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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Obecní ples

Masopust

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou první číslo Hostěnického zpravodaje v roce 2014. Všem
nám přeji, ať je tento rok plný krásných překvapení a pohodových událostí. Zdá se,
že mírná zima už je definitivně za námi a teplé jaro nás láká do zahrádek a k pobytu
venku.
S teplou zimou úzce souvisí i velké sucho, které nás se vší pravděpodobností
čeká tento rok a odráží se i na stavu hladiny podzemních vod. Apeluji na nás
všechny, abychom nakládali s vodou z obecního vodovodu rozumně a Obec tak
dovážela vody co nejméně. Zkusme zalévat zahrádky užitkovou vodou, napouštět
bazény postupně a ne v krizových víkendových dnech, prostě nakládat s vodou
jako s cenným zdrojem.
Letos chceme dokončit prodloužení vodovodního řadu k nově zbudovanému
vrtu, tak snad již příští rok bude o něco veselejší, co se týče dostatku vody.
Kromě této investiční akce nás čeká ještě finančně náročná oprava historizující
fasády mateřské školky. Dodavatel stavby již byl vybrán hodnotící komisí, zbývá
dořešit administrativní kroky a započít se stavbou. Protože oprava bude probíhat
i v průběhu školního roku, aby se do konce srpna vše stihlo, žádám nás všechny,
abychom se chovali v blízkosti objektu s větší dávkou opatrnosti a zejména byli
trpěliví k možným obtížím spojených s probíhající stavbou.
Pokud nám vyjde dotace z evropských fondů, pak bychom se letos pustili ještě
i do zateplení fasády obecního úřadu. Tento rok nás čeká práce více než dost, ale
budeme se snažit, aby vše probíhalo k Vaší spokojenosti.
Od minulého zpravodaje jsme si mohli příjemně užít společenského života díky
činnosti místních spolků, za což jim patří velký dík. O vánočních svátcích to byla
Štěpánská zábava, na Silvestra Běh do vrchu, dále Obecní ples, Hasičský okrskový
ples, Ostatky s maškarním plesem pro dospělé, seniorská setkání či bazárek
dětského oblečení. Dobrovolníci z řad sportovců nastříkali led na kluzišti, bohužel
však ne na dlouho, protože nám teploty letos nepřály. Již zaběhnuté volnočasové
kroužky pro děti i dospělé běží i v letošním roce, vznikají nové, jako kroužek
ručních prací či taneční pro dospělé. Je obdivuhodné, že i v takovéto malé vesnici,
si dokážeme vytvořit příjemné podmínky k aktivnímu životu. K tomu jsou ovšem
potřeba dobrovolní nadšenci, kterým patří obrovské poděkování.
Ráda bych Vás všechny pozvala na další kulturní, společenské a sportovní akce,
které nás čekají v nadcházejících měsících. Přehled plánovaných akcí, o kterých
víme, je uveden v závěru Zpravodaje. Dětem pak přeji příjemně prožité velikonoční
prázdniny.
Hodně sluníčka a pěkných jarních dnů Vám přeje
Eva Karásková, starostka obce
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Rozhovor se strojníkem ČOV panem Petrem Holubem
1. Jak dlouho pracujete na ČOV?
Asi 10 let, přesně si to nepamatuju.
2. Jaká je Vaše profese a čím jste vyučen?
Pracuji jako soustružník a jsem vyučen traktorista-mechanizátor zem. strojů.
3. Vím, že máte motorku, kde jste na ní byl nejdál? Máte ještě nějaké jiné záliby?
Nejdál jsem byl ve Slovinsku. Rád jezdím na kole a poslouchám rockovou muziku.
4. Jaké máte oblíbené jídlo a pití a umíte si sám něco uvařit?
Mám rád řízky a pivo. Ano vařit umím, třeba dneska jsem dělal svíčkovou.
5. Jakého máte oblíbeného herce, zpěváka nebo kapelu?
Mám rád z herců Jean Reno, zpěváka Ozzy Osbourne a kapelu Amon Amarath.
6. Jaké je Vaše oblíbené místo v Hostěnicích?
Chodím rád do Pekárny a oblíbené místo mám „Hostěnický lom“
7. Chystáte se letos někam na dovolenou?
Chystám, ale ještě nevím kam.
8. Máte v oblibě nějakou českou nebo světovou osobnost.
Ne, žádné osobnosti v oblibě nemám.
9. Připravujete na léto nějaké novinky nebo akce ve Vašem stánku s občerstvením na hřišti?
Ano, chystám, ale bude to překvapení pro obyvatele Hostěnic.
Děkuji za rozhovor a přeji krásné léto
Tentokrát se ptala Sandra Takáčová

Informace obce a obecního úřadu
Obec Hostěnice – Rozpočet na rok 2014

položka

paragraf

PŘÍJMY

1111
1112
1113
1121
2

NÁZEV

částka v Kč

Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti
Daň z příjmů fyz. osob z kapitál výnosů
Daň z příjmů právnických osob

1 200 000,00
100 000,00
130 000,00
1 350 000,00
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1122
1211
1335
1340
1341
1343
1344
1345
1351
1361
1511
4112
2119
2310
2321
3314
3341
3349
3412
3421
3613
3639
3722
3725
3727
6171
6310

Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za využívání veřejného protranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Odvod z loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Souhrnný fin. vztah ze SR
DANĚ A POPLATKY CELKEM
Záležitosti těžebního průmyslu
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Činnosti knihovnické
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Sportovní zařízení v majetku obce
Využití volného času dětí a mládeže
Nebytové hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Prevence vzniku odpadů
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
Financování
8113 Splátky půjčených prostředků - kontokorent
8115 Přebytek finančního hospodaření min. let
FINANCOVÁNÍ CELKEM

CELKEM PŘÍJMY
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260 000,00
2 800 000,00
20 000,00
380 000,00
15 000,00
2 000,00
2 000,00
4 000,00
30 000,00
10 000,00
700 000,00
120 200,00
7 123 200,00
250 000,00
580 000,00
680 000,00
1 000,00
1 000,00
4 000,00
2 000,00
4 000,00
82 000,00
43 000,00
3 000,00
45 000,00
2 000,00
5 000,00
13 500,00
1 715 500,00
300 000,00
1 500 000,00
1 800 000,00
10 638 700,00
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položka

paragr.

VÝDAJE
NÁZEV

částka v Kč

2212
2221
2310
2321
3111
3113
3314
3319
3326
3341
3349
3399
3412
3421
3613
3631
3632
3636
3639
3721
3722
3739
3745
5212
5311
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6402
6409

