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ADVENTNÍ VĚNEC

VÁNOČNÍ STROM

VÁNOČNÍ VÝZDOBA

SENIOŘI V HOSTĚNICÍCH

Setkání seniorů v OC

Výlet k Jelenici

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
na úvod bych Vám za celé zastupitelstvo chtěla poděkovat za Vaši důvěru, kterou
jste do nového vedení obce v komunálních volbách vložili. Budeme se snažit Vás
nezklamat a pracovat pro obec nejlépe, jak dovedeme. I když víme z předchozích
zkušeností, že zavděčit se vždycky všem není v našich silách.
Před námi jsou svátky klidu a pokoje, společně si můžeme užít vzájemné
pospolitosti při přípravách na Štědrý den a další svátky vánoční. Celá vesnice se
postupně rozsvěcuje výzdobou, a to jak obecní, tak i díky Vám, na Vašich domech.
Je radost se v podvečer projít a naladit tak mnohdy utahanou duši na adventní
náladu. Díky za to.
Během podzimu jsme pokračovali pilně v práci. Byla dokončena rekonstrukce
obecního úřadu, dokončuje se prodloužení vodovodního řadu z nového
vrtu v Napajedlích a byl schválen rozpočet obce na rok 2015. V něm se počítá
s několika dalšími investičními akcemi pro příští rok a v zajištění služeb občanům
v přibližně stejném rozsahu jako v roce 2014. Více o plánech na příští rok se dočtete
v samostatném článku.
Se zimou souvisí i zimní údržba. Prosím všechny z Vás o součinnost při odklízení
sněhu na chodnících a předem děkuji za úklid před Vašimi domy. Mysleme také
na zabezpečení vodovodních šachet před mrazem, které je nutné z důvodu
prevence poruch na vodovodním řadu.
Pokud nám bude letos přát zima, bude na víceúčelovém hřišti opět přichystán
led na bruslení. Tímto bych si dovolila předem velmi poděkovat dobrovolníkům,
kteří pro všechny led rok co rok s nasazením chystají a mrznou při nelehké práci při
přípravě i úpravě kluziště. Pokud bude sněžit, je ale nutné sníh na kluzišti shrabovat
a to je práce nás všech, kteří si chceme zabruslit.
Srdečně bych Vás chtěla pozvat k Vánočnímu stromu na návsi v úterý 23. 12. 2014,
kde se společně setkáme při živém Betlému a zazpíváme si. Těším se, že se uvidíme
i na plesech a zábavách, které pro Vás připravují spolky i obec.
Přeji Vám všem krásné sváteční dny, provoněné cukrovím, jehličím a hlavně
pohodou. Ať jsou Vánoce chvílemi splněných přání a chvílemi zastavení se.
Do nového roku 2015 Vám všem přeji hlavně zdraví a radost z dětí a blízkých.
Příjemné prožití poklidných svátečních dnů
Eva Karásková, starostka
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POZVÁNKA NA ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM
Srdečně Vás zveme na již tradiční setkání při

Zpívání na návsi pod vánočním stromem
v úterý 23.12.2014 od 17.00 hod.
Můžete se těšit na živý Betlém, vystoupení dětí
z mateřské školy, malých flétnistů,
Los fotros a společné zpívání koled.
Bude pro Vás přichystáno občerstvení a prodejní
výstavka výrobků dětí z MŠ a RC Broučci,
jejichž zakoupením přispějete na jejich činnost.

Rozhovor se zastupitelkou obce, paní Hankou Kousalíkovou
1. Děláte nějaké ruční práce a popřípadě jaké?
Vyšívám, pletu a občas i šiji.
2. Proč jste se rozhodla kandidovat do obecního zastupitelstva?
Protože žiji v Hostěnicích a chci vědět, co se zde děje a mít možnost o tom alespoň
částečně rozhodovat a případně něco nového vymyslet.
3. Máte raději město nebo vesnici? A proč?
Vesnici. Je tady klid a lesy. A ještě tady máme ovečky a ty ve městě nemohou být.
4. Na co se nejvíce těšíte o Vánocích?
Na to, že mám volno, jsem doma s dětmi. Na stromeček, na cukroví.
5. Kde všude jste byla na dovolené?
V poslední době nejvíce v České republice.
6. Jaké jsou Vaše nejhezčí zážitky z dětství?
V létě jsme měli na rybníku vor. A celé prázdniny trávili tam. A v zimě zase venku
na saních nebo na bruslích. A ještě jsem tancovala v Pozořicích ve škole a jezdila
po soutěžích.
7. Jaký je Váš oblíbený koníček?
Zahrada, kytky, ovečky.
Tentokrát se ptaly Maruška Glozarová a Majda Karásková
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Zastupitelstvo obce Hostěnice pro volební období 2014-2018
Mgr. Eva Karásková – starostka obce
Ing. Bořivoj Srba - místostarosta obce
Mgr. Bedřich Horný
Renata Konvalinková
Ing. Václav Čapka
Hana Kousalíková
Ing. Viktor Unger
Kontrolní výbor
Hana Kousalíková – předsedkyně
Jan Skřivánek
Ing. Martin Šotnar
Finanční výbor
Mgr. Bedřich Horný – předseda
Ing. Václav Čapka
Ing. Peter Püspöky
Kulturní, sociální a školská komise
Renata Konvalinková – předsedkyně
Hana Kousalíková
Renata Čapková
Ludmila Kousalíková
Stavební komise
Ing. Bořivoj Srba – předseda
Ing. arch. Gabriela Veselá
Ing. Viktor Unger

Co se událo v naší obci
1) úprava zvoničky
Na akci Stavební úpravy a obnova kulturní památky – zvonice na p.č. st. 98 bylo
vydáno stavební povolení. Na přelomu roku 2014/2015 budou osazeny na zvoničce
dřevěné okenice včetně parapetů, aby tak bylo zabráněno účinkům dešťových
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i sněhových srážek na strojní vybavení zvonice i její interiér. Další části této akce
budou realizovány v příštím roce a završeny instalací sochy sv. Anny, patronky
obce dovnitř stavby. Průběh prováděných prací důsledně sledují zástupci orgánů
památkové péče.
2) oprava fasády OÚ
18.12.2014 proběhla kolaudace Rekonstrukce objektu obecního úřadu.
3) opravy kolem šachet
Byla dokončena první fáze oprav kolem kanalizačních šachet, uličních vpustí
a vodovodních šoupat v hlavní silnici.
4) předláždění vjezdu k MŠ
Vjezd k budově mateřské školy, který byl již v havarijním stavu a nebylo proto
možné bezpečně najíždět k budově, byl nově předlážděn.
5) prodloužení vodovodního řadu a jeho posílení
Vodovodní řad z nového vrtu v Napajedlích byl položen, proběhly úpravy
komunikace po výkopech a bylo dokončeno oplocení a ostatní úpravy okolí.
Na přelomu roku by mělo být zapojeno elektrické ovládání vrtu a provedeno
vyhodnocení vzorků vody.
Za Obec Hostěnice Eva Karásková

Informace obce a obecního úřadu
Výpis usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
Hostěnice konaného dne 4. 11. 2014
usnesení číslo 1/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu číslo 1/2014 – „Zápis
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hostěnice“, paní Mgr. Evu Karáskovou,
Hanu Kousalíkovou, Renatu Konvalinkovou, Ing. Bořivoje Srbu, Mgr. Bedřicha
Horného a Ing. Viktora Ungera, zapisovatelku zápisu paní Růženu Debnárovou.
usnesení číslo 2/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Hostěnice:
1. Technický bod - určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty
3.1 Určení počtu místostarostů
3.2 Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění
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3.3 Určení způsobu volby starosty a místostarosty
3.4 Volba starosty
3.5 Volba místostarosty
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
4.1 Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
4.2 Volba předsedy finančního výboru
4.3 Volba předsedy kontrolního výboru
5. Diskuse
usnesení číslo 3/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
usnesení číslo 4/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích,
že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
usnesení číslo 5/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejným
hlasováním.
usnesení číslo 6/2014
Zastupitelstvo obce volí starostku obce paní Mgr. Evu Karáskovou.
usnesení číslo 7/2014
Zastupitelstvo obce volí místostarostu obce pana Ing. Bořivoje Srbu.
usnesení číslo 8/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení finančního výboru a kontrolního výboru,
oba výbory budou tříčlenné.
usnesení číslo 9/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje do funkce předsedy finančního výboru pana
Mgr. Bedřicha Horného.
usnesení číslo 10/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje do funkce předsedkyně kontrolního výboru paní
Hanu Kousalíkovou.

