
x OdmČna za tip na prodej nemovitosti Vás nemine!
x DevelopeĜi ozvČte se - prodáme Vaše investice nebo je pronajmeme!
x PĤjþujeme peníze na vyplacení exekucí Vaší nemovitosti.
x Pro prodejce zajistíme dodavatele pro vypracování prĤkazu
energetické nároþnosti budov.
Dle novely zákona þ. 318/2012 Sb. zákona þ. 406/2000 Sb. o hospodaĜení
energií je od 1.1.2013 povinný tzv. prĤkaz energetické nároþnosti budovy.
Nutný také u prodeje budovy nebo její ucelené þásti.
Od 1.1.2015 je povinný i pro stávající bytové domy þi administrativní budovy
s celkovou energeticky vztažnou plochou vČtší jak 1.500 m2.
ObraĢte se na mČ s dĤvČrou - Vaše sousedka z HostČnic
Realitní makléĜ e-Finance, a.s.
Ing. Simona Kuþerovská
mobil: 721 022 200
e-mail: kucerovska@e-finance.eu

Jak zaĜídit útulný domov?
Simona-design
Preferujete francouzský styl bydlení?
Moje designové studio je založeno na pĜedpokladu,
že každý z vás touží po útulném
a harmonickém domovČ,
kde všichni þlenové domácnosti mají svĤj kout,
ve kterém se cítí naprosto skvČle.
Po celodenních stresech nebo každodenním vypČtí a námaze,
je nádherné odpoþinout si v pĜíjemném a harmonickém prostĜedí,
které vrátí vašemu tČlu ztracenou energii.
Veškeré možnosti pro realizaci tohoto snu vám nabízí moje studio,
které vám zrealizuje vše, co k relaxaci,
útulnému a zdravému bydlení potĜebujete.

Ing. Simona Kuþerovská
mobil: 721 022 200
e-mail: simonakucerovska@seznam.cz
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OSLAVY OSVOBOZENÍ OBCE

Průvod z Hostěnic jde na oslavu do Pozořic
Ruský radista a partyzán v r. 1966
mezi místními hasiči.
Sedící zleva: Bohumil Motal, Boris Žilenko,
Josefa Franková, Antonín Šídlo st.
Stojící zleva: Josef Hervert,
František Trávníček, Adolf Baloun

Hostěničtí muzikanti vedou průvod
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