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Z HISTORIE ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU: ŽIVÝ BETLÉM V ROCE 2008

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

SENIOŘI A JEJICH SETKÁNÍ

Vystoupení hostěnických boubelek a mažoretek

V občanském centru

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává poslední číslo Hostěnického zpravodaje tohoto roku.
Ani jsme se nenadáli a doba adventní je tu. Děti už se těší na Vánoce a s tím spojené pečení cukroví, zdobení našich příbytků, prázdniny a samozřejmě i na dárečky,
které jistě ať už v malém či větším množství na ně budou čekat pod stromečkem.
Konec roku s sebou bohužel přinesl i pro některé z nás neradostné okamžiky
v podobě požáru rodinného domu. Velmi mě těší vesnická pospolitost hostěňáků,
kteří byli ochotni ihned přispěchat pomoci, a samozřejmě také patří velký dík těm
z Vás, kteří jste přispěli finančně. Děkujeme.
Během prosince nás čekají kulturní, sportovní a společenské akce. Zpívání u Vánočního stromu, Štěpánská zábava a silvestrovský Běh do vrchu na Brázďáku.
I po novém roce se můžeme těšit na společenské akce. Plesovou sezónu v Hostěnicích zahájí obecní ples. Srdečně Vás všechny zveme 18. 1. 2013 do sálu restaurace
U Stupárků, kde společně můžeme strávit pěkné chvíle u muziky, tance a povídání.
V době vydání Zpravodaje již pravděpodobně budou ukončeny čerpací zkoušky
v průzkumných vrtech v lokalitě Napajedla, na které příští rok naváží stavební práce na vodovodním propoji. Jen můžeme doufat, že zdroje vody nám pak pokryjí
zvýšenou potřebu vody nás všech i v obdobích sucha.
Od poloviny prosince na základě jednání s firmou KORDIS JMK, spol. s r. o. - koordinátora integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, došlo k posílení 5 spojů IDS JmK, což doufáme, bude našimi občany využíváno a přispěje k většímu komfortu a využívání hromadné dopravy.
Příští rok nás čekají mimo výše uvedené další velké investiční akce v podobě
opravy fasády Mateřské školy a zateplení fasády Obecního úřadu, na kterou žádáme v Operačním programu životního prostředí při MŽP ČR dotaci.
Všem nám přeji, ať během vánočních svátků nabereme síly do dalšího roku
a společně se svými blízkými prožijeme příjemné svátky provoněné cukrovím
a jehličím.
Vánoce plné radosti a pohody Vám přeje
Eva Karásková, starostka obce.

Zpívání pod obecním Vánočním stromem
V pondělí 23. 12. 2013 od 16:00 hod. se na návsi před samoobsluhou bude
konat již tradiční zpívání u Vánočního stromu. Společná akce dobrovolníků pod
záštitou Obce Hostěnice jistě znovu přispěje k pohodové vánoční náladě. Všichni
jste srdečně zváni.
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Můžete se těšit na:
❅ vystoupení dětí z mateřské školy
❅ vystoupení dětského hudebního sboru
a Los fotros
❅ prodej výrobků dětí z MŠ i RC Broučci
❅ živý Betlém (inscenované představení)
❅ společné zpívání vánočních koled
❅ lahodné a teplé občerstvení

Rozhovor s paní účetní Ladou Pospíchalovoulovou
Tentokrát se ptal Honza Unger:
1. Těšíte se na Vánoce?
Těším se na Vánoce, na pohodu a klid a také na to, že se sejdeme s celou rodinou.
2. Jaké je Vaše nejoblíbenější cukroví?
Vanilkové rohlíčky, ty jsou asi nejlepší.
3. Zpíváte si koledy? Pokud ano, jaké?
Zpíváme tradiční koledy, např. Na Vánoce dlouhý noce…..
4. Jaké tradice na Vánoce dodržujete?
Pouštíme lodičky, rozkrajujeme jablíčko, máme kapra a samozřejmě i stromeček.
5. Jaký byl Váš nejhezčí dárek, který jste na Vánoce dostala?
Dostala jsem od své dcery knihu Zoufalé matky a to mě fakt pobavilo.
6. Jaké pohádky na Vánoce sledujete?
Nejraději bych sledovala všechny, ale to nejde. Mám ráda Popelku, Pyšnou princeznu a Princeznu se zlatou hvězdou na čele.
7. Jaký byl Váš nejoblíbenější předmět ve škole?
Výtvarná výchova a přírodopis.
8. Jak jste se tedy dostala k účetnictví, když matematika není mezi Vašimi
nejoblíbenějšími předměty?
Po základní škole jsem šla na střední ekonomickou školu. Po maturitě jsem byla
rozhodnutá, že účetnictví dělat nebudu. Cesty života jsou ale nevyzpytatelné, proto se mu teď věnuji.
Děkuji za rozhovor a přeji krásné Vánoce.

Co se událo v obci
• Sportovní vybavení pro občany
Byly zakoupeny dva venkovní stoly na stolní tenis, které byly umístěny na prostranství sportoviště Na Pastviskách a trampolíny na cvičení do tělocvičny v objektu mateřské školy.
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• Vyčištění vodojemu a Pramenišť
Vodojem u statku byl kompletně vyčištěn odbornou firmou a dále byly vyčištěny studny - prameniště v Napajedlích.
• Žádost o dotaci na zateplení budovy OÚ
Byla podána žádost o dotaci na zateplení Obecního úřadu Hostěnice z Operačního programu životního prostředí. Součástí žádosti byl i vypracovaný energetický
audit objektu a projektová dokumentace na rekonstrukci Obecního úřadu.
• Nové vrty v části obce Napajedla
Byly dokončeny vrtné práce a čerpací a stoupací zkoušky na nových vrtech. Do
konce roku by měla být vyhotovena závěrečná zpráva, která vyhodnotí kvalitu
a vydatnost vrtů pro další použití.
• Kontejner na textil
U kontejnerů na tříděný opad vedle objektu samoobsluhy byl umístěn nový
kontejner na sběr textilu.
• Umístění mobiliáře v obci
První část laviček a košů byla rozmístěna již v roce 2011. V letošním roce Obec
pokračovala v rozšíření mobiliáře stejného designu, dodávku a montáž laviček
a košů provedla firma mmcité + a.s. Bílovice.
• Audit hospodaření Obce Hostěnice
Dne 4.11.2013 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření územního celku Hostěnice Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Bylo shledáno, že Obec Hostěnice
hospodaří bez zjevných chyb a nedostatků. Nebylo dohledáno žádné pochybení.
• Zvonička
Na úpravu zvoničky byla vyhotovena projektová dokumentace, která řeší jednak zabezpečení technického zařízení a dále úpravu interiéru, tak, aby bylo možné
do ní umístit sochu Sv. Anny, patronky obce. Návrh byl předán k posouzení Národnímu památkovému ústavu.
• Oprava elektroinstalací v MŠ
Na základě výsledku revize elektroinstalací v objektu mateřské školy byla provedena oprava části elektroinstalací a vyměněna svítidla v tělocvičně.
• Instalace vánoční výzdoby
V centrální části obce byla nainstalována nová vánoční výzdoba, montáž a dodávku provedla firma Rotrekl s.r.o., Babice nad Svitavou.

Oznámení o konání veřejné sbírky
Obec Hostěnice vyhlašuje dne 13. 12. 2013 konání veřejné sbírky na zmírnění následků škod způsobených požárem na rodinném domě Hostěnice č. p. 116. Sbírka
byla povolena Jihomoravským krajem vydaným Osvědčením č. j. JMK/140963/2013
dne 12. 12. 2013. Finanční příspěvky je možné vkládat do pokladničky umístěné
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2013
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v kanceláři obecního úřadu v úřední dny (tj. pondělí 9.00 – 19.00 a středa 9.00
– 17.00) nebo dle telefonické domluvy na tel: 544 250 763 nebo 724 075 323 do
16. 1. 2014. Po ukončení sbírky bude zveřejněna informace o jejím výsledku a využití finančních prostředků.
Za Vaši pomoc děkujeme. Obec Hostěnice
„Děkujeme mnohokrát za pomoc všem, kteří nám jakkoli pomohli a nadále pomáhají.“
Mirka Tirpáková s rodinou