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice
č. 2/2014 konaného dne 20. 11. 2014
usnesení číslo 11/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu číslo 2/2014 pana
Ing. Bořivoje Srbu a paní Renatu Konvalinkovou a zapisovatelku zápisu paní
Růženu Debnárovou.
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usnesení číslo 12/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program zasedání č. 2/2014:
1. Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu)
2. Schválení členů finančního výboru
3. Schválení členů kontrolního výboru
4. Informace starostky o zřízení kulturní, sociální a školské komise
5. Informace starostky o zřízení stavební komise
6. Schválení odměn pro neuvolněné zastupitele obce, předsedy výborů a komisí
7. Delegování zástupce obce Hostěnice do Mikroregionu Roketnice
8. Delegování zástupce obce Hostěnice do Spolku pro rozvoj venkova Moravský
kras
9. Oddávání na Obecním úřadě Hostěnice
10. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 024807/14 – o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
v rámci programu rozvoje venkova
11. Zimní údržba 2014 až 2015 – schválení výběru dodavatele
12. Pronájem obecního pozemku p.č. 274/531 (uzavření zemědělského pachtu)
v k.ú. Hostěnice
13. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřské školy Hostěnice
14. Rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 9/2014
15. Rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 10/2014
16. Pověření starostky k provádění rozpočtových opatření obce Hostěnice
17. Vyhlášení inventarizace majetku a závazků obce Hostěnice k 31.12.2014
17.1. Plán inventur a jmenování členů inventarizačních komisí
18. Informace občanům
19. Různé
usnesení číslo 13/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje členy finančního výboru pana Ing. Václava
Čapku a pana Ing. Petera Püspökyho.
usnesení číslo 14/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje členy kontrolního výboru pana Ing. Martina
Šotnara a pana Jana Skřivánka.
usnesení číslo 15/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměny pro neuvolněné členy
zastupitelstva obce podle přílohy č.1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném
znění s účinností od 20.11.2014:
místostarosta neuvolněný částka 13 000,- Kč
předseda výboru/komise částka 700,- Kč
člen zastupitelstva obce částka
460,- Kč.
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usnesení číslo 16/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje zástupce obce Hostěnice do Mikroregionu
Roketnice dle § 84, odst. 2, písm.f) zákona č. 128/2000 Sb. paní Mgr. Evu Karáskovou, starostku obce a pana Ing. Bořivoje Srbu, místostarostu obce.
usnesení číslo 17/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje zástupce obce Hostěnice do Spolku pro rozvoj
venkova Moravský kras dle § 84, odst. 2, písm.f) zákona č. 128/2000 Sb. paní
Mgr. Evu Karáskovou, starostku obce a pana Ing. Bořivoje Srbu, místostarostu obce.
usnesení číslo 18/2014
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský
zákoník § 659 a § 658 místo pro konání občanských sňatků „Obřadní síň Obecního
úřadu Hostěnice, Hostěnice č. p. 57“, oddávací dny pátek a sobota v čase od
11.00 do 14.00 hodin. Oddávající Mgr. Eva Karásková, starostka a Ing. Bořivoj Srba,
místostarosta.
usnesení číslo 19/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 024807/14 –
o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v rámci programu rozvoje venkova, kterým
se mění v článku II. odst. č. 2 „základ pro stanovení výše dotace, tj. souhrn
předpokládaných uznatelných výdajů na realizaci akce snížených o související
předpokládané příjmy činí, 1 380 102,- Kč včetně DPH“.
usnesení číslo 20/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele zimní údržby místních
komunikací v obci Hostěnice na období 2014 až 2015 pana Ing. Václava Čapku.
usnesení číslo 21/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření zemědělského pachtu na pozemek
p.č. 274/531 v k.ú. Hostěnice, který je v majetku obce Hostěnice, panu
……………………………. za nájemné (pachtovné) 100,- Kč za rok. Obec
požaduje zachování trvalého travního porostu a pronájem nebude zakládat nárok
na předkupní právo.
usnesení číslo 22/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace Mateřské školy Hostěnice ze dne 14. 9. 2012, tímto dodatkem se
upravuje čl. c) „Hlavní účel a předmět činnosti PO“.
usnesení číslo 23/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 9/2014,
rozpočet bude na straně příjmů a výdajů navýšen o částku 7500,- Kč (příloha č. 4
zápisu číslo 2/2014).
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usnesení číslo 24/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 10/2014,
rozpočet bude na straně příjmů a výdajů navýšen o částku 395 500,- Kč (příloha č.5
zápisu číslo 2/2014).
usnesení číslo 25/2014
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Hostěnice Mgr. Evu Karáskovou
k provádění rozpočtových opatření podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
v platném znění, §102, odst. 2, písmene a). Na nejbližším zasedání ZO bude
předloženo rozpočtové opatření ke schválení Zastupitelstvem obce.
usnesení číslo 26/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur na rok 2014 a dále schvaluje členy
inventarizačních komisí:
Ústřední inventarizační komise:
Předseda: Ing. Bořivoj Srba
Členové: Mgr. Eva Karásková, Růžena Debnárová
K zajištění inventarizace jmenuji tyto inventarizační komise:
Organizační jednotka: MŠ Hostěnice, tělocvična
Předseda komise: Renata Konvalinková
Členové komise: Bc. Dana Kousalová, Miluška Mikulášková
Druh majetku: drobný dlouhodobý hmotný majetek, ostatní dlouhodobý
hmotný majetek
Organizační jednotka: Obecní úřad, samoobsluha
Předseda komise: Růžena Debnárová
Členové komise: Mgr. Eva Karásková, Lada Pospíchalová
Druh majetku: stavby, drobný dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý
hmotný majetek, ostatní dlouhodobý hmotný majetek, nehmotný dlouhodobý
majetek, drobný nehmotný dlouhodobý majetek, nedokončený dlouhodobý
majetek, dokladová inventura
Organizační jednotka: budova ČOV, vodárny, hřiště
Předseda komise: Mgr. Bedřich Horný
Členové komise: Petr Holub, Pavol Tirpák
Druh majetku: stavby, drobný dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý
hmotný majetek, ostatní dlouhodobý hmotný majetek, nehmotný dlouhodobý
majetek, drobný nehmotný dlouhodobý majetek, nedokončený dlouhodobý
majetek
8
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Organizační jednotka: pozemky
Předseda komise: Ing. Viktor Unger
Členové komise: Hana Kousalíková, Lada Pospíchalová
Druh majetku: pozemky
Organizační jednotka: JSDH
Předseda komise: Ing. Václav Čapka
Členové komise: Zbyněk Klimeš, Jiří Kousalík
Druh majetku: drobný dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý hmotný
majetek, ostatní dlouhodobý hmotný majetek, nehmotný dlouhodobý majetek,
drobný nehmotný dlouhodobý majetek, nedokončený dlouhodobý majetek

