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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
pomalu se s námi rozloučilo léto a přicházejí pošmourné dny. Věřím, že jste
všichni načerpali energii z teplých letních dnů a užili společných chvil se svými
blízkými, ať už na zahrádkách nebo na dovolených. Školákům přeji úspěšný začátek
školního roku, pozvolný rozjezd bez špatných známek a hlavně pěkné chvíle se
svými kamarády ve školách.
Během léta jsme měli možnost účastnit se sportovních klání a společenských
akcí, které pořádaly místní spolky a sdružení. Opět musím říci, že se v Hostěnicích
spolkovému životu daří a mockrát všem dobrovolníků za jejich práci a elán děkuji.
Měli jsme možnost se společně setkat na Babských či Párových hodech,
na dětských sportovních soutěžích či na pohodové zábavě v místní restauraci.
Kromě příjemných chvil nás některé zaskočily i ty méně příjemné. Z důvodu
soukromým investorem plánovaného záměru chráněného bydlení pro čtyři mladé
ženy s autismem (na soukromém pozemku), se vesnice, pro mě nečekaně, rozdělila
na ty, kteří zásadně nesouhlasí s tímto záměrem, a proto sepsali a podepsali petici
a ty, kteří takové jednání prostě nechápou.
Doufám, že ať tento záměr dopadne jakkoli, budeme schopni překonat toto
vzájemné nepochopení. K tomu potřebujeme všichni notnou dávku tolerance.
Kromě údržby čistírny odpadních vod, kanalizace a vodovodu byla dokončena
oprava fasády kaple sv. Anny a okolí, takže při mši svaté jsme se mohli společně
sejít v krásném prostředí.
Podařilo se nám získat dotaci z Evropských fondů na hydrogeologické průzkumné
vrty, které v případě úspěšnosti budou sloužit jako další zdroje pro veřejné
zásobování pitnou vodou. Do konce roku by měly být vrty včetně poloprovozních
čerpacích zkoušek dokončeny. Na víceúčelové hřiště Na Pastviskách plánujeme
osadit dva venkovní stoly na ping-pong a do tělocvičny zakoupit trampolíny
na cvičení. Prosím všechny budoucí uživatele o šetrné zacházení, aby nám
sportovní vybavení mohlo sloužit řádku let.
I letos se rozjíždí řádka kroužků a volnočasových aktivit přímo v naší vesnici,
ať už pro dospělé nebo pro děti, jejich aktualizace je uvedena dále ve Zpravodaji.
Jaká nás čeká zima, to ještě samozřejmě nevíme, ale ráda bych Vás všechny
požádala o rozumnou dávku pochopení při zimní údržbě chodníků a komunikací,
protože v době kalamit je situace velmi obtížná.
Na závěr bych Vám chtěla Všem popřát příjemně strávené dny v teple Vašich
domů, klidné chvíle u knížek či jiných koníčků a snad ještě i krásné babí léto.
Příjemné podzimní dny Vám přeje
Mgr. Eva Karásková, starostka obce
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Rozhovor s knihovnicí paní Ivanou Dostálovou
1. Proč, jak a kdy jste se stala knihovnicí?
Obecní úřad hledal někoho na uvolněné místo knihovnice. Dali mi nabídku,
a protože jsem velice ráda četla (a pořád čtu), tak jsem nabídku přijala.
2. Jakou knihu máte nejraději?
Já nemám žádnou určitou knihu, kterou bych měla nejraději. Čtu ráda všechno,
na co narazím.
3. Chtěla byste něco změnit na hostěnické knihovně?
Ne, s knihovnou jsem spokojena, líbí se mi i podpora obecního úřadu.
4. Sportujete?
Dříve jsem sportovala hodně, dnes už jen občas jezdím na kole a chodím
na procházky do lesa.
5. Jaké je Vaše oblíbené jídlo?
Asi biftek, ovšem velice ráda mám obloženou topinku z restaurace U Stupárků.
6. Máte nějaké koníčky?
Dříve jsem měla mnoho zájmů, nyní si už spíše jen čtu a občas dělám jiné drobné
aktivity.
7. Máte nějaká zvířata?
Ano, doma mám tři kočky a jednoho psa.
8. Co považujete za svůj největší životní úspěch?
To, že mám šťastnou rodinu.
9. Žijete ráda v Hostěnicích? Co se Vám na nich líbí?
V Hostěnicích sem spokojená, líbí se mi, že je vesnice uprostřed lesů.
10. Jaké jsou Vaše plány do budoucna?
Hlavně mít pořád práci a hodně zdraví.
11. Máte nějaké životní motto?
(Paní Dostálová usilovně přemýšlela, nakonec si ale nevzpomněla)
12. Líbí se Vám akce v obci a navštěvujete je?
Ano, akce pořádané v obci mám ráda a velice často je navštěvuji.
Tentokrát se ptal naší milé paní knihovnice Adam Konvalinka z 8. A

Co se událo v obci
- Čištění dešťových vpustí
Byly vyčištěny dešťové vpusti, aby při přívalových deštích zachycovaly co nejlépe
velké množství vody.
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- Opravy veřejného osvětlení
Probíhají pravidelné opravy veřejného osvětlení, v jižní části obce směrem
k rybníkům byl nahrazen nefunkční kabel novým a posílen o jeden sloup VO.
- Čistírna odpadních vod
Byly vyčištěny usazovací nádrže na ČOV, dále odlehčovací komory včetně odtoků
a opraveny česle v odlehčovacích komorách.
- Oprava kaple sv. Anny
Fasáda kaple sv. Anny byla opravena včetně výměny krovů a krytiny a byly
obnoveny lavičky v jejím okolí na náklady Lesů ČR, za což jim patří velký dík. Obec
přispěla finančním darem na krytinu střechy kaple.
- Posílení vodních zdrojů pitné vody pro veřejnou potřebu
Obec vypsala výběrové řízení na realizaci průzkumných hydrogeologických vrtů,
které budou financovány z Operačního programu životního prostředí. Na základě
výběru nejvhodnější nabídky pak byla uzavřena Smlouva o dílo s firmou Vodní
zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Tyto vrty budou v případě úspěšnosti následně
využity jako studny k posílení zdrojů pitné vody pro obec Hostěnice.
- Revize hydrantů
V obci proběhla revize všech 23 požárních hydrantů.
- Kolaudace sociálního zázemí u ČOV
Sociální zázemí v objektu ČOV, které slouží pro potřeby kiosku s rychlým
občerstvením a uživatele víceúčelového hřiště, bylo úspěšně zkolaudováno.
- Revize dětských hřišť
V obci proběhla každoroční kontrola funkčnosti herních prvků a povrchů
na dětských hřištích dle platných norem.