Informace obce a obecního úřadu
Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Hostěnice
č. 7/2013 konaného dne 17. 9. 2013
usnesení č. 58/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu číslo 7/2013, pana Ing. Bořivoje
Srbu a pana Ing. Václava Čapku, zapisovatelku zápisu paní Růženu Debnárovou.
usnesení č. 59/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program zasedání č. 7/2013:
1. Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu)
2. Kontrola úkolů
2/6/2013 Petice za odmítnutí záměru výstavby chráněného bydlení v obci Hostěnice
3. Rozpočtové opatření č. 6/2013
4. Rozpočtové opatření č. 7/2013
5. Rozpočtové opatření č. 8/2013
6. Předávací protokol – příloha č. 3, Zřizovací listiny PO MŠ Hostěnice ze dne
14. 9. 2012
7. Žádost SDH Hostěnice o finanční dar na úhradu dechové hudby (Párové hody
2013)
8. Výběr dodavatele na „Projekt hydrogeologických prací: Vyhledání a průzkum
zdrojů podzemních vod pro obec Hostěnice“
9. Dotazy občanů na zastupitelstvo obce ke stavu Záhumenkové cesty
10. Informace občanům
11. Různé
usnesení č. 60/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 6/2013
(příloha č. 3).
usnesení č. 61/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 7/2013
(příloha č. 4).
4

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2013

usnesení č. 62/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 8/2013
(příloha č.5).
usnesení č. 63/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje „Předávací protokol – příloha č. 3, Zřizovací listiny
PO MŠ Hostěnice ze dne 14. 9. 2012“, kterým obec Hostěnice předává do správy
PO MŠ Hostěnice drobný dlouhodobý majetek v hodnotě 14 808 Kč.
usnesení č. 64/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek SDH Hostěnice na zaplacení dechové hudby Voděnka při pořádání párových hodů v srpnu 2013 ve výši 20 000 Kč.

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Hostěnice
č. 8/2013 konaného dne 5. 11. 2013
usnesení č. 65/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu číslo 8 /2013, pana Mgr. Radima
Klozu a pana Ing. Bořivoje Srbu, zapisovatelku zápisu paní Růženu Debnárovou.
usnesení č. 66/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program zasedání č. 8/2013:
1. Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu)
2. Kontrola úkolů
9/7/2013 Dotazy občanů na zastupitelstvo obce ke stavu Záhumenkové cesty
3. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na akci „Oprava povrchu víceúčelového hřiště v Hostěnicích”
4. Posílení spojů IDS JMK „Brno–Hostěnice a zpět”
5. Směrnice Obce Hostěnice o stravování zaměstnanců
6. Záměr Obce Hostěnice prodat pozemky p. č. st. 62/2 a st. 88/2 v k.ú. Hostěnice
- výběr nabídek doručených ke zveřejněnému záměru
7. Zimní údržba místních komunikací a chodníků
8. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcném břemenu s E.ON Distribuce,
a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice na pozemky p. č. 200/13;
422/13 a st. 98 v k.ú. Hostěnice zapsané na LV obce Hostěnice č. 1
9. Rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 9/2013
10. Informace občanům
11. Různé
usnesení č. 67/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci „Oprava povrchu víceúčelového hřiště v Hostěnicích” ve výši
100 000 Kč, podpisem smlouvy pověřuje starostku obce Mgr. Evu Karáskovou.
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usnesení č. 68/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje posílení spojů IDS „Brno–Hostěnice a zpět“ s platností od 15. 12. 2013 a financování posílení dopravní obslužnosti z rozpočtu obce.
usnesení č. 69/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje „Směrnici Obce Hostěnice o stravování zaměstnanců“ s účinností od 1. 11. 2013. Celková výše stravenky bude činit 80 Kč, zaměstnancem hrazeno 36 Kč, zaměstnavatelem z rozpočtu hrazeno 44 Kč.
usnesení č. 70/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. st. 62/2 v k.ú. Hostěnice
o celkové výměře 22 m2 manželům …………………… za odhadní cenu 2840 Kč.
Z nabídek řádně doručených Obci Hostěnice byla vybrána nabídka manželů
……………, přestože je pro obec ekonomicky méně výhodná. Dotčený pozemek je dlouhodobě fakticky užíván kupujícím (vjezd k RD ), záměrem obce je narovnání vlastnických vztahů. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku obce
Mgr. Evu Karáskovou.
usnesení č. 71/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. st. 88/2 v k.ú. Hostěnice o celkové výměře 24 m2 manželům …………………… za cenu 3 100 Kč. Podpisem kupní
smlouvy pověřuje starostku obce Mgr. Evu Karáskovou.
usnesení č. 72/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu číslo BM-01990003644/001 o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera
2151/6, České Budějovice na pozemky p.č. 200/13; 422/13 a st. 98 v k.ú. Hostěnice
zapsané na LV obce Hostěnice číslo 1. Obec Hostěnice umožňuje uzavřením smlouvy využití pozemků k umístění venkovního vedení NN za jednorázovou úplatu
v celkové výši 1000 Kč bez DPH.
usnesení č. 73/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření Obce Hostěnice číslo 9/2013,
rozpočet bude na straně výdajů a příjmů navýšen o částku 55 800 Kč. (viz. příloha
číslo 3).

Oznámení o vystavení a veřejném projednání
návrhu územního plánu Hostěnice
Městský úřad Šlapanice jako pořizovatel územně plánovací dokumentace pro
obec Hostěnice, v souladu s § 52 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), oznamuje veřejné projednání návrhu ÚP Hostěnice.
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Veřejné projednání návrhu územního plánu Hostěnice se uskuteční:
v pondělí 13. 1. 2014 v 16:30 hodin v knihovně v budově OÚ Hostěnice,
doplněné odborným výkladem projektanta.
Jedná se o upravený Územní plán podle § 188 zákona č. 183/2006 Sb.
Návrh ÚP Hostěnice bude vystaven k veřejnému nahlédnutí v termínu od
11. 12. 2013 do 20. 1. 2014 u pořizovatele na MěÚ Šlapanice, OV, oddělení územního plánování a památkové péče, (dv. č. 236 – pracoviště Brno) a na Obecním úřadě Hostěnice, především v úřední dny (MěÚ Šlapanice pondělí a středa 8:00–17:00
hodin, OÚ Hostěnice pondělí a středa 9.00 - 17.00 hodin), jinak dle telefonické domluvy (MěÚ Šlapanice 533 304 521, OÚ Hostěnice 544 250 763).
Návrh územního plánu Hostěnice je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Šlapanice www.slapanice.cz (Městský
úřad/Obec s rozšířenou působností/Územní plány obcí správního obvodu/Hostěnice).
Námitky proti návrhu ÚP Hostěnice mohou v souladu s § 52 odst. 2 stavebního
zákona podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 20. 1. 2014, může
každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odst. 2 § 52 zákona 183/2006
Sb. námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány
a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem
řešení, které byly od společného jednání (§ 50) změněny.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Informace o výběrovém řízení
Obec Hostěnice vypsala výběrové řízení na pozici technického pracovníka obce
v zaměstnaneckém poměru. V případě zájmu se prosím informujte na Obecním
úřadu, popř. sledujte webové stránky Obce.
Děkuji, Eva Karásková

Vodné a stočné 2014
Zastupitelstvo obce Hostěnice na svém zasedání dne 10. 12. 2013 schválilo cenu
za odběr pitné vody a vypouštění odpadních vod. Vodné na období od 1. 1. 2014
do 31. 12. 2014 je stanoveno ve výši 27,60 Kč včetně DPH 15 % za 1m³, cena stočného ve výši 1000,- Kč za osobu a rok včetně DPH 15 %.
Nabízíme možnost platby záloh na stočné za rok 2014. V případě zájmu nás proHOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2013
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sím kontaktujte. Na závěr Vás prosíme o zabezpečení šachet, abychom předešli
zamrznutí vodoměrů a následným poruchám. Děkujeme.
Dne 15. 12. 2013 proběhly v naší obci řádné odečty vodoměrů. Pokud někdo
z Vás nebyl k zastižení, byli bychom rádi, kdybyste nám stav vodoměru dodatečně
nahlásili. Děkujeme Vám za spolupráci.