Rekonstrukce budovy obecního úřadu
Po letní opravě fasády nejhodnotnější stavby v naší obci, budovy školy, došlo
během září a října i na rekonstrukci objektu, v němž se nachází obecní úřad
a hasičská zbrojnice.
Zásadním úkolem bylo zateplení obvodových konstrukcí s cílem snížit
energetickou náročnost na vytápění. Na základě energetického auditu tak bylo
zatepleno obvodové zdivo polystyrenem EPS GREY, stropy nad garážemi zbrojnice
a nad závětřím minerální vlnou, strop nad kancelářemi foukanou izolací. Současně
s tím pak byla vyměněna garážová vrata zbrojnice, provedeno nové podtlakové
samočinně spouštěné odvětrání garáží, kde byly opraveny a nově vymalovány
i omítky stěn. Větší změny se pak odehrály v zádveří úřadu. Někdejší plechová
vestavba poštovny byla odstraněna, aby nástupní prostor nabyl důstojnosti,
a zřízena v nevyužívané části sklepa. Původní vstupní prosklená stěna byla
nahrazena soudobou z hliníkových profilů, která je vybavena bezpečnostním
sklem, ale i elektromagnetickým zámkem pro zvýšení bezpečnosti a kontroly
vstupu do úřadu v neúředních hodinách. V podkroví pak byla provedena nová
podlaha z dřevoštěpkových desek na dřevěném roštu a zatepleny stěny a strop
schodiště a skladů.
Všechny tyto práce byly prováděny při maximálním možném zachování provozu,
k jehož omezování docházelo jen v nejnutnějších případech. Všichni museli
existenci lešení zaregistrovat a znovu Vám musíme poděkovat za shovívavost
a pozornost, kterou jste věnovali při návštěvách úřadu. Nejvíc si ale „užily“
zaměstnankyně, které musely trpělivě snášet prach, hluk a nepořádek při stavbě.
Pochopitelně poděkování patří i majitelům sousedních nemovitostí, kteří nejenže
umožnili postavit lešení, ale byli i tolerantní k obvyklým důsledkům stavby.
Všem se tak jistě ulevilo, když bylo lešení odstraněno a budova se tak říkajíc
vyloupla v novém kabátku. Nyní bezesporu působí důstojně a respektuje svůj
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význam. Pohledný soudobý výraz doplňují jako perličky nové smaltované cedule
a navíc byla vytvořena i nika pro umístění sošky sv. Floriánka, patrona hasičstva.
Realizací tohoto záměru se estetická úroveň naší návsi opět o něco pozvedla
a věříme, že v tom budeme i nadále pokračovat.
Bořivoj Srba, místostarosta

Posílení spojů autobusů v rámci Integrovaného dopravního
systému JMK pro období od 15. 12. 2014
Na základě jednání se zástupci KORDIS JMK, a.s., koordinátorem integrovaného
systému došlo k posílení spojů na lince 701. Vždy se jedná o dvojici spojů z Brna
a zpět. Z důvodu malé vytíženosti byl zrušen jeden spoj v 8.00 hod. z Brna.
Nové spoje:
1) odpolední pro školáky z Mokré v 13:03 ze sídliště
2) odpolední z Brna v 14:38 hodin a zpět
3) odpolední z Brna v 15:38 hodin a zpět
4) odpolední z Pozořic v 17:14 hodin
5) večerní z Brna v 20:38 hod.

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN ÚŘADU MĚSTYSE POZOŘICE
Na základě rozhodnutí rady městyse Pozořice bude s účinností od 1.1.2015
provedena úprava úředních hodin úřadu
pondělí a středa : 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00 hodin

OBECNÍ ÚŘAD HOSTĚNICE BUDE OD 23. PROSINCE 2014 DO 2. LEDNA 2015
pro veřejnost UZAVŘEN.

ÚŘAD MĚSTYSE POZOŘICE VČETNĚ STAVEBNÍHO ÚŘADU
bude od 23. prosince 2014 do 2. ledna 2015 pro veřejnost UZAVŘEN.

Ve středu 31. prosince 2014 se v knihovně Hostěnice
nebudou půjčovat knihy.
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POTRAVINY HOSTĚNICE - OTEVÍRACÍ DOBA O SVÁTCÍCH
st 24. prosince
čt 25. prosince
pá 26. prosince
st 31. prosince
čt 1. ledna

7.00 - 12.00 hodin
zavřeno
8.00 - 12.00 hodin
7.00 - 12.00 hodin
zavřeno

Provozovatelé nabízí možnost objednání pečiva den předem.

Vodné a stočné 2015
Zastupitelstvo obce Hostěnice na svém zasedání dne 11. 12. 2014 schválilo cenu
za odběr pitné vody a vypouštění odpadních vod.
Vodné na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 je stanoveno ve výši 27,60 Kč
včetně DPH 15 % za 1m³, cena stočného ve výši 1000,- Kč včetně DPH 15 % za osobu
nebo rekreační objekt a rok. Nabízíme možnost platby záloh na stočné za rok 2015.
V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte. Na závěr Vás prosíme o zabezpečení
šachet, abychom předešli zamrznutí vodoměrů a následným poruchám.

Sběr a svoz komunálního odpadu o Vánocích a v roce 2015
Svoz komunálního odpadu bude firma Sita CZ a.s. provádět v pravidelném
termínu, a to ve středu 24. prosince 2014. Následně bude svoz prováděn
ve čtrnáctidenních intervalech, v roce 2015 poprvé 7. ledna.

Třídění odpadů v obci Hostěnice
Tříděný odpad z domácností je možné v naší obci umisťovat do kontejnerů
ve sběrných hnízdech U samoobsluhy, v parčíku u Baršů (vedle restaurace
U Stupárků) a vedle vjezdu do areálu ČOV. Tříděním odpadů šetříme naši přírodu
a přispíváme k ochraně životního prostředí. Žádáme Vás o využívání všech tří míst
ke sběru tříděného odpadu a dodržování pořádku v okolí kontejnerů. V případě
umisťování papírových kartonů a PET lahví Vás prosíme o jejich sešlápnutí,
abychom místo v kontejnerech zaplnili co nejvíce.
Děkujeme, že s námi třídíte.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2014
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Jak třídit odpady z domácností
Tříděním odpadů chráníme životní prostředí – druhotné suroviny jsou cenným zdrojem materiálů
Třídění odpadů stanovuje Zákon o odpadech
Tříděním odpadů snižujeme výdaje obce na odstranění směsného komunálního odpadu
 Předcházejte vzniku odpadů
 Odpady třiďte hned jak vzniknou, zvlášť do košů nebo tašek
 Do barevných kontejnerů dávejte jen to, co do nich opravdu patří
 Před vhozením odpadu do kontejneru minimalizujte jeho objem sešlápnutím
Co se děje s odpadem dále? Papír se lisuje do velkých balíků a je následně odvážen
do papíren. Plasty jsou podle druhů dotříděny a slisovány případně podrceny
a odváží se k dalšímu zpracování. Skleněné střepy se sváží odděleně (tj. zvlášť bílé
a barevné) na překladište v naší společnosti a ve velkých objemech se pak převáží
do skláren, bioodpad se sváží přímo do kompostáren.

Patří sem:
Noviny, časopisy
Školní sešity
Knihy
Brožury
Reklamní letáky
Katalogy
Psací a balicí papír
Čisté papírové obaly a sáčky
Rozložené krabice a kartony

Plast
Patří sem:
Sešlápnuté PET lahve
(i s víčkem)
Nápojové kartony – obaly
(krabice) od mléka a nápojů
Sáčky, tašky, folie
Polystyren
Kelímky od másla, jogurtů
a jiných potravin
Plastové obaly od šamponů,
mycích a pracích prostředků
CD/DVD

Nepatří sem:
Znečištěný a mastný papír
Voskovaný papír
Obaly od másla
Nápojové kartony – obaly
(krabice) od mléka a nápojů
Zbytky tapet
Papírové kapesníky
Ubrousky
Jednorázové pleny

Nepatří sem:
Linoleum, PVC
Pryžové výrobky
Koberce
Textil
Pěnový polyuretan-molitan
Pneumatiky
Videokazety
Kabely
Obaly od olejů, obaly silně
znečištěné zbytky jídla
Obaly od nebezpečných látek,
barev, chemikálií a léčiv

Sklo barevné
Patří sem:
Veškeré barevné obalové
sklo (lahve od nápojů bez
kovových či plastových
uzávěrů, skleněné nádoby)
Tabulové sklo

Bioodpad
Patří sem:
Zbytky jídel rostlinného původu
Zbytky ovoce a zeleniny
Zbytky pečiva a obilnin
Květiny
Kávový odpad vč. ﬁltrů
a ubrousků
Čajové sáčky
Listí, seno, sláma
Piliny, hobliny v menším
množství
Nepatří sem:
Fritovací olej
Jednorázové pleny
Uhynulá zvířata
Skořápky od vajíček
Zbytky masa, kosti, kůže
Trus zvířat a psů
Zvířecí srst
Popel
Cigarety
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Papír

Sklo bílé
Patří sem:
Veškeré bílé obalové sklo
(lahve od nápojů bez
kovových či plastových
uzávěrů, skleněné nádoby)
Tabulové sklo čiré