Silnice
150 000,00
Provoz veřejné silniční dopravy
106 400,00
Pitná voda
1 629 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod
505 000,00
Předškolní zařízení
2 140 000,00
Základní školy
5 000,00
Činnosti knihovnické
13 000,00
Ostatní záležitosti kultury
3 000,00
Pořízení, zachování a obnova hodnot místních kultur
150 000,00
Rozhlas a televize
5 000,00
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
50 000,00
Ostatní záležitosti kultury a církví
71 000,00
Sportovní zařízení v majetku obce
28 000,00
Využití volného času dětí a mládeže
40 000,00
Nebytové hospodářství
14 000,00
Veřejné osvětlení
113 000,00
Pohřebnictví
3 000,00
Územní rozvoj
30 100,00
Komunální služby a územní rozvoj
296 000,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
10 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů
436 000,00
Ostatní ochrana půdy a spodní vody
77 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
219 000,00
Ochrana obyvatelstva
15 000,00
Bezpečnost a veřejný pořádek
5 000,00
Požární ochrana
50 000,00
Zastupitelstva obcí
779 000,00
Činnosti místní správy
2 120 000,00
Úroky
130 000,00
Pojištění
27 600,00
Ostatní finanční operace
360 000,00
Finanční vypořádání minulých let
14 000,00
Nespecifikované rezervy
144 200,00
VÝDAJE CELKEM
9 738 300,00
Financování
8114 Splátky půjčených prostředků - kontokorent
300 000,00
8124 Splátky úvěrů ČS a.s.
600 400,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM
900 400,00
CELKEM VÝDAJE
10 638 700,00
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Zhodnocení Plánu investičních a neinvestičních akcí pro rok 2013
– obec Hostěnice
Z hlavních priorit se nám podařilo splnit:
1. Posílení vodních zdrojů pro pitnou vodu (vybudování vrtů a vodovodních
propojů ke stávajícímu vrtu)
Zatím byly realizovány dva průzkumné vrty do hloubky cca 80 m, z nichž jeden
je kvalitní a bude vystrojen a zprovozněn jako studna. Rozšíření vodovodní sítě
nás čeká tento rok po vyřízení potřebných povolení.
2. Nový povrch na víceúčelovém hřišti „Na Pastviskách“
Na víceúčelovém hřišti byl položen nový povrch – umělá tráva s křemičitým
vsypem.
3. Zázemí pro místní mládež
Byly pořízeny dva venkovní stoly na stolní tenis v lokalitě Pastviska.
4. Osazení laviček a košů – v lokalitách, kde ještě nebyly umístěny
V lokalitách, kde ještě nebyly umístěny dříve, byly rozmístěny odpadkové koše
a lavičky.
5. Posílení spojů IDS
Bylo realizováno posílení spojů o víkendu a ve všední dny (5 spojů navíc).
Co se nepodařilo splnit z důvodu nedostatku finančních prostředků
a zůstává úkolem pro letošní rok:
1. Oprava fasády MŠ
Oprava historizující fasády včetně obnovy štuků bude realizována v polovině
roku 2014.
Eva Karásková

Co se událo v naší obci
- Veřejné projednání návrhu územního plánu Hostěnice
Dne 13. 1. 2014 proběhlo veřejné projednání návrhu územního plánu v prostorách knihovny na Obecním úřadě za přítomnosti zástupců Pořizovatele – MěÚ
Šlapanice, Zpracovatele – pana architekta Václava Mencla, Obce Hostěnice
a občanů. V průběhu projednávání byly zodpovězeny otázky občanů a následně
byly doručeny Pořizovateli připomínky a námitky, které jsou v současné době
vypořádávány.
- Žádost o dotaci na opravu fasády MŠ
Byla podána žádost o dotaci JMK na částečné dofinancování opravy fasády
Mateřské školy v Hostěnicích, která proběhne letos.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2014
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- Výmalba v tělocvičně
V měsíci lednu byla vymalována tělocvična v objektu MŠ včetně souvisejících
prostor a dveří.
- Výměna výkladců na objektu samoobsluhy
Na objektu samoobsluhy byly v měsíci únoru vyměněny výkladce. Uzavření
provozu samoobsluhy se podařilo omezit pouze na jeden den a společnými silami
byla výměna uskutečněna velmi rychle. Výměna byla nutná zejména s ohledem
na stáří původních výplní a jejich energetickou náročnost.
- Územní a stavební řízení na vodní zdroj a prodloužení vodovodní sítě
Obec Hostěnice vyřizuje územní a stavební řízení na zprovoznění vodního zdroje
(HO-1-13) a vodovodní propoj od tohoto zdroje ke stávajícímu vrtu v Napajedlích,
kde je plánováno napojení na stávající vodovod, aby byl zajištěn další zdroj pitné
vody v Hostěnicích.
- Mapový portál
Na webových stránkách obce byl viditelně umístěn mapový portál (mapa obce),
který je libovolně k dispozici. Tato mapa obsahuje kromě katastrální mapy i čísla
popisné a evidenční a veškeré inženýrské sítě.
- Bylo zadáno vypracování pasportu veřejného osvětlení, který bude
spolufinancován Mikroregionem Spolek pro obnovu venkova Moravský kras
a aktualizace pasportu místních komunikací a dopravního značení.
- Od března pracuje pro Obec technický pracovník Pavol Tirpák. Bude tak snad
konečně zajištěna nezbytná péče o vzhled Obce i její vybavení. Současně s tím
technický pracovník postupně přebere i péči o provoz vodovodu. Tímto velmi
děkuji panu Václavu Čapkovi za dlouholetou práci a starost o vodovod, kterou
prováděl bez nároku na odměnu.
- Během zimních měsíců probíhala složitá jednání s Národním památkovým
ústavem v Brně ve věci opravy zvoničky poblíž restaurace U Stupárků. Věříme,
že již brzy bude tato fáze zdárně dokončena tak, aby mohly být práce zadány,
a společně s opravou bude moci být do interiéru stavby umístěna socha sv. Anny,
patronky obce.
- V jarních měsících pak proběhnou přípravné práce pro umístění zastávkového
přístřešku autobusové dopravy u pomníku padlým v 2. svět. válce.
Za Obec Hostěnice Eva Karásková

Výpis usnesení za zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice číslo
9/2013 konaného dne 10. 12. 2013
Usnesení č. 74/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu číslo 9/2013 paní Ivanu Kazdovou
a pana Ing. Bořivoje Srbu, zapisovatelku zápisu paní Růženu Debnárovou.
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Usnesení č. 75/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program zasedání:
1. Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu)
2. Kontrola úkolů
4/8/2013 Posílení spojů IDS JMK „Brno - Hostěnice a zpět“
3. Plán priorit obce pro rok 2014
4. Rozpočet Obce Hostěnice na rok 2014
5. Rozpočtový výhled Obce Hostěnice na období 2015-2017
6. Rozpočtové opatření Obce Hostěnice číslo 10/2013 a 11/2013
7. Vyhlášení inventarizace majetku a závazků Obce Hostěnice k 31.12.2013
7.1 Plán inventur a jmenování členů inventarizačních komisí
8. Obecně závazná vyhláška Obce Hostěnice č.1/2013 o místním poplatku ze psů
9. Obecně závazná vyhláška Obce Hostěnice č. 2/2013 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
10. Vodné na období od 1.1.2014 do 31.12.2014
11. Stočné na období od 1.1.2014 do 31.12.2014
12. Příspěvek Příspěvkové organizaci MŠ Hostěnice na koupi elektronického
klavíru
13. Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
14. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje
na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013
15. Finanční pomoc postiženým požárem
16. Informace občanům
17. Různé
Usnesení č. 76/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje „Plán priorit pro rok 2014“ (příloha č. 3).
Usnesení č. 77/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Obce Hostěnice na rok 2014 ve výši
8 838 700,- Kč na straně příjmů, 9 738 300,- Kč na straně výdajů, 899 600,- Kč
financování. Závazným ukazatelem pro rozpočet je paragraf (příloha č. 4).
Usnesení č. 78/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek obce na provoz Příspěvkové organizace
Mateřská škola, Hostěnice, okres Brno - venkov, na rok 2014 ve výši 340 000,- Kč.
Usnesení č. 79/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled Obce Hostěnice na období 20152017 (příloha č. 5).
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2014
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Usnesení č. 80/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření Obce Hostěnice číslo 10/2013,
rozpočet bude na straně příjmů a výdajů navýšen o částku 329 000,- Kč (příloha č.
6).
Usnesení č. 81/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření Obce Hostěnice číslo 11/2013,
rozpočet bude na straně příjmů a výdajů navýšen o částku 583 500,- Kč (příloha č. 7).
Usnesení č. 82/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur na rok 2013 a dále schvaluje členy
inventarizačních komisí.
Usnesení č. 83/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2013 o místním
poplatku ze psů.
Usnesení č. 84/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku číslo 2/2013 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení č. 85/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje vodné na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 ve výši
24 Kč bez DPH za 1 m3 pitné vody.
Usnesení č. 86/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje stočné na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 ve výši
1000,- Kč vč. DPH za osobu a rok.
Usnesení č. 87/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek Mateřské škole, Hostěnice, okres Brnovenkov, příspěvkové organizaci, na koupi elektronického klavíru ve výši 17 000,- Kč.
Usnesení č. 88/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění financování systému
IDS JMK mezi Obcí Hostěnice a Jihomoravským krajem.
Usnesení č. 89/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na výdaje na „Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH
obce na rok 2013 - výdaje na odbornou přípravu“ ve výši 3 030,- Kč.
Usnesení č. 90/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar paní Miroslavě Tirpákové, obyvatelce
RD Hostěnice č.p. 116, postižené požárem dne 5. 12. 2013 ve výši 15 000,- Kč, jako
příspěvek na opravu střechy RD a další výdaje s tím spojené.
Usnesení č. 91/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje konání veřejné sbírky za humanitárním účelem
ve prospěch postižených požárem ze dne 5. 12. 2013 v rodinném domě Hostěnice č.p.
116.
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Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice číslo
10/2013 konaného dne 17. 12. 2013
Usnesení č. 92/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu číslo 10/2013, pana Mgr. Radima
Klozu a pana Ing. Bořivoje Srbu, zapisovatelku zápisu paní Růženu Debnárovou.
Usnesení č. 93/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program zasedání:
1. Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu)
2. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje
na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013 – navýšení
Usnesení č. 94/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH
obce na rok 2013 – navýšení“ v celkové výši 79 000,-Kč.