Informace obce a obecního úřadu
Zápis č. 5/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice
konaného dne 18. 6. 2013
(upravený dle zákona o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. v platném znění
a souvisejících předpisů)
Přítomní členové ZO: viz příloha č. 1
Přítomní občané: viz prezenční listina příloha č. 2
Zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice bylo zahájeno v 19.00 hodin starostkou
obce Mgr. Evou Karáskovou (dále předsedající).
Předsedající konstatovala, že je přítomno 6 členů, zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné. Dále konstatovala, že ze zasedání číslo 4/2013 byl pořízen zápis
a ten je k nahlédnutí v zasedací místnosti.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2013
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Bod č. 1
Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu)
Návrh usnesení č. 46/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu číslo 5/2013, pana
Ing. Bořivoje Srbu a paní Ivanu Kazdovou, zapisovatelku zápisu paní Růženu
Debnárovou.
Hlasování č. 1
Pro 6 proti 0 zdržel se 0 Usnesení č. 46/2013 bylo přijato
Návrh usnesení č. 47/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání č.5/2013
1. Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu)
2. Kontrola úkolů
2/2/2013 Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na realizaci
projektu ÚP Hostěnice
3. Žádost o finanční příspěvek na Babské hody
4. Rozpočtové opatření č. 5/2013
5. Příspěvek na zakoupení účetního programu pro MŠ Hostěnice
6. Odkoupení pozemku p. č. 274/700 v k.ú. Hostěnice od firmy Bezvastav s.r.o
7. Schválení finančního daru Lesům ČR, s. p. (příspěvek na opravu kaple sv. Anny)
8. Informace občanům
9. Různé
Hlasování č. 2
pro 6 proti 0 zdržel se 0 Usnesení č. 47/2013 bylo přijato
Bod č. 2
Kontrola úkolů
2/2/2013 Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na realizaci
projektu ÚP Hostěnice
Zpracovatel územního plánu pan Ing. arch. Jiří Mencl dodal upravený územní plán,
převedený do GIS. Vyúčtovaní proběhne do 30. 6. 2013 tak, jak bylo schváleno
dodatkem č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK, celkové náklady činí
160 613,90 Kč včetně DPH.
Bod č. 3
Žádost o finanční příspěvek na Babské hody
Paní ………… požádala o finanční příspěvek 10 000 Kč na Babské hody. Tyto
prostředky budou použity na výdaje spojené s pořádáním Babských hodů 22. 6. 2013.
Návrh usnesení č. 48/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek 10 000 Kč na Babské hody konané
22. 6. 2013.
Hlasování č. 3
pro 6 proti 0 zdržel se 0 Usnesení č. 48/2013 bylo přijato
4
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Bod č. 4
Rozpočtové opatření č. 5/2013
Předseda finančního výboru seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření
číslo 5/2013.
Návrh usnesení č. 49/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2013 (viz. příloha č. 3)
Hlasování č. 4
pro 6 proti 0 zdržel se 0 Usnesení č. 49/2013 bylo přijato
Bod č. 5
Příspěvek na zakoupení účetního programu pro MŠ Hostěnice
O příspěvku na zakoupení účetního programu pro MŠ Hostěnice bylo hlasováno
již na zasedání ZO dne 14. 5. 2013. Vzhledem k tomu, že ředitelka MŠ požádala
o finanční příspěvek ve výši 10 530 Kč, jednalo se o částku bez DPH, bylo třeba
zařadit do programu hlasování o zbývající částce 2 211 Kč. Předsedající navrhuje
revokaci usnesení č. 43/2013 a schválení celkové částky na zakoupení účetního
programu pro MŠ Hostěnice ve výši 12 741 Kč včetně DPH.
Návrh usnesení č. 50/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci usnesení č. 43/2013.
Hlasování č. 5
pro 6 proti 0 zdržel se 0 Usnesení č. 50/2013 bylo přijato
Návrh usnesení č. 51/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádný příspěvek ve výši 12 741 Kč včetně DPH
na zakoupení účetního softwaru pro PO MŠ Hostěnice.
Hlasování č. 6
pro 6 proti 0 zdržel se 0 Usnesení č.51/2013 bylo přijato
Bod č. 6
Odkoupení pozemku p. č. 274/700 v k.ú. Hostěnice od firmy Bezvastav s.r.o
Jedná se o pozemek před rodinnými domy č. p. 248, 249 a 250, pozemek je veden
v KN jako orná půda o celkové výměře 99 m2. Vzhledem k tomu, že v pozemku jsou
vedeny inženýrské sítě, doporučuje předsedající odkoupení pozemku. Prodávající
firma Bezvastav s.r.o navrhuje cenu 1 Kč/m2, celkem za pozemek 99 Kč.
Návrh usnesení č. 52/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku p.č. 274/700 v k.ú. Hostěnice od
firmy Bezvastav s.r.o, Obřanská 103a, 614 00 Brno o celkové výměře 99 m2 za cenu
1 Kč/m2, celková cena za pozemek 99 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje
starostku obce Mgr. Evu Karáskovou.
Hlasování č. 7
pro 6 proti 0 zdržel se 0 Usnesení č.52/2013 bylo přijato
Bod č. 7
Schválení finančního daru Lesům ČR, s. p. (příspěvek na opravu kaple sv. Anny)
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2013
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Předsedající vyzvala místostarostu, aby seznámil přítomné se stavem prací.
Místostarosta sdělil, že Lesy ČR, s.p. provádí na své náklady opravu fasády, střechy,
odvodnění základů a úpravu okolí kaple včetně osazení lavečkami. Vzhledem
k tomu, že původně nebylo počítáno s výměnou krovů a celé krytiny navrhuje
předsedající schválení finančního daru Lesům ČR ve výši 40 575 Kč.
Oprava kaple je hotová asi ze 70 %, byly opraveny omítky, v nejbližší době bude
zahájena oprava střechy včetně výměny krovů a krytiny. Lesy přislíbily dokončení
opravy do oslav svátku sv. Anny.
Návrh usnesení č. 53/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar Lesům ČR, s.p. ve výši 40 575 Kč.
Hlasování č. 8
pro 6 proti 0 zdržel se 0 Usnesení č. 53/2013 bylo přijato
Bod č. 8
Informace občanům
• Nový povrch na víceúčelovém hřišti
Byl položen nový povrch na víceúčelovém hřišti Na Pastviskách. Prvních čtrnáct
dní se musí tento povrch pravidelně kartáčovat, aby se křemičitý písek dostal co
nejhlouběji mezi jednotlivé vlasy a bylo tak dosaženo optimálního odrazu míčku.
Vstup na hřiště je povolen ve sportovní obuvi a je přísně zakázáno po hřišti jezdit
na kolech, popř. odrážedlech.
• Průběh úpravy územního plánu
Dne 21. 6. 2013 skončí lhůta pro podání připomínek k upravenému územnímu
plánu Hostěnice. Ten je k nahlédnutí na obecním úřadu Hostěnice, stejně jako
u pořizovatele Městského úřadu Šlapanice.
Jednotlivé připomínky budou vyhodnoceny pořizovatelem a relevantní budou
zapracovány do upravovaného územního plánu. Poté nastane čas k veřejnému
projednávání s občany Hostěnic, na což Vás zavčas upozorníme (úřední deska,
místní rozhlas, internet, KTR).
• Krádeže v obci
V měsících květnu a červnu se událo v naší vesnici několik krádeží a vloupání do
objektů. Je nutné dbát zvýšené ostražitosti, zabezpečovat své objekty a nepouštět
do domů nikoho cizího.
• Otevření kiosku s rychlým občerstvením u víceúčelového hřiště
V půli června byl započat zkušební provoz kiosku rychlého občerstvení
u víceúčelového hřiště Na Pastviskách. Záměr pánů Petra Pavlíčka a Petra Holuba
by měl přispět k rozšíření nabídky k využívání tohoto sportoviště a jeho okolí
a doplnit tak ty služby, které tento areál postrádal.
• Ekologická havárie
Na konci května došlo při kácení stromů v lokalitě Napajedla k úniku neznámého
6
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množství odbouratelného biologického oleje. K likvidaci byli povolání profesionál
ní hasiči s laboratoří a s OŽP MěÚ Šlapanice. Na základě rozborů nebyla detekována
žádná ropná látka ani jiné látky, které by mohly ohrozit kvalitu pitné vody.
• Úprava vegetačních ploch na návsi a ostatních obecních plochách
Během měsíce června a července dojde k postupnému zvelebování veřejných
prostranství, které provádí firma Jitka Vaňáčková. Vznikne nově upravená náves,
pomník před mateřskou školou a postupně i ostatní obecní plochy. Borovice
před MŠ byly z důvodu zasahování do elektrického vedení a částečného zlomení
po přívalech sněhu SDH Hostěnice pokáceny a budou nahrazeny jinou zelení.
• Čištění dešťových vpustí
Byly vyčištěny nejvíce zanesené dešťové vpusti, zbývá dočistit ještě několik
zanesených vpustí, aby při přívalových deštích byly tyto vpusti funkční.
• Opravy veřejného osvětlení
Probíhají pravidelné opravy veřejného osvětlení, tento týden probíhá zjišťování
častějších výpadků veřejného osvětlení v jižní části obce.
• Babské hody
Předsedající pozvala občany na Babské hody, které se konají v sobotu 22.6.2013.
Bod č. 9
Různé – nezařazen žádný bod k projednání
Předsedající ukončila zasedání v 19.45 hodin.
starostka: Mgr. Eva Karásková
ověřovatelé: Ing. Bořivoj Srba, Ivana Kazdová

Zápis č. 6/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice
konaného dne 14. 8. 2013
(upravený dle zákona o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. v platném znění
a souvisejících předpisů)
Přítomní členové ZO: viz příloha č. 1
Přítomní občané: viz prezenční listina příloha č. 2
Zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice bylo zahájeno v 19.05 hodin starostkou
obce Mgr. Evou Karáskovou (dále předsedající).
Předsedající konstatovala, že je přítomno 7 členů, zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné. Dále konstatovala, že ze zasedání číslo 5/2013 byl pořízen zápis
a ten je k nahlédnutí v zasedací místnosti.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2013
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Bod č. 1
Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu)
Návrh usnesení č. 54/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu číslo 6/2013, pana Vladimíra Hodaně
a pana Mgr. Bedřicha Horného, zapisovatelku zápisu paní Růženu Debnárovou.
Hlasování č. 1
Pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení č. 54/2013 bylo přijato
Návrh usnesení č. 55/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program zasedání č. 6/2013
1. Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu)
2. Petice za odmítnutí záměru výstavby chráněného bydlení v obci Hostěnice
Hlasování č. 2
Pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení č. 55/2013 bylo přijato
Bod č. 2
Petice za odmítnutí záměru výstavby chráněného bydlení v obci Hostěnice
Petice byla doručena doporučeně na adresu Obecního úřadu Hostěnice dne
1. 8. 2013, odesilatel pan …………….., za petiční výbor.
Předsedající seznámila přítomné s textem petice a dále s vyjádřením zastupitelstva
obce k jednotlivým bodům petice.
Ve věci zmiňovaných nejasností v celkové organizaci projektu může zastupitelstvo
obce pouze doporučit, aby se občané (petiční výbor) obrátili přímo na Centrum
komunitního plánování, o.s.
Nesoulad stavebního záměru s územním plánem bude postoupen Stavebnímu
úřadu Pozořice, který má ve své působnosti tuto problematiku (dle petičního
zákona je nutné věci, které jsou v přenesené působnosti jiných orgánů postoupit
těmto orgánům).
Využití dotací z Evropské unie a jejich kontrola nespadá do pravomoci obce.
Stejně tak i časový horizont udržení tohoto záměru je plně a pouze v působnosti
poskytovatele dotace.
Zastupitelstvo obce Hostěnice schválilo usnesením č. 56/2011 záměr realizace
chráněného bydlení v katastru obce Hostěnice. Toto usnesení bylo směřováno
k cílům občanského sdružení AUT, o.s. Záměry sdružení Centrum komunitního
plánování, o.s. jsou totožné se záměry o.s. AUT. Zastupitelstvo obce svým výše
uvedeným usnesením vyjádřilo především svůj morální a lidský postoj k této
aktivitě. V žádném případě není možné chápat takové usnesení zastupitelstva jako
postup proti zájmům občanů, naopak je třeba na ně nahlížet v rovině symbolické,
jako deklaraci soudobého postoje otevřenosti společnosti.
Proces integrace jakýchkoliv osob nově příchozích je složitý proces, který je
založený na schopnosti vzájemného respektu a pochopení obou stran. Tím spíš
je tomu tak v případě, kdy se jedná o mladé lidi s handicapem. V případě rušení
nočního klidu bude obec postupovat standardně.
8
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Předsedající vyzvala přítomné členy zastupitelstva obce k rozpravě, do rozpravy
se nikdo nepřihlásil.
Předsedající vyzvala k vyjádření paní……………. a ……………….., které
zastupují Centrum komunitního plánování. Vyjádření nebude součástí zápisu.
Po vyjádření zástupců občanskou sdružení vyzvala předsedající k vyjádření
přítomné občany. Vyjádření nebude součástí zápisu.
Návrh usnesení č. 56/2013
Zastupitelstvo obce bere na vědomí petici dle čl. 18 Listiny základních práv
a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním „Za odmítnutí záměru
výstavby chráněného bydlení v obci Hostěnice“ ze dne 1. 8. 2013.
Hlasování č. 3
Pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení č. 56/2013 bylo přijato
Návrh usnesení č. 57/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje postoupení části petice „Za odmítnutí záměru
výstavby chráněného bydlení v obci Hostěnice“ Stavebnímu úřadu městyse
Pozořice, který vykonává přenesenou působnost a do jehož správního obvodu
spadá obec Hostěnice. Stavební úřad posoudí petici v bodu „Nesoulad
stavebního záměru účelově pojmenovaného jako rodinný dům s územním
plánem, kde dotčený stavební pozemek je ve funkční ploše bydlení
venkovského typu“.
Hlasování č. 4
Pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení č.57/2013 bylo přijato
Předsedající ukončila zasedání v 20.05 hodin.
starostka: Mgr. Eva Karásková
ověřovatelé: Ing. Bořivoj Srba, Ivana Kazdová

Petice za odmítnutí záměru výstavby chráněného bydlení
1. 8. 2013 byla Obecnímu úřadu doručena Petice proti výstavbě plánovaného
„Rodinného domu - chráněného bydlení Hostěnice“ pro 4 mladé ženy s poruchou
autistického spektra, které by chtělo v lokalitě Pod silnící na vlastním pozemku
postavit občanské sdružení Centrum komunitního plánování.
Řešená stavba je v souladu s regulačními prvky Urbanistické studie výstavby
„Pod silnicí“, objekt je přízemní s obytným podkrovím, osvětlení podkroví je
zajištěno vikýři a střešními okny, sklon střechy hlavní části stavby je 40° a krytina
je tašková skládaná. Hlavní římsa stavby je navržena v úrovni +3,275 m. Dodržena
je rovněž požadovaná stavební čára (předepsáno více než 5 m, v projektu je 8,4 m)
i výška oplocení (1,2 m). Odstupové vzdálenosti stavby dle Vyhl. 501/2006 Sb. jsou
dodrženy.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2013
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Dle vyjádření stavebníka by: ...„realizace chráněného bydlení měla přinést
mladým lidem s autismem nový domov, kde budou mít pocit jistoty, bezpečí,
zázemí i soukromí. Sami se dle svých schopností budou podílet na úpravách,
výběru vybavení a na tom, jak bude jejich domov vypadat. S podporou asistentů
se budou podílet na chodu domácnosti. Současně zůstane zachována přirozená
vazba na rodinu“.