Nepatří sem:
Porcelán
Drátosklo
Varné sklo
Televozní obrazovky
PC monitory
Zrcadla
Automobilová skla
Lahvičky od léčiv
Zářivky, výbojky, žárovky
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Malí občánci byli přivítáni
Tři nová miminka přivítala starostka Mgr. Eva Karásková spolu se členkami
kulturní komise Ivanou Kazdovou a Renatou Čapkovou v neděli 5. října 2014 mezi
občany Hostěnic.
Mezi nové občánky byli v obřadní síni zapsáni Hynek Siksta, Lukáš Vidrmert
a Klára Vojáčková.
Starostka se ve svém projevu zaměřila nejen na obrovskou radost, kterou
rodičům přináší narození potomka, ale i na velikou zodpovědnost při jeho výchově.
Popřála proto všem rodičům hodně trpělivosti a přivítaným občánkům šťastný
a spokojený život v naší vesnici.
Všichni přítomní, včetně příbuzenstva, si potom vychutnali krátké hudební
vystoupení místních dětí pod vedení p. Kateřiny Halouzkové. Všem vystupujícím
patří velký dík, protože se jim podařilo nejen přítomné dospělé, ale i samotná
miminka zaujmout natolik, že po celou slavnostní dobu v obřadní síni nebyl slyšet
žádný pláč.
Poté už přišel čas na podpisy rodičů do pamětní knihy a předání malých dárků
pro jejich děti.
Za kulturní komisi Ivana Kazdová

OBEC HOSTĚNICE VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

OBECNÍ PLES
konaný dne 16. 1. 2015 (pátek) od 20.00 hod. v sále restaurace U Stupárků.
K tanci a poslechu bude hrát taneční orchestr SW Band z Brna.
Můžete se těšit na bohatý doprovodný program, tombolu
a pohodovou atmosféru.

Tříkrálová sbírka 2015
Tradiční Tříkrálová sbírka proběhne v naší obci 4. 1. 2015
odpoledne. Tato charitativní akce je nedílnou součástí tradice,
ale především poselstvím dobré vůle a pozitivních hodnot,
které umožňuje veřejnosti podílet se spolu s Charitou na
pomoci sociálně slabým a znevýhodněným, nevyléčitelně
nemocným, mládeži a rodinám v nouzi. Projekty podpořené
z Tříkrálové sbírky 2014 najdete na www.rajhrad.charita.cz.
Děkujeme Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky a svým příspěvkem
pomůžete mnoha potřebným.
Hana Kousalíková, sociální komise
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2014
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Společenská rubrika
Srdečné blahopřání k nastávajícímu
významnému životnímu jubileu:

Narozené děti září
Veronika Oltová

leden 2015
Dobromila Vaňková
Úmrtí prosinec
březen 2015
Leoš Vintr
Miluška Bajerová

Ivan Vojáček st.

Školství
Zprávičky z naší školičky
Podzim nám uběhl jako voda a je tu čas, kdy bychom si měli užít spolu s našimi
blízkými čas těšení a očekávání, čas adventní. Ve školce prožíváme tento čas při
nácviku vystoupení na besídku pro rodiče a prarodiče, kde děti ukážou všem, co
se od začátku školního roku naučily. Letos nám nacvičování zkomplikovala přímo
epidemie neštovic, ale děti se velmi snažily dohnat ztracený čas. Určitě se nám
vydaří vystoupení na besídce i pod Vánočním stromem na návsi.
V letošním školním roce máme mnoho nových dětí, pro které byl podzim ve znamení
zvykání si na odloučení od rodičů, na nové kamarády a paní učitelky. Větší děti obětavě
pomáhaly těm novým při překonání smutku a seznámení se vším novým. Pomáhá
pomazlení, vlídné slovo a někdy také pohádka. Těch jsme přečetli spoustu a přijela také
dvě divadélka se svými pohádkami. Navštívili jsme také divadlo Radost v Brně, kde jsme
zhlédli klasickou pohádku o třech prasátkách s názvem Tři čuníci nezbedníci. Děti se
v ní dozvěděly, že se vyplatí všechno dělat pořádně a že lenost se nevyplácí.
V době, kdy čtete tento článek, už jsou Vánoce v plném proudu a všichni si jistě
užíváme báječné chvíle se svými blízkými a také pohádky a trochu toho vánočního
Do nového roku přeji všem za celý kolektiv MŠ jen to nej a pohodu
lenošení.
Dana Kousalová

Zápisy do základních škol
ZÁKLADNÍ ŠKOLA POZOŘICE
Zápis dětí do 1. třídy se koná:
v úterý 10. února 2015 od 14.30 do 18.00 hod.
(netradiční zápis - Cesta kolem světa)
14
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ve středu 11. února 2015 od 14.30 do 18.00 hod.
(zápis tradičním způsobem)
Podrobné informace na www.zspozorice.cz
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÁ
Zápis žáků do 1. ročníku základní školy
pro školní rok 2015/2016 se koná
ve čtvrtek 22. ledna 2015 od 13.00 do 18.00 hod. v budově ZŠ Mokrá.
K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dětmi, které dovrší 6 let věku
do 31. 8. 2015. Podrobné informace na www.zsmokra.cz

Informace ze Základní školy v Mokré
POZVÁNKA
Srdečně zveme na 23. ŠKOLNÍ PLES Základní školy Mokrá,
který se koná v sobotu 21. února 2015
v prostorách kulturního domu v Horákově.
STŘÍPKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V MOKRÉ
V tomto školním roce nastoupilo do naší školy celkem 328 žáků, tedy stejně jako
na začátku minulého školního roku. Z toho je 161 žáků z Mokré, 57 žáků z Horákova,
58 žáků z Velatic, 32 žáků z Hostěnic a 20 žáků s jiným trvalým bydlištěm. Ve škole
však máme jednu třídu navíc. Nespojili jsme původní tři třídy prvního ročníku do
dvou. Jednu třídu 2. ročníku bude finančně zajišťovat zřizovatel školy, který vyhověl
petici rodičů za nespojení tříd tohoto ročníku.
Přeji všem žákům i pedagogům, aby se jim práce v tomto školním roce dařila
alespoň tak, jako v předchozích letech.
Josef Palík, ředitel
Vánoce, Vánoce, aneb co kdyby letos začal padat sníh, o trochu dřív
Letošní zahájení školního roku máme za sebou. Dva měsíce uběhly kdoví kam
a je tu další školní rok. Na 1. září se někdo těší moc, někdo trochu a někdo vůbec.
Nachystali jsme letos zahájení vánočně zimní. Měla to být recese. Asi jsme to
přivolali. V pondělí 1. září nejen modul Aladin skutečně sliboval zimu a déšť, proto
byla akce z venku přeložena do vestibulu školy.
Vzhledem k množství žáků a hlavně příchozích rodičů vznikla mačkanice
a na připravené aktivity měl šanci se dostat málokdo. Tak pro všechny, co chtěli,
ale neprotlačili se: lepily se hvězdy se slovy „Jsi moje hvězda”, v S-boxu splněných
přání jste si mohli něco přát a paní Zima čtveřici zimně oblečených žáků za heslo
„Zima” rozdávala odměnu.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2014
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Prostoru bylo opravdu málo, takže se to málokomu podařilo. Poslechli jsme si projev
pana ředitele a starostů a vtom zazvonilo. Starší žáci vyrazili zaujmout výhodná místa
ve třídě a prvňáčci se svými strážnými anděly vyšli do jídelny, kde na ně čekal balíček
s pastelkami a nové paní učitelky. Už jsou z nich školáci - hip hip hurá!!!
No a co říci závěrem. Neměli jsme se bát nepříznivé předpovědi a nechat zimní
akci venku, ale ne vždycky všechno v životě vyjde podle představ. Dneska už
za sebou máme první zážitky a jedničky, či jiné známky. Tak hurá do toho.
Bohuslava Kopecká a Jana Kubáňová
Noc ve škole žáků 4. ročníku
Noc ve škole. Na tento den jsme se těšili už delší dobu. Rodiče přispěli bohatým
občerstvením, naše skvělé kuchařky přispěly teplým čajem a mohlo vše začít.
Po obědě se děti sešly ve třídě a odpočinuly při filmu a deskových hrách. Pro
odpolední a večerní program vytvořily děti skupiny složené z kluků a holek z obou
tříd. Společný program začal turnajem v pexesu. Vítězové turnaje dostali sladkou
odměnu. Díky pěknému počasí jsme mohli odpoledne strávit venku. Vyrobili jsme si
věnce z listů, zařádili si na hřišti a nakonec jsme si opékali špekáčky. Nejvíce očekávaná
byla hudební párty v závěru večera. Párty byla naplněná hrami jako sochy, horká
židle, dokud nepadne šestka. Děti se naučily řecký tanec a prozkoumávaly prostory
školy ve tmě, kdy za svitu lamp plnily úkoly Lišky Bystroušky.
Najednou se zdál den krátký, ale únava nás přesvědčila, že nabitý den končí a je
čas na osobní hygienu, ustlání, zkrátka na dobrou noc.
Zuzana Vojtěchová
Brněnské Vánoce
Žáci školního pěveckého sboru vystupovali s pásmem vánočních koled
na náměstí Svobody v Brně. I přes nepřízeň počasí se na vystoupení přišlo podívat
hodně diváků, především z řad rodičů a prarodičů dětí. Vystoupení bylo velmi
pěkné, sbor byl oceněn a pochválen samotnými organizátory Brněnských Vánoc.
Děti i přes počáteční trému zpívání zvládly, ocenili jsme i přítomnost žáků 6. A, kteří
nás po exkurzi v muzeu přišli povzbudit.
Š. Šimková