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice číslo
1/2014 konaného dne 11. 2. 2014
Usnesení č. 1/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu číslo 1/2014 paní Ivanu Kazdovou
a pana Vladimíra Hodaně, zapisovatelku zápisu paní Růženu Debnárovou.
Usnesení č. 2/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program zasedání :
1. Technický bod
2. Kontrola úkolů 8/8/2012 Plán investičních a neinvestičních akcí na rok 2013
3. Rozpočtové opatření Obce Hostěnice číslo 12/2013
4. Rozpočtové opatření Obce Hostěnice číslo 1/2014
5. Schválení inventarizace majetku obce Hostěnice za rok 2013
6. Schválení inventarizace majetku PO Mateřská škola Hostěnice za rok 2013
7. Výše cestovních náhrad na rok 2014
8. Aktualizace vnitřní směrnice o zásadách a postupech při zadávání Veřejných
zakázek malého rozsahu obcí Hostěnice
9. Žádost Oblastní Charity Rajhrad o mimořádný příspěvek
10. Žádost Junáka – svazu skautů a skautek ČR o příspěvek na činnost skautského
oddílu Svišti na rok 2014
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2014
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11. Zapojení obce Hostěnice do územní působnosti MAS Moravský kras v období
2014-2020
12. Informace občanům
13. Různé
Usnesení č. 3/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření Obce Hostěnice číslo 12/2013,
rozpočet bude na straně příjmů a výdajů navýšen o částku 1 635 200,- Kč (příloha
č.3 zápisu číslo 1/2014).
Usnesení č. 4/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření Obce Hostěnice číslo 1/2014,
rozpočet bude na straně příjmů navýšen o částku 22 000,- Kč a na straně výdajů
navýšen o částku 1 601 000,- Kč, financování bude navýšeno o částku 1 579 000,- Kč
(příloha č. 4 zápisu číslo 1/2014).
Usnesení č. 5/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje „Zápis o výsledku celkové inventarizace majetku
Obce Hostěnice podle stavu ke dni 31. 12. 2013“. Komise nezjistily manka ani škody
(viz. příloha č. 5 zápisu číslo 1/2014).
Usnesení č. 6/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje „Zápis o výsledku inventarizace majetku PO Mateřská
škola Hostěnice podle stavu ke dni 31.12.2013“. Komise nezjistily manka ani škody
(viz. příloha č. 6 zápisu číslo 1/2014).
Usnesení č. 7/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje výši cestovních náhrad na rok 2014 na základě § 189
odst. 1 zákona číslo 262/2006 Sb. zákoník práce. Sazba se stanovuje na spodní
hranici (viz. příloha č. 7 zápisu číslo 1/2014).
Usnesení č. 8/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje vnitřní směrnici o zásadách a postupech při zadávání
Veřejných zakázek malého rozsahu obcí Hostěnice.
Usnesení č. 9/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádný příspěvek na činnost Oblastní Charity
Rajhrad ve výši 10 000 Kč.
Usnesení č. 10/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost skautského oddílu v Hostěnicích
v roce 2014 ve výši 5000 Kč.
Usnesení č. 11/2014
Zastupitelstvo obce Hostěnice souhlasí se zařazením svého správního území
do územní působnosti MAS Moravský kras v období 2014-2020 a souhlasí
s přípravou komunitně vedené Integrované strategie území MAS Moravský kras
pro období 2014-2020 na svém území.
10
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Platby od občanů v roce 2014
1. Příspěvek za užívání sportoviště Pastviska, tělocvičny v MŠ, Občanského
centra a RC Broučci za rok 2014
Příspěvek byl stanoven na 200 Kč za osobu a rok, osvobozeni jsou občané mladší
18 let.
Příspěvek je možné uhradit v kanceláři obecního úřadu nebo převodem na účet
č. 1347844389/0800, VS 3639 + č.p Vašeho domu. Po uhrazení příspěvku Vám bude
vystavena průkazka. Občanům, kteří příspěvek neuhradí, nebude umožněn vstup
a využití výše uvedených obecních prostor.
2. Místní poplatky za rok 2014
2a. Místní poplatek ze psů – upravuje OZV č. 1/2013
Sazba poplatku činí ročně:
1. Za prvního psa 100 Kč
2. Za druhého psa a každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč
Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti
do 30 dnů. Jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech je rovněž povinen ohlásit
do 30 dnů.
Splatnost poplatku do 31. května
Při bezhotovostní platbě na účet č. 1347844389/0800 uveďte VS 1341 + č.p.
Vašeho RD (např. pro RD č. 1 - VS 1341001), u majitelů psů s trvalým pobytem
na nemovitosti s č.e. VS 13419 + č.e. Vašeho rekreačního objektu (např. pro RO
č.e 1 - VS 13419001).
2b. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění a odstraňování komunálních odpadů – upravuje OZV č. 2/2013
Sazba poplatku činí 500 Kč za osobu a rok (u osob s trvalým pobytem v obci),
500 Kč za rekreační objekt a rok (majitelé chat).
Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti
do 30 dnů. Jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech je rovněž povinen ohlásit
do 30 dnů.
Splatnost poplatku do 31. května
Při bezhotovostní platbě na účet č. 1347844389/0800 uveďte VS 1340 + č.p.
Vašeho RD (např. pro RD č. 1 - VS 1340001)
Majitelé rekreačních objektů – VS 13409 + č.e. (např. u č.e. 1 – VS 13409001)
3. Vodné za rok 2014 – schváleno usnesením Zastupitelstva obce Hostěnice
č. 85/2013
Sazba vodného na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 je stanovena na 27,60,Kč vč. DPH 15 % za 1 m³.
K úhradě vodného budete vyzváni na základě vystavené faktury Obcí Hostěnice.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2014
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4. Stočné za rok 2014 – schváleno usnesením Zastupitelstva obce Hostěnice
č. 86/2013
Sazba stočného na rok 2014 je stanovena ve výši 1000,- Kč včetně DPH 15 %
za osobu a rok.
Splatnost do 30. září
Stočné je možné uhradit v kanceláři obecního úřadu nebo převodem na účet
č. 1347844389/0800, VS 2321 + č.p. domu. Nabízíme možnost platby záloh
na stočné. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.
Růžena Debnárová, správce poplatků

