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Silvestrovský běh do vrchu

Živý Betlém

Vystoupení dětí u Vánočního stromu

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
ráda se s Vámi opět setkávám nad řádky Hostěnického zpravodaje. Natěšeni
sluníčkem už se většina z nás určitě nemůže dočkat teplých dnů.
Letošní zima nás potrápila nárazovými přívaly sněhu i náledím, děkuji Vám
za trpělivost a Vaši spolupráci při zimní údržbě v těchto náročných dnech. Doufám,
že tento rok jsme si všichni zabezpečili dostatečně vodovodní šachty a nebudeme
nuceni řešit tolik poruch jako vloni. S přicházejícím sluníčkem začínáme uklízet
obec od nánosů posypového materiálu. Velmi si vážím Vaší pomoci při úklidu
po zimní údržbě, která nám velmi pomáhá.
I přes nepřízeň počasí jste se sešli v hojném počtu při Setkání u Vánočního
stromu a statečně jste vydrželi skoro až do konce. Je to moc příjemné, že i přes
rozdílné názory, postoje a původ jsme schopni společně komunitně žít a setkávat
se u kulturních, společenských a sportovních akcí. Těch opět bylo v prvním čtvrtletí
tohoto roku dostatek a děkuji všem organizátorům za jejich čas a nadšení. Blíže se
o nich dočtete na následujících stránkách.
Co nás čeká v letošním roce? Na konci roku 2012 Zastupitelstvo obce Hostěnice
schválilo rozpočet pro rok 2013 a ruku v ruce s tím jdou i priority pro tento rok.
Největší prioritou je posílení vodních zdrojů. Jsou vytipovány dva vrty v lokalitě
Napajedla, které bychom chtěli letos realizovat, a následně vodovodní propoj
ke stávajícímu vrtu. Nyní čekáme na schválení dotace z Evropských fondů, a pokud
nám bude tato dotace (nebo alespoň část) přiznána, ihned se pustíme do dalších
kroků, které povedou k realizaci vrtů. Dále bychom rádi položili nový umělý trávník
na víceúčelové hřiště, protože současný povrch již zcela dosloužil a doplnili mobiliář
o další lavičky a koše v místech, kde ještě nejsou. Pokud nám vyjdou dotace, bude
financování všech uvažovaných záměrů určitě snazší.
V únoru tohoto roku proběhl na obecním úřadě konečný audit hospodaření obce
za rok 2012 z Jihomoravského kraje a bylo konstatováno, že nebyly zjištěny chyby
a nedostatky. Tímto chci poděkovat zaměstnankyním úřadu za dobře odvedenou
práci a všem zastupitelům a členům výborů a komisí za jejich čas a práci pro obec.
S jarem a Velikonocemi přichází kromě slunečných dnů i období náročnější
na spotřebu vody. Opět Vás prosím o rozumné nakládání s pitnou vodou, abychom
vystačili s vlastními zdroji, a přeji nám Všem příjemné chvíle se svými blízkými.
Krásné jarní dny a úsměv na tváři Vám přeje
Mgr. Eva Karásková,
starostka obce
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Rozhovor s velitelem hasičů panem Zbyňkem Klimešem
Jak dlouho bydlíte v Hostěnicích?
Je to už od roku 1989.
Co se vám tady líbí a co ne?
Do Hostěnic jsem se přiženil, takže se mi tu líbí moje manželka:-). Líbí se mi
okolní příroda a také, že tady mám hodně kamarádů. Co se mi nelíbí ani nevím,
možná arogance některých lidí, ale nemám žádný takový problém.
Proč jste se stal hasičem a co konkrétně u hasičů děláte?
Hasiče dělám vlastně od svých 8 let, začal jsem už jako žák základní školy. Moc
mě to bavilo už jako dítě, protože stále bylo co dělat, jezdilo se po cvičeních, byla
nová auta, stroje, nářadí. A zůstalo mi to do teď. A když to člověk už tak dlouho
dělá, tak to v něm je a ta práce ho moc baví.
U hasičů dělám velitele výjezdové jednotky hasičů v Hostěnicích a velitele
dobrovolných hasičů v Hostěnicích. V tom je rozdíl. Dobrovolní hasiči organizují
třeba zábavy, sběr šrotu, a tak podobně. Výjezdová jednotka hasí požáry, pomáhá
lidem, a tak.
Jaký je váš nejzajímavější nebo nejnebezpečnější zážitek?
Tak těch je několik. Největší požár byl v cementárně, kde hořely pneumatiky
a to byl opravdu pořádný žár. Dokonce si pamatuji, že nám oprýskala barva
z auta. Potom, když hořelo u naší sousedky, paní Vojáčkové. V té době jsem měl
ale zlomenou klíční kost, takže jsem nemohl výrazněji pomoct, ale snažil jsem
se nějak přispět. Dále to byl požár seníku ve Viničních Šumicích, který také lehl
popelem.
Na požáry lesů jsme už zvyklí.
Když zazní siréna, za jak dlouho musíte vyjet?
Dojde nám nejprve z operačního střediska esemeska, a potom nám ještě zavolají.
Potom zazní siréna a do deseti minut musíme vyjíždět, to je dáno zákonem.
Co rád děláte ve volném čase?
Ve volném čase, pokud nějaký vyšetřím, tak hlavně pracuji na zahrádce, rád
chodím na houby, občas si vyjedu na kole, na čundry s kamarády. Většinu času ale
zabere ta hasičina, píšu papíry, zprávy o požárech, lékařské posudky, a tak.
Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo ?
Asi řízek s bramborem.
Tentokrát se ptal Michal Auda
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Informace obce a obecního úřadu
Rozpočet na rok 2013
PŘÍJMY
paragraf položka název
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1335
1340
1341
1343
1344
1345
1351
1361
1511
2460
4112
2119
2310
2321
3314
3341
3349
3412
3421
3613
3639
3722
3725
3727
6171
6310