Informace ze Základní školy v Pozořicích
STŘÍPKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POZOŘICÍCH
Třídní schůzky v novém
V letošním školním roce jsme přistoupili ke změně podoby třídních schůzek, která
by měla vést k prohloubení spolupráce naší školy s rodiči žáků. Klasické schůzky, při
16
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nichž se setkává skupina rodičů s třídním učitelem, jsme nahradili individuálními
konzultacemi. Podíleli se na nich nejen učitelé a rodiče, ale také samotní žáci, kteří
se vyjádřili ke svému pokroku ve vzdělávání. Setkání v této podobě mělo na naší
škole premiéru ve čtvrtek 6. listopadu.
Každý žák získal příležitost zhodnotit své dovednosti, píli a znalosti, mohl reagovat
na to, co si dospělí myslí o jeho chování, dostal šanci vysvětlit a zdůvodnit, proč
dělá to či ono. Důležitým motivačním prvkem tohoto způsobu předávání informací
o průběhu vzdělávání je skutečnost, že žák přestává být pouze objektem, který rodiče
a učitelé někam posunují, ale uvědomuje si, že on sám nese velký díl odpovědnosti.
Většina konzultací probíhala v klidné, příjemné atmosféře, možné obavy se rychle
rozptýlily a díky účasti všech tří stran jsme dokázali předejít zbytečným nerozuměním
a soustředili se především na další směřování žáků a možnosti jejich rozvoje.
Lednové třídní schůzky budou mít opět klasickou podobu a nadále se budou
střídat s individuálními konzultacemi. Těšíme se na spolupráci.
Mgr. Anna Hanychová
Příběhy bezpráví
Naše škola se letos již počtvrté zapojila do projektu Příběhy bezpráví – Měsíc
filmu na školách, jehož hlavním organizátorem je společnost Člověk v tísni.
Cílem projektu je prohloubení zájmu žáků základních a středních škol o moderní
československé dějiny, respektive o období komunistické diktatury. Právě generaci,
která se narodila až po pádu komunismu, bychom měli připomínat, že současná
svoboda není samozřejmostí, měli bychom o ni pečovat a chránit ji. Věříme, že
účastí v tomto projektu předáváme žákům cenné informace a formujeme jejich
osobnost směrem k občanské angažovanosti a důvěře v demokracii.
V tomto roce jsme si připomněli 25. výročí pádu železné opony, a Listopad 89
se proto stal tématem letošních Příběhů bezpráví. S žáky devátých tříd jsme si tuto
dobu přiblížili prostřednictvím dokumentu Václav Havel, Praha – Hrad. Po krátké
diskuzi o filmu nás čekala beseda s paní Věrou Pytlíčkovou Indrovou, členkou
Konfederace politických vězňů a občanského sdružení Dcery 50. let, která se
s námi podělila o své životní zkušenosti. Otce paní Pytlíčkové odsoudili za ilegální
skautskou činnost a velezradu na deset let vězení, sedum let strávil v jáchymovských
uranových dolech. Perzekuována byla ale celá rodina. Opakované výslechy na StB
se střídaly s ústrky ve škole nebo zákazem dalšího studia.
Žáci s napětím poslouchali její vyprávění. Některé informace je překvapily,
jiné možná trochu vyděsily, další dojaly. Rozhodně žádné nezůstaly bez odezvy
a nebyly zbytečné.
Mgr. Anna Hanychová
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
se uskuteční ve čtvrtek 15. 1. 2015 od 8.00 do 18.00 hod.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2014

17

Vánoční akademie 2014
Ve čtvrtek 11. prosince 2014 se v pozořické sokolovně konala již tradiční
předvánoční akademie žáků naší školy. Po intenzivních přípravách, nacvičování
v každé volné chvilce, o přestávkách a po vyučování jsme poslední chybičky
odstranili při dopolední generální zkoušce a už jen doufali, že večer bude všechno
běžet jako na drátkách.
Program si připravily všechny třídy základní školy a nechyběli ani předškoláci
s pásmem Čtyři roční období. Hitem letošní akademie se stala taneční vystoupení,
v nichž své nadání uplatnilo několik tříd, ale samozřejmě jsme nezapomněli ani
na nejrůznější scénky, pohádky nebo zpěv, a to dokonce i v cizích jazycích. Také
letos se mezi účinkující přidali i naši učitelé, kteří se na pódiu objevili při písničce
od Petry Janů To máme mládež.
Prosincovým podvečerem provázela s téměř profesionálními výkony čtveřice
moderátorů ve složení Klára Zítková, Petra Pejřilová, Filip Bureš a Martin Blahák.
Všichni účinkující měli radost, že se jim vystoupení zdařila, a domů byli
doprovázeni pochvalnými slovy a mohutným potleskem obecenstva.
Děkujeme všem účinkujícím a pedagogům, kteří s dětmi vystoupení nacvičili,
velký dík patří vedení TJ Sokol Pozořice za zapůjčení sálu sokolovny a panu
Jarolímovi a firmě Kočena za osvětlení scény a kvalitní ozvučení.
Těšíme se na shledanou nejen při Akademii 2016!
Mgr. Zdeňka Slezáková
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA POZOŘICE POŘÁDÁ
LYŽAŘSKÉ POBYTY
V OBDOBÍ JARNÍCH PRÁZDNIN

skupinová výuka lyžování/snowboardingu

kvalifikovaní instruktoři s dlouholetou praxí

skiareál Herlíkovice – Bubákov, tratě všech obtížností

večerní společenský program

možnost zapůjčení sportovního vybavení
PRO DĚTI OD 5 DO 18 LET
21. února – 27. února 2015 Krkonoše – hotel Tedec

zkušení vedoucí, sportovní instruktoři a zdravotník

zajištěna plná penze a pitný režim

CENA: 4 380,- Kč
(Zahrnuje dopravu, ubytování, stravování, práci instruktorů, dopravu skibusem,
večerní program včetně odměn a hodinu sauny. Nezahrnuje skipas.)
PRO RODIČE S DĚTMI
22. února – 28. února 2015 Krkonoše – hotel Žalý

tříhvězdičkové ubytovací zařízení, lednička, TV
18
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plná penze a pitný režim

CENA: dospělí 4 780,- Kč, děti 4 290,- Kč
(Zahrnuje dopravu, ubytování, stravování, práci instruktorů, dopravu skibusem
a večerní program včetně odměn. Nezahrnuje skipas.)
přihláška a bližší informace
tel. 774 840 020 reditel@zspozorice.cz