Text petice:
„PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb.,
o právu petičním „ZA ODMÍTNUTÍ ZÁMĚRU VÝSTAVBY CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ
V OBCI HOSTĚNICE“
V obci Hostěnice má vzniknout chráněné bydlení – vzdělávací, školící a ubytovací
centrum pro osoby s autismem, které předpokládá nepřetržité intenzivní využití
sociální služby. Stavba je naplánována do centra výstavby rodinných domů v ulici
„Pod silnicí“, parcely č. 110/12 a 110/37. Investorem a vlastníkem parcel je nezisková
organizace Centrum komunitního plánování, a.s., IČ: 27032582 (dále jen „CKP“),
která na výstavbu bude čerpat dotace z evropských fondů.
My, níže podepsaní občané, důrazně odmítáme výstavbu a využití chráněného
bydlení v této lokalitě z následujících důvodů:
• Po informativní schůzi vyvolané občany, které se účastnil investor (CKP),
starostka obce a zastupitelstvo obce, jsou zřejmé závažné nejasnosti investora
v rozpočtu, dlouhodobém financování sociální péče, personálním obsazením
projektu a celkové organizaci projektu. Investor není schopen zajistit
zpracování hodnověrné dokumentace a bagatelizuje dopady začlenění osob
s poruchou autistického spektra (dále jen „osoby s PAS“).
• Nesoulad stavebního záměru účelově pojmenovaného jako rodinný dům
s územním plánem, kde dotčený stavební pozemek je ve funkční ploše bydlení
venkovského typu.
• Nejasné využití dotací z Evropské unie (dále jen „EU“), investor čerpá dotaci
na výstavbu „chráněného bydlení – vzdělávacího, školícího a ubytovacího
centra“, ale projektová dokumentace je současně vedena pod názvem
„rodinný dům“ bez zřejmého zázemí pro personál, což je v rozporu se
samotným záměrem chráněného komunitního bydlení se sociální službou.
• Krátký časový horizont udržení dotací z EU, nestabilita záměru neziskové
organizace CKP a s tím související obavy z následujícího využití objektu.
• Výstavbu zastupitelstvo i investor prosazují proti vůli občanů. Obecný souhlas
k výstavbě chráněného bydlení udělilo zastupitelstvo v roce 2011 jinému
občanskému sdružení (AUT, o.s.) přes nesouhlas občanů.
• Očekávaná velká komplikovanost vzájemného soužití osob dotčené lokality
„Pod silnicí“ s osobami s PAS a vyplývající obavy z nepředvídatelnosti reakcí
10
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osob s PAS při integraci do již zabydlené ulice, kde žijí převážně rodiny
s malými dětmi. Dále obavy z rušení nočního klidu a hluku.“
Zastupitelstvo obce Hostěnice vzalo usnesením č. 56/2013 petici dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním „Za odmítnutí
záměru výstavby chráněného bydlení v obci Hostěnice“ na vědomí. Avizovanou
problematiku nesouladu stavebního záměru s platným územním plánem obce
(druhý bod uváděných připomínek) postoupilo usnesením zastupitelstva obce
č. 57/2013 dle platné legislativy stavebnímu úřadu městyse Pozořice jako orgánu,
v jehož působnosti je posouzení souladu či nesouladu s územním plánem.
K dalším uváděným důvodům vyjádřila Obec Hostěnice toto stanovisko :
ad. 1)
Ve věci zmiňovaných nejasností v celkové organizaci projektu
doporučujeme obrátit se přímo na Centrum komunitního plánování,
o.s.
ad. 3+4) Využití dotací z Evropské unie a jejich kontrola nespadá do pravomoci
obce. Stejně tak i časový horizont udržení tohoto záměru je plně
a pouze v působnosti poskytovatele dotace.
ad. 5)
Zastupitelstvo obce Hostěnice schválilo usnesením č. 56/2011
projektový záměr realizace chráněného bydlení pro mladé lidi
s autismem v katastru obce Hostěnice. Toto usnesení bylo směřováno
k cílům občanského sdružení AUT, o.s., nicméně záměry sdružení
Centrum komunitního plánování, o.s. jsou totožné. Zastupitelstvo obce
svým výše uvedeným usnesením vyjádřilo především svůj morální
a lidský postoj k této aktivitě. V žádném případě není možné chápat
takové usnesení zastupitelstva jako postup proti zájmům občanů,
naopak je třeba na ně nahlížet v rovině symbolické, jako deklaraci
soudobého postoje otevřenosti společnosti, jako příznak lidskosti.
Úkolem obce je nejen hájit zájmy jednotlivých občanů, ale i zájmy
společnosti, v jejímž zájmu je přistupovat nediskriminačně ke všem
lidem bez ohledu na jejich vyznání, rasu, pohlaví či sociální či zdravotní
znevýhodnění.
ad. 6)
Proces integrace jakýchkoliv osob nově příchozích je složitý proces,
který je založený na schopnosti vzájemného respektu a pochopení
obou stran. Tím spíš je tomu v případě, kdy se jedná o mladé lidi
s handicapem. V případě rušení nočního klidu obec použije standardní
postupy k řešení těchto situací.
Z výše uvedeného vyplývá, že v pravomoci obce není a nemůže být jakékoliv
zasahování do aktivit či záměrů jakýchkoli soukromých subjektů, pokud postupují
dle platné legislativy.
Zastupitelstvo obce Hostěnice se mimo to v této věci dohodlo na následujícím
postupu :
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2013
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1. Obec Hostěnice bude v rámci územního a stavebního řízení vyžadovat
prokázání řešení odstavných a parkovacích míst na pozemcích stavby dle
příslušných norem (dle ČSN 736110/2006 a její Změny 1/2010), a to s ohledem
na počet obyvatel domu i počet souvisejícího personálu.
2. Obec Hostěnice bude požadovat po stavebníkovi prokázání souladu záměru
s plány rozvoje sociálních služeb JMK a ORP Šlapanice (střednědobé plány, akční
plány) z důvodu ověření udržitelnosti této sociální služby v plánované novostavbě.
Za obec Hostěnice, Mgr. Eva Karásková, starostka

Kaple sv. Anny v novém kabátě
Koncem července t.r. byla dokončena generální oprava nejvýznamnější sakrální
stavby v katastru naší obce, kaple sv. Anny. 265 let po svém zrodu se tak tato
památka zase skví v celé kráse, která ji byla dána do vínku.
Kaple, která se v lesích ukrývá a ještě víc překvapí náhodné kolemjdoucí, kaple,
která je symbolem, kaple sv. Anny, co nad námi bdí …
Když jsem měl, zaplať pánbůh, tu příležitost být svědkem, podílníkem její
současné obrody, znovu, tak jako u předchozích rekonstrukcí památek, ať už
chráněných státem či nikoliv, znovu jsem si užíval těch lehce slastných pocitů
doteků minulosti. Znovu jsem se zabýval a uvažoval nad tím, jak asi kaple vznikla,
proč stojí právě zde … proč jsou některé niky neobsazeny …

12

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2013

Vynořují se další a další otázky a zodpovězena je jediná: Proč je nika se sochou
sv. Anny orientována do lesa? Je tomu tak právě a jen z toho důvodu, že tato
„milostiplná“ či „laskavá“ žena (jak zní překlad tohoto jména hebrejského původu)
a „matka matky boží“ bděla, jakožto patronka naší obce, nad Hostěnicemi a byla
proto umístěna do místa, orientovaného tímto směrem.
Svatá Anna byla ochránkyní matek a manželství, šťastného porodu, patronkou
horníků, mlynářů, truhlářů, tkalců, krejčích, provazníků, také čeledínů. Její ochranou
se zaštítila mj. i města Florencie, Innsbruck, Neapol anebo celé země jako Bretaň
nebo Québec. Zbožní křesťané se k ní přicházeli modlit za déšť, proti bouřce, ale
například i za nalezení ztracených předmětů.
Bezprostředně před svátkem ženy, již byla tato stavba zasvěcena, byly ukončeny
veškeré práce, které během předcházejícího takřka roku probíhaly - oprava celé
fasády včetně sanačních opatření v její soklové části, mírné a pod starostlivým
památkovým dozorem MěÚ Šlapanice terénní úpravy nejbližšího okolí tak, aby
srážková voda co možná neatakovala tento objekt samotný a přitom nedošlo
k narušení jejího výrazu a významu, citlivé provedení obsypu kolem vlastní stavby,
výměna dožilých dřevěných laviček a nakonec i úplná výměna střešní konstrukce
(krytiny i krovu).
To vše společně s příkladným přístupem investora a vlastníka LČR, jeho nákladem
přes 300 000,- Kč a s drobným příspěvkem obce (40 000,- Kč na pořízení střešní
krytiny) vedlo k výsledku, na nějž můžeme být všichni oprávněně hrdí.
Po čtvrtstoletí od poslední opravy v r. 1988 je „naše“ kaple zase chloubou
obce. Výjimečné přírodní prostředí stavby jí dává neopakovatelnou atmosféru, jež
mnohým příchozím snad až vezme dech. Budeme rádi, když si k ní i Vy najdete svoji
cestičku.
Bořivoj Srba, místostarosta