Sběr a svoz komunálního odpadu o Vánocích a v roce 2014
Svoz komunálního odpadu bude firma Sita CZ a.s. provádět v pravidelném termínu, a to ve středu 25. prosince 2013. Následně bude svoz prováděn ve čtrnáctidenních intervalech, v roce 2014 poprvé 8. ledna.
Sběr oděvů a textilních materiálů
Obec Hostěnice ve spolupráci s firmou DIMATEX CS a s podporou Ministerstva
životního prostředí ČR připravila pro naše občany umístění kontejneru na sběr použitých oděvů a textilních materiálů (kat. číslo odpadů 200 110 a 200 111). Tento
sběr slouží k další separaci a minimalizaci komunálního odpadu.
Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina
pro výrobu čisticích hadrů, čisticích plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších.
Část ošacení vhodné k dalšímu nošení se v rámci charitativního využití věnuje charitativním organizacím, kde se použije jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné
v krizových situacích. Jsou podporovány: Farní charita Beroun, Český Červený kříž
Liberec, Oblastní charita Červený Kostelec, Diakonie Broumov, program Sázava
21, Nadace EURONISA, občanské sdružení PROSTOR PRO, Samari o.s. a další. Tímto
sběrem a následnou recyklací všichni přispíváme ke zlepšení životního prostředí
v naší obci.
Kontejnery na sběr textilu jsou bílé barvy s označením TEXTIL. Každý kontejner
obsahuje návod k použití a popis, co do kontejneru patří a co nikoliv.
Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte do těchto speciálních kontejnerů použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do igelitových
tašek nebo pytlů. Volný textil se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit.
Do kontejneru patří veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrus, rovněž párovaná nositelná obuv. Do těchto kontejnerů
nepatří koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, výrazně
znečištěné a mokré textilie. Myslete prosím na to, že s tímto materiálem bude při
zpracování ručně manipulováno.
Kontejner na textil je umístěn na prostranství vedle objektu samoobsluhy. Děkujeme Vám za spolupráci.
Za Obec Hostěnice, Eva Karásková
8
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Oznámení
Obecní úřad Hostěnice oznamuje občanům, že od
23. prosince do 31. prosince 2013 bude pro veřejnost
UZAVŘEN.
Úřad městyse Pozořice, matrika a stavební úřad
oznamuje, že od 23. prosince 2013 do 6. ledna 2014 bude
úřad pro veřejnost UZAVŘEN.
Ve dnech 23. a 30.12.2013 bude otevřena pouze podatelna a pokladna, a to od
8.00 – 12.00 hod.

Potraviny Hostěnice - otevírací doba o svátcích
24. prosince
25. prosince
26. prosince
31. prosince
1. ledna

7.00 - 12.00 hodin
zavřeno
8.00 - 12.00 hodin
7.00 - 15.00 hodin (bez polední přestávky)
zavřeno

Tříkrálová sbírka 2014
Tradiční Tříkrálová sbírka se v naší obci uskuteční v sobotu 4. ledna 2014 od
13.00 hodin, kdy začnou naší obcí procházet skupinky koledníků. Výtěžek ze sbírky
použije Oblastní charita Rajhrad na projekty, které přispějí k udržení, zkvalitnění
a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních a zdravotnických služeb v regionu.
Také bude část prostředků věnována na vybavení Chráněného bydlení pro osoby
s demencí, které bude vybudováno v Rajhradě v roce 2014. Další finance budou
věnovány na pomoc lidem v nouzi a v případě živelných katastrof, dále na humanitární pomoc v České republice a v zahraničí.
Děkujeme Vám za dobrou vůli pomáhat lidem v nouzi.
Růžena Debnárová, za OÚ Hostěnice

Nové jízdní řády od 15. 12. 2013
Od 15. 12. 2013 dojde k posílení spojů na lince 701 Brno-Hostěnice a zpět z podnětu Obce Hostěnice a k některým dalším dílčím změnám. Nové jízdní řády linek
701 a 202 jsou již vyvěšeny např. na webové stránce http://www.idsjmk.cz/linky.
aspx a také na našich webových stránkách.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2013
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Hlavní změny, ke kterým došlo:
Pracovní dny:
Hostěnice–Brno: 4:55– 5:29 (posunutí spoje o 5 minut)
Hostěnice–Brno: 8:56– 9:30 (přidán spoj) – z Brna do Hostěnic: 8:08
Hostěnice–Brno: 10:56–11:30 (přidán spoj) – z Brna do Hostěnic: 9:38
Hostěnice–Brno: 18:54–19:30 (přidán spoj) – z Brna do Hostěnic: 18:08
Hostěnice–Brno: 19:54–20:30 (místo 20:14)
Brno–Hostěnice: 21:38–22:13 (místo 21:08; Brno–Mokrá-Hor. lom: 20:38–21:05)
Víkendy:
Hostěnice–Brno: 6:34– 7:06 (přidán spoj)
Brno–Hostěnice: 7:08– 7:42 (místo 6:48)
Brno–Hostěnice: 17:08–17:40 (přidán spoj) – z Hostěnic do Brna 18:14 (18:16)
Obec Hostěnice Vás srdečně zve na

OBECNÍ PLES
konaný dne 18. 1. 2014 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.

Společenská rubrika
Narozené děti
září - listopad
Matěj Mahovský
Magdaléna Skřivánková
Tereza Kovaříková
Filip Hradil

Úmrtí
září
Karel Vaněk
listopad
Lubomír Bajer
Růžena Debnárová, za ohlašovnu OÚ

Školství
Základní škola Pozořice
Zápis dětí do 1. třídy se koná:
v úterý 11.února 2014 od 15.00 – 18.00 hod.
(netradiční zápis – Z pohádky do pohádky)
ve středu 12.února 2014 od 15.00 – 18.00 hod.
(zápis tradičním způsobem)
Podrobné informace na www.zspozorice.cz
10
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÁ
Zápis žáků do 1. ročníku základní školy
pro školní rok 2014/2015
se koná ve čtvrtek 16. ledna 2014 od 13.00 do 18.00 hod.
v budově Základní školy Mokrá.
K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dětmi,
které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2014.
Podrobné informace na www.zsmokra.cz

Zprávy z MŠ Hostěnice
Výlet do Lesní školy Jezírko
Na každý výlet se děti velmi těší a některé ani nemohou dospat.
Dvacátý první listopadový den děti jely na výukový program: Dřevěný svět.
Vybaveni batůžkem se svačinou a pitím a hlavně dobrou náladou jsme ráno jeli
autobusem do Brna-Soběšic. Po příjezdu na místo jsme si připadali, jako kdybychom se objevili v jiném světě.
Děti po přivítání v ekologickém středisku poslouchaly pohádku o larvě broučka,
která stromům škodí. Zaujalo je, jak se hlas larvy ozýval z reproduktoru. Po svačině
a zahřátí čajem z bylin se děti také učily, jaký je rozdíl mezi jehličnatým a listnatým
stromem a co potřebuje takový strom, aby vyrostl.
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Měly za úkol pojmenovat jednotlivé části stromu. Potom vyhledávaly jednotlivé
části a skládaly látkové puzzle. Děti si zopakovaly, k čemu slouží kořeny stromu
a jaké výrobky jsou ze dřeva.
Největším zážitkem pro děti byla vlastnoruční příprava bramborových placek.
Děti loupaly uvařené brambory a po nastrouhání a přidání mouky hnětly těsto.
Na závěr vyrobily placku, která se potom opékala na kamnech vytápěných dřevem.
To byla potom ta největší dobrota.
Po posilnění jsme si ekologické středisko prohlédli. Děti vyhledávaly v zásuvkách různé materiály a výrobky z přírodnin. Potom následoval program venku, kde
jsme si zahráli pohybovou hru o stromech a zkusili jsme si za pomoci paliček zahrát
na dřevěnou zvonkohru. Tady jsme zjistili, že každé dřevo, které má různý tvar a velikost vydává jiný zvuk. Vyzkoušeli jsme si, jak se vhozením kamínku do vydlabaného kmene stromu v Africe přivolává déšť.
Byla to příjemná tečka na závěr našeho putování dřevěným světem. A už jsme se
těšili na dobrý oběd v naší mateřské školce. Počasí nám přálo a tak se výlet vydařil.
Přejeme všem příjemně prožitý adventní čas a ještě hezčí vánoční svátky a následující nov ý rok 2014.
Hana Kubíková, učitelka MŠ