Z činnosti organizací
Přehled činnosti klubu seniorů za poslední období roku 2014
Podzimní taneční zábava v sále U Stupárků se vydařila. K velké spokojenosti přispělo
vystoupení dětí pod vedením Mgr. Halouzkové. Děti předvedly vskutku mimořádné
pěvecké výkony. Tímto bychom chtěli paní Halouzkové veřejně poděkovat za to, že
ve svém volném čase se mládeži tak věnuje a vede je k lásce k hudbě.
Jednoho krásného podzimního dne se 12 seniorů vydalo na vycházku k Jelenici,
kde zavzpomínali na zahynulého pozorského učitele a dál až ke čtvrtému rybníku
pozdravit vodníka. Vycházka se vydařila díky krásnému počasí.
Listopadové posezení seniorů v OC zpestřila svým vystoupením skupina
kytaristů z Jezer, kteří hudbou a zpěvem všechny přítomné pobavili, roztančili
a rozezpívali, za což jim patří velký dík.
14. 11. se senioři zúčastnili podzimního setkání při hudbě ve Velaticích. Byli jsme
mile překvapeni ukázkou Španělských tanců, které předvedla skupina ze Sivic.
Děkujeme velatickým seniorům za pozvání a pěknou zábavu.
Do konce roku nám zbývá ještě několik akcí. 12. 12. byl v sále U Stupárků „Čaj o páté“
se skupinou Melodie, na kterém předvedly nové tanečky „Hostěnické boubelky“.
Jako každý rok se zúčastníme Zpívání u vánočního stromu. Poslední akcí bude
silvestrovské posezení s občerstvením, které se bude konat 29. 12. 2014 v OC,
na které zveme všechny seniory.
Nejdříve bychom chtěli popřát mnoho úspěchů v práci nově zvolenému
zastupitelstvu obce a poděkovat za podporu a finanční příspěvek v tomto roce.
Dále přejeme všem občanům naší krásné obce dobré vzájemné soužití, ničím
nerušené svátky vánoční a do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenost.
Za všechny seniory Zdena Hájková

Podzim u skautů
Náš skautský oddíl využil pěkného podzimního počasí a kromě
pravidelných schůzek jsme jezdili také na výlety. Na zahajovacím
výletě jsme se vydali společně s pár rodiči do Moravského krasu, kde
jsme se projeli na lodičkách v Punkevních jeskyních.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2014
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Největší akcí za první čtvrtletí pro nás byly podzimní prázdniny, které jsme
strávili společně s ostatními oddíly ze střediska v Lomnici. Vyrobili jsme si každý
draka, kterého jsme další den chtěli pouštět. Bohužel nám však nepřálo počasí
a vzhůru vzlétl jen jeden. Když nám z dlouhého snažení se o vypuštění draků
vyhládlo, vyzkoušeli jsme si udělat oběd trochu netradičním způsobem, a to
v alobalu na žhavém uhlí.
O dva týdny později jsme se zúčastnili hry po Brně s názvem Červený Harhul,
kde jsme vyzkoušeli naše znalosti, anebo se dozvěděli něco více, o našem krajském
městě. Dokonce jsme se umístili na stříbrné příčce.
Teď podzim končí a začíná zima. Čeká nás Vánoční výprava a také plánujeme
spoustu zimních aktivit, tak snad nám počasí bude přát.
Anna Brzobohatá, vedoucí oddílu

Hasiči
Vážení spoluobčané, dovolte mi krátké seznámení
s činností dobrovolných hasičů v naší obci.
Rok 2014 je pro dobrovolné hasiče rokem 150.
výročí založení prvního českého sboru dobrovolných
hasičů ve Velvarech. Náš
sbor byl založen v roce 1906
a v letošním roce se nám rozrostla členská základna z 50 na současných 67 členů.
Největším úspěchem byly naše Hasindy pod dohledem trenéra Tomáše Šedého,
kterým se podařilo probojovat do okresního kola požárního sportu. Na soutěže
jezdí i mladí hasiči, kteří pod vedením Josefa Mlejnka a Radka Vintra také sklízí
velké úspěchy. Družstvo mužů se zúčastnilo čtyř soutěží, což byl nevídaný výkon.
V roce 2014 jsme pořádali a účastnili se akcí, kterých bylo přes třicet.
Začalo to Masopustním průvodem a následovala pouť ve Křtinách, sběr starého
železa, soutěže, zájezd ke Dni otců, příprava hodů a košt vína, osazení stolu
a lavičky u kříže. Dále lampionový průvod a stavění vánočního stromu. Toto je
jen krátký přehled větších akcí. Více najdete na www.sdhhostenice.cz nebo www.
sdhhostenice.rajce.idnes.cz.
V tomto roce vysílá Česká televize filmy Sebemilenec a Osmy, u kterých jsme
asistovali, a u diváků měly velký úspěch. Režiséry jsou Filip Renč a Jiří Strach. Nově
zkoušíme pohádku u rejži Vojty Horáka a těšíme se na premiéru.
Ještě bych chtěl poděkovat členům minulého zastupitelstva za práci, kterou pro
obec a hasiče udělali a jsem rád, že máme konečně nová vrata na zbrojnici, i když
nejsou červená.
20
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Novému zastupitelstvu přeji hodně elánu pokračovat v práci pro občany
a samozřejmě pro hasiče a jiné užitečné spolky v obci.
Závěrem děkuji všem hasičům a hasičkám, kteří se aktivně podílí na činnosti
sboru na úkor svého volného času. Díky patří také sponzorům a všem, kdo
podporují naše snažení v obci.
Přeji Vám klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí v Novém roce.
AKCE ZAČÁTKEM ROKU 2015
1) Okrskový hasičský ples v Ochozi 7. 2. 2015. Doprava zajištěna.
2) Ostatkový průvod obcí a maškarní ples 14. 2. 2015
Josef Zítka, starosta SDH, josef.zitka@tiscali.cz

Z kroužku hry na flétnu
Dva chlapci a dvě děvčata jsem přivítala mezi začátečníky, kteří se chtějí naučit
hrát na sopránovou flétnu. Přestože tato čtveřice ještě navštěvuje mateřskou školu,
už se během tří měsíců zvládla naučit tři notičky, zahrát si jednoduché melodie
a říkadla. Pod vánočním stromem nám sice ještě nezahrají, ale snad už něco ze
svého umění předvedou na Velikonočním setkání. Sedm dětí navštěvující lekce
pro mírně pokročilé jste už mohli na různých vystoupeních vidět a slyšet. Zda-li
všechny tyto děti vydrží a budou pokračovat ve stopách svých skvělých starších
kamarádů z hudebního sboru, to ukáže až čas.
K. Halouzková