8113

částka Kč

Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti
Daň z příjmů fyz. osob z kapitál výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za využívání veřejného protranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Odvod z loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
Souhrnný fin. vztah ze SR
Daně a poplatky celkem

920 000
50 000
126 000
1 328 000
250 000
2 300 000
30 000
380 000
15 000
2 000
3 000
6 000
16 000
10 000
800 000
7 000
115 900
6 358 900,00 Kč

Záležitosti těžebního průmyslu
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Činnosti knihovnické
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Sportovní zařízení v majetku obce
Využití volného času dětí a mládeže
Nebytové hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Prevence vzniku odpadů
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Nedaňové příjmy celkem

200 000
500 000
650 000
1 000
1 000
5 000
2 000
5 000
36 000
40 000
3 000
20 000
3 000
5 000
10 000
1 481 000,00 Kč

Financování
Kontokorent ČS a.s.
Financování celkem

CELKEM PŘÍJMY
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300 000,00 Kč
300 000,00 Kč

8 139 900,00 Kč
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VÝDAJE
paragraf položka název
2212
2221
2310
2321
2369
3111
3113
3314
3319
3341
3349
3399
3412
3421
3631
3632
3635
3636
3639
3721
3722
3745
5212
5311
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6402

částka Kč

Silnice
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Ostatní správa ve vodním hospodářství
Předškolní zařízení
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní záležitosti kultury a církví
Sportovní zařízení v majetku obce
Využití volného času dětí a mládeže
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Územní rozvoj
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Činnosti místní správy
Úroky
Pojištění
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let
Výdaje
8114
8124

Financování
Kontokorent ČS a.s.
Splátky úvěrů ČS a.s. 2013
Financování celkem

85 000
52 200
1 670 000
492 000
47 000
412 400
275 000
13 000
3 000
5 000
48 000
38 000
375 000
32 000
118 000
3 000
65 000
20 000
293 000
10 000
412 000
97 000
5 000
5 000
100 000
767 000
1 215 000
90 000
27 600
410 000
6 000
7 191 200,00 Kč
-300 000,00 Kč
-648 700,00 Kč
-948 700,00 Kč

CELKEM VÝDAJE

8 139 900,00 Kč

Schváleno v ZO Hostěnice 11. 12. 2012 usnesením č. 80/2012
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Co se událo v naší vesnici
- Fungování obchodu v Hostěnicích
Nový nájemce, manželé Zaudí, zahájili provoz samoobsluhy na konci minulého
roku. Nabízené zboží je v dostatečném sortimentu, otevírací doba nadstandardní,
ochota prodávajících velká a celkově dle názoru Obce obchod funguje velmi
dobře. Zbývá jen povzbudit všechny naše občany, abychom nakupovali pravidelně
a podporovali tak provozovatele místního obchodu, aby i nadále mohl zachovat
takto příjemně široký sortiment nabízeného zboží.
OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJNY NA NÁVSI
Po- Pá
7-12 hod. a 14-19 hod.
So
7-12 hod.
Ne
8-12 hod.
- Průběh úpravy územního plánu
V případě Úpravy územního plánu (ÚÚP) je zadáním původní územní plán
(v našem případě z r. 2000) včetně jeho změn, pořízených v letech 2001 a 2004.
Předmětem ÚÚP je jeho digitalizace a aktualizace (tzn. převedení původně
návrhových ploch, které byly do této chvíli již zastavěny do ploch tzv. stabilizovaných).
Všechny připomínky, které vzešly od zastupitelů i od občanů byly panu architektoviurbanistovi předány a ten je zapracovává. Poté návrh ÚÚP předá na MěÚ Šlapanice.
Od ledna 2013 je stavební zákon (č. 183/2006 Sb.) novelizován. Pro tvorbu
územních plánů to znamená, že dle §50 odst. 3 stavebního zákona je nově zavedeno
zveřejnění návrhu upraveného ÚP veřejnou vyhláškou, po jejímž doručení může do
30 dnů každý uplatnit u pořizovatele (MěÚ Šlapanice) písemně své připomínky.
O vydání této vyhlášky, tedy o započetí oné 30denní lhůty, budeme informovat
na vývěsce obecního úřadu, na kabelové televizi i internetových stránkách obce,
případně i hlášením místního rozhlasu.
Současně byla z naší strany podána poskytovateli dotace (JMK) žádost
o prodloužení termínu předání a tato byla schválena (do června 2013).
- Záměry
Obci byl předložen záměr zřídit u víceúčelového hřiště Na Pastviskách kiosek
s rychlým občerstvením. Zastupitelstvo se usneslo na vypsání záměru o pronájmu
části pozemku u víceúčelového hřiště Na Pastviskách a obec ho tedy vyvěsila.
Na základě přihlášky k tomuto záměru bude s vybraným zájemcem uzavřena
nájemní smlouva, kde budou jasně dány podmínky pronájmu.
Dále byl obci předložen záměr vybudovat v lokalitě Na Pastviskách restauraci
se saunou a zázemím pro hřiště. Žadatel byl vyzván ke konkrétnější prezentaci
záměru před zastupiteli.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2013
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- Kabelová televize
Provozovatel kabelové televize, firma Vivo Connection s.r.o., provedl revizi hlavní
stanice za účelem zjištění stavu a možností programového doplnění a po domluvě
s Obcí rozšířil programovou nabídku o 3 programy – Prima Zoom, Nova Cinema
a TV Šlágr bez navýšení měsíčního poplatku. Přívod optického vlákna do obce
je předpokládán v dubnu až květnu t.r., v současné době firma vyřizuje územní
rozhodnutí.
Za Obec Hostěnice, Eva Karásková

Zhodnocení Plánu investičních a neinvestičních akcí pro rok 2012
– obec Hostěnice
Z hlavních priorit se nám podařilo splnit:
1. Dobudování kanalizace - bylo realizováno rozšíření kanalizace v lokalitách
Na Kopečku, Gandia a vyřešeno problémové záplavové místo v lokalitě
u rodinných domů naproti restaurace „U Stupárků“.
2. Územní plán – úprava územního plánu podle § 188 zákona č. 183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(stavebního zákona), probíhá.
3. Oprava oken v MŠ a výměna posledních 3 původních oken byla realizována.
4. Oprava dětských hřišť – byla realizována kompletní obnova dětského hřiště
Na Pastviskách tak, aby bylo hřiště plně funkční a dle požadovaných norem.
5. Dovybavení Občanského centra – v Občanském centru byla dovybavena
kuchyňka a bar
Co se nepodařilo splnit a zůstává úkolem pro letošní rok:
1. Posílení spojů IDS – posílení spojů o víkendu, posílení spojů v časech potřebných
pro školáky, popř. podle jiných potřeb
Z dalších priorit bylo splněno:
1. Rozšíření kapacity vodovodu na Kopečku – v rámci budování kanalizace
v této lokalitě byl opraven havarijní stav vodovodu a rozšířeno vodovodního
potrubí tak, aby byla dostatečná kapacita
2. Dosažení opravy fasády kaple Sv. Anny – oprava probíhá, měla by být
dokončena do konce roku 2013, investorem jsou Lesy ČR.
3. Chodníky v lokalitě na Kopečku – vybudování chodníků a rozšíření vozovky
Na kopečku bylo realizováno v návaznosti na vybudování kanalizace.
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Komentovaný výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce
Hostěnice č. 1/2013 konaného dne 5. 2. 2013
Přijatá usnesení:
usnesení č. 1/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu číslo 1/2013 paní Ivanu
Kazdovou a pana Vladimíra Hodaně, zapisovatelku zápisu paní Růženu Debnárovou.
usnesení č. 2/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání č.1/2013
usnesení č. 3/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2012
usnesení č. 4/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje „Zápis o výsledku celkové inventarizace majetku
obce Hostěnice podle stavu ke dni 31.12.2012“. Komise nezjistily manka ani škody.
- Inventarizační komise provedly inventarizaci majetku obce Hostěnice, vše
bylo dohledáno, majetek zařazený v roce 2012 byl označen identifikačním číslem.
usnesení č. 5/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje „Zápis o výsledku inventarizace majetku
PO Mateřská škola Hostěnice podle stavu ke dni 31.12.2012“. Komise nezjistily
manka ani škody.
- Inventarizační komise provedla inventarizaci majetku příspěvkové organizace
Mateřská škola Hostěnice za rok 2012. Nebyly zjištěny žádné nedostatky, vše bylo
dohledáno a nově zařazený majetek byl řádně označen.
usnesení č. 6/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje výši cestovních náhrad na rok 2013 na základě §
189 odst. 1 zákona číslo 262/2006 Sb. zákoník práce.
- Ministerstvo práce a sociálních věcí pravidelně od 1. ledna mění vyhláškou
sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, mění výši
stravného a stanoví průměrnou cenu pohonných hmot. Na to reaguje i obec
schválením změn stanovených sazeb. Zastupitelstvo se dohodlo na schválení
nejnižší možné výše dle zákona.
usnesení č. 7/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje jednorázovou roční odměnu pro kronikáře pana
…..... ve výši 3000 Kč za vedení obecní kroniky v roce 2012.
- Jedná se o jednorázovou odměnu za rok 2012 pro kronikáře obecní kroniky.
usnesení č. 8/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje vodné na období od 1.1.2013 do 31.12.2013 ve výši
24 Kč bez DPH za 1 m3 pitné vody.
- Na základě doporučení finančního výboru schválilo zastupitelstvo ponechání
výše vodného pro rok 2013 na úrovni roku 2012, tzn. 24 Kč bez DPH za 1 m3 odebrané
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2013
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pitné vody z veřejného vodovodu. Od 1.1.2013 byla navýšena daň z přidané hodnoty
ze 14% na 15%. Vodné bude navýšeno tedy pouze o 1% oproti roku 2012.
usnesení č. 9/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje stočné na období od 1.1.2013 do 31.12.2013 ve výši
1000 Kč včetně DPH za osobu a rok.
- Na základě doporučení finančního výboru schválilo zastupitelstvo ponechání
výše stočného pro rok 2013 na úrovni roku 2012, tzn. 1000,- Kč za osobu a rok včetně
DPH. Pro občany to tedy znamená žádné navýšení oproti předchozímu roku, pro obec
naopak ponížení příjmů ze stočného o 1% díky navýšení daně z přidané hodnoty.
usnesení č. 10/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu s E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České
Budějovice, spočívající v umístění nadzemního vedení VN na pozemku p.č. 414/1
v k.ú. Hostěnice, který je zapsaný na LV obce Hostěnice č.1, za jednorázovou úplatu
1000 Kč bez DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku obce Mgr. Evu Karáskovou.
- Jedná se o věcné břemeno na umístění vedení vysokého napětí na obecním
pozemku v lokalitě u lomu Mokrá, propoj Mokrá – Hostěnice. Tato stavba byla