STŘÍPKY ze ZŠ Mokrá
• Už Martin na bílém koni, už zase přijíždí k nám…“ touto písničkou žáci prvního
ročníku zahájili tematickou výuku s názvem Svatý Martin. Celý den jsme zpívali, počítali sněhové vločky, přečetli jsme si pohádku o svatém Martinovi, „upletli“ svetr
pro Martina, a protože Martin zřejmě letos dorazí se zpožděním, tak jsme si na konec sněhové vločky vyrobili sami.
• Pro žáky 9. ročníku připravila paní Eliška Rotreklová z Brněnského Biskupství velmi kvalitní a důstojný pořad Dušičky a Halloween v tradici a kultuře. Vedle známých
symbolů anglosaského svátku rozšířila dospívajícím dětem znalosti základních pojmů křesťanské kultury a vedla je k zamyšlení nad základními lidskými hodnotami.
• Začátkem listopadu se členové školního parlamentu setkali se starostou obce
Mokrá-Horákov Alešem Ryšánkem. Společně zhodnotili podařené akce uplynulého školního roku, na kterých žáci školy příkladně reprezentovali naši obec a diskutovali další možnou spolupráci.
• Dne 11. 11. 2013 se v budově Základní školy v Mokré konal již 11. ročník Miniveletrhu SŠ pro žáky 9. tříd a jejich rodiče. Dostavili se zástupci osmi středních škol,
kteří informovali žáky o možnostech studia a přijímacím řízení na jejich školu.
• Projektový den Dospívání a vše, co k tomu patří, odstartoval téma, kterému se žáci
7. ročníku budou věnovat po delší dobu. 13. 11. mohli diskutovat, ujasňovat si termino12
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logii a získávat informace z oblasti lidské sexuality. Blok byl žáky hodnocen velmi kladně, věnoval se problémům našeho každodenního života a zdravému životnímu stylu.
• Pořad o Václavu Čtvrtkovi seznámil v listopadu žáky druhých tříd s jeho životem a tvorbou. Program byl tvořen promítáním krátkých animovaných filmů,
společným vyprávěním, četbou, herními aktivitami a soutěžními úkoly ve skupinách. Děti měly možnost rozvíjet svoji dovednost komunikovat, spolupracovat
a domlouvat se s ostatními.
• Na konci listopadu se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády. Tématickým zaměřením tentokrát bylo Město v proměnách času. Na prvním místě se umístila žákyně 8. A Adéla Malenová, na druhém místě s jednobodovou ztrátou Marie
Novotná z 9. A a na třetím místě opět o jeden bod v závěsu Adam Konvalinka z 8. A.
První dvě úspěšné řešitelky budou naši školu reprezentovat na okresním kole v Tišnově. Společně s náhradníkem na třetím místě se budou na toto kolo ve spolupráci
s vyučujícími ve volném čase připravovat.
• Ve čtvrtek 28. 11. 2013 se třída 5. A zúčastnila v Obecní knihovně Mokrá besedy
s ilustrátorem dětských knížek Adolfem Dudkem. Byly to dvě hodiny plné zábavy,
smíchu, ale také kreslení. Děti si zkusily namalovat postavu podle správných proporcí, krajinu, dlaň, obličeje podle nálad. Na závěr proběhla autogramiáda, děti si
nechaly na papír, sešit, ruku či obličej namalovat na památku obrázek dudka.
• Žáci 7. A (a host z 5. A Aneta Ungerová) nacvičili a předvedli pěvecké vystoupení pro seniory jako součást tradiční Mikulášské nadílky organizované 9. ročníkem.
• Adventní koncert pořádaný obcí Mokrá-Horákov dne 7. 12. byl jistě krásným
zážitkem pro všechny přítomné. Jako hosté zde vystoupili za doprovodu Salónního
orchestru Městského divadla Brno i žáci prvního stupně ZŠ Mokrá se třemi vánočními písněmi.
Mgr. J. Laudátová, Mgr. I. Štorková
DĚJEPIS NÁS BAVÍ!
Jak se žilo v pravěku – 6. ročník
Projekt zaměřený na opakování pravěku měl hlavní cíl: upoutat zájem žáků
o historii. O velké přestávce se třídy šesťáků přenesli časem do dob dávno minulých. Doma si zhotovili převleky, zbraně a vše co k pravěku patří. Nechali volně
plynout fantazii, čím vším mohl být v pravěku kámen. Nacvičili základní divadelní
techniku štronzo a ve skupinách sehráli a analyzovali několik živých obrazů ze života v pravěku. V dalším dvouhodinovém bloku si vyrobili sošky z hlíny a zaposlouchali se do počátečních dílů seriálu Byl jeden člověk.
Václav a Boleslav – 7. ročník
Projekt zaměřený na raný středověk v naší zemi, zvláště na první historicky doložená přemyslovská knížata, absolvovali žáci 7. ročníku. Převlečeni do doma připravených dobových oděvů doplněných zbraněmi a šperky se pomyslně přenesli
do středověkých Čech. Na základě historických textů žáci sami zkoumali vztahy
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2013
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v knížecí rodině. Pracovali metodami dramatické výchovy, které už znali z projektů
v šesté třídě. Navzájem spolupracovali a hráli různé role. Vyzkoušeli si práci historiků, když porovnávali historické prameny zachycující zavraždění Ludmily a jejího
vnuka Václava. Na jejich podkladě hledali různé varianty příběhu a formulovali
vlastní hypotézy. Celý blok měl vést k poznání, že k informacím je nutné přistupovat kriticky a že se pohled na to, co se skutečně před více než tisíci lety odehrálo,
může lišit.
Velká francouzská revoluce – „Čas nadšení, čas vraždění“
Jako pokračování kooperativního vyučování dějepisu byl letos realizován projekt o Velké francouzské revoluci. Společně s osmáky jsme se odpoledne přesunuli
v čase do novověku a nahlédli do dějin Francie. Nejdříve jsme se detailněji seznámili s životem a smrtí sedmi osobností, které byly významnými aktéry revoluce.
Na základě dobových dokumentů pak žáci sehráli ve skupinkách čtyři divadla.
Skrze tyto příběhy se nám podařilo vcítit se do atmosféry události, která ovlivnila
dějiny celé Evropy. Projekt měl vést žáky k poznání, že nic není černobílé. Dále také,
že je dobré na události nahlížet v dobovém kontextu a snažit se pochopit motivy
jednání jednotlivých osobností.
Mgr. Jana Kubáňová, učitelka ZŠ Mokrá

Střípky ze ZŠ Pozořice
Učení jinak
Školní výuka a vzdělávání jsou často spojovány s výkladem učitele u tabule, čtením textů z učebnic, opisováním zápisu do sešitu. Tyto tradiční metody jsou stále
více doplňovány a nahrazovány metodami a formami, kdy hlavní aktivitu k získání
nových vědomostí a dovedností vyvíjí žák. „Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já
si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím“ říká přísloví. Právě vlastní objevování, zkoumání a tvoření v rámci projektového vyučování umožňuje žákům jiný
pohled na osvojované skutečnosti. V průběhu školního roku zařazujeme do výuky
projektové dny, které se právě u dětí setkávají s pozitivním ohlasem. Již tradičně
zařazujeme například projekty Den zdraví nebo Vánoční tvoření. Ty doplňujeme
i novými projekty.
Tématem letošního podzimního projektu na prvním stupni byly Školní volby.
O jeho průběhu informujeme na webových stránkách školy. Projektové vyučování
v rámci jednotlivých tříd využívají vyučující v průběhu celého školního roku. Samozřejmostí se již stala výuka mimo školu, například v centru Lipka v Brně. Alternativní
přístupy a tematické propojení jednotlivých předmětů umožňuje dětem ucelený
pohled na danou skutečnost se všemi souvislostmi, což odráží reálné pojetí v každodenním životě. A škola by přece měla připravovat dítě pro život. Využívání mo14