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou
konat ve dnech 25. a 26. října 2013.
Volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku může požádat
o vydání voličského průkazu, a to nejpozději 7 dnů přede dnem voleb. Obecní
úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, nejpozději
23.10.2013.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu voliče do výpisu ze zvláštního seznamu
voličů ve dnech voleb.
Podrobné informace o době a místě konání voleb budou zveřejněny
na úřední desce obecního úřadu a na www.hostenice.cz.
Růžena Debnárová, za OÚ Hostěnice

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2013
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Vodné a stočné za rok 2013
Stočné zůstává ve stejné výši 1000,- Kč včetně DPH 15% za osobu a rok.
Povinnost platit stočné mají také osoby, které nemají v obci trvalý pobyt, ale
dlouhodobě se zde zdržují. Od částky 2000,- Kč za domácnost je možná domluva
splátek po předchozí domluvě na tel. č. 544250763, e-mailu: ucetni@hostenice.
cz nebo osobně na obecním úřadu. Úhradu lze provést v hotovosti nebo na č. ú.:
1347844389/0800, VS 2321 + č.p. domu. Splatnost do 30.9.2013.
Vodné se navýšilo o zákonnou sazbu DPH, která je pro letošní rok 15 %. Částka
za 1 m³ je 27,60 Kč včetně DPH. Odečty vodoměrů budou v obci Hostěnice
prováděny ve druhé polovině prosince. Bližší informace Vám sdělíme v dostatečném předstihu. V loňském roce byly všechny vodoměry řádně odečteny především
díky Vaší výborné spolupráci, která bude doufám letos pokračovat. Na závěr Vás
prosíme o zabezpečení šachet před příchodem zimy, abychom předešli zamrznutí
vodoměrů a následným poruchám. Děkujeme.
Za OÚ Lada Pospíchalová

Ochrana dřevin a povolování jejich kácení podle vyhlášky číslo
189/2013 Sb.
Dne 15. 7. 2013 nabyla účinnosti vyhláška číslo 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a
povolování jejich kácení, tato vyhláška nově upravuje pravidla posuzování, zda je
nutné povolení ke kácení dřevin.
Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného
krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst.
3 zákona nevyžaduje:
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených
porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí
ve způsobu využití jako plantáž dřevin
d) pro dřeviny rostoucí v zahradách
Růžena Debnárová, za OÚ Hostěnice

Odpadové hospodářství – svoz nebezpečného odpadu
Firma SITA CZ a.s. bude v naší obci provádět odběr nebezpečného odpadu
ve čtvrtek 3. října 2013. Nebezpečný odpad můžete předat v areálu čistírny
odpadních vod téhož dne v době od 15.55 do 16.15 hodin.
14
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Nový projekt podpoří komunitní plánování sociálních služeb
na území ORP Šlapanice
Cílem projektu „Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností
Šlapanice“ CZ.1.04/3.1.03/97.00047 je prevence vyloučení prostřednictvím
rozvoje dostupných, kvalitních a efektivních sociálních služeb pro obyvatele
správního obvodu ORP Šlapanice. Jedná se o dvouletý projekt realizovaný v období
od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015.
Na tento projekt získalo město Šlapanice finanční dotaci z Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci Evropského sociálního fondu Evropské unie
ve výši 2 490 525,22 Kč a příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 439 504,46 Kč.
Hlavním záměrem projektu je podpora realizace a vyhodnocování procesu
střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního
plánování ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice.
Cíle projektu budou naplněny díky realizaci klíčových aktivit projektu.
Prostřednictvím realizačního týmu bude zajištěno rozšíření povědomí
o procesu komunitního plánování sociálních služeb směrem k zadavatelům,
poskytovatelům i uživatelům sociálních služeb. Budou pořádány kulaté stoly,
veřejná setkání a bude posílena informační kampaň za účelem oslovení a získání
nových účastníků a rozšíření cílových skupin do procesu komunitního plánování.
Záměrem je tedy zapojit co nejvíce ze 40 obcí ve správním obvodu ORP Šlapanice
a získat zástupce poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, kteří se zapojí
do procesu komunitního plánování a budou se podílet na přípravě a sestavení
komunitního plánu, proběhne odborné vzdělávání účastníků procesu
komunitního plánování sociálních služeb, budou zpracovány podklady
a následně 3. komunitní plán a akční plány na rok 2014 a 2015, vzniknou
pracovní skupiny a posílí se činnost řídící skupiny, čímž bude podpořen proces
střednědobého plánování rozvoje v ORP Šlapanice.
Každý občan má možnost se zapojit do komunitního plánování sociálních služeb
ve správním obvodu ORP Šlapanice a vstoupit do některé z pracovních skupin.
Aktuální informace o možnosti zapojení, veřejných setkání budou pravidelně
zveřejňovány ve zpravodaji.
Informace o sociálních službách a o jejich plánování získáte na:
Městský úřad Šlapanice, odbor sociální
pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Soňa Střechovská, telefonní číslo: 533 304 600
e-mail: strechovska@slapanice.cz, http://www.slapanice.cz/odboru-socialnim/
Jan Šlancar, manažer projektu
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2013
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Vítání občánků

V neděli 30. 6. 2013 mi bylo velkým potěšením, že jsem mohla přivítat do života jakožto zástupce obce Hostěnice pět nových malých Hostěňáčků. Na malé
slavnosti, která se tradičně odehrává v obřadní síni obecního úřadu, se sešli rodiny
tří holčiček a dvou kluků. Kromě mého přání do života a slov sociální komise si
mohly rodiny poslechnout vystoupení dětí pod vedením Katky Halouzkové. Malí
občánci dostali malé dárky a na památku domovské listy. Prožili jsme společně
pěkné sváteční odpoledne, na které snad rodiče budou rádi vzpomínat.
Sváteční atmosféru zachycuje fotografie.
Eva Karásková, starostka

Společenská rubrika
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům k životnímu jubileu
říjen - listopad
Jiří Kousalík
Zdeněk Hodaň
Marie Jeřábková
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Narozené děti
červenec – srpen
Jaroslava Zichalová
David Chaloupecký
Úmrtí
červenec
Ludmila Šandrová
Růžena Debnárová, za OÚ Hostěnice

Školství
Zprávičky z naší školičky
Prázdniny utekly jako voda a začal nový školní rok. Zahájení proběhlo 2. září, ale
my jsme si jej protáhli až do 4. září, kdy si děti užily skákací hrad. Pozvali jsme také
děti, které MŠ ještě nenavštěvují.
Ještě jsme se nestihli pořádně rozkoukat a už tu máme další akci, která se
vloni osvědčila. Starší děti mohou navštěvovat předplavecký výcvik v Plavecké
škole Vyškov. Zde mají možnost po devět pátků pod vedením zkušených lektorek
získávat základy plaveckých stylů.
Po počáteční adaptaci nových dětí budeme pokračovat i v našich středečních
výletech za poznáním přírody. Vždyť les máme tzv. za humny.
Během podzimu nás čeká i spousta kulturních akcí – divadélka v MŠ, hudební
představení, navštívíme Divadlo Radost v Brně, a také Lesní školu Jezírko v BrněSoběšicích.
O běžných provozních, pravidelných i nepravidelných událostech budeme
rodiče informovat na nových webových stránkách MŠ na adrese mshostenice.
webnode.cz. Doufáme, že tam najdete vše potřebné.
Přejeme dětem, ať se jim u nás ve školce líbí, těm větším mnoho úspěchů
ve škole a dospělákům příjemné podzimní dny.
Za kolektiv MŠ ředitelka Dana Kousalová

Pozořická škola v novém kabátě
V době, kdy píši tyto řádky, jsou prázdniny v plném proudu, ale už nyní se
můžeme podívat, co nás čeká v dalším školním roce. Pro děti, rodiče i širokou
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2013
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veřejnost jsme připravili spoustu novinek, ale nezapomeneme pochopitelně ani
na tradiční akce.
Patrně největší změnu poznají všichni již při příchodu do školy - nová okna,
připravující se zateplení budovy a výměna topného systému. To vše na škole
vzniklo díky finančnímu příspěvku Fondu životního prostředí a díky podpoře
radních a zastupitelů městysu Pozořice.
Nejde však o jedinou stavební úpravu či změnu, kterou škola přes prázdniny
prošla. Podařilo se nám kompletně zrekonstruovat čtyři kmenové učebny a prostor
šaten, v budově mateřské školy došlo k výměně sociálního zařízení ve třídě Myšek
a dobudování sociálního zařízení pro zaměstnance. Pro zvýšení bezpečnosti dětí
byl ve škole nainstalován kamerový systém a v budově mateřské školy vznikl nový
systém videotelefonů, který umožní vyučujícím přesvědčit se, kdo do budovy
vchází.
Nezapomněli jsme ani na informační techniku a nové pomůcky pro výuku cizích
jazyků. Přes léto jsme zrekonstruovali počítačovou síť v celé budově školy. Navázali
jsme tím na loňskou výměnu serveru a zrychlení internetu ve škole. Z dotace
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR jsme zakoupili nový nábytek
a techniku do dvou digitálních jazykových laboratoří (PC, sluchátka, mikrofony).
Během prázdnin schválily řídící orgány naší škole další dotační tituly. Jedná se
o dva pilotní projekty Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v celkové výši
přes 130.000,- Kč na zabudování multikulturní a etické výchovy do vzdělávacího
programu naší školy.
V oblasti projektů je doposud posledním úspěchem školy, ve spolupráci
s MC Človíček, schválení dotace ve výši téměř 2,5 milionu korun. Za ně jsou
vytvořeny dvě nové třídy mateřské školy v budově naší základní školy. Dojde tak
k rozšíření kapacity MŠ o 24 nových míst. O potřebnosti tohoto projektu pro městys
a jeho okolí svědčí i fakt, že všechna nabízená místa jsou již dětmi obsazena.
Od října se rozběhnou ve škole i školce již tradiční volnočasové aktivity,
ke kterým přibudou i další. Ty bude nabízet nově zřízené Komunitní centrum.
Jedná se např. o jazykové (angličtina, němčina, španělština a ruština), rukodělné
a sportovní kroužky, informatiku, psaní na stroji a mnohé další. Veškerou nabídku
volnočasových aktivit můžete najít na našich nových webových stránkách. Věřím,
že v době, kdy čtete tento článek, jsou již plně funkční.
Závěrem mi dovolte drobné ohlédnutí za dobou mého působení na pozořické
škole. Za poslední tři roky se zvýšil počet žáků základní školy z 251 na 347,
nárůst oproti loňskému roku je 28 žáků. Mateřskou školu bude po jejím rozšíření
navštěvovat 111 dětí. Proto bych chtěl velice poděkovat rodičům za důvěru, kterou
v naši školu mají. Nárůst počtu žáků je jejím důkazem. Věřím, že i v následujících
měsících budou se školou spokojeni jak rodiče, tak i jejich děti, naši žáci. Těm
bych chtěl popřát mnoho příjemných zážitků, radosti při poznávání nových věcí
a úspěšné vykročení do školního roku 2013/2014.
PhDr. Jan Dudek, ředitel školy
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Pohodová přestávka
Pod tímto názvem se skrývá nový projekt zaměřený na etickou výchovu, který
bude naše škola realizovat s finančním přispěním Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy během podzimu 2013. Jeho cílem je jednak zlepšení klimatu školy
a prevence problémového chování žáků o přestávkách a jednak také zvýšení
mezigeneračního porozumění.
V průběhu projektu budou zapojení žáci pod vedením pedagogů vytvářet
čítanku textů, zaměřenou na mezilidské vztahy a chování mezi vrstevníky. Díky
tomu budou žáci rozvíjet nejen svoji sociální inteligenci, ale zároveň své tvůrčí,
jazykové a stylistické dovednosti. Do aktivit bychom chtěli zapojit také rodiče,
prarodiče a pamětníky obce formou ankety, jejíž výsledky budou součástí
čítanky. Při tvorbě ankety budeme používat moderní informační a audiovizuální
techniku, proto věříme, že práce na ní žáky zaujme. Výstupy projektu pak budou
prezentovány škole a veřejnosti v rámci projektového dne.
Součástí projektu je také další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené
na začleňování etické v ýchovy do dalších vyučovacích předmětů a následná
inovace školního vzdělávacího programu.
Práce na projektu přinese nám i naši žákům mnoho nových zkušeností a zážitků.
Doufám, že také díky nim se naučíme pozitivněji vnímat své okolí i sebe sama, což
by se mohlo stát cestou k zlepšení mezilidských vztahů.
Mgr. Anna Hanychová