Dýňování 2014
Halloween jsme si připomněli jako již několikátý
rok jedno říjnové odpoledne,
kdy jsme se společně sešli
na návsi. Dne 17. října jsme
společně s našimi dětmi
vyřezávali roztodivné strašáky
z dýní, které pak zdobili týden
prostranství před obchodem.
Každý večer dobrovolníci
z Hostenu chodili zapalovat
svíčky a rozsvítili tak náves pro potěchu kolemjdoucích.
Při výrobě ozdobených dýní se mohli malí i velcí občerstvit buřtgulášem
a teplými nápoji. Budeme se na Vás těšit opět u dalších akcí v novém roce.
Za Hosten Eva Karásková
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2014
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Je to doma!
Článek o Prasátku začnu
poněkud netradičně poučením a krátkým exkurzem do
historie. „Ve zdravém těle
zdravý duch” je oblíbené
úsloví nás sportovců. Myslíme
si, že sportováním se nám
rozjasní mysl a někomu se
třeba i „rozsvítí”. A v mnoha
případech to tak skutečně
je! Pokud ovšem nedojde
k naplnění jiného rčení - totiž
„sportem k trvalé invaliditě”.
Úrazy a bolest mysl rozjasní
snad jen masochistům. Ono mezi zastánci sportování oblíbené úsloví pochází
původně z nejznámějšího výroku římského satirika Juvenalise. Původní znění je ale
jiné a má naprosto jiný smysl - „Je žádoucí, aby byl ve zdravém těle zdravý duch”. Pro
čtenáře s klasickým vzděláním přidávám ještě originál - „Optandum est ut sit mens
sana in corpore sano.” Tato věta je s oblibou používána jako argument pro jistou
nevhodnost dokazování čehokoliv citátem autority, protože vytržením z kontextu
lze měnit smysl.
Smysl naší sportovní akce se nám ale ani v nejmenším nemění. V Hostěnicích
si při pingpongovém turnaji ozdravujeme těla a vyvoláváme při této spiritistické
seanci s pálkou v ruce duchy zdraví, soutěživosti a přátelství, kteří nám pak v sále
U Stupárků vládnou. Chci především poděkovat všem organizátorům za přípravu.
Organizace, hladký průběh a korektnost turnaje jsou mezi účastníky, kteří objíždí
více takovýchto sportovních klání, hodnoceny velmi dobře. Dík patří také rodině
Stupárků za poskytování prostor. Na podzim loňského roku jsem psal o stoupající
hvězdě našeho Adama Konvalinky, který až ve finále podlehl Mirkovi Koplíkovi ze
Sivic. Také o nadějích, které do Adama vkládáme a naší touze pomyslný pohár vrátit
zpět do držení hráče z naší dědiny. „Už je to tady!!!” Někteří z nás nadšeně volali,
tak jako před 25 lety v jiném památném listopadu. Přiznám se, že jsem uronil slzu,
když byl uhrán poslední míček a já mohl nechat vyletět své ruce vzhůru, zakřičet
si „JOOO!” a následně našeho mladičkého vítěze obejmout. Byl jsem opravdu
moc šťastný. Pokračuje v šlépějích svého otce Pepy - také velikého sportovce se
zapáleným srdcem pro sport.
Na všechny se zase těším na jarním turnaji ve čtyřhrách a všem přeji mír v duši,
zdravé tělo a pohodové svátky.
Jirka Marek
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Cvičení dětí v MŠ Hostěnice
Již čtvrtým rokem cvičíme v naší MŠ
Hostěnice s dětmi pravidelně každý
týden. V tomto školním roce se od
října scházíme se 16 dětmi pravidelně
každé úterý od 15.00 do 16.00 hodin.
Zaměřuji se na základní dovednosti,
jako je správné držení těla, motorické
dovednosti všech končetin, nácvik
správného dýchání při pohybu,
učíme se základním pohybovým
návykům. Střídáme pohybové hry,
cvičení prostná a cvičení s náčiním.
S vybavením pro cvičení nám hodně
pomáhá paní starostka a ZO.
V letošní skupině máme hodně
malých tříletých dětí, a proto musíme pracovat v družstvech podle věku. Individuálně
přistupujeme k jednotlivým cvičencům. Je krásné pozorovat, jaké děti dělají pokroky
z měsíce na měsíc, z hodin na hodinu. Chci touto cestou poděkovat paní Iloně
Zavadilové, která mi již druhým rokem pomáhá jako cvičitelka a bez které by to při
tomto počtu dětí už určitě nešlo. Pokud máte doma 2-3 leté dítě a chcete to s námi
zkusit, i když ještě MŠ nenavštěvuje, přijďte se alespoň podívat, třeba se to dětem bude
líbit. Cvičení je zdarma v tělocvičně MŠ Hostěnice.
Přeji všem rodičům i jejich dětem klidné prožití Vánoc a těšíme se na vás
po vánočních prázdninách v úterý 7. 1. 2015.
PaedDr. Milena Trávníčková

Kroužek vyšívání
Ruční práce, vyšívání, pletení a háčkování se zase po letech vrací na scénu.
Pokud máte rádi pěkné věci, ozdobené nebo vyrobené vlastníma rukama, zvu Vás
na pravidelnou hodinku v pátek v podvečer od 18.00 do 19.00 hod. do Mateřského
centra Broučci pod samoobsluhou. Vyšíváme již druhým rokem, na věku ani pohlaví
nezáleží, spíše na chuti do práce. Uvítáme mezi sebou děti od 7 let, stejně jako
maminky a táty, ale i seniory, kteří si chtějí zopakovat, co se učili ve škole. Zatím
jsme zvládli základní techniky jako hladkování, půlkřížek, křížek a začínáme se
stonkovým stehem. Materiál, jako bavlnky, jehly a tkanina na vyšívání jsou pro děti
zdarma, dospělí platí 30,- Kč/hod. Nepotřebujete s sebou nic, pouze dobrou náladu.
Srdečně zve Milena Trávníčková
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Příspěvky našich spoluobčanů
Relativita Vánoc
Zase jste čekali pod stromečkem vysněné dárky a ono nic? Ježíšek prostě
zapomněl na značkovou kabelku, nový Playstation, dovolenou na Bermudách,
Barbie s vlasy až na paty či nablýskané Lamborghini?
Ruku na srdce, bylo vám na Vánoce teplo? Měli jste co dát na talíř? Když jste se
dívali na pohádky, seděli kolem vás vaši nejmilejší? A když jste si vyšli na Boží hod
na procházku, nezábly vás ruce ani nohy, protože vám nechyběly boty, kabát ani
rukavice? Pak jste na tom mnohem lépe, než spousta jiných.
Jen málokdo z nás má chuť pořád přemýšlet o všech lidech na světě, kterým
osud, místo narození, politická zvůle nebo jejich vlastní lehkovážnost „nadělují“
svátky klidu a míru bez toho nejpodstatnějšího – bez klidu a míru.
Pokud tedy patříte k těm šťastlivcům, kteří kolem sebe mají rodinu a nejrůznější
„vymoženosti“ moderního světa, co už tak nějak berete jako standard, pak možná
nastal ten správný čas poděkovat. Stačí maličkost – poslat pohlednici na Konto
Bariéry, vybrat si kterýkoliv z charitativních dárků ve prospěch nejrozmanitějších
sbírek, nebo jednoduše odemknout dveře a srdce malým „králům“, kteří za pár
dnů budou - ať už v dešti, na ledovce nebo v závějích – procházet od domu
k domu a zpívat o tom „černém vzadu“. A věřte, že vaše otevření dveří do
lednového nečasu vás zahřeje mnohem víc než ten nejkořeněnější svařák nebo
„frťan“ meruňkovice od strýce Jožina. Tak šťastné a veselé!
Magda Hradilová