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2013

derních postupů přispívá jednak k atraktivitě výuky, aktivitě žáků, ale především
k získávání vědomostí způsoby, které jsou pro děti spíše hrou a zábavou než učením.
Mgr. Ing. Eva Trněná, učitelka ZŠ Pozořice
Příběhy bezpráví potřetí
Naše škola se již potřetí zapojila do projektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu
na školách. Díky němu se žáci a studenti po celé republice seznamují s našimi moderními dějinami prostřednictvím promítání dokumentárních filmů a následných
besed se zajímavými osobnostmi.
Na čtvrtek 7. listopadu byla pro naše deváťáky připravena projekce snímku České děti. Pojednával o stejnojmenné skupině převážně mladých lidí, kteří se výrazně
zapojili do demonstrací v letech 1988 a 1989 a přispěli k pádu komunismu. Snímek
přiblížil žákům období normalizace, praktiky Státní bezpečnosti a působení disentu.
Hlavní postavou dokumentu byl zakladatel Českých dětí Petr Placák, který se stal také
hostem na následné besedě. Setkání s ním žáky velmi zaujalo, o čemž svědčí také
množství dotazů, které při diskuzi padly. Snímek České děti i vyprávění Petra Placáka
žákům ukázaly dobu, na niž možná někteří s dojetím vzpomínají, ovšem věřím, že
po setkání s člověkem, který otevřeně popsal tehdejší život, si naši žáci uvědomili, že
demokracie je vždy lepší než totalita a my bychom si jí měli vážit a bojovat za ni.
Den zdraví
Jedním z postojů, které se u našich žáků snažíme upevňovat, je vnímání fyzického a duševního zdraví jako nejvyšší hodnoty. Tomuto tématu se věnuje oblast
školního vzdělávacího programu a formou zážitku a aktivizačních metod také každoroční projektový Den zdraví, který letos proběhl ve středu 6. listopadu.
Skupinky žáků během něj absolvovaly čtyři workshopy, jejichž výběr závisel
na volbě žáků. Široká nabídka aktivit vyhověla snad každému. Mezi ty nejzajímavější asi patřilo setkání s lektory z Ligy vozíčkářů, kteří žákům přiblížili život s tímto
postižením. Žáci si zde také mohli vyzkoušet pohyb na vozíku, a dokonce si na něm
zahráli basketbal. Neméně poutavé bylo seznámení se světem nevidomých anebo
neslyšících při lekci znakového jazyka. Tradičními aktivitami byly workshopy zaměřené na problematiku kouření a dalších nástrah pro dospívající mládež, základy
první pomoci, péči o zdravá záda, rytmická cvičení nebo relaxaci a psychohygienu.
Žáci, kteří překonali ostych, si pak vyzkoušeli správné masérské hmaty. Premiérou
byla pro mnohé příprava a následná ochutnávka sushi. S velkým zápalem se žáci
zapojili do dílny, která se věnovala krásám golfu. Školní florbalová průprava jim
velmi pomohla a lektor workshopu, profesionální trenér golfu ze Slavkova u Brna,
v některých spatřoval možné budoucí reprezentanty v tomto sportu. Uvidíme, zda
se někdo odhodlá a zajede si vyzkoušet hru v terénu.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem vyučujícím a externím lektorům, kteří se
na organizaci Dne zdraví podíleli.
Mgr. Anna Hanychová, učitelka ZŠ Pozořice
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Z činnosti organizací
Kroužek vyšívání
Od listopadu se scházíme v klubovně pod obchodem, pravidelně každý pátek
od 18.30 do 20.00 hod. Pokud jste nestihli začátek, nevadí, pracujeme individuálně,
s každým podle jeho schopností a přání. Rádi mezi sebou přivítáme další zájemce.
M. Trávníčková

Dýňování se i letos vydařilo
V první polovině října se na návsi před Občanským centrem uskutečnilo již tradiční Dýňování, které pořádalo občanské sdružení Hosten. Malí i velcí Hostěňáci
s chutí a zápalem vyřezávali a vydlabávali velké žluté a oranžové plody, z nichž
vznikali helloweenští strašáci různých tvarů a podob, doplnění třeba kaštany, zelení a podzimními materiály.
I když bylo slunečné počasí, v podzimním občasném větru přišel vhod výborný

horký bramborový buřt guláš a čaj, který si dospělí ochucovali rumem. Večer se
pak dýně vystavené na trávníku před samoobsluhou rozsvítily světélky, které návsi
dodaly patřičnou atmosféru. Průběh dýňování, které se i letos vydařilo, zachycují
fotografie.
Text a foto: PON

Mistrovství České republiky v paravoltiži 2013
V jezdecké hale VFU na Palackého třídě v Brně se konalo v sobotu 12. října 2013 Mistrovství České republiky v paravoltiži. Pořadatelství se ujal Jezdecký klub Fany Hostěnice ve spolupráci s Eponou Brno, APA VČAS Olomouc a Českou hiporehabilitač16
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ní společností. Závodilo se ve čtyřech mistrovských a v šesti přátelských soutěžích,
včetně soutěže o pohár České hiporehabilitační společnosti zvané „Tanec a barel”.
Na veterinu se sjelo 37 cvičenců ze 7 oddílů z různých koutů republiky. Přestože konkurence byla velká, naši svěřenci z JK FANY Hostěnice opět nezklamali. Nejobsazenější byla kategorie žen s lehkým zdravotním oslabením, v níž mezi devíti
účastnicemi zvítězila Soňa Černíková z domácího oddílu JK FANY Hostěnice. V rodině zůstalo i stříbro díky Markétě Černíkové. Ta získala jen o 7 setin bodu méně.
Cvičenci s tělesným handicapem byli dva. Veronika Písaříková z Orionu Praha obstála o něco lépe než Hostěnický Michal Obst, ale přesto díky jeho kvalitnímu výsledku si oddíl připsal další stříbro a pozici na stupních vítězů.
Do soutěže skupin „Tanec a barel” vyslaly své zástupce JK Fany, TJ Orion Praha
a dvě pětičlenné skupiny APA VČAS Olomouc. Nejlepší ovšem byli cvičenci z FANY
Hostěnice ve složení Černíková M., Černíková S., Obst M., Králíková D., Kuncová K.
Vyhodnocována byla také soutěž o pohár České hiporehabilitační společnosti
pro rok 2013. V jednotlivcích se nejvíce dařilo Tomášovi Konečnému, z APA VČAS
Olomouc. Za ním skončily na druhém, respektive třetím místě Markéta a Soňa Černíkovy. Mezi organizacemi pak prvenství připadlo na APA VČAS Olomouc následovanou zástupci POČIN Dolní Počernice Praha a FANY Hostěnice.
Paravoltižní závody v nové, krásné jezdecké hale, na veterinární univerzitě sklidily pozitivní reakce i velký ohlas mezi odborníky i veřejností, a proto se také hostěnický oddíl již chystá na pořádání dalších závodů začátkem dubna 2014, v rámci
již další, v pořadí jejich už třetí jezdecké sezóny, na kterou se naši cvičenci již velice
poctivě připravují.
Jana Sklenaříková
www.fanyhostenice.wz.cz
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2013
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Klub seniorů
Ve Zpravodaji č.1/2013 jsme
informovali o založení Klubu
seniorů. V letošním roce jsme
uskutečnili celkem 11 setkání.
Poslední v říjnu bylo v OC a v září
se uskutečnilo v sále „U Stupárků“. Na toto setkání jsme pozvali
mažoretky z Lažánek. Mažoretky vystoupily ve dvou kategoriích, a to starší a mladší děvčata.
Obě skupiny předvedly zajímavé vystoupení, za které jsme je odměnili bouřlivým potleskem. Po vystoupení jim
seniorky připravily menší občerstvení a děvčata si s námi i zazpívaly.
Na vystoupení mažoretek nebylo žádné vstupné, a i když jsme zvali i další naše
občany, zůstalo toto pozvání bez odezvy (přišel jen pan místostarosta). Myslíme si,
že to byla škoda, protože vystoupení obou skupin za to stálo.
V letošním roce připravujeme na pátek 6.12. setkání s oblíbenou kapelou Melodie, která nám zahraje k tanci a poslechu. Na konec roku máme naplánováno
Rozloučení s rokem 2013.
Děkujeme představitelům obce za podporu naší činnosti a všem spoluobčanům
pak přejeme hodně spokojenosti, úspěchů a zdraví v novém roce 2014.
V.D.

Prasátko dvojhry 2013
Letošní Prasátko ve dvouhrách bylo plné překvapení. Tedy alespoň pro ty, kdo znají jeho historii. Není sice dlouhá, ale dá se v ní
vysledovat výkonnostní růst několika málo hráčů. Nejvíc letos zazářil místní borec Adam Konvalinka. Začínal hrát před šesti lety,
kdy Prasátko vzniklo, v juniorské kategorii. Po čase zjistil, že už tam
nemá soupeře a vstoupil do kategorie dospělých. Loni si nás jen tak oťukával a letos nám to všem natřel! Velkou zásluhu na tom má jeho osobní trenér Jindra Škapa.
Adam se probojoval svými famózními výkony až do finále, kde podlehl tradičnímu
vítězi Mirkovi Koplíkovi ze Sivic. Je ale velká naděje, že jeho kralování jednou skončí. Dalším “překvapením”, byla nová účastnice paní Meluzínová. Suverénně vyhrála
svou skupinu a skončila na 3.místě. Nás organizátory těší, že Prasátko má dobrou
hráčskou úroveň a láká mezi nás i nové tváře. V závěru se sluší poděkovat rodině
Stupárkových, v jejichž sále a restauraci turnaj pořádáme. V dubnu se na všechny
příznivce a vyznavače stolního tenisu těšíme na setkání při čtyřhrách.
Jiří Marek
18
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Brána 2013
Chladný listopadový měsíc si děti pracující v hudebním sboru zpestřily účastí
na soutěžním festivalu Brána. Na oblastní kolo, které se konalo v Brně v Café Práh
v galerii Vaňkovka, jsme se připravovali velmi poctivě. Měli jsme odborné porotě
předvést tři písně – zazpívat s vlastním hudebním doprovodem. Porota pak rozhodla, které skupiny postoupí do celostátního finále. A to se našim dětem podařilo!
Postoupily z celkového třetího místa. Ve finále tak zpívaly a hrály spolu s deseti
nejlepšími skupinami v kategorii do 15-ti let z celé České republiky. Přestože se
Svišti neumístili na prvních třech místech, které byly vyhlašovány, určitě se mezi
velkou konkurencí neztratili. Svým výkonem a nasazením si získali publikum, které
je během písní doprovázelo potleskem.
Všem těmto dětem patří velká gratulace a poděkování za skvělou reprezentaci
naší malé obce.
Kateřina Halouzková