Začal nový školní rok
Začátek září patří dětem. I letos po dvou měsících prázdnin přicházely do školy,
aby se setkaly se svými kamarády a učiteli. Pondělí 2. září bylo prvním dnem i pro
62 prvňáčků, kteří letos zasednou do tří prvních tříd. Před školou na ně čekaly jejich
paní učitelky a „strážní andělé“ z 9. tříd. Do školního roku jsme vstupovali s heslem
„Každý je klíčem ke svému pokladu“. Klíč je symbolem zamykání i odemykání dveří,
skříní, pokladů, ale i srdcí. Pro někoho je pokladem truhla plná zlaťáků, pro jiné je to
láska, přátelství, kamarádství nebo vzdělání. A je jenom na nás, jestli najdeme ten
správný klíč k právě tomu svému pokladu.
Ten, kdo si přinesl skutečný klíč, mohl si ho otisknout jako slepotisk. Ke vstupu
do školy však letos všichni žáci potřebovali „digitální klíč“ – otisk palce do „centrální
banky“. Některé třídy si svoji učebnu odemkly i klíčem papírovým.
Hodně úspěchů, mnoho nových zážitků a pěkné známky všem žákům popřáli
starostové obcí Mokrá-Horákov a Velatice, pan ředitel a všichni učitelé.
Odemkli jsme školu, začal nový školní rok.
Mgr. M. Šmerdová, Mgr. B. Kopecká
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V tomto školním roce má naše škola celkem 331 žáků, z toho 210 žáků v devíti
třídách na 1. stupni a 121 žáků v pěti třídách na 2. stupni. Ve škole máme 177 žáků
z Mokré, 49 z Horákova, 51 z Velatic a 31 z Hostěnic. Jiné trvalé bydliště má 17 žáků.
A co žáky čeká letos nového? Podle upraveného školního vzdělávacího
programu je to od 8. ročníku povinný druhý cizí jazyk (němčina), rozšířené hodiny
výchovy k občanství na 2. stupni, upraveny jsou také výstupy v českém a anglickém
jazyce a matematice.
Přeji všem žákům, aby se jim školní práce po celý rok dařila podle jejich představ,
aby ke svému vzdělávání přistupovali s vědomím, že se učí pro svůj budoucí život.
RNDr. Josef Palík

Z činnosti organizací
Hostěnický běh 2013
V sobotu 15. 6. se na břehu hostěnických rybníků sešla skupina canicrossařů,
neboli běžců se svými psy. Trať měřila 4 km a vlnila se kolem rybníků, vystoupala
okolním lesem nad stake-out (úvaziště) a po louce padala posledních 400 metrů
do cíle.
Na start se postavilo celkem 30 běžců se psím pohonem a po půlminutových
intervalech se vydávali na trať.
K vidění tu bylo kromě několika
evropských saňových psů také
spousta dalších různých plemen,
např. zlatý retrívr, německý, belgický
a australský ovčák, československý
vlčák, parson, bígl, bauceron,
špringršpaněl, několik kříženců
a v dětské kategorii i miniaturní
čivava. Jak vidno canicross se
dá běhat opravdu s jakýmkoli
plemenem. A také se ukázalo, že
i s malým psem můžete pěkně
zamíchat výsledkovou listinou.
Počasí nám přálo chvílemi až
moc, naštěstí trať byla z velké
části schovaná v lese a na výkon
závodníků vysoká teplota neměla
vliv. Jen v místním rybníce bylo
po doběhu celkem obsazeno.
Překvapením letošní sezóny byl
20
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jistě ohromný výkon Katky Bluchové s bauceronem (kat. psi nad 25 kg), která
proletěla trať průměrnou rychlostí 21,3 km/hod. a vhodila tak rukavici ostatním
závodnicím připravujícím se na letošní canicrossovou sezónu.
V mužích se psy nad 25 kg obsadil 1. místo Dušan Straňák s ESP a vzhledem
k tomu, že Dušan má i druhého psa, kterého potřeboval proběhnout, obsadil s ním
i 2. místo.
V kategoriích se psy pod 25 kg skvěle zaběhla pro 1. místo Lucka Matrková a Ivo
Tejnil.
Všem vítězům gratulujeme!
Po doběhu hlavních kategorií přišla na řadu kategorie dětí. Škoda jen, že se
mrňousků nesešlo více. I tak si to naši malí závodníci užili a bojovali do posledních
metrů.
A za nás pořadatele moc děkuji všem sponzorům i obci Hostěnice, že nám
umožnili tento první canicrossový závod na Moravě uspořádat.
Veronika Navrátilová a Jana Tomášková

Sběr sedmikrásek a výlov hraček z bazénu – i takový byl
Sedmiboj
Sestřelování draků tenisákem, chůze na chůdách i na zvláštních prkýnkách
s provázky, střelba ze vzduchovky na terč, sbírání sedmikrásek na čas i výlov
drobných hraček z bazénku naslepo s černými brýlemi na očích.
I takové disciplíny museli absolvovat všichni, kdo se v půli června zapojili do
tradičního Hostěnického sedmiboje, který se odehrál opět v areálu víceúčelového
hřiště Na Pastviskách. Jeho pořadatelem bylo občanské sdružení Hosten. A dlužno
dodat, že se všichni – soutěžící i rozhodčí – dobře bavili. Zvlášť lovení postaviček
z bazénku na čas bylo hodně zábavné, protože nejeden divák slízl od některých
soutěžících pořádnou spršku při vyhazování hraček z vody ven, kde se pak úlovek
pilně počítal. Takže už nyní jsou určitě mnozí Hostěňáci zvědaví, jakou novou
zábavnou disciplínu pořadatelé vymyslí na příští Sedmiboj.
Text a foto: pon

Babské hody 22. června 2013
Po roce jsme se opět sešli v sobotu 22. června ve 13.30 na návsi před obecním
úřadem. Za krásného slunečného počasí jsme zahájily Babské hody nástupem,
požádáním o hodové právo pro tento den, a poté zatančením Moravské besedy.
Děkujeme za podporu všem, kdo se na nás přišli podívat, protože bez podpory
a zájmu diváků se cokoli špatně dělá.
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Teď už k poděkování všem, kdo nám pomáhali. Děkujeme za pomoc se všemi
přípravami, oblékáním stárek, dětem pod vedením Kateřiny Halouzkové za krásný
hudební doprovod k Moravské besedě, aťuž odpoledne na návsi nebo večer v sále.
Pak také Boubelkám z Hostěnic, které zpívaly spolu s dětmi večer v sále. A také
hasičům za ohlídání bezpečnosti při průvodu obcí.
Vzhledem k tomu, že na vše jsou potřeba finance, tak poděkování patří také obci
Hostěnice, panu Ing. Ivo Karáskovi, všem občanům za přispění jakoukoli částkou
při zvaní na hody. Pak také panu Richardu Pojerovi za darování vína do hodového
průvodu.
Celková částka potřebná k uspořádání hodů v letošním roce činila 31 976,- Kč.
A už zpět k zábavě. Po zahájení jsme vyšly do průvodu obcí, se šesti zastávkami,
kde se ochutnávaly koláčky a jiné dobroty. Poté jsme se vrátily k hostinci U Stupárků
a po krátkém odpočinku začala večerní hodová zábava. Po celý den nám hrála
kapela Voděnka z Kozlan a večer se ještě přidali Řícmanští šumaři – cimbálová muzika.
Věřím, že se všichni hosté dobře bavili a třeba se ještě někdy sejdeme. Za letošní
hody ještě jednou všem děkujeme.
Za všechny stárky Hana Kousalíková.
A pro pořádek, bylo nás:
18 stárek:
Lada Pospíchalová
Hana Kousalíková
Nataša Plchová
Katka Muselíková
Iveta Kousalíková
Soňa Srbová
Eva Karásková
Katka Šmerdová
Markéta Požárová
Mirka Filoušová
Romana Takáčová
Šárka Patočková
Markéta Černíková
Rút Radkovská
Sylva Králíková
Mirka Šotnarová
Hana Polanská
Renata Čapková
Sklepníci:
Kamil Řičánek, Stanislav Tomanec, Martin Šotnar
22
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Policajti:
Jiří Hájek, Filip Gale, Tomáš Doležel, Martin Šedý
Vozy s koňmi:
Václav Čapka, Ivan Pospíchal
Hráli:
Dechová hudba Voděnka z Kozlan a Cimbálová muzika Řícmanští šumaři