realizována před cca 3 lety.
usnesení č. 11/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje vnitřní směrnici obce Hostěnice o zásadách
a postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných obcí.
- Směrnice upravuje zadávání VZMR mimo režim zákona (dle zákona nutno
dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace).
JMK jakožto orgán kontroly obcí doporučuje obcím schválit směrnici, podle které
se bude obec při zadávání tohoto druhu veřejných zakázek řídit. Směrnice vychází
z metodiky MMR o zadávání veřejných zakázek.
usnesení č. 12/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje podporu činnosti poradenského centra Čtyřlístek,
výše finančního příspěvku bude stanovena dle aktuálního počtu žáků z obce
Hostěnice, kteří navštěvují ZŠ Pozořice.
- Centrum pracuje již od března r. 2012. Bylo vytvořeno díky získané dotaci
a jeden rok provozu byl financován z evropských fondů a státního rozpočtu ČR.
Hlavním cílem projektu je pomáhat mimořádně nadaným dětem, a také žákům
s nejrůznějšími vzdělávacími obtížemi. Projekt bude bez příspěvku obcí, jejichž děti
plní povinnou školní docházku v ZŠ Pozořice, ukončen 31. 3. 2013. Z tohoto důvodu
se zastupitelstvo obce dohodlo na schválení podpory poradenského centra
na překlenovací období, než bude zajištěno financování z jiných zdrojů. Dohodlo
se na stanovení výše finančního příspěvku dle aktuálního počtu dětí navštěvujících
ZŠ Pozořice. Největší podíl financování bude ležet na Pozořicích, dále budou provoz
spolufinancovat okolní obce, jejichž děti školu navštěvují a rodiče dětí, kteří tuto
službu využívají. Služby centra využívají kromě žáků ZŠ Pozořice také děti z naší
MŠ, mohou ji využívat i děti navštěvující jiné základní školy.
8
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usnesení č. 13/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje podmínky pro schvalování finančních dotací
a příspěvků v obci Hostěnice.
1. Pravidla pro poskytnutí dotace místním spolkům, organizacím
a sdružením, které podléhá pouze rozhodnutí starostky:
a) Spolek působí v katastru obce Hostěnice a má své IČ
b) Dotace bude činit až 5 000,- Kč.
c) Spolek podá písemnou žádost o přidělení příspěvku, v níž popíše rámcově
svoji činnost, kterou vyvíjí celoročně a v níž se zaváže podat zprávu o své činnosti
nejméně jednou ročně do obecního zpravodaje.
2. Individuální žádosti o finanční příspěvek
V případě, že žádost nesplní kritéria dotací místním spolkům, organizacím
a sdružením, spadá do kategorie individuálních žádostí a podléhá samostatnému
schválení zastupitelstvem obce.
- Zastupitelstvo se dohodlo na navýšení částky dotace spolkům, která podléhá
pouze rozhodnutí starostky na 5000,- Kč/rok s účinností od ledna 2013 (v minulosti
se jednalo o částku 3000,- Kč).
usnesení č. 14/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek „Klubu seniorů“ a souboru „Hostěnické
boubelky“ na činnost v roce 2013 ve výši 5000 Kč.
usnesení č. 15/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční podporu krizové telefonické pomoci
dětem ve výši 2100 Kč.
- Jedná se o morální podporu „Linky bezpečí“, tato částka symbolizuje hodinu
provozu této linky.
usnesení č. 16/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou dotaci Oblastní charitě Rajhrad
ve výši 5000 Kč.
- Jedná se o podporu aktivit realizovaných Oblastní charitou Rajhrad, především
o hospicovou paliativní péči poskytovanou terminálně nemocným a umírajícím
osobám v charitním domě léčby bolesti sv. Josefa v Rajhradě, ale také přímo
v domácnostech pacientů.
usnesení č. 17/2013
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem pronajmout část obecního pozemku
v místní části obce Hostěnice Pastviska za účelem provozování rychlého
občerstvení, včetně vybudování nezbytného sociálního zázemí nájemcem.
- Umístění této stavby bude nutné projednat s dotčenými orgány a bližší
podmínky provozování kiosku s rychlým občerstvením (doba pronájmu, zajištění
čistoty okolí, provozní doby, výše a způsob úhrady za elektřinu, vodu, stočné, ….)
budou obsaženy v nájemní smlouvě.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2013
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Komentovaný výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce
Hostěnice č. 2/2013 konaného dne 18.2.2013
Přijatá usnesení:
usnesení č. 18/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu číslo 2/2013 pana Mgr. Bedřicha
Horného a pana Ing. Bořivoje Srbu, zapisovatelku zápisu paní Růženu Debnárovou.
usnesení č. 19/2013
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje program zasedání č. 2/2013
usnesení č. 20/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje „Dodatek č.1 smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu JMK na realizaci projektu ÚP Hostěnice“, podpisem dodatku č. 1
smlouvy pověřuje starostku obce Mgr. Evu Karáskovou.
- Dodatkem se mění termín realizace akce na 30.6.2013. Uznatelné výdaje
projektu musí vzniknout v době od 21.2.2011 do 30.6.2013. Ostatní ujednání
smlouvy zůstávají nezměněny.

Volba prezidenta ČR - souhrnné informace za obec Hostěnice
Počet voličů
v seznamu

Platné hlasy

Platné hlasy v %

Volební účast
v%

1. kolo

498

340

99,13

69,08

2.kolo

493

318

99,69

64,71

Výsledky hlasování 1. kolo 11. a 12. 1.2013
Příjmení, jméno, titul

Politická příslušnost

Počet hlasů

Hlasy v %

Roithová Zuzana MUDr.

KDU - ČSL

17

5%

Fischer Jan Ing. CSc.

BEZPP

52

15,29%

Bobošíková Jana Ing.

SBB

5

1,47%

Fischerová Taťana

KH

14

4,11%

Sobotka Přemysl MUDr.

ODS

6

1,76%

Zeman Miloš Ing.

SPOZ

83

24,41%

Franz Vladimír Prof. JUDr.

BEZPP

18

5,29%

Dienstbier Jiří

ČSSD

54

15,88%

Schwarzenberg Karel

TOP 09

91

26,76%
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Výsledky hlasování 2. kolo 25. a 26. 1.2013
Příjmení, jméno, titul

Politická příslušnost

Počet hlasů

Hlasy v %

Zeman Miloš Ing.

SPOZ

163

51,25%

Schwarzenberg Karel

TOP 09

155

48,74%

Platby od občanů v roce 2013
Místní poplatek ze psa – upravuje OZV č. 1/2005
Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do
30 dnů. Jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech je rovněž povinen ohlásit do
30 dnů.
Sazba poplatku činí ročně:
1. Za prvního psa 100 Kč
2. Za druhého psa a každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč
Splatnost poplatku je do 1. dubna.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění a odstraňování komunálních odpadů – upravuje OZV č. 2/2012
Sazba poplatku činí 500 Kč za osobu a rok (u osob s trvalým pobytem v obci),
500 Kč za rekreační objekt a rok (majitelé chat).
Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do
30 dnů. Jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech je rovněž povinen ohlásit do
30 dnů.
Splatnost poplatku je do 30. dubna.
Příspěvek za užívání sportoviště Pastviska, tělocvičny v MŠ, Občanského
centra a RC Broučci
Příspěvek byl stanoven na 200 Kč za osobu a rok, osvobozeni jsou občané
mladší 18-ti let.
Vodné 2013
Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Hostěnice č. 8/2013 na období
od 1.1.2013 do 31.12.2013 ve výši 24 Kč bez DPH za 1 m3 pitné vody. Odečet
vodoměrů je k 31.12.2013.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2012
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Stočné 2013
Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Hostěnice č. 9/2013 na období od
1.1.2013 do 31.12.2013 ve výši 1000 Kč včetně DPH za osobu a rok. Splatnost
stočného je do 30.9.2013.
Růžena Debnárová,
správce poplatků OÚ

Odpadové hospodářství
Svoz a likvidaci komunálních odpadů zajišťuje v naší obci firma SITA CZ a.s.,
svoz je prováděn 1 krát za 14 dní (sudá středa).
Papír, sklo a plasty se mohou ukládat do kontejnerů na sběrných místech
na návsi u samoobsluhy, v parčíku u Baršového (vedle restaurace „U Stupárků“)
a u čistírny odpadních vod.
Protože dochází k přeplnění kontejnerů na návsi u samoobsluhy, žádáme
občany, aby využívali sběrná místa v blízkosti svých domů.
Děkujeme Vám, že odpad třídíte a jste tak ohleduplní k našemu životnímu
prostředí.
Ostatní odpady je možné uložit v areálu ČOV každý lichý týden v sobotu v době
od 9.00 do 11.00 hodin nebo dle domluvy s obsluhou ČOV panem Petrem Holubem
na tel.č. 73186 498.
Stavební odpad se nevybírá.
Název odpadu

Cena pro občana Hostěnic

Objemný komunální odpad

Zdarma ( v případě většího
objemu zpoplatněno)

Železný šrot

zdarma

Elektrozařízení v kompletním stavu, zářivky
kompaktní úsporné a trubicové, výbojky, žárovky.
Světelné zdroje s LED diodami

Zdarma

Při větším objemu odpadu je nutné se nahlásit předem na Obecním úřadu, kde
bude vystaven doklad o zaplacení. V opačném případě nebude umožněno odpad
uložit do areálu ČOV.
Stavební odpad a bioodpad se nevybírá!!!!
Co s bioodpadem? Přečtěte si článek o kompostování.
12
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Sběr a odvoz nebezpečného odpadu ve spolupráci se společností SITA CZ a.s.
datum

místo

čas

4.dubna 2013

ČOV Hostěnice

15,55 – 16,15

Nebezpečný odpad, který lze odevzdat : baterie všeho druhu, oleje, plechovky
od barev, zářivky a výbojky, kyseliny a zásady, barvy a ředidla, teploměry,
kosmetika, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, čistící a dezinfekční prostředky,
laky, zaolejované hadry, apod.
Při tomto sběru se nebudou odebírat pneumatiky !

Domácí kompostování: lepší hospodaření i dobrý pocit
Třídění a kompostování bioodpadu je nenáročná činnost, která má velký
dopad na kvalitu našeho životního prostředí.
Tady je pro recyklaci bioodpadu několik pádných důvodů:
•
•
•
•
•

Snížíte své množství směsného odpadu z vaší domácnosti až o 40%
Zbavíte zápachu váš směsný komunální odpad z vašich odpadkových košů
Vyrobíte si kvalitní kompost pro vlastní spotřebu
Vrátíte do půdy, co si z ní bereme a co v ní chybí
Omezíte pálení odpadu na zahradách, které zatěžuje životní prostředí
a obtěžuje sousedy

Třídění bioodpadů je snadné. Pro třídění a kompostování bioodpadů dnes
existuje řada pomůcek, od kompostovacích košů a kompostovatelných sáčků až
po kompostéry. Vše lze zakoupit nebo si zařízení ke kompostování můžete vyrobit
svépomocí.
Základní pravidla kompostování
• Dospodu kompostu patří hrubší a vzdušný materiál, který umožní
provzdušnění kompostu a odtok přebytečné vody. Neměl by však chybět
i ve vyšších vrstvách (nadrobno nasekané nebo nadrcené větve z prořezávky
stromů a keřů, dřevní štěpka, hobliny, dřevnaté stonky květin apod.).
• Čím pestřejší je skladba materiálu ke kompostování, tím lépe. Materiál
ke kompostování dobře promícháme:
H

vlhké se suchým
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H
H

porézní materiál s hutným
„hnědé se zeleným“ - např. trávu míchat s jiným materiálem, např. dřevní
štěpkou nebo listím z předchozího roku.

• K rychlejšímu nastartování tlení můžeme přimíchat zralý kompost, případně
chlévský hnůj.
• Přidáním zeminy se organická hmota naváže na jílovité minerály, čímž vzniká
vysoce kvalitní humus.
• Pravidelně kontrolujeme správnou vlhkost kompostu.
• Správně založený kompost se začne do dvou dnů po založení zahřívat
na teplotu přes 50°C, což je způsobeno vysokou aktivitou mikroorganizmů.
• Vlivem intenzivního tlení si materiál sedá a snižuje se i možný přísun vzduchu.
Hromadu proto po 1 až 2 měsících přehodíme a znovu promícháme.
• Čerstvý kompost můžeme získat za 2 - 6 měsíců, vyzrálý kompost za 6 - 12
měsíců.
Zdroj: www.kompostuj.cz (redakčně upraveno)

Oprava kaple Sv. Anny
Z prostředků společnosti Lesy České republiky, s.p. byla začátkem podzimu
loňského roku zahájena oprava nejvýznamnější sakrální památky v katastru
naší obce, kaple Sv. Anny. Původně plánovaný rozsah prací – oprava celé fasády,
znovuzprovoznění střechy (doplněním chybějících elementů – tašek, klempířských
prvků, vymazání pod hřebenáči) a úplná náhrada dožilých dřevěných laviček – se
nepodařilo v minulém roce i vlivem příchodu zimy dokončit a práce tak budou
pokračovat letos. Doposud byly v souladu s projektem odstraněny nesoudržné
části původních omítek a nahrazeny omítkou novou, jejíž finální povrch bude
ještě proveden. Současně byla při dosavadních pracích věnována pozornost
řešení terénu v bezprostřední blízkosti kaple v souvislosti se sanací vlhkosti
soklové části zdiva. Na pravidelných kontrolních dnech, kterých se zástupci
Obce aktivně zúčastňují, bylo těsně před zimou Odborem památkové péče MěÚ
Šlapanice rozhodnuto, že soklová část bude přes zimu ponechána bez omítky, aby
zdivo mohlo co možná nejvíce vyschnout přirozenou cestou, a teprve zjara zde
bude provedena definitivní vrstva sanační omítky. Figurální výzdoba je během
stavebních prací před poškozením opatřena ochranným balem.
Letos kromě dokončení prací na fasádě (vč. nátěru) dojde i na střechu, kde
mimo výše uvedené hodláme společně s „památkáři“ působit na investora směrem
k zásadnější opravě celé střešní konstrukce, tj. včetně dřevěných prvků krovu. Je
to ovšem i otázkou financí … Mimoto budou osazeny nové lavičky a upraven
a zatravněn terén.
14
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Vše by mělo být hotovo do svátku Sv. Anny tak, aby obnovená stavba i se svým
okolím mohla být důstojným místem konání každoroční mše svaté.
Dovolím si ještě požádat a upozornit současně, kaple je toho času
staveništěm, a proto prosím příchozí o takový pohyb v jeho blízkosti, aby
nedošlo k žádným újmám na zdraví, děkuji.
Bořivoj Srba, místostarosta

VÝMĚNA řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich
držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013. Uplynutím stanovené doby
pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti. (v souladu s novelou zákona
č. 119/2012 Sb.)
Kde si mohu vyměnit ŘP?
Na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle
místa trvalého pobytu na území České republiky, pro naši obec na Městkém úřadu
Šlapanice.
Co musím mít s sebou?
- „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou
působností
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- ŘP, který podléhá povinné výměně
Kdy mně bude vydán nový ŘP?
Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti, případně do 5 pracovních dnů
od podání žádosti po úhradě správního poplatku 500 Kč.
Kolik mě to bude stát?
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání
ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti (viz výše - správní
poplatek 500 Kč).
Další informace získáte na internetových stránkách: www.vymentesiridicak.cz
Růžena Debnárová, za OÚ Hostěnice

Informace pro nájemce hrobových míst na hřbitově v Pozořicích
K 31. 12. 2013 končí velké většině nájemců platnost smlouvy o nájmu hrobového
místa na hřbitově v Pozořicích. Těmto nájemcům touto cestou sdělujeme, že
v podzimních měsících obdrží nové smlouvy na dalších 10 let platných od 1. 1. 2014
do 31. 12. 2023.
Pokud některý nájemce již nemá zájem smlouvu prodloužit, je povinen tuto
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2013
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skutečnost písemně oznámit Úřadu městyse Pozořice nejpozději do dne ukončení
nájmu hrobového místa. Dále sdělujeme, že od 1. 1. 2013 došlo k navýšení
nájemného.
Současně upozorňujeme na čl. III., bodu 5 a 8) nájemní smlouvy, kdy je nájemce
povinen oznamovat veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence
pohřebiště – tj. změna adresy, změna nájemce, uložení urny do hrobu. Při uložení
lidských pozůstatků do hrobu je vždy nutné sepsat novou smlouvu a vypořádat
smlouvu původní. Při jakékoliv změně je nutné kontaktovat Úřad městyse Pozořice,
p. Křížovou, tel. 544 226 046.
Hospodářsko-správní oddělení Úřadu městyse Pozořice

Zpráva o operativně bezpečnostní situaci v okrsku Hostěnice
za rok 2012
V územním obvodu OOP Šlapanice, pod který spadá obec Hostěnice bylo
celkem v roce 2012 spácháno 532 trestných činů, přičemž u 182 skutků byl zjištěn
pachatel. Ve struktuře kriminality převažuje majetková trestná činnost, zejména
krádeže vloupáním do motorových vozidel, rekreačních objektů, rodinných domů
a bytů, krádeže prosté a poškození cizí věci, výjimkou nejsou ani trestné činy proti
životu a zdraví. V obci Hostěnice bylo za výše uvedené období spácháno celkem
16 trestných činů, z čehož 6 trestných činů bylo objasněno, dále bylo spácháno 10
přestupků, 3 přestupky byly objasněny. Policie děkuje občanům za spolupráci při
řešení a objasňování trestné činnosti a i nadále nás vyzývá k předávání informací
a poznatků, díky kterým lze chránit lidská práva a svobodu před pachateli
protiprávních činů.
Kontakt na OOP Šlapanice: 544 228 002, e-mail: booopslap@mvcr.cz.
Npor.Bc. Antonín Krýsa, OOP Šlapanice
(redakčně zkráceno)

Tříkrálová sbírka 2013
V obci Hostěnice se sbírka uskutečnila v sobotu 5. ledna. Bylo
zapečetěno 5 pokladniček, celkový výnos činil 16 745 Kč.
Výsledky sbírky v naší i v okolních obcích
obec
Hostěnice
Pozořice
Kovalovice
16

rok 2012
17 399 Kč
64 128 Kč
23 000 Kč

rok 2013
16 745 Kč
63 751 Kč
23 263 Kč
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Sivice
Viničné Šumice
Celkem

31 210 Kč
32 300Kč
168 037 Kč

32 542 Kč
30 807 Kč
167 108 Kč

Vámi věnované příspěvky budou využity ke zkvalitnění a rozšíření nabídky
poskytovaných služeb charity. Sbírka podpoří také projekt chráněného bydlení pro
osoby s demencí.
Děkujeme všem občanům, kteří na Tříkrálovou sbírku 2013 přispěli, a také
vedoucím skupin a dětem.
Růžena Debnárová, za OÚ Hostěnice

Mikroregion Roketnice
Obce Hostěnice, Mokrá-Horákov, Kovalovice, Podolí, Pozořice, Velatice, Viničné
Šumice, Sivice a Tvarožná ležící na rozhraní Drahanské vrchoviny a Dyjsko-svrateckého úvalu vytvořily mikroregion, jehož název je odvozen od stejnojmenného potoka pramenícího v jeho středu. Tento potok se nazývá Roketnice.
Při založení mikroregionu byl název potoka chybně interpretován, dosavadní název zněl „Mikroregion Rokytnice“. Starostové členských obcí proto rozhodli
o změně názvu na Mikroregion Roketnice. Kromě faktu, že nynější název je skutečně odvozen od názvu potoka, byla dalším důvodem jedinečnost tohoto pojmenování.
Obce mikroregionu se od sebe liší počtem obyvatel i velikostí katastrálních
území. Každá z obcí má svoje specifika, přírodní a historické zajímavosti. S jejich
územím se můžete seznámit prostřednictvím mapového portálu, který poskytuje
informace o pozemcích, územních plánech, inženýrských sítích a obsahuje i další
zajímavé údaje. Geoportál najdete na adrese www.geosense.cz/geoportal/............
(název obce bez diakritiky).
Obce mikroregionu vzájemně spolupracují v řadě oblastí. Ať už se jedná o školství, kulturu, památky, hřbitovy, životní prostředí, dopravní obslužnost či infrastrukturu.
Marie Kousalová, starostka obce Sivice

Cyklistická sezóna se pomalu blíží
Jaro je za dveřmi a s ním spojené i teplé počasí, které láká cyklisty na vyjížďku.
Chodci ani cyklisté by neměli zapomínat na to, jak je důležité být vidět v silničním
provozu a mít na sobě správné oblečení doplněné reflexním prvkem (reflexní doplňky jsou pro řidiče viditelné až na vzdálenost 200 metrů). Zvýšený pohyb
cyklistů přináší i svá rizika na silnicích, proto by si milovníci cykloturistiky měli uvědomit, že pro ně platí stejná pravidla v silničním provozu jako pro řidiče.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2013
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(NE) BEZPEČNOST – ať už chodci či cyklisté si svoji cestu zpříjemňují posloucháním hudby ze sluchátek, ale často si neuvědomují, že tím ohrožují sebe i ostatní
účastníky na silnici.
CHODCI A CYKLISTÉ: NEVNÍMÁTE - NESLYŠÍTE - NEREAGUJETE NA:
• Dění ve svém okolí
• Zvukové signály ostatních účastníků silničního provozu - (klakson vozidel,
cyklistů, motocyklistů, hlasové upozornění ostatních chodců …)
• Výstražné signály - (majáky, výstražné znamení na železničním přejezdu, varovné vyzvánění tramvají…)
• Vozidla kolem sebe
• Náhle vzniklá nebezpečí
• Vyjíždění a couvání vozidel z nečekaných a nepřehledných míst
DO VOZOVKY VSTUPUJTE A VJÍŽDĚJTE VŽDY PO PEČLIVÉM ROZHLÉDNUTÍ A NAVAŽTE OČNÍ KONTAKT S ŘIDIČEM!
POZOR - Alkohol či omamné látky neužívejte před jízdou, ale ani během ní. Pokud je cyklista pod vlivem takových látek ohrožuje sebe i ostatní. V případě postihu
je na něj pohlíženo jako na řidiče motorového vozidla!
I když je cyklistická přilba povinná do 18 let, měla by být pro každého cyklistu
samozřejmostí, protože cyklisté společně s chodci jsou v silničním provozu nejzranitelnější.
Rodiče nezapomínejte na to, že děti jsou na silnicích více ohroženy. Jsou méně
soustředěné a nedokáží dobře odhadnout a předvídat situaci, která může nastat.
Potřeba je myslet i na to, že kolo při odstavení musíme zabezpečit proti krádeži.
Nutno je také připomenout, že cyklisté nesmí vjíždět v protisměru do jednosměrek
(pokud to není dovoleno speciálním dopravním značením), a také, že nesmí jezdit
po chodníku či přejíždět přechod pro chodce.
Důležité je nezapomínat na povinnou výbavu kola a před jízdou vždy kolo řádně zkontrolovat (utažení matic a šroubů, stav pneumatik a jejich nahuštění, stav
a funkčnost brzd, funkčnost osvětlení, napnutý a promazaný řetěz a čistotu odrazek).
Povinnou výbavu jízdního kola tvoří zejména:
1. dvě na sobě nezávislé brzdy
2. přední odrazka bílé barvy
3. zadní odrazka červené barvy
4. oranžové odrazky na obou stranách pedálů
5. boční odrazky na paprscích kol
6. zaslepení konců