Lampionový průvod připomínkou svátku 17. listopadu
V neděli 17. listopadu vyšel úderem 17. 00 hodiny z Kopečka tradiční lampionový
průvod, který byl připomínkou státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii.
Symbolickou oslavu pořádali hostěničtí dobrovolní hasiči s podporou obce. Ztemnělou vesnicí tak procházely děti s různými lampiony, někteří měli tato světýlka vlastnoručně vyrobená. Na bezpečnost dětí i dospělých dohlíželi hasiči v reflexních vestách, kteří s pomocí vysílaček a světelných terčů usměrňovali dopravu. Na návsi před
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obecním úřadem se průvod rozrostl o další početnou skupinu, a poté za doprovodu
hudby z obecního rozhlasu dorazil ke kiosku na hřišti, kde byl pro děti připravený čaj
na zahřátí a pro dospělé svařené víno. Oslavu státního svátku zakončil pěkný ohňostroj. Atmosféru průvodu a ohňostroje přibližují malé fotografie na přebalu.
Text a foto: PON

Skautský podzim: 24 hodin ve vlaku a podzimní prázdniny
s příchutí lega
Skautský oddíl v Hostěnicích nezahálel ani na podzim, kromě tradičních schůzek a výletů zakusil i netradiční výlet, v rámci kterého se zúčastnil celorepublikové
soutěže v celodenním vlakovém putování po celé republice. Podzimní prázdniny
pak skauti z Hostěnic strávili s ostatními brněnskými oddíly na Hodonínsku v obci
Ratíškovice, kde se z nich stali stavební manažeři a pomocí nepřeberného množství
legových kostiček dokázali postavit zcela nové město. O obou akcích pojednávají
dva níže přiložené článečky. O vlakové soutěži píše David Filouš, o podzimkách,
kde nebylo jediným cílem pouštění vlastnoručně vyrobených draků, píše zase
Honza Unger.
Křížem krážem republikou
Tento výlet se mi velice líbil, protože byl originální. Zajímavé to bylo v Karlových
Varech, kde byly prameny a lanovka. Cestu vlakem jsem si velmi užil, protože jsme si
zahráli Magicky (na které nemáme moc čas), dostali jsme karetní hru Sacculus, kterou
jsme si ihned zahráli a na cestě domů jsme se dozvěděli naši celoroční hru. A také
jsme skončili na 44. místě, které je velmi dobré. Už se těším na další rok téhle hry.

Skauti na podzimních prázdninách v Ratíškovicích
20
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Legodzimky v Ratíškovicích
Po příjezdu do Ratíškovic jsme se vybalili a měli jsme chvilku volna. Čekali jsme
totiž, až skauti z Ratíškovic dokončí stezku odvahy. Po jejich odchodu jsme byli uvedeni do děje kresleným filmem o vzniku lega. Druhý den jsme po rozcvičce stavěli
draky s obrazy budov do našeho legoměsta. Odpoledne jsme hráli skupinovou
hru, získali jsme lego, které jsme měnili za lego. Třetí den jsme zašli na louku pouštět draky. Vzletěli jen dva draci. Po cestě zpět do klubovny jsme si zahráli ufobal.
Následující den odjely světlušky a vlčata. Odpoledne jsme vyrazili na výlet, protože lego napadly bakterie a my je museli zničit. Příští den jsme se sbalili a šli jsme
na vlak, kterým jsme odjeli do Brna.

Hostěnické vzpomínání
Lesy kolem nás
Na hostěnském katastru lesy převažují. Už po I. sv. válce se u Hostěnic uvádí 1790
ha lesa. Od r. 1604, kdy se pozořické panství a s ním i Hostěnice dostalo do vlastnictví Liechtensteinů, byly hostěnické lesy spravovány pozořickým velkostatkem.
Na jižní-jihozápadní straně sousedily hostěnické lesy s lesy mokrskými, které
patřily k podolskému panství brněnské kapituly. Při vytyčování hranic mezi těmito
dvěma vlastníky v polovině 17. století se ze strany od Mokré vyrývalo do hraničních
stromů BK (brněnská kapitula) a ze strany od Hostěnic KL (kníže Liechtenstein). Dva
nejmladší členové vytyčovací komise prý dostávali „pamětné“, a to několik ran karabáčem, aby si pamatovali, kde se hraniční stromy nachází. Dodnes se prý proto
říká, že někdo dostal na pamětnou.
Tehdejší dřevorubci káceli převážně v zimě. Od jara do podzimu pracovali v okolních lomech na roztloukání štěrku na silnice. V lese používali ruční pily a sekerky.
Slabší dřevo nabízeli hajní jako „jánu“, případně na otýpky, které se dobře udávaly
na dolsku jak za peníze, tak i formou výměny za různé potraviny. Silnější dřevo se
řezalo a štípalo do metrů. Za lesní pych se považovalo i hrabání listí nebo kácení
břízí na košťata.
Dle hostěnického kronikáře se v lesích zdržuje po I. sv. válce zvěř srnčí i vysoká,
z drobné zvěře poměrně dost zajíců, králíci, bažanti a koroptve a dokonce i jeřábci.
Ze škodné pak liška, kuna lesní i skalní, lasice i tchoři. Méně často je vidět hranostaj
a vydra. Zvěř v lesích pochopitelně lákala často k pytlačení. V Mokré prováděli v r.
1906 četníci vyšetřování pro podezření z pytláctví a bylo odvedeno 20 osob. Byly
i tresty a to od 3 týdnů do 9 měsíců vězení. Také v Hostěnicích byli někteří vyhlášení
pytláci a je známo několik pytláckých historek z té doby.
Hajným v Mokré býval i hostěnický občan, kterého brněnské kapitule za hajného
doporučil hostěnický revírník Ferdinand Všetička. (Údajně se tak zbavil nepolepšitelného pytláka a brněnská kapitula prý získala velmi dobrého hajného, kterého si
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nemohla vynachválit). Posledními vrchnostenskými zaměstnanci na Mokrsku byli
Arnošt Pachem (od r. 1905 správce podolského panství), Alois Řičánek na hájence
a Alois Vašků na myslivně.
V prodeji dřeva si vlastníci lesa konkurovali. V lese mokrském prý zůstávalo dřevo ležet, protože v Hostěnicích bylo dřevo levnější. Mezi oběma válkami působil
v pozořickém panství lesní správce Žalman, který se zasloužil o rozvoj místního
lesního hospodářství a myslivosti. Za jeho působení byli v okolních lesích vysazeni mufloni. Na katastru Hostěnic byly dva lesní revíry, a to hostěnický a lhotecký.
Na každém revíru byl jeden lesník, na lhoteckém revíru ještě 3 hajní a na hostěnickém 4 hajní. Přímo v Hostěnicích byly 3 hájenky a jedna myslivna. Byly to č. p. 12,
48, 113 a 92.
V průběhu let se na hájenkách vystřídala řada hajných. Např. na hájence č.p. 12
působil kolem r. 1870 Ignác Venclík nar. 1835, po něm Alois Šauer, František Pantíček, kolem r. 1900 Karel Krystýn, během I. sv. války Julius Heger a v r. 1962 zde
zemřel bývalý legionář, plukovník jezdectva Věnceslav Krejčiřík, který mimo jiné
velel 1. čsl. jezdeckému pluku Jana Jiskry z Brandýsa.
Na bývalé hájence, dnes č. p. 48, sloužil kolem r. 1870 Ant. Kotulán, po něm Krupa
Karel a po I. sv. válce hajný Vilém Řičánek, který byl nešťastnou náhodou zastřelen
na honu dne 3. 1. 1926. Na památku této události je v lese cca 500 m za památníkem
„Jubilea“ postaven kříž. Na hájence pod Hádkem č. p. 41, která patřila k hostěnickému revíru, působil kolem r. 1870 Rudolf Heinzl, po něm pak Karel Dohan a jeho syn
Hubert Dohan, kolem r. 1900 Frant. Kroupa a po I. sv. válce František Košut.
Všechny bývalé hájenky v Hostěnicích jsou dnes už v soukromém vlastnictví.
V okolních lesích bývalo hodně zvěře, a také zde vždy byla provozována myslivost. Původně si velkostatek ponechával honitbu na svých pozemcích pro sebe
a své hosty.
První nájemník honitby v místních lesích byl kol. r. 1900 továrník Schicard z Brna.
Po I. sv. válce měl tuto honitbu v nájmu textilní továrník Hlávka z Brna, který r. 1921
postavil chatu Jelenici poblíž Hostěnického potoka. Pak znovu honitbu využíval
velkostatek pro sebe a své hosty.
Jiná honitba byla na polích a obecních pozemcích. Tu měl např. v r. 1923 v nájmu Ant. Slaný, po něm Ant. Muselík z Brna a v r. 1924 vydražil tuto honitbu Ant.
Šídlo. Tato honitba zanikla za protektorátu (myslivci museli zbraně odevzdat).
Po válce se prvními členy obnoveného mysliveckého spolku stali Ant. Šídlo,
Vlad. Železný, Jan Vašíček a Frank Rudolf. Hranice honitby byly až k mokrské hájence a po cestě na Říčky kolem Jelínkova mlýna k hájovně u Červené cesty k Ochozi
a krajem lesa pod Hádek. Postupem let se hranice honitby různě měnily a slučovaly. Značně rozšířená honitba a velký myslivecký spolek ukončil činnost v r. 1993, kdy
byly založeny nové hranice honitby a v Hostěnicích byl založen spolek Horal, který
získal za 80 tis. Kč honitbu o výměře 920 ha. V r. 2000 měla společnost 22 členů.
V letošním roce spolek Horal už honitbu nevydražil a ukončil činnost.
Václav Dostál, kronikář obce
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Z farnosti
Advent je o Naději…
Nikoliv byznys, ale liturgický kalendář určuje, kdy začíná advent. Obchodníci
zaplňující již od října obchodní výklady vánočním zbožím toto pravidlo bohužel
pomíjejí, a tak už pěknou řádku posledních let dochází k tomu, že nám v obchodech zní koledy již v listopadu, vánoční stromy září v adventu a den po Štědrém
dni je rázem po vánoční atmosféře. Chceme žít ve svobodě a demokracii a přitom
si necháme tak snadno vnutit diktát obchodních řetězců, které se snaží prodat své
zboží co nejdřív a co nejvíc ve vánočním balení, a tak soustavně a systematicky
deformují pravé chápání smyslu Vánoc.
Advent je přípravou na Vánoce pouze poslední týden před svátky. Ve své první
a delší části se nezaměřuje na oslavu narození Krista, ale je radostným očekáváním
Ježíšova příchodu na konci času. My křesťané to víme a nebo bychom to alespoň
měli vědět… Jestli to také žijeme a jestli je to pravda nejen v učení Církve, ale také
v našich životech, to už záleží na každém jednotlivci. Máme každopádně po vzoru prvních křesťanů očekávat Ježíše s radostí a s velkou touhou. Čas adventu nás
k tomu každoročně vybízí a připomíná nám to.
Nadějí křesťanů je plný příchod Božího království a jeho spravedlnosti! Nadějí,
která dává smysl a zacílení každému dni našeho života. Dnešní doba je především
nemocná svou beznadějí; mnozí ztrácí smysl své existence a náplně žití. Máme
prakticky všechno, co potřebujeme, ale nevíme proč a na co…
Papež Benedikt XVI. napsal celou encykliku o naději a v ní vyjadřuje mj. toto: „…
kdo nezná Boha, může mít množství nadějí, ale nakonec je bez naděje, bez velké
naděje, která podpírá celý život. … Bůh je základem naděje – nikoli ovšem jakýkoliv bůh, ale Bůh, který nese lidskou tvář a miloval nás až do krajnosti: jak každého jednotlivce, tak lidstvo jako celek. Jeho království není jakýsi imaginární „onen
svět“, umístěný do budoucnosti, která nikdy nenastane; jeho království je tam, kde
je milován a kde nás zastihne jeho láska. Jen jeho láska nám umožňuje, abychom
ve vší střízlivosti, den po dni vytrvali ve světě, který je nedokonalý, a neztráceli elán
naděje.“ Můžeme tedy objevit toto pravidlo: Kdo opravdově věří, ten poznává Boží
lásku; kdo poznal Boha a Jeho lásku, ten žije v naději; a kdo má v životě naději, která
překlene vše těžké, ten žije v opravdové radosti!
Kéž by se v tomto čase znovu rozhořel plamen Naděje, jehož symbolizuje adventní věnec!
Přeji Vám všem, vážení čtenáři a občané Hostěnic, požehnané vánoční svátky a novou chuť vykročit s Nadějí do dalšího roku, tentokrát již 2014!
Váš P. Pavel Lacina, farář
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Bohoslužby o vánocích 2013
úterý

24.12. Štědrý den

středa

25.12. Narození Páně

čtvrtek 26.12. sv. Štěpána

15.00
17.00
20.30
22.00
7.30
9.30
11.00
14.30
7.30
9.30
11.00

sv. Jana Evange17.00
listy
sobota 28.12. sv. Mláďátek
17.15
7.30
neděle 29.12. Svaté Rodiny
9.30
11.00
15.00
úterý 31.12. sv. Silvestra
16.00
7.30
Nový rok, slavstředa 1. 1. nost Matky Boží 9.30
Panny Marie
11.00
pátek

27.12.

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

Příspěvky spoluobčanů
Vážení spoluobčané Hostěnic
Před zhruba dvěma měsíci jsme s pomocí webových stránek obce zveřejnili naši
prosbu majitelům automobilů. S potěšením jsme přijímali podporu od těch, kteří
naši situaci pochopili, a ještě větší radost jsme měli z toho, že se neozval jediný hlas,
který by z jakéhokoliv důvodu odmítal nám vyjít vstříc. Frekvence troubení skutečně o něco poklesla, syn začal lépe spát i prospívat a za to patří velký dík všem, kteří
se o to zasloužili. Přesto však ještě situace není dobrá a troubení se zastavit nepodařilo. Zároveň bychom rádi, aby toto zlepšení vydrželo i do dalších měsíců, kdy
mrazy poleví a opět všichni začneme více otevírat okna. Využíváme tedy možnosti
ještě jednou publikovat identický text i zde ve Zpravodaji, abychom mohli oslovit
i ty z vás, kteří nesledují internetové stránky obce, případně zapomínají.
Děkujeme předem za Vaši ohleduplnost a přejeme Vám všem krásné Vánoce
a šťastný Nový rok!
24
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Prosba k majitelům automobilů
Je to zhruba dva roky, co jsme se do Hostěnic přistěhovali. Okouzlila nás místní
krajina, klid a celková atmosféra obce, kde se opravdu od samotného začátku cítíme „jako doma”. S příchodem našeho potomka na svět nás ale začal trápit zřejmý
místní zvyk častého používání automobilových klaksonů jako prostředek sousedského pozdravu, tedy aspoň takový z toho máme pocit.
Nejde nám ani tak o to, že je tím porušován §31 zákona č. 361/2000 Sb., který
povoluje užití klaksonu v obci pouze k odvrácení hrozícího nebezpečí. Jde nám
o klidný spánek našeho půlročního dítěte. Ti z Vás, kteří děti máte, si určitě pamatujete dobu, kdy jste dlouze museli své děti uspávat a jak frustrující to bylo, když
někdo, byť nechtěně, vaše úsilí ve vteřině zmařil.
Bydlíme, jako spousta z vás, těsně vedle silnice a se samotným provozem nemáme samozřejmě problém, ostatně sami auto využíváme. Šum dopravy je ale něco
zcela jiného, než agresivní zvuk klaksonu, který, byť je třeba velmi krátký, dokáže
i přes zavřené okno naše dítě spolehlivě probudit. V některé dny se toto stane během čtvrthodiny třeba i třikrát, případně se troubí i v půl desáté večer...
Věřím, že kdo někdy zažil nevyspalé křičící dítě, které je stále buzeno vnějšími vlivy,
toto pochopí a vyjde nám vstříc. Koho jsme dokázali určit, toho jsme poprosili osobně,
samozřejmě ale nejsme schopni takto cíleně mluvit se všemi, proto jsme se rozhodli
prosbu zveřejnit tímto způsobem. Někteří možná ani nejsou občané Hostěnic - pokud
třeba na Vás troubí příbuzní a známí, když tudy projíždějí, byli bychom Vám vděční,
kdybyste jim naši prosbu předali. Rádi si s každým na toto téma popovídáme osobně,
bude-li zájem. Bydlíme v posledním domku po pravé straně směrem na Ochoz.
Michal, Petra a Jakub Kolářovi

Ahoj lidi!!!
Pěkně Vás všechny zdravíme. Paseme se už nějakou dobu v Hostěnicích na Kopaninách. Někteří z Vás nás chodí pozorovat, tak bychom se rády trochu představily.
Jsme Aberdeen-anguský skot a naši předkové pochází ze severovýchodního
Skotska. Vyznačujeme se typickou bezrohostí a střední velikostí. Barvu máme hnědou, ta je vzácnější, a černou. Jedna z nás má bílé zbarvení, ale to se stává i u Vás
lidí, že se narodí potomek jiné barvy, asi po předcích.
Vyznačujeme se nenáročností, odolností, dobře využíváme pastvu a máme mírnou povahu. Většina z nás je mírně plachá a na člověka neútočíme.
Protože jsme typicky masný skot a navíc jsme chovány v režimu BIO, je naše
maso jedno z nejkvalitnějších. Je jemně vláknité, křehké, vysoce mramorované,
šťavnaté a má typickou chuť. Mohlo by Vás ještě zajímat, že naše maso je zdroj
bílkovin, proteinů, vitamínů a také minerálů.
Pastvina, na které se paseme, je také v režimu BIO, pouze mechanicky ošetřovaná, a proto se do nás nedostávají žádné nežádoucí chemické látky.
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Jsme rády, že se většině z Vás, kteří procházíte okolo líbíme. Jenom jeden člověk
se na nás zamračeně dívá ze své zahrady na protějším kopci, ale snad se mu také
časem zalíbíme.
Přejeme Vám lidi pěkné svátky vánoční a v roce 2014 hodně zdraví lásky a pohody.
Krávy z Kopanin

Wellness víkend 2013
Rok se s rokem sešel a tak jsme opět vyrazily na náš oddechový pobyt, tentokrát
na Orlík do stejnojmenného hotelu uprostřed lesů. Cesta to byla dlouhá, spláchly
jsme to šampáněm a pak hurá na večeři a na obhlídku hotelového wellness. Tentokrát tam nechyběl krásný, velký bazén, to se muselo hned využít. Ve výřivce každá
z nás strávila taky hodně času, byla krásně vyhřátá, sice byla jen pro čtyři, ale nás
tam vlezlo i sedm. Večeře i snídaně pro nás byly připraveny v pěkné jídelně. Trošku
se divím, že nečekaly, že tam rázem bude rušno, když posadily 14 ženských k jednomu stolu, no nám to nevadilo. Našim očím neuniklo, že v koutě mají piano, holkám to nedalo, zeptaly se, a už se hrálo a zpívalo… No, přijely zkrátka moravačky.
V neděli si každá z nás ještě užila bazén a některé se odhodlaly i k aqua-aerobicu.
Zpáteční cestu jsme si zpříjemnily prohlídkou města Písku. Po výborném obědě si
každá z nás koupila nějaký suvenýr a hurá k domovu. To, že jsme odpočaté, si doma
mysleli všichni, ale my víme, že takový aktivní odpočinek jaký jsme opět zažily, se
dá opakovat opravdu jen jednou za rok.
Za celou naši wellnesspobočku přeji všem krásné prožití Vánoc, bohatého ježíška a hodně štěstí a zdraví do nového roku.
Pro Hostěnický zpravodaj Iveta Kousalíková

Kouřím, kouříš, kouříme
Na jaře jednoho roku jsem se s rodinou odstěhovala z města na vesnici. Do Hostěnic. Za lepším životem. Za lepšími mezilidskými vztahy, za lepším prostorem pro
naše děti, za lepší a bližší přírodou a za lepším ovzduším. Investovali jsme mnoho,
abychom spokojeně žili v klidné a pěkné obci. A nejsme jediní.
Jsou tady krásné vycházky po okolí, příjemní sousedé, hřiště, společenské akce
- idylka! Ta však končí příchodem topné sezony.
Nejednou mne při odhrabování sněhu před domem zahnal do úkrytu štiplavý
kouř, oči slzely, nedalo se nadechnout. Z některých komínů se valil tmavý kouř,
z některých se dýmilo, čoudilo. Z některých se čoudí klidně celý den.
Možná je takové zatápění pro někoho zvykem, ale určitě to není normální. Je
prokázané, že spalováním v kamnech všeho jiného než určeného otopu pro daný
kotel, je škodlivé. Jak pro ovzduší, tak pro topné zařízení. Často slýchám, jak někomu po takovém způsobu vytápění vyhořel komín, či praskla kamna. Také je nero26
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zum otop „dusit“, aby dlouho vydržel, aby se ušetřilo. Nebo když má někdo kamna
s větším výkonem, než potřebuje, pak má přetopeno a opět dusí. Dochází velmi
rychle (údajně už po jednom dni!) k zadehtování topeniště i komína. Tím se nic
neušetří, ba naopak. Stoupne i spotřeba otopu. A do ovzduší se nedostatečným
spalováním dostává ohromné množství škodlivých látek, způsobujících civilizační
choroby.
Nejhůře takto znečištěné ovzduší však snášejí naše děti a nemocní lidé. Nejmenší děti, které cupitají 2x denně okolo domu, to odnesou nejhůř. Kašlou a kašlou
a kašlou. V noci, ve dne, doma, venku - všude. Některým pak lékaři předepisují silné léky s negativními vedlejšími účinky. A kam se podějí látky z léků po vyloučení
z těla? Do vody, do zemědělské půdy, do krmiv pro zvířata atd. A pak zpět do nás.
Nechtěně. Do všech. Na tomto příkladu se vlastní neznalost či sobeckost otáčí proti
sobě samému.
Věřím i ostatním, že pro souseda, jehož komín spíš doutná, než kouří, je těžké
vyloudit úsměv na rtech. Nedá se proti tomu bránit.
Je nás víc, kteří hodinu co hodinu vyhlížíme, kdy už můžeme vyvětrat. Při inverzním počasí to mnohdy nejde ani za tři dny! Bohužel je část naší obce v údolíčku,
kde se pak „deka“ drží a jen do ní přibývá další a další nedýchatelná směs.
Spoustu škodlivých ataků na naše zdraví ovlivnit nemůžeme, tak co je v našich
silách, to prosím ovládejme a řiďme.
Děkujeme a vážíme si těch, kteří nás podporují a ještě víc si vážíme těch, kteří
nám se zdravějším ovzduším kolem našich domů pomohou.
Eva Pojerová s rodinou, rodina Chaloupecká, rodina Vidrmertova a další
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Přehled akcí
Prosinec 23. 12. Zpívání u vánočního stromu na návsi – od 16.00 hod
26. 12. Štěpánská zábava v sále restaurace U Stupárků
– hraje skupina Žízeň – od 20.00 hod.
29. 12. Výroční schůze SDH Hostěnice – v Občanském centru
31. 12. Silvestrovský běh do vrchu – na kopci Brázďáku
Leden
4. 1.
Tříkrálová sbírka
18. 1. Obecní ples U Stupárků - hraje SW Band – od 20.00 hod.
Únor
15. 2. Okrskový ples SDH Hostěnice v sále restaurace U Stupárků
Březen 1. 3.
Ostatky – maškarní ples pro dospělé

Obsah
Slovo starostky .....................................................................................................................................
Rozhovor ................................................................................................................................................
Informace obce a obecního úřadu ...............................................................................................
Společenská rubrika ...........................................................................................................................
Školství ....................................................................................................................................................
Z činnosti organizací ..........................................................................................................................
Hostěnické vzpomínání ....................................................................................................................
Z farnosti ................................................................................................................................................
Příspěvky našich spoluobčanů .......................................................................................................
Přehled akcí ...........................................................................................................................................
28

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2013

1
2
4
10
10
16
21
23
24
28

OBRÁZKY Z MINULOSTI

Z lesních prací (S. Řičánek a A. Jeřábek)

Nedělní odpoledme

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE DOROSTU A HRY PLAMEN, ROČNÍK 2013-2014

Nástup družstev

Velitel soutěže

Poháry pro vítěze

Naši mladí hasiči nabírají síly

Naši hasiči při zajišťování občerstvení
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