Odpadové hospodářství
Nad rámec již zaběhnutého zajištění svážení komunálního a tříděného odpadu
chce Obec Hostěnice tento rok rozšířit nabízené služby o:
- likvidaci stavebního odpadu v menším množství - za poplatek
- likvidaci bioodpadu - zdarma pro občany Hostěnic
- zpětný odběr prázdných tonerů a cartridgí – zdarma pro občany Hostěnic
Možnost uložení bioodpadu bude probíhat v předem stanovené dny v areálu
ČOV. V případě potřeby uložení bioodpadu v jiné dny než k tomu vyhrazené či
v případě, že nejste schopni bioodpad dopravit na místo k tomu určené, je nutné
se předem telefonicky domluvit s obecním úřadem.
O možnostech uložení bioodpadu a stavebního odpadu budete informováni
standardními komunikačními prostředky (web obce, infokanál, vývěska OÚ).
Za Obec Hostěnice Eva Karásková

Pálení odpadu má svoje pravidla
Pálení a vůbec likvidace odpadu má svoje pravidla. Tato problematika je
upravena v zákoně o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a zákoně o odpadech č.
185/2001 Sb. Podle těchto zákonů je povinností každého omezovat a předcházet
znečišťování ovzduší.
Na otevřených ohništích, zahradních krbech nebo otevřených grilovacích
zařízeních lze podle zákona pálit pouze dřevo, dřevěné uhlí a suché rostlinné
materiály. Je zakázáno pálit obaly od plastů, igelit, barevné časopisy a noviny,
chemicky ošetřené dřevo (okenní rámy, dřevotříska, dřevo ošetřené laky nebo
barvou), vlhké zahradní odpady, plasty, gumu, chemické přípravky apod.
Pálení listí, klestu a shrabané trávy není zákonem výslovně zakázáno, jedinou
výjimkou je pálení listí napadené chorobami (například antraknóza ořešáků či
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bakteriální spála jabloňovitých). Ovšem i na pálení listí na zahradě platí určitá
pravidla a omezení, které stanovuje zákon.
Pro podnikající fyzické a právnické osoby platí, že musí plánované pálení
rostlinných zbytků ohlásit příslušnému operačnímu středisku HZS (hasičského
záchranného sboru) v kraji. Při ohlašování musí uvést datum a místo pálení,
zodpovědnou osobu, přibližnou dobu pálení a kontakt. Povinnost ohlášení pálení
pro řadové občany není zákonem stanovena, při pálení většího množství zbytků
se však doporučuje. Oheň se nesmí zakládat na místech se vzrostlým porostem,
loukách a strništích.
Pokud rostlinné materiály (zvláště listí) spálíme, energie, která je v nich
obsažena, nám k ničemu neposlouží (jen ohřeje vzduch). Na přírodní zahradě je
lepší rostlinné materiály využít do kompostu, díky němuž získáme kvalitní hnojivo
do záhonů. Pokud máme možnost, větve štěpkujeme a přidáváme do kompostu
také. Listí je možné ponechávat i pod stromy (případně ho shrabat ke kmeni), kde
se z něho uvolňují živiny a vrací se zpět do půdy.
Pravidla pro spalování odpadů na zahradě (obecně)
• Pálení musí být přítomna osoba, která dovršila věku 18-ti let.
• Místo pálení se nesmí nechat bez dozoru.
• Velikost ohniště volte takovou, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy
je na místě přítomen dozor.
• Ohniště musí být vzdáleno minimálně 50 metrů od okraje lesa, mělo by se
zakládat nejlépe na hliněném podkladu
• Vždy mějte k dispozici prostředky, kterými oheň uhasíte - kbelík s vodou,
lopatu a písek, apod.
• Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin (např. benzín).
• Pálení se nesmí provádět při nepříznivých povětrnostních podmínkách, jako
je inverze nebo silný vítr.
• Je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých
předmětů - domů s ploty, aut, apod.
• V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze jej uhasit vlastními silami,
je osoba provádějící pálení povinna okamžitě nahlásit tento požár na místě
příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru v kraji.
Zdroj: Veronica, ekologický institut

Zpráva o operativně-bezpečnostní situaci v obci Hostěnice
za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013
V katastrálním území obce Hostěnice bylo spácháno celkem 13 trestných činů,
kdy u 5 činů byl zjištěn pachatel, což představuje celkem 38,46 % objasněnosti
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2014
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u spáchaných trestných činů. Jednalo se zejména majetkové trestné činy, a to
krádeže věcí z uzamčených vozidel a budov.
Dále zde bylo spácháno celkem 19 přestupků, kdy u 6 přestupků byl zjištěn
pachatel, což představuje celkem 31,58 % objasněnosti u spáchaných přestupků.
Jednalo se o přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích, přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti veřejnému
pořádku a přestupky proti majetku.
Žádáme občany o spolupráci s Policií ČR, spočívající zejména ve sdělování
upotřebitelných poznatků a informací a výskytu podezřelých osob, podezřelých
motorových vozidel, apod. Předané poznatky mohou v mnoha případech posloužit
k objasnění trestné činnosti, přestupkového jednání, ale také k jejich předcházení
anebo zabránění jejich páchání.
Případné poznatky a informace lze sdělit nejlépe prostřednictvím telefonní linky
přímo na Obvodní oddělení Šlapanice, a to na telefonní čísla 544 228 002 nebo
974 626 745, popř. e-mail: bo.oop.slapanice.podatelna@pcr.cz.
npor. Bc. Antonín Krýsa, prap. Bc. Milan Vojáček (redakčně zkráceno)

Tříkrálová sbírka 2014
V obci Hostěnice se sbírka uskutečnila v sobotu 4. ledna. Byly
zapečetěny 4 pokladničky, celkový výnos činil 16 970 Kč. Výtěžek
Tříkrálové sbírky 2014 Oblastní charita Rajhrad použije na projekty,
které přispějí k udržení, zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných
sociálních a zdravotních služeb v regionu. Z těchto prostředků bude například
pořízeno vybavení nového projektu Chráněného bydlení pro osoby s demencí,
které bude vybudováno v Rajhradě.
Děkujeme organizátorům Tříkrálové sbírky a všem koledníkům, kteří se
každoročně s velkou ochotou sbírky účastní.
OÚ Hostěnice

Žádosti o součinnost
Žádáme majitele garáží, které jsou vedeny v katastru obce Hostěnice jako
samostatná stavba a bylo jim v minulých letech přiděleno číslo evidenční, aby
se dostavili do kanceláře obecního úřadu Hostěnice, popřípadě nás kontaktovali
na tel.č. 544 250 763, nebo na email: ou.podatelna@hostenice.cz. Jedná se
o doplnění evidence těchto objektů a případné vložení staveb do katastru
nemovitostí.
Předem Vám děkujeme za spolupráci.
Růžena Debnárová, za OÚ Hostěnice
14
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Společenská rubrika
Srdečné blahopřání k významnému životnímu jubileu, které oslavili:
Ivan Vojáček
Zdenka Šamalíková
František Smílek
Hana Kousalová
Josefa Neveselá
Narozené děti
leden– březen
Thomas Zezula
Julie Ramšová
Úmrtí
prosinec
Václav Veselý
leden
Marie Vojáčková

Statistika – evidence obyvatel rok 2013
Celkem počet občanů ČR k 31. 12. 2013 je 653.
Cizinci: s trvalým pobytem
7
s přechodným pobytem 2

Úmrtí:
Narození:

8
7

Přihlášeno:
Odhlášeno z obce:

1
15

Růžena Debnárová, za ohlašovnu OÚ
Žádáme rodiče narozených dětí, aby se v co nejkratší možné době po návratu
z porodnice dostavili do kanceláře Obecního úřadu Hostěnice s rodným listem
narozeného dítěte. Údaje z rodného listu budou zavedeny do informačního
systému evidence obyvatel.
Děkujeme,
Růžena Debnárová, za evidenci obyvatel
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2014
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Školství
Mateřská škola, Hostěnice, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace
Hostěnice 95, 664 04 p. Mokrá

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014-2015
1. VYDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK
Přihlášku si můžete vyzvednout osobně u ředitelky MŠ
v pátek 4. 4. 2014 od 9.00–12.00 a 12.30–15.00 hodin.
2. SBĚR VYPLNĚNÝCH PŘIHLÁŠEK
Proběhne v pátek 11. 4. 2014 v 10.30–12.00 a 12.30–15.00 hodin
v kanceláři MŠ.
Řádně vyplněnou přihlášku včetně požadovaných údajů od lékaře
předložíte spolu s rodným listem dítěte, dokladem o bydlišti dítěte
a svým občanským průkazem.
Vezměte k zápisu i Vaše dítě.
Dne 11. 4. 2014 v době od 8.00 do 11.45 a od 15.00 do 16.00 hodin
si můžete se svým dítětem přijít pohrát do MŠ a prohlédnout si prostory
MŠ v rámci Dne otevřených dveří.
3. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte si můžete vyzvednout
u ředitelky MŠ v pátek 25. 4. 2014 v době od 9.00–12.00
a 12.30–15.00 hodin.
Případný náhradní termín předání rozhodnutí lze domluvit s ředitelkou
na tel. 544 250 779.
Přijďte za námi, těšíme se na Vás.
Za celý kolektiv ředitelka Dana Kousalová.