Hostěnické vzpomínání
Patnáctka
V posledním Zpravodaji minulého roku jsem se zmínil mimo jiné i o některých
historických budovách, které svého času sloužily jako hájenky a myslivny.
Neméně zajímavou budovou z historického hlediska je „ p a t n á c t k a“, neboli
dnešní hospoda „U Stupárků.“ Už číslo 15 napovídá, že se jedná o dům, jehož
historie sahá do doby Marie Terezie, kdy se také s číslováním započalo.
Číslovat se začínalo od prvního domu ve směru příjezdu vrchnosti (tedy v našem
případě) od Pozořic, po pravé straně a od posledního domu na pravé straně se
pokračovalo po levé straně zpět.
V seznamu osedlých z druhé poloviny 18. století je popsáno 34 domů (č. 1-34).
Z původních čísel bylo v minulosti znovu přiděleno č. 6 a č. 10, když původní domy
byly zbořeny. Podle zákona o obcích již nelze nyní původní čísla znovu přidělit.
Podle situování prvních domů je možno odvodit, jak obec v té době vypadala
a jaké byly v té době mezi jednotlivými domy proluky. V seznamu „osedlých“ z r.
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1776 je mimo jiné u domu
č. 15 uvedeno „obecní
krčma“. V roce 1789 je
na tomto čísle uveden
Jakub Slaný. Jako obecní
je uváděno i číslo 28 (to
byla pastouška zbořená
v r. 1924) a č. 12 (hájenka).
Ve Stabilním katastru
z r. 1826 je na č. 15 uveden
Slaný Anton. V matrice je
u jednoho novorozence
nar. 1859 uveden jako kmotr „Silvestr Slaný, hostinský v Hostěnicích“. V r. 1870 je
v evidenci obyvatel vedena jako hostinská na č. 15 Kateřina Šafaříková nar. 1812
a syn Václav nar. 1844. Po nich pak hostinec provozoval Antonín Řičánek nar. 1865
s manželkou Johanou. Od Antonína Řičánka zakoupil hostinec Vladimír Doseděl, který
se vrátil z ruských legií. V kronice hostěnického Sokola je také zmínka o pronájmu
místnosti od hostinského Vladimíra Doseděla. Původní domy byly pochopitelně
s postupem doby opravovány a rozšiřovány a jejich původní podoba se zcela změnila.
V r. 1923 zakoupili od Vladimíra Doseděla hostinec Vincenc a Anežka Kučerovi
z Hostěnic. Tito noví majitelé přistavěli k hostinci v letech 1930-31 nový sál. V r. 1941
byl zatčen gestapem Vincenc Kučera a v r. 1942 popraven. Hostinec pak dál vedla
manželka Anežka s dcerou Marií, později provdanou za Jos. Stupárka, místního
učitele. Po válce byl hostinec opravován a bylo přistavěno soc. zařízení.
V r. 1956 bylo na příkaz OV KSČ Slavkov v sále uskladněno obilí, což parkety v sále
nepřežily a musely být položeny nové. Po smrti majitelky hostince se majitelkou stává
její dcera M. Stupárková. V r. 1962 byl hostinec i se zařízením vyvlastněn a majitelka se
stala zaměstnancem LSD Jednota Brno-venkov. V r. 1990 požádala Marie Stupárková
o vrácení hostince a ten jí byl v restituci vrácen. Mezi tím obec budovala v akci Z k sálu
nové přísálí, které však v té době nebylo zcela dokončeno. Jako samostatný objekt
nemělo přísálí budoucnost. Rok tam byl provozován výčep, ale nakonec se obec
s majitelkou hostince (od r. 1993 to byla Barbora Stupárková, roz. Fárlíková) dohodla
na propojení sálu hostince s novou přístavbou. Barbora a Josef Stupárkovi nakonec
přístavbu od obce odkoupili. Hostinec doznal od té doby řadu oprav a rekonstrukcí.
Přísálí bylo opatřeno novou šikmou střechou, byly provedeny vnitřní úpravy sálu
i vlastního hostince, rekonstrukce kuchyně, bylo zbudováno ústřední vytápění,
provedena výměna oken i oprava venkovní fasády. V restauraci se pořádají nejen
zábavy, ale i oslavy, svatební hostiny a podobné akce. V létě je hostinec navštěvován
cyklisty i pěšími turisty, v zimě (pokud je sníh) se zde s oblibou zastavují běžkaři.
Závěrem bych chtěl poděkovat rodině Stupárkové za zapůjčení podkladů týkajících
se období, kdy byl hostinec v jejich vlastnictví.
V. Dostál, kronikář obce
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Z farnosti
Dárce míru…
Na mnoho věcí jsme si zvykli a bereme je jako samozřejmost: na dostatek jídla,
na jistotu střechy nad hlavou, na možnost cestování… A také na mír v naší zemi
i v celé Evropě. Tváří v tvář zprávám o konfliktu na Ukrajině, v Sýrii či v Iráku ale
zřejmě nedokážeme být podobně neteční. Stále více si totiž můžeme uvědomovat,
že ani současný mír není navždy zajištěnou jistotou. Toto vědomí nás ale nemá
vést ke strachu a snad může být i k něčemu užitečné. Může nás vést k vděčnosti
za vše, co máme. Současná hojnost jde ruku v ruce se stále rostoucí nespokojeností
a naštvaností, jež nás obklopuje a kterou často nosíme i sami v sobě. Nadbytek
hmotných potřeb také přináší rozmazlování dětí a mladých lidí, kteří si v mnoha
případech zvykají na to, že jim rodiče pořídí, nač si pomyslí. Děti a mládež potřebují
být zajištěni, to ano. Potřebují se ale také učit zdravé skromnosti a ve starším věku
též zodpovědnosti a ochotě aspoň zčásti si svou prací zasloužit to, oč tak velmi
stojí. Na míru se též máme učit spolupracovat. Předně tím, že o letošních Vánocích
znovu do svých srdcí, rodin a vztahů přijmeme Pokoj, který přináší Betlémské
Dítě. „Nalezni pokoj ve svém srdci a tisíce lidí kolem tebe dojdou spásy,“ říkal
velký ruský světec Serafim Sarovský. Současná nejistá situace ve světě nás má vést
k větší důvěře v Toho, jemuž se zdaleka přišli poklonit i slovutní mudrci. Je to totiž
On, kdo má v posledku vše ve svých rukách a ne politici či generálové! Hojnost
a zajištěnost nás mohou vést k pocitu, že to jde v naší technické civilizaci docela
dobře i bez Něho. Naopak kousek nejistoty je pro nás výzvou, abychom se o to
víc semkli u betlémské stáje. Z ní totiž vyzařuje světlo a teplo, které může zahřát
naše často tak ztrápená a ochladlá srdce. Snad i letos Vánoce budeme slavit v míru
a hojnosti. Buďme za to vděční! A nemějme strach z budoucnosti: Jsme znovu
zváni k jesličkám, abychom tam načerpali a nesli dál pravý mír.
Milí občané Hostěnic! Chtěl bych ze srdce poděkovat Vám všem, kteří jste v uplynulém
roce jakýmkoliv způsobem přispěli k aktivitám a pohodě ve Vaší obci i v naší farnosti!
Děkuji jménem našich farníků dosavadním zastupitelům za spolupráci s pozořickou
farností v jejich uplynulém funkčním období! A Vám, novým představitelům obce,
přeji vzájemnou úctu jednoho k druhému i ke každému občanovi a také moudrost
při často nelehkém rozhodování! Co se týče materiálního dění v naší farnosti, je jistě
dobře, že se díky dotacím podařilo zakrýt střechu mlatu a také pořídit potřebné
vybavení pro aktivity s dětmi a mladými. Také jsme již dostali stavební povolení
na opravu fasády kostela, takže pokud bude tento náš architektonický velikán zařazen
do seznamu památek potřebujících záchranu a dostaneme dotaci z ministerstva
kultury, můžeme se v brzké době těšit na jeho obnovený vnější vzhled. Přeji Vám všem
pokojné a radostné vánoční svátky ve Vašich rodinách i v obci a do nového roku vše
potřebné k tomu, aby bylo všude méně trápení a více radosti!
Váš P. Pavel Lacina, pozořický farář
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Bohoslužby v Pozořicích o Vánocích 2014
středa

24.12. Štědrý den

čtvrtek 25.12. Narození Páně

pátek

26.12. sv. Štěpána

15.00
17.00
20.30
22.00
7.15
8.30
10.00
7.15
8.30
10.00

sobota 27.12. sv. Jana Evangelisty 16.00
neděle 28.12. Svaté Rodiny

středa

31.12. sv. Silvestra

čtvrtek 1. 1.

Nový rok, slavnost
Matky Boží Panny
Marie

7.15
8.30
10.00
16.00
17.30
7.15
8.30
10.00

první vánoční mše sv. – zahájení Vánoc
setkání u jezerské zvoničky
půlnoční mše sv. v Holubicích
půlnoční mše sv. ( „in nocte“)
jitřní mše sv. („in aurora“)
mše sv. v Holubicích
slavnostní vánoční mše sv. („in die“)
mše sv.
mše sv. v Holubicích
mše sv.
mše sv. s žehnáním vína a po ní
vystoupení krojovaných dětí ze
Skoronic s cimbál. muzikou
mše sv. s obnovou manželských slibů
mše sv. v Holubicích
mše sv. s obnovou manželských slibů
mše sv. v Holubicích
děkovná mše za uplynulý rok
první novoroční mše sv.
mše sv. v Holubicích
mše sv.

Přehled akcí
Prosinec

Leden

Únor

Březen

23. 12 Zpívání u vánočního stromu na návsi – od 17.00 hod
26. 12. Štěpánská zábava v sále restaurace U Stupárků
– hraje skupina Žízeň – od 20.00 hod.
31. 12. Silvestrovský běh do vrchu – na kopci Brázďáku
4. 1.
Tříkrálová sbírka
16. 1. Obecní ples v sále restaurace U Stupárků - hraje SW
Band – od 20.00 hod.
7. 2.
Hasičský okrskový ples v Ochozi u Brna
14. 2. Ostatkový průvod obcí a maškarní ples pro dospělé
v sále restaurace U Stupárků
14. 3. Dětský maškarní ples s divadlem Koráb v sále restaurace
U Stupárků
22. 3. Velikonoční tvoření s cimbálkou v restauraci U Stupárků
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Inzerce

ŽALUZIE HANÁK
dobré ceny od fachmana!

•

HORIZONTÁLNÍ,
VERTIKÁLNÍ
na všechny typy oken

•
SÍTĚ PROTI HMYZU
standard i atyp

•

MONTÁŽ DO 7 DNŮ,
záruka 3 roky,
opravy, servis
Kontakt tel.:

604 850 396
e-mail:

zaluzie.hanak@seznam.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÁ

Z návštěvy našich školáčků
v základní škole

ZŠ Mokrá - Divadelní
učebnice

ZŠ Mokrá - Brněnské
vánoce
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