3. ročník nohejbalového turnaje Na Pastviskách
Hostěnickému oddílu malé
kopané se podařilo
zorganizovat
turnaj
trojic v nohejbale
v náhradním termínu
a to o posledním
prázdninovém víkendu. Turnaj se
odehrál nejprve ve dvou skupinách
po čtyřech a po pěti systémem
každý s každým. Poslední tým
skupiny A ve složení Horná,
Unger, Marek se tedy bohužel
i přes svou obětavost na síti
a některé neuvěřitelné výměny
těsně nedostal do vyřazovacích bojů. Součástí turnaje byl i zápas dětí, které svou
bojovností předčili i některé zkušenější hráče. Od čtvrtfinále se dále pokračovalo
vyřazovacím způsobem pravidlem náhlé smrti (na jednu porážku). Ve finále
nastoupilo mužstvo ve složení Mikulášek J., Hájek, Skřivánek proti favorizované
trojici Gale, Polák, Kousalík, které nakonec podlehli 0:2. Trofej pro vítěze předal sám
patron turnaje Radek Jelínek. Třetí ročník turnaje ukázal vzrůstající kvalitu mužstev
a tím i příslib pokračování v dalším ročníku. Zvláštní poděkování patří Občerstvení
„U mě a strojníka“, který o všechny hráče a diváky bezúnavně pečoval.
Jan Skřivánek

Pohodová zábava: Adam Kukačka pomohl postiženým dětem
Začátkem července se o svátečním víkendu uskutečnila v sále hostince
U Stupárků Pohodová zábava se skupinou Žízeň a exkluzivním hostem, finalistou
Česko Slovenské SuperStar Adamem Kukačkou (na snímku). A tenhle sympaťák,
jehož hit „Na kolena!“ z filmu Šakalí léta dostal mnohé tanečníky na parketu opravdu
na kolena, pomohl svým zpěvem charitě. „Pohodovou zábavu v Hostěnicích
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pořádalo občanské sdružení Spirála. To věnuje výtěžek ze vstupného, které činilo
stokorunu na osobu, postiženým dětem,“ řekla za pořadatele Renata Čapková.
Text a foto: pon

Svatou Annu uctili mší u opravené lesní kaple
Letošní poutní mše k svátku svaté Anny, patronky Hostěnic, se obzvlášť vydařila,
protože se uskutečnila za pěkného letního počasí koncem července u opravené
lesní kaple. Na renovaci sakrální stavby se totiž čekalo několik let. Nakonec ji Lesy ČR
coby vlastník opravily, za což jim patří dík. Na mši (na snímcích) zazpívaly i hostěnické
seniorky v krojích. Při bohoslužbě se přítomní lidé loučili s pozořickým panem
farářem Janem Nekudou, který po letech kněžské služby v Pozořicích přechází do
jiné farnosti a jeho nové působiště je už nyní ve Šlapanicích. Za obec Hostěnice
se s ním proto rozloučili starostka Eva Karásková a místostarosta Bořivoj Srba, kteří
také poděkovali přítomnému zástupci Lesů ČR za opravu kaple svaté Anny.
Text a foto: pon

Párové hody
Jak se říká do třetice všeho dobrého, na letošní hody nespadla z nebe ani kapka!
Někteří by si mohli myslet, že hody začínají až v den slavnostního průvodů obcí,
ale není to pravda. Začíná se už na jaře, kdy se stárci začínají scházet na zkouškách.
Trénují všechno, co je potřeba nacvičit – od tance přes zpěv až po slavnostní
nástup. Nejnáročnější je ale pro všechny stárky týden před hody. Dolaďují se
24
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poslední detaily, roznáší se májky a zdobí rozmarýny, se kterými chodí stárci zvát
místní obyvatele na hody. Přípravy vyvrcholí v pátek, kdy se staví mája. Samotné
stavění máje je docela nervák, který si ale spousta Hostěňáků nenechá ujít.
Sobotní dopoledne bývá náročné hlavně pro dívky. Zatímco kluci si můžou
přispat, jejich partnerky se už od rána češou a oblékají do kroje. Průvod začíná
krátce po poledni, kdy paní starostka udělí stárkům hodovské právo. Potom
následuje slavnostní průvod obcí za doprovodu dechové kapely a vozů tažených
koňmi. V podvečer se průvod zakončí u máje, kde se stárci na čas rozejdou do
domů svých stárek na večeři, aby nabrali nové síly na večerní zábavu. Ta začíná
slavnostním nástupem, po kterém následuje sólo stárků, a potom tanec s rodiči.
Letos se část z nás rozhodla hody trošku oživit a připravili jsme překvapení –
netradiční půlnoční nástup, který, k naší nemalé radosti, sklidil úspěch. Po půlnoci
přichází prostor pro poslední tradici večerní zábavy, kterou je vynášení stárků, kdy
jsou všichni stárci odneseni na bar. Hody končí v neděli dopoledne. To se sejdou
největší držáci a společnými silami dají náves do původního stavu.
Z našeho pohledu se letošní hody opravdu vydařily a doufáme, že všichni, kteří
se na nás přišli podívat, byli spokojení.
Za stárky Nikol Klimešová a Alena Dostálová

Sport i o prázdninách
Krásné, teplé léto a ochota některých lidí nám umožnila pravidelné hodiny
výcviku plavání jak neplavců, tak i plavců. Snažila jsem se, aby se nejmladší děti
nebály a naučily se plavat bez pomůcek i tam, kde nedostoupnou na dno. Plavci si
zdokonalili styl. Musím všechny děti pochválit, radost udělaly jak maminkám, tak
i mně. Nakonec jsme si udělali malé kontrolní závody. Těším se s dětmi na příští
léto, budeme v plavání pokračovat a rozšíříme hodiny i na plaveckém bazénu.
Děkuji rodině Horných za ochotu a umožnění hodin tréninku v jejich bazénu.
Nataša Plchová

Kola dokola zvládli tradičně malí i velcí závodníci
Druhou zářijovou neděli se v Hostěnicích uskutečnila tradiční akce Kola dokola.
Pořadatelé z občanského sdružení Hosten i tentokrát připravili pro závodníky
rychlostní závod na lesní trase se startem u sportoviště v lokalitě Na Pastviskách,
kde malí i velcí soutěžící zvládli také jízdu zručnosti. Nechyběl ani oblíbený závod
rodinných týmů. Kromě toho však děti absolvovaly i teoretickou část v podobě testu
znalostí pravidel silničního provozu. Poděkování pak patří všem, kteří pomáhali
s organizací či darovali ceny. A dlužno dodat, že kola se budou točit dokola i příští rok.
Text a foto: PON
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Skauti zahajují svůj pátý rok působení v Hostěnicích
To to ale letí. V září se skauti a skautky z Hostěnic sešli po letních
prázdninách, aby společně zahájili další skautský rok, již pátý v pořadí.
Čekat na ně budou jako obvykle každotýdenní schůzky, jednodenní
či vícedenní výlety, ale také skvělá parta kamarádů, na kterou čekají
další zajímavá dobrodružství a příležitosti.
Žádné velké změny je ovšem nepostihnou. Tým vedoucích zůstal stejný, děti
se budou přes rok scházet převážně ve věkově oddělených skupinách, během
školního roku zažijí i několik akcí spojených s jinými brněnskými oddíly. Ovšem
nikdo nemůže tvrdit, že nadcházející skautský rok bude stejný jako ten uplynulý.
Na děti čekají nové programy, aktivity, výzvy a spousta dalších překvapení.
Ohlédnutí se do léta. Tábor Bohdalov tentokrát ve znamení indiánů
a cestovatelů
Letošní letní tábor se uskutečnil tradičně u obce Bohdalov na Českomoravské
vrchovině, klasicky hned z kraje letních prázdnin. Počasí skautům letos
nadprůměrně přálo, tudíž si mohli plnými doušky užívat připraveného
programu, táborové atmosféry, prázdninové pohody a táborové hry. Ta byla pro
letošní tábor rozdělena podle věku. Zatímco nejmenší vlčata a světlušky oblékli
cestovatelské mundůry a společně procestovali celý svět, na starší skauty čekalo
indiánské prostředí, v rámci kterého svedli úspěšný boj proti útlaku ze strany
bílých kovbojů.
Na skauty však letošní rok čekala jedna velká výzva. Jak praví tradice střediska,
starší kluci a holky již nespí v podsadových stanech, nýbrž si staví indiánské teepee stany, ve kterých si sami budují celý interiér: postele, ohniště, poličky, botníky
a další vymoženosti, které jim usnadní třítýdenní pobyt v přírodě. Kluci z Hostěnic
se tohoto úkolu chopili s vervou a s pomocí vedoucích si vybudovali odpovídající
dočasné bydliště. Navíc příští rok, až se znovu sejdou na tábořišti, budou díky letos
nabytým zkušenostem moci postavit ještě o stupínek lepší obydlí.
Pavel Kuba, Bris

Informace z rodinného centra
Se začátkem nového školního roku se opět rozjíždějí tradiční aktivity probíhající v RC
Broučci. Protože bylo zařízení a zázemí Broučků již notně omšelé a potřebovalo „omladit“,
scházela se na přelomu srpna a září skupinka dobrovolníků, kteří ve svém volném čase
provedli potřebné úpravy – výmalbu, opravy prasklin zdí, instalování nového nábytku
a herních prvků, úklid apod. Tímto bych jim všem chtěla velmi poděkovat!
Nové zařízení mohlo být zakoupeno díky dotaci Jihomoravského kraje.
Od poloviny září se v tradičních dnech scházejí maminky v RC Broučci, od konce
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září zahájí svoji činnost i kroužek hry na flétnu a keramika. Veškeré informace
získáte na našich internetových stránkách www.hosten.estranky.cz
Kateřina Halouzková, za o.s.Hosten

Broučci s Májou
„Mámííí, dem Májou?“ je jedna z prvních otázek, na které naše Terezka
po probuzení hlasitě vyžaduje odpověď. A pokud je zrovna úterý nebo čtvrtek,
tak se nasnídáme a „dem“. Vyzout, převléknout a honem na koberec, vyhrát boj
o skluzavku. Na novém koberci s včelkou Májou si už totiž hraje spousta dalších dětí
a Terezka se ráda přidá.
Koberec není jediná změna, kterou tady po prázdninách najdete. Rozhodly jsme
se pojmout prázdninový úklid herničky velmi radikálně a začaly jsme „od podlahy“.
A kdybyste šli koncem srpna okolo, mohli jste vidět pobíhající maminky s malými
dětmi v náručí, jak leští, drhnou, vyklízí a stěhují. A co pak bylo nad naše síly, na to
přišli někteří hodní tatínci s nářadím v ruce a několikrát dlouho do noci lepili,
malovali, vrtali, škrábali či montovali. Bez nich bychom to opravdu nezvládly a moc
jim za jejich pomoc děkujeme. Práce bylo spousta, ale čistá a uklizená hernička
s novými policemi a regály je pro nás i naše děti příjemnou, milou změnou
i odměnou. Díky moc všem!!!
Kromě nového kabátu plánujeme tento rok i malé změny ve fungování Klubu:
Úterky jsou tentokrát vyhrazeny pro povídání, posezení a odpočinek. Jsou
určeny hlavně pro maminky, které chtějí spíše vypnout a přihlížet, jak si děti hrají
v herničce. Moc děkuji všem ochotným maminkám, které si toto úterní scházení
u kávy vzaly na starost.
Čtvrteční programy budou naopak zaměřeny pro děti a moc klidu tady
nečekejte:
S Gabkou plánujeme objevovat, zkoumat, míchat a třídit pomocí nejrůznějších
pomůcek, s Mončou si děti zařádí v tělocvičně MŠ a na nářadí mohou zlepšovat
svou obratnost (v tuto dobu bude hernička zavřená). Teta Dáša, kterou neuvidíte
jinak než ověšenou několika dětmi, chystá vyrábění pro prťata a budeme lepit,
stříhat, patlat i kreslit. A se mnou si ještě víc zazpíváme, zkusíme tleskat, dupat,
pískat, cvičit (a taky trochu poslouchat) a společně udělat první nesmělé krůčky
k hudbě. Jak se nám to všechno podaří, jsme samy zvědavé.
Večerní tvoření i letos plánujeme jednou měsíčně, v pátek večer. Tady už
se scházíme bez malých dětí a v klidu, u příjemné hudby nebo vína, tvoříme
a povídáme. Simča má opět nachystány nové techniky a nápady a my se těšíme
a moc jí za to děkujeme!
Pro další informace, podrobný program nebo pozvánky na další akce, které
plánujeme, si napiště na andrea@auda.cz.
Andrea Audová
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2013
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Naši mladí hasiči SDH Hostěnice obsadili v okrskové
soutěži v Sivicích krásné 2. místo.

Gratulujeme!!!

Royal Rangers v Hostěnicích
Již od jara 2006 působí v Hostěnicích jeden z oddílů
mezinárodní dětské křesťanské organizace Royal Rangers.
Oddíl nese oficiální název 24. Přední hlídka Brno, hovorově
„Čtyřiadvacítka“ a jeho aktivity se soustřeďují do bývalých
kasáren u jižního okraje obce, které tak nyní slouží jako
celoroční táborová základna.
Royal Rangers (RR) vznikli v 60. letech 20. století v Americe
jako reakce na krizi v tehdejší společnosti a devalvaci etických i morálních hodnot.
Myšlenky hnutí se postupně rozšířily do celého světa, takže dnes již působí
(s výjimkou Antarktidy) na všech kontinentech. V České republice došlo k založení
národních RR v roce 1993, tudíž letošního roku slavíme dvacáté výročí vzniku.
V současné době patří RR v ČR s více než tisícovkou členů mezi deset největších
organizací tohoto typu v České republice a od roku 2007 jsou držitelé titulu
28
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“Organizace uznaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro oblast
práce s dětmi a mládeží“, což představuje formu státní garance kvality činnosti
dané organizace. Naše 24. Přední hlídka potom vznikla v roce 1999, přičemž jádro
vedoucích se rekrutovalo převážně z řad bývalých příslušníků Armády ČR a Junáka.
Dnes již tvoří značnou část vedoucích vlastní odchovanci. Určitou zajímavostí
potom je, že všichni naši vedoucí jsou absolventy či studenty českých či britských
vysokých škol.
Způsob práce s dětmi se v RR do značné míry podobá tomu, co známe z Junáka
či Pionýra. Naše činnost tkví v pravidelných schůzkách vedoucích s dětmi, které
jsou doplněny o výlety, víkendové akce, tábory, exkurze, sportovní turnaje a další
aktivity. Vyvrcholením činnosti vyvíjené během školního roku pak bývá letní
stanový tábor, který náš oddíl od roku 2007 pořádá právě v Hostěnicích. Naše
tábory jsou důsledně tématické, přičemž převažují témata historická (Egypt 2007, Templáři - 2010, Římané - 2012) a fantasy (Poslaní - 2011, Cesta do neznáma
- 2013), ale také sci-fi (Vesmírné lety - 2009) či pohádková (Městečko Bublinkov
- 2008). Celotáborové hry vytváříme vlastní. V roce 2005 o programu našeho
Indiánského tábora (ještě na předchozí základně Jiřín u Jihlavy) pochvalně
referoval na titulní straně celostátní deník MF Dnes. Z hlediska velikosti bývají
naše tábory menší až střední, přičemž obvyklá účast se pohybuje v rozpětí 25-35
dětí a okolo 10 vedoucích. Počet účastníků bývá z kapacitních důvodů omezen,
ale i tak se během osmi dosavadních táborů (v roce 2010 jsme pořádali tábory
dva) v Hostěnicích vystřídalo přes tři sta osob. Jádro účastníků tvoří samozřejmě
členové našeho oddílu, ale jezdí s námi děti i odjinud, v poslední době zejména
ze Znojemska.

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2013

29

Hostěnická základna má klíčový význam také u dvou našich aktivit, které se
až dosud pořádaly každý rok. První z nich jsou anglické tábory, pořádané pod
názvem EAH (English Autumn Holidays) o podzimních prázdninách. Od roku
2008 jsme uspořádali již pět těchto táborů, které se z původně oddílové akce
rozrostly na podnik s (pro RR) celostátním významem. A díky těmto akcím do
Hostěnic opakovaně zavítali i rodilí mluvčí z Velké Británie (Stockport, Leeds)
a USA (Seattle, Portland). Druhou významnou aktivitou, která se každoročně
odehrává v Hostěnicích, jsou tzv. Ringoturnaje Juniorů. Jedná se o celostátní
turnaje Royal Rangers v ringu, oblíbené kolektivní hře v házení kroužků přes
volejbalovou síť. V květnu 2013 se na hostěnické základně konal již čtvrtý ročník
turnaje.
Z dalších našich aktivit jsou asi nejpopulárnější akce MiMi (Military Mission),
což je prodloužená víkendovka, během níž se účastníci stanou vojáky základní
vojenské služby a na vlastní kůži si tak vyzkouší spoustu činností s vojnou
spojených, od pořadových cvičení až po jízdu v obrněném vozidle či boj
v zamořeném prostoru. Tyto akce se pořádají jednou za několik let, jsou pouze
pro zvané a patří k zdaleka nejnákladnějším aktivitám, které náš oddíl vyvíjí.
Přímo v Hostěnících se však odehrála pouze část MiMi III (roku 2006), neboť naše
zdejší základna není pro tento typ akce, zejména její noční část, vhodná.
V Royal Rangers se však snažíme o všestranný rozvoj dětí. Pro umělečtější
typy je lákavou možností třeba získání zkušeností před filmovými či televizními
kamerami, což umožňuje dlouhodobá spolupráce našeho oddílu s Českou
televizí. Dětské i dospělé členy „Čtyřiadvacítky“ tak je možné jako komparzisty
vidět např. v celovečerních filmech Muži v říji (2009), Rodina je základ státu
(2011), Posel (2012), v televizních filmech Na rozchodnou (2008), Alma (2010)
či v oblíbeném seriálu Četnické humoresky. Nejnověji bude k vidění televizní
pohádka Sněžný drak, plánovaná k vysílání na letošní Vánoce.
Z aktuálního dění v našem oddíle lze jmenovat proběhnuvší napínavou noční
detektivně-thrillerovou víkendovku „Do temnot“, která se odehrála ve dnech
30.-31. 8. v okolí Adamova. Svým způsobem oddílovou akcí byl také sňatek
současného velitele oddílu s naší táborovou zdravotnicí, který se uskutečnil
7. září. V sobotu 14. září proběhne slavnostní zahájení nového školního roku
formou výletu na oslavy 400 let od posledního vydání Bible kralické v Kralicích
nad Oslavou. 21. září pojedeme navštívit letecký den Dny NATO v Ostravě, nu
a konečně v sobotu 5. října se v Brně koná slavnostní konference k dvacátému
výročí existence Royal Rangers v České republice. Přestože se tedy v nejbližších
týdnech v Hostěnicích žádná akce neplánuje, sehrává zdejší základna
z dlouhodobého hlediska pro náš oddíl klíčovou roli.
Josef Jan Kovář – Jožka, velitel oddílu
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Rozšíření nabídky volnočasových aktivit v Hostěnicích
1. Cvičení dětí v MŠ
Od 3. 10. 2013 se bude konat pravidelné cvičení dětí MŠ, každý čtvrtek od 15.00
do 16.00 hod. Děti se učí správnému držení těla, procvičují koordinaci jednotlivých
částí těla při rozcvičení, pohybových hrách a soutěžích. Nacvičují správné dýchání
při pohybu, posilují různé svalové skupiny a seznamují se se základy míčové
techniky. Srdečně zveme děti i rodiče, kteří mohou přijít s dětmi a pozorovat jejich
pokroky. Cvičení je zdarma, stačí dobrá obuv a volný oděv, který mají na převlečení
do školky. Přihlásit se můžete na nástěnce v MŠ.
2. Kroužek vyšívání
Od poloviny listopadu je možné navštěvovat kroužek klasických vyšívacích
technik, jako např. hladkování, stonkový steh, křížková výšivka, ažurování, aj.
Zájemci budou informováni o termínu první schůzky obecním rozhlasem
a internetem a bude dohodnuta pravidelná doba dle možnosti účastníků. Kroužek je určen začátečníkům z řad dětí nad 10 let a dospělým všeho věku, kteří
mají zájem o ruční práce. Zájemci se mohou hlásit u paní Mileny Trávníčkové,
tel.: 602 506 406, e-mail: milena.travnickova@seznam.cz do konce října.
První lekce bude zdarma, další schůzky za účastnický poplatek 30,- Kč
na vyšívací materiál a bavlnky.
PaedDr. Milena Trávníčková
mobil: 602 506 406, telefon: 544 250 773,
e-mail: milena.travnickova@seznam.cz

Z historie
Obec Hostěnice před 100 lety
Slavkovský farář Alois Ličman zpracoval pro Vlastivědu Moravskou historii obcí
bývalého Slavkovského okresu, kam kdysi naše obec patřila. O Hostěnicích v tomto
materiálu, který vyšel v r. 1921, uvádí:
Katastr 19,99 km2 a polit. obec, 13 km sz od Slavkova, z obou stran okresní silnice
vedoucí z Pozořic do Ochoze. Leží v dolíku na pravém břehu potoka Hostěnského,
jenž vyvírá z několika pramenů v lese pod Kalečníkem a za osadou „u vápenek“ se
propadá do země.
Domky stojí průčelím do ulice, místy nesouvisle od sebe, před některými jsou
zahrádky a u čís. 19 je „žundr“.
Mívaly 40/64 lánu (48 m. polí). Ještě r. 1675 byli tu jen 4 domkaři s poli a 5 bez polí.
Roku 1790 38 domů, 250 obyvatel, r. 1900 102 domů, 560 obyvatel, čes.katol. až
na 1 novokřtěnce.
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Ve 14 stol. patřily Hostěnice pánům z Vildenberka, kteří hrad Vildenberk
s příslušenstvím, mezi jiným i ves Hostěnice, prodali r. 1371 markraběti Janovi.
Od té doby není o nich písemných zpráv, až teprve r. 1604 vyskytují se mezi osadami
panství pozorského.
Poddanské poměry v 18. stol. viz u Pozořic.
Domkáři nyní mají pronajato 19,93 ha panských polí. Na panském pozemku
u pronajatého kamenného lomu je 5 vápenek (před 20 lety 22). Z jednoho palu (asi
12 q vápna) platí se 1K nájemného.
V obci jsou dvě staré hájovny, na západním konci nová myslivna z r. 1889 a ½ km
východně od obce nová hájovna z r. 1908.
Asi ¼ hod sz od obce na kopci Hádku je zřícenina kaple sv. Anny, jež byla
vystavěna r. 1748, vybídnutím faráře pozorského Jos. Leflera a opravena r. 1802.
Místo bývalé střechy v podobě zvonovité báně, je nyní pokryto travou a nízkými
smrčky. Na stěnách 4 výklenků bylo do nedávna ještě znáti neumělé malby svatých.
Uprostřed obce je zděná zvonice.
Hostěnice jsou přifařeny do Pozořic a byly sem též do r. 1858 přiškoleny.
T.r. zřízena tu exkurrendní škola v pronajatém domku č. 57, jejž obec r. 1869 koupila
za 640 zl a přestavěla na jednotřídní školní budovu. Teprve r. 1872 stala se škola
samostatnou. Nynější školní budova č. 95 byla postavena za 30 000 K r. 1899, kdy
byla rozšířena na dvoutřídní.
Ze správců školy déle působili: František Kruták (1861-1878), založil pamětní knihu
a knihovnu školní. Nynější Antonín Šťastný od r. 1888.
Obecní majetek: r. 1775 hostinec, pastuška, nyní: stará a nová škola, pastuška.
Obec spravoval do r. 1919 starosta, 3 radní a 14 výborů.
V katastru obce je 91,32 ha polí, 88,48 ha luk, 5,3 ha zahrad a 1790,47 ha lesa.
Trati polní: Pod vápenicemi, Mordovně, Kopaniny, Nová pole
Trati luční: Napajedla, Kosovská, Zbihov, Pod Kalečníkem, Říčky
Trati lesní: Knězova seč, Pacholčí, pařeznice, Fontánka, Napajedla, Roviny,
Malinová, Vyšová, Dlouhý vrch, Zběhova, Kamenný kopeček (od r.1925 les měněn
na pole), U Havlíčka, U milířů, Anenské údolí
Kopečky v lese: Baba, Hádek, Dlouhý vrch, Rechtora, Vyšová, Skalka, Na galašině
Triangulační bod 507 m na kopci u Bučkovy boudy.
Hostěnští se živí pracemi v lese, v kamenných lomech a v továrnách brněnských.
Spolky: hasičský 1906, Sokol 1910, Potravní 1912
Poštou patří obec do Pozořic.
Přes 100 let drží domy rodiny: Bajerova č. 16, Kousalova č. 25, Řičánkova č. 2, č. 8,
a č. 13, Šedého č. 5, Šlesingrova č. 11 a Šlofova č. 1.
Obec utrpěla cholerou r. 1849 (+19), 1866 (+41), krupobitím r. 1878, 1912, ohněm r.
1898 (11 domů)
Samoty: 2 km sz od obce 2 hájovny pod Hádkem a 8 km na sever Lhotky (je tu
myslivna, hájovna a hospůdka)
Václav Dostál, kronikář obce
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Přehled akcí
Přehled volnočasových aktivit
Aktualizovaný přehled volnočasových aktivit v obci Hostěnice
Pondělí:
14:00 – 16:00
16:30 – 18:30
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30
19:00 – 20:00

Ping pong - senioři
paravoltiž
Hra na flétnu – začátečníci
Hra na flétnu – pokročilejší začátečníci
Hra na flétnu – pokročilí
Aerobik

tělocvična MŠ
farma u Čapků
RC Broučci

Úterý:
9:00 – 12:00
15:30 - ?
16:00 - ?

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 – seniorky
Skaut – vlčata a světlušky
Angličtina - dospělí
Aerobik
Ping pong – dospělí

tělocvična MŠ
tělocvična MŠ
klubovna
Občanské centrum
tělocvična MŠ
Občanské centrum

Čtvrtek:
9:00 – 12:00
15:00 – 16:00
16:30 – 18:00

klub rodičů s dětmi
Cvičení dětí předškolního věku
paravoltiž

17:00 – 18:30
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00

Skaut – skauti a skautky
cvičení na BOSU
trampolíny

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

Pátek:
17:00 – 18:00
18:00 – 20:00

Street dance a aerobic pro děti
Malá kopaná

tělocvična MŠ
hřiště

Neděle:
19:00 – 20:00

cvičení na BOSU

tělocvična MŠ

tělocvična MŠ

Mladí hasiči SDH – termíny dle aktuální domluvy
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Přehled akcí
ŘÍJEN
Okresní kolo souteže Plamen a dorostu, ročník 2013-2014
- na prostranství u víceúčelového hřiště Na Pastviskách
Bazárek oblečení v Občanském centru
Dýňování - na návsi

5. 10.
3. – 4. 10.
13. 10.

LISTOPAD
Sběr železa
Lampionový průvod
Prasátko – turnaj ve stolním tenise, dvouhry
- v sále restaurace U Stupárků
PROSINEC
Živý betlém a zpívání u Vánočního stromu - na návsi
Štěpánská zábava - v sále restaurace U Stupárků
Výroční schůze SDH Hostěnice - OC

9. 11.
17. 11.
23. 11.

22. 12.
25. 12.
29. 12.

Inzerce


    







  

Internetový obchod pro celou rodinu

www.dipe.cz
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Ź DģM Ź DÍLNA Ź ZAHRADA
Ź ODċVY Ź ŠKOLA Ź KANCELÁě
KONTAKT: Ing. DITA VIDRMERTOVÁ
HOSTċNICE 249, 606 305 754


34

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2013

MÍSTNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST
Jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
PEČOVATELSKOU SLUŽBU poskytujeme všem, kteří ji potřebují z důvodu
věku (starší 65 let), chronického onemocnění nebo zdravotního omezení
trvalejšího rázu (od 19 let).
Umíme zajistit komplexní péči o osobu klienta, péči o domácnost, doprovod
klienta k lékaři, na úřad či poštu a doplňkové činnosti.
V rámci transparentnosti výběru úhrady účtujeme výkon úkonů po minutách!
Kontaktujte nás na bezplatné lince 800 888 722.
Pracujeme ve všední dny od 7:00 do 20:00 hod., ale v případě požadavku jsme
schopni se přizpůsobit individuálním potřebám klienta.
Naši
pečovatelskou
Nabízím
Vám: službu poskytujeme po celém Jihomoravském kraji, jsme
v každém
městě
i obci a hlavně tam, kde nás budete potřebovat.
Návštěvu obchodního
Veškeré
informace
zástupce u Vás o nás najdete na adrese: www.mssluzby.cz.
Výběr materiálu v naší vzorkovně
Zdarma výpočet spotřeby materiálu
Podrobnou cenovou nabídku
Spolehlivou dopravu na stavbu
Montážní návody
a technické poradenství
Realizaci zkušenou ﬁrmou
Možnost vrácení nepoškozeného
materiálu
Dlouhodobé záruky
Zákaznickou kartu výhod Colemánie

Váš obchodní zástupce:
Dušan Bilíček mobil: 725 675 623
ředitel obchodního centra Jiří Chvojka, mobil: 725 675 616
OBCHODNÍ CENTRUM BRNO
Moravanská 224/98, 619 00 Brno-Přízřenice, tel.: 547 214 950

www.coleman.cz

prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz
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11 x

v České republice

17 let
na trhu

36 000

položek v nabídce

4000

trvale skladem
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Inzerce
MÍSTNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST
Jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
PEČOVATELSKOU SLUŽBU poskytujeme všem, kteří ji potřebují z důvodu
věku (starší 65 let), chronického onemocnění nebo zdravotního omezení
trvalejšího rázu (od 19 let).
Umíme zajistit komplexní péči o osobu klienta, péči o domácnost, doprovod
klienta k lékaři, na úřad či poštu a doplňkové činnosti.
V rámci transparentnosti výběru úhrady účtujeme výkon úkonů po minutách!
Kontaktujte nás na bezplatné lince 800 888 722.
Pracujeme ve všední dny od 7:00 do 20:00 hod., ale v případě požadavku jsme
schopni se přizpůsobit individuálním potřebám klienta.
Naši pečovatelskou službu poskytujeme po celém Jihomoravském kraji, jsme
v každém městě i obci a hlavně tam, kde nás budete potřebovat.
Veškeré informace o nás najdete na adrese: www.mssluzby.cz.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HOSTĚNICE

1
2 3
4
1 - V r. 1938 s náčelníkem
Vintrem
2 - Ruský radista a partyzán v r. 1966 mezi
místními hasiči
3 - Výroční schůze v r. 1964
4 - Hasiči v r. 1965

Mše u kaple sv. Anny

Kola dokola

Mladí plavci

Turnaj v nohejbalu
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