Zprávičky z naší školičky
Dne 12. února se v naší mateřské školce sešly pohádkové i ostatní bytosti
Hostěnického království – princezny, víly, čertíci, piráti, zvířátka a mnoho dalších.
Přišel dokonce i pan průvodčí, se kterým jsme kouzelným vláčkem procestovali
16
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pohádkovou říši. Navštívili jsme Rákosníčka i Křemílka a Vochomůrku v jejich
rodném lese, zatancovali si s vílou Amálkou a Makovou panenkou na voňavé louce,
zaplavali jsme si s mořskými pannami, proletěli jsme se na psovi Falcovi a uloupli
jsme i nějaké ty dobroty z opuštěné perníkové chaloupky.
Po výletě do pohádek se všichni dozvěděli pravý důvod setkání – zlý
černokněžník unesl princeznu ze sousedního království a zavřel ji do vysoké věže a na nás bylo vysvobodit ji. Aby toho nebylo málo, tak se k nám doneslo, že ji zaklel
a zbavil viditelnosti. Byl před námi skutečně nelehký úkol, ale nikdo se nebezpečné
cesty nezalekl a všichni byli odhodlaní princeznu zachránit.
Posilněni královskou svačinou jsme se vydali na naši záchrannou pouť. Museli
jsme se dostat přes zrádnou bažinu či hlubokou propast a protáhnout se úzkou
jeskyní. Po cestě jsme sbírali zázračné bobule – právě ten druh, který vrací
viditelnost. Téměř u cíle naší dlouhé cesty jsme úspěšně zbořili pevnou bránu,
která nás nejen dělila od hledané věže, ale dokonce v ní byla skryta síla našeho
protivníka, tedy černokněžníka. Všichni jsme ze sebe vydali to nejlepší a vzájemně
si pomáhali a tak se nám povedlo princeznu najít, vysvobodit z výšin a zbavit
kletby. Všichni stateční zachránci byli odměněni medailemi a jinými cenami
a poté už jsme se veselili na karnevalovém plese. Tancovali jsme a zpívali až do
zámeckého oběda.
Dne 28. února jsme se vydali do Brněnského divadla Radost na pohádku
O zvědavém slůněti. Pro některé děti to měla být naprosto první zkušenost
s divadlem, avšak těšili se i ti zkušení návštěvníci. Cestu autobusem jsme si
zpříjemnili hádankami a srandičkami, no a z okna jsme dokonce zahlédli sanitku,
což děti téměř zvedlo ze sedadel. V divadle jsme si prohlédli výzdobu a pak šupky
hupky na svá místa v hledišti. Děti chvílemi napětím ani nedutaly, jindy se smály
na celé kolo. Všem se pohádka moc líbila – jakpak by ne – vždyť jsme se konečně
dozvěděli to dávné tajemství, které nám vrtalo hlavou – a to: „Proč mají sloni
dlouhé choboty.“
Za všechny děti a zaměstnance MŠ přeji všem krásný příchod jara.
Bc. Lucie Šimků
učitelka MŠ Hostěnice

Novinky ze Stromíku
Dětský lesní klub Stromík funguje na Axmanově hájence v Pozořicích.
Stromík nabízí zajímavou alternativu k předškolnímu vzdělávání. Součástí
programu je předškolní příprava, výtvarný, keramický a hudební kroužek.
Základem vztahu mezi pedagogem (průvodcem) a dítětem je respektující přístup
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2014
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a komunikace. V oblasti komunikace nyní objevujeme nový trend. Jedná se
o Original Play.
A co že to vůbec Original Play je? Original Play je univerzální komunikační
metodou, založenou na vnímání sounáležitosti a důvěry. Je hravou komunikací
s respektem a bez násilí, jejímž zdrojem je bezpodmínečná láska a přijetí druhého
člověka. Original Play je hrou, při které se neprohrává. Je hrou, která vychází
z láskyplného dotyku, z koncetrace na tady a teď. Nabízí spolupráci a důvěru
namísto souboje, odplaty a strachu.
Duchovním otcem tohoto konceptu je pan Fred Donaldson, který se Original
Play zabývá více jak 35 let. DLK Stromík měl tu čest stát se spolupořadatelem minisemináře Original Play, který se uskutečnil teď v březnu v Brně. Více o Original Play
na www.stromik.cz.
Original Play vyhledávají profesionálové z oblasti pomáhajích profesí
(pedagogové, vychovatelé, psychologové, terapeuti), často ale i samotní rodiče,
kterým může pomoci prohloubit vzájemné vztahy skrze mírumilovný dotek
a laskavou důvěru.
Mgr. Soňa Štoudková
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Zápis do 1. ročníku základní školy
Ve čtvrtek 16. ledna proběhl na naší škole zápis dětí do 1. ročníku pro příští školní
rok. Zapsáno bylo celkem 56 dětí, z toho 37 dětí z Mokré-Horákova, 10 dětí z Velatic,
8 dětí z Hostěnic a 1 žák s jiným trvalým bydlištěm. Počet žáků, kteří skutečně
zasednou v září do lavic prvních tříd, budeme znát po skončení správního řízení
ohledně odkladů školní docházky v měsíci červnu.
RNDr. Josef Palík, ředitel školy

Ples žáků ZŠ Mokrá
Všichni žáci hodili se do gala, je jé je…
Každoročně se koná ples obecní, školní, hasičský a kdovíjaký ještě. Tak jsme si
na jedné schůzce parlamentu řekli „Když oni, tak proč ne my“.
Den 20. 12. 2013 vejde do historie naší školy. Žákovskému parlamentu se podařilo
uspořádat pro žáky první, a doufáme, že ne poslední školní ples v kulturním domě
v Horákově. Přibližně ve čtyři hodiny se to začalo hemžit stylově oblečenými
mladými lidmi. Modelů šatů bylo k vidění nepočítaně. A také se ukázalo, že většina
mladých mužů má v šatníku slušivou košili, motýlka či kravatu. Každá dívka dostala
při vstupu papírovou květinu a mohlo se začít. Večerem nás provedli tři odvážní
moderátoři Vendula Klímová, Jan Unger a Adam Konvalinka. A že jim to šlo, jsou
do jednoho mistry slova a improvizace. K tanci nám hrál Dj Sigi Lukáš Luska a Dj
Reddy Radek Meluzín. A hráli opravdu dobře, na tanečním parketu bylo po celou
dobu plno a na písničky na přání fronta. Vždy po půl hodině tanečního běsnění byl
zařazen kulturní vstup. Nastartoval nás moderní tanec svěřenců Kristýny Hejnové
ze školního kroužku Rytmik, okouzlil vstup dívek navštěvujících taneční kroužek
Starletu pod vedením Michaely Floriánové. Ta nás v dalším výstupu naučila tanec
na singl Gangam Style. Společně jsme si „zazumbili“ s našimi bývalými žákyněmi
Veronikou Žákovou a Eliškou Strakovou, akčními instruktorkami Zumby. Zlatým
hřebem byly ukázky standardních i latinskoamerických tanců manželů Floriánových.
Tančilo se v tempu rychlém i pomalém, samostatně, v páru i ve skupinách. Malí
s velkými, učitelé s žáky, kluci s holkama, holky s holkama i kluci s klukama. Prostě
všelijak. Kdo chtěl, mohl se zastavit v předsálí u Markéty Meluzínové a odejít domů
se stylovou tetovačkou. Kolem půl osmé došlo i na tombolu, neboť symbolické
vstupné bylo slosovatelné. Šťastlivci si domů odnesli některou z vtipných cen
z kategorie pomůcka do oblíbeného školního předmětu či poděl se s kamarády.
Hlavní cena, obří plyšový vánoční Santa, dělal o Vánocích společnost trojčatům
Nováčkovým.
Atmosféra byla skvělá. Slavnostní, taneční, nabitá energií, přátelská, předvánoční.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2014
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Co této akci vytknout? Snad jen, že jsme museli v nejlepším skončit. Ale tak to asi
má být.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci a hladkém průběhu
celé předvánoční akce. Zejména oběma DJ za ozvučení a spolukomentování
celé akce. Dále Lukáši Lazarčíkovi za zajištění občerstvení. Deváťákům za pomoc
s chystáním akce a úklidem. Dále Ivaně Libánkové a panu Krpenskému, kteří naši akci
svými fotoaparáty zachytili pro budoucí generace. A na závěr obci za pronajmutí
kulturního domu a zejména paní Patákové, která nám mile a ochotně nachystala
prostory tak, že jsme po příchodu byli úplně ohromeni.
Mgr. Jana Kubáňová

Střípky z dění na základní škole v Mokré – úspěchy našich žáků
• Ve dnech 3., 5. a 12. února se konala školní kola Biologické olympiády.
Letošní téma bylo Barvy a světlo v přírodě. Zájemci, kteří se už v říjnu přihlásili, si
přečetli obsáhlý studijní text o 80 stranách, ve kterém se mohli dozvědět spoustu
zajímavostí, jako například, proč v přírodě existuje tolik červených květů, když včely
tuto barvu nevnímají, nebo jak se maskují sépie. Olympiáda se skládala tradičně
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z náročného sedmistránkového testu, laboratorního úkolu, kde soutěžící zkoumali
plody keře ptačího zobu pod mikroskopem nebo vlastnosti nerostů. Také je čekalo
poznávání 30 druhů přírodnin. V kategorii 6. a 7. tříd se na 1. místě umístila Klára
Ženožičková ze 7. A, na 2. místě Jan Unger ze 7. A a na 3. místě Marie Bartáková
ze 6. B. V kategorii 8.- 9. tříd zvítězila Pavlína Nováčková z 8. A, druhá byla Zuzana
Křížová z 9. A a třetí skončil Petr Strejček z 9. A.
• V okresním kole dějepisné olympiády s tematickým zaměřením „Vznik
a vývoj měst“ naši školu reprezentovali tři vítězové školního kola a to Adéla
Malenová, Adam Konvalinka z 8. A a Marie Novotná z 9. A. Na gymnáziu v Tišnově
se sešlo 45 žáků ZŠ a víceletých gymnázií, kteří během 90 minut řešili sadu různě
náročných úkolů z historie českých zemí. Při práci účastníci nemohli využívat žádné
informační zdroje, byli odkázáni pouze na své znalosti. Celkem mohli získat 100
bodů. Adéla Malenová se umístila na skvělém 9. místě, Marie Novotná na 22. místě
a Adam Konvalinka na místě 24. Všichni tři byli úspěšnými řešiteli soutěže. Za dobré
umístění jim jistě patří velká pochvala, protože se samostatně ve svém volném čase
poctivě připravovali.
• Vybraní žáci naší školy se jako každý rok zúčastnili zeměpisné olympiády. Aby
mohli úspěšně reprezentovat, připravovali se celý únor na zmíněné okresní finále.
Nejlepšího umístění dosáhl Jan Kvapil, který obsadil velmi dobré 6. místo ve své
kategorii 6. tříd z celkového počtu 22 účastníků. Adam Konvalinka obsadil také
velice slušné 10. místo a Jan Unger místo 14.
Mgr. Jitka Laudátová, Mgr. Ivona Štorková

Z činnosti organizací

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2014

21

Novoroční procházka
Akce Pekárna se stala již tradiční akcí, v pořadí druhou „Novoroční procházkou”.
Klidnou procházku a celou scenérii lesa doplňovaly také nenapodobitelné vůně.
A to jak vůně stromů a jehličí, tak vůně čaje i svařáku od Petra Pavlíčka a domácí
slivovičky od ostatních účastníků.
Asi po hodině chůze otevřenou přírodou, kdy jsme několikrát neodolali vůni
svařáku, jsme došli k jeskyni Pekárna. Většina z nás si prohlédla tajemná zákoutí
jeskyně a po ochutnávce různých druhů dobrůtek jsme se vydali k domovu. Trošku
mě mrzelo, že jsme v Pekárně neviděli ledové království krápníků, které zde vzniká
každý rok. Počasí holt letos mělo svérázný průběh.

Úžasnou účast nejen Hostěňáků, podpořilo jistě dobré počasí, možnost sejít
se s přáteli a známými, dozvědět se i něco nového nebo možná i dobrý pocit, že
udělám něco pro své zdraví.
Děkujeme organizátorům za příjemně strávené zimní odpoledne.
Jitka Vaňáčková

V masopustním průvodu nechyběl ani sprchový kout!
Hodně veselo bylo v naší obci první březnovou sobotu, kdy se odehrával
tradiční masopust. Už dopoledne se v ulicích objevil masopustní průvod masek,
kterých bylo přes dvacet. Byli v něm třeba piráti, Sherlock Holmes v typickém
22

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2014

obleku s dýmkou a lupou v rukách, pestrobarevné masopustní postavy, opičák,
dva čerti (malý a velký) i blonďatá prostitutka. Jednoznačně nejlepší maškarou
však byl chlap ukrytý ve sprchovém koutu! Na prsou měl připevněnou konstrukci
se sprchou a šampóny a oblečený byl do „kachličkového“ obleku. Do kroku hrála
maskám řízná mladá kapela, která si podle počtu muzikantů říká Veselá sedmička.
Masopustní dění dokumentují fotografie.
Text a foto: PON
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2014
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Skauti z Hostěnic zorganizovali pro ty brněnské florbalový
turnaj
Období od března do června již tradičně ve skautském prostředí patří soutěžím
mezi jednotlivými oddíly, výjimkou nejsou ani letošní jarní měsíce. V průběhu
března se klasicky koná hudební soutěž Vozembouch, kde hostěničtí skauti patří
k tradičním aspirantům na vítězství. V průběhu jara však mohou děti zúročit své
znalosti a dovednosti v Závodu vlčat a světlušek, svůj sportovní um pak mohou
porovnat s ostatními oddíly v populárním sportu ufobal. Letošní rok však do této
bohaté škály soutěžních aktivit přinesl ještě jednu novinku. Jednalo se o skautský
florbalový turnaj.
Stále čím dál tím více populárnější sport dostihl i hostěnické skauty. Jejich
vedoucí zorganizovali nejenom pro ně v neděli 9. března turnaj, místem konání se
pak stala tělocvična při ZŠ v Mokré. Florbalového turnaje se zúčastnily dva týmy ze
skautského oddílu z Hostěnic, ale také pět brněnských skautských týmů.
Cílem nebylo celý turnaj vyhrát, spíše se ho zúčastnit, užít a potrápit největší
favority. To se hostěnickým týmům podařilo na výbornou. Jeden z týmů sice
skončil na posledním sedmém místě, druhý sviští výběr ale v souboji o bronzovou
příčku přetlačil v penaltovém rozstřelu jeden z brněnských týmů a mohl se radovat
ze třetího místa.
Bris
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Termíny kroužku keramiky o.s. Hosten pod vedením
Jitky Vaňáčkové
Kroužek keramiky pro velké i malé se koná v klubovně vedle RC Broučci
od 17.00 hod.
-

úterý
úterý
pátek
úterý
pátek
úterý
úterý

1. 4. 2014
15. 4. 2014
2. 5. 2014
13. 5. 2014
30. 5. 2014
10. 6. 2014
24. 6. 2014

Příspěvky našich spoluobčanů
Čápům se u nás nezalíbilo
V roce 1988 se při tahu do teplých krajin
zastavila v Hostěnicích skupina cca 40 čápů
bílých.
V naší obci si udělali několikadenní odpočinek.
Přes den sháněli potravu na okolních loukách
a na polích, na noc přilétali do obce a nocovali
na střechách vyšších domů. Obyvatelům obce se
tak naskytla po několik dnů zajímavá podívaná.
Pak přišel nápad zdejších chlapů postavit jim
hnízdo s tím, že se třeba při návratu opět tady
zastaví a možná některý z nich i zahnízdí. Od nápadu k činu mají místní chlapi jen
kousek. Sehnali betonovou patku, dřevěný sloup a kdesi i kolo od koňské hrabačky
sena. Traktorem JZD se to vše převezlo na místo (na stráň nad rančem I. Pospíchala)
a večer už hnízdo stálo.
Rok za rokem utíkal, sem tam na hnízdě vysedávala poštolka i jiní ptáci, jen
čápi (i když občas nad hnízdem zakroužili v době jarního tahu) hnízdo přehlíželi.
Uplynulo čtvrt století, dřevěný sloup už má něco za sebou a tak místní hasiči
přislíbili, že hnízdo zlikvidují, když čápi nabízeným domovem pohrdli.
Václav Dostál
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Hostěnické vzpomínání
Masopust v Hostěnicích
Zcela nedávno pořádali místní hasiči tradiční masopustní průvod obcí. Tato tradice
se v naší obci udržuje v různých proměnách už dlouhá léta. První zmínka o oslavách
masopustu nebo také o „Ostatcích“ v naší obci je v obecní kronice, kde první
hostěnický kronikář Silvestr Kopecký v r. 1922 zaznamenal: „Při ostatcích-poslední
zábavě v masopustě, chodí mládenci vesnicí dům od domu, jsouce přistrojeni
za maškary. Oblečeni jsou za šašky, kominíky, policajty, jeden hraje na tahací
harmoniku, druhý nabízí hospodářům občerstvení, obyčejně likér. Na řetězu vodí
medvěda. Po vesnici sbírají, co jim kdo dá- vajíčka, uzené maso, slaninu i peníze.
Maso napichují na šavli. Z přinesených darů si večer připraví hostinu. Při ostatcích
vdané ženy holí muže pro zábavu ostatních. Holička má na nosu velké brýle, má
dřevěné nůžky a dřevěnou břitvu. Muži se mnohdy z toho holení raději vykoupí.
Muže, kterého na holení přivedou, usadí na židli a započne „holení“.
Součástí ostatků bylo i tzv. „pochovávání basy“, což bylo symbolické loučení
s muzikou.
Po válce místní ženy obnovily tradici masopustních průvodů i pochovávání
basy. Na večerní zábavě po masopustním průvodu obcí měly ženy „ volenkové
právo“. Původní humorné veršovánky, které se při pochovávání basy říkávaly,
byly postupně nahrazovány kritickými body, které se týkaly nedostatků
v zásobování, kritikou různých nešvarů v obci i připomínkami různých humorných
situací, ke kterým v průběhu roku v obci došlo. Pokud bylo co, tak také bylo
pochváleno. Ostatky tj. jak průvod masek obcí, tak i večerní ostatková zábava se
konávala v pondělí. Před půlnocí začalo vlastní pochovávání basy. Bylo období,
kdy ostatková zábava, i když se konala v pondělí, patřila k zábavám s největší
návštěvností.
Před půlnocí se šli účastníci průvodu převléci. Vlastní průvod pak měl v čele
„ministranta“, který místo křížku nesl smeták ozdobený věncem buřtů. Za ním
kráčel farář a kostelník s maximální důstojností, pak následovaly máry, které
nesli hasiči a na márách byla nesena basa neboli kontrabas. Za márami kráčela
„vdova“ a zástupy naříkajících „plaček“. Průvod kráčel pomalým krokem sálem
za doprovodu hudby, která hrála pohřební pochod. Z uvedeného je zřejmé,
že se na tomto pochovávání zúčastnila poměrně značná skupina místních lidí,
ochotných dělat druhým pro zábavu „kašpary“. Během průvodu farář vydatně
kropil přítomné vodou z kbelíku pomocí záchodové štětky. V rolích vdovy vynikal
Václav Hájek a Vladimír Hodaň, faráře zase předváděla M. Dostálová a později
J. Šedý. A už před čtvrt stoletím „plačky“ předváděly především ženy, které známe
dnes jako „Hostěnické boubelky“.
26
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Před zahájením vlastního pochovávání bylo v sále i jisté napětí, každý přemýšlel,
co by na něj farář mohl vytáhnout z uplynulého roku, ať už to byl představitel
obce nebo jiný spoluobčan, co farář v litaniích zkritizuje nebo pochválí.
Např. v r. 1976, kdy byla obecní správa prvním rokem pod MNV Pozořice,
zaskřípala notně organizace oslav 1. máje, které byly v Pozořicích a z okolních
obcí svážel účastníky autobus, který však na Kopeček do Hostěnic, kam měl
dojet, přijel až skoro po oslavách.
Při pochovávání basy to pak připomněl farář:
„Snad podruhé pošle národní výbor bečku, když zmrzat nás nechá na Kopečku
Pro děti v krojích buřta kus, když zapomenou na autobus
S buřtem a bečkou půjdem v háj
a tam sami oslavíme 1. máj“
Kritizovaly se i různé nedostatky z tehdejší doby, které si už dnes mnozí
nedovedou představit, jako např. vypínání elektřiny v odběrových špičkách
v r. 1977:
Farář: „Od stálého vypínání elektřiny“
Sbor: „Vysvoboď nás baso“
V roce 1979 reagoval farář při pochovávání basy na nehodu a úraz místního
myslivce v lese:
„Více opatrnosti při lovení zvěře na skalách“
Sbor: „To pro nás“
V roce 1981 reagoval zase farář na špatný stav budovy místní školky:
Farář: „By opravena byla naše školka celá
pomůže nám jenom Princezna Arabela“
V roce 1983 reagoval farář na poněkud indisponovaného čerta při mikulášské
obchůzce obcí:
„Mikuláš šel s čertem světem
že byl čert jak anděl
líbilo se dětem“
Farář při pochovávání basy nezapomínal ani na jiné události v obci, rvačky, zálety
chlapů i žen, ale i občas chválil. Dnes by asi pochválil např. místní samoobsluhu
a ochotu prodavačů, nebo řadu obětavých lidí, kteří organizují akce pro volný čas
dětí.
S postupem doby bylo konání ostatkové zábavy v pondělí pro většinu lidí
nevyhovující, přesunulo se na sobotu a pochovávání basy už se nepodařilo obnovit.
Je dobře, že hasiči dosud drží tradici ostatků alespoň průvodem masopustních
maškar a možná tato připomínka, kdysi slavných pochovávání basy, bude pro
někoho impulsem k obnovení i této části ostatků.
Václav Dostál
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2014
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Z farnosti
Restituce církevního majetku? Už skoro 25 let…
Myslím, že na světové rekordy určitého druhu jsme my Češi přeborníci! Prý jsme
(dokonce) nejateističtější stát na světě. Nevím, podle čeho se to přesně měří, ale
určitě se taky nikde jinde nemluví tolik o vztahu Církve a státu jako právě teď u nás
v Česku! Taky Vám už ty nekonečné zprávy o potížích s navracením blokovaného
církevního majetku lezou na nervy? Buďte trpěliví, časem to přejde! Možná Vaše
rozčilování u zpráv komerční stanice je právě tou živnou půdou, která činí tzv.
„restituce“ stále zajímavými. Pro nás křesťany je to test důvěry vůči vlastnímu
společenství – jestli přece jen nemáme někde tajně schované ty další hroudy zlata.
Pak si mnohý i „kostelový“ křesťan řekne, jestli ta média přece jen nemají pravdu…
Ano, tisíckrát opakovaná lež se ráda stává „pravdou“ a stádo to tak má rádo. Ale
možná ty mediální salvy mají ve výsledku i svá pozitiva: Myslím, že jako se na jedné
straně nakonec hrstka katolíků nechá zviklat, na straně druhé si pár tzv. „ateistů“
nakonec řekne: „Tak jak to vlastně s těmi restitucemi doopravdy je?“ A vyhledá si
i argumenty druhé strany. Ty neoplývají arogancí, ale věcností s podloženými fakty.
A že všeobecná nenávist Čechů vůči oné hamižné církvi zdaleka nedostoupila
vrcholu svědčí hned dvě věci: KDU-ČSL je opět v parlamentu i s poměrně širokou
omlazenou členskou základnou a Tříkrálová sbírka byla letos opět rekordní.
Není to znamení, že lidé v naší společnosti konečně začínají důvěřovat těm, kteří
jen nežvaní, ale je za nimi i něco vidět? Snad. O mnoha úspěšných projektech
zaštítěných církvemi a náboženskými společnostmi sice není až tak moc slyšet, ale
přesto jsou všichni rádi, že se povedly! Nejsou v ČR všichni jen otrávení a pasivní;
jsou i lidé nadějní a ochotní se pro dobro společnosti obětovat! Kéž bychom i přes
mediální smršť polopravd a pomluv (a nebo spíše na jejich pozadí) zahlédli Světlo
Pravdy, která k nám znovu přišla o Vánocích a zůstává s námi ráda po celý rok.
A nebo jsme už na to podstatné poselství Vánoc zapomněli?
P. Pavel Lacina, farář

Přehled akcí
Duben
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6. 4. Velikonoční setkání (tvoření s cimbálovkou) v restauraci
U Stupárků
12. 4. Maškarní ples pro děti – od 15.00 hod. v restauraci U Stupárků
26. 4. Prasátko - turnaj ve stolním tenise v restauraci „U Stupárků“
30. 4. Den Země a pálení čarodějnic – stezka s úkoly ke Dni Země
zakončená opékáním špekáčků a pálením čarodějnic ve starém
lomu
???? Pohádkový les - začátek na statku „U Čapků“
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2014

Květen 31. 5. Babské hody
Červen 15. 6. Hostěnický sedmiboj – na víceúčelovém hřišti Na Pastviskách

Přehled volnočasových aktivit
Aktualizovaný přehled volnočasových aktivit v obci Hostěnice
- školní rok 2013-2014
Pondělí: 14.00–16.00 Ping pong - senioři
16.30–18.30 paravoltiž

tělocvična MŠ
farma u Čapků/
tělocvična MŠ
RC Broučci

17.00–17.30
17.30–18.00
18.00–18.30
19.00–20.00

Hra na flétnu – začátečníci
Hra na flétnu – pokročilejší začátečníci
Hra na flétnu – mírně pokročilí a ostatní
Aerobik

Úterý:

9.00–12.00
?-?
17.00–?

klub rodičů s dětmi
jízda na koni pro děti
keramika pro všechny

RC Broučci
farma u Čapků
klubovna

Středa:

14.00–16.00
16.30–18.30
17.00–18.30
18.30–20.00
19.00–20.30
20.30–23.00

Ping pong – senioři
Cvičení – ženy
Skaut–vlčata a světlušky
Angličtina - dospělí
Aerobik
Ping pong–dospělí

tělocvična MŠ
tělocvična MŠ
klubovna
RC Broučci
tělocvična MŠ
Občanské
centrum

Čtvrtek:

9.00–12.00
15.00–16.00
16.30–18.00
17.00–18.30
19.00–20.00
20.00–21.00

klub rodičů s dětmi
Cvičení dětí předškolního věku
paravoltiž
Skaut–skauti a skautky
cvičení na BOSU
trampolíny

RC Broučci
tělocvična MŠ
farma u Čapků
klubovna
tělocvična MŠ
tělocvična MŠ

Pátek:

17.00–18.00 Street dance a aerobic pro děti
18.00–20.00 Malá kopaná
18.30–20.00 kroužek ručních prací

tělocvična MŠ
hřiště
RC Broučci/
klubovna

Neděle: 17.00–19.00 trampolíny
19.00–20.00 cvičení na BOSU

tělocvična MŠ

tělocvična MŠ
tělocvična MŠ

Mladí hasiči SDH – termíny dle aktuální domluvy
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2014
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„Je to jednoduché, přijedu k Vám, zaměřím objekt, navrhnu optimální
řešení, spočítám cenu a když se Vám to bude líbit, rád vše dodám.“

Nejkvalitnějšíí česká pálená
k
krytina
se zárukou
33 let!
Cena od 299 Kč/m2
C
(vč.DPH)

Potřebujete přikrýt dřevo,
zakrýt kurník nebo kůlnu?
Nejjednodušší řešení je trapézový plech.
cena běžná: 239 Kč/m2

Věrnostní program COLEMÁNIE
Registrujte se a získejte 3 výhody za Váš nákup:
1) Nákup za velkoobchodníí ceny
2) Zboží zdarma za nasbírané body (COLy)
3) Vylosovaní výherci získají 20.000 Kč, skútry, tablety, chytré telefony a další atraktivní ceny

www.colemanie.cz

Zelená úsporám na klíč.
Od vyřízení dotace

pro držitele věrnostních karet: 149 Kč/m2

až po realizaci.

(vč. DPH)

Váš poradce: Dušan Bilíček, mobil: 725 675 623
OBCHODNÍ CENTRUM BRNO,
Moravanská 224/98, 619 00 Brno-Přízřenice, tel.: 547 214 950
ředitel obchodního centra Ing. Jiří Dolníček, mobil 725 675 616
www.coleman.cz
prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji.
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Zmøkêíme
vám vodu
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Jalový dvůr v roce 2013 přilákal stovky
návštěvníků a rodin s dětmi
Na malebných stráních rozprostírajících se
nedaleko Heršpic, se volně prohání několik
desítek koní, stádo oslíků a nespočet ovcí.
Ti všichni lákají k návštěvě především rodiče
s dětmi. Rodinná ekologická farma Jalový
dvůr nabídla v roce 2013 velké množství
jezdeckých, zážitkových i relaxačních aktivit,
kterých využilo několik stovek návštěvníků
a také více než 30 školek, škol či organizací.
Údolí Jalového dvora navíc protíná
cyklostezka Ždánický les a obklopují ho dva
romantické rybníky.
Během roku farma přivítala spoustu nových
zvířecích členů. Kromě asi 60 ti jehňátek,
přibyl v létě chov kamerunských ovcí, rozrostl
se počet domácích králíků, pokřtil se tři narozená hříbata a dvě milé osličky.
Již tradičně se na začátku prázdnin konal Ekofilmfest Jalovák pod širým
nebem, který je jistě příjemnou akcí pro všechny věkové kategorie. V rámci této
události byly uspořádány vozatajské závody. Své si našli nejen milovníci koní,
ale také rodiny s dětmi, pro něž byl nachystán doprovodný program a atraktivní
podívaná.
Rádi Vás na farmě uvítají nejen její pracovníci, ale také všechna zvířata, které
potěší milé pohlazení nebo kus sušeného pečiva.
www.jalovydvur.cz
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Ostatky v 70. letech

Karneval v mateřské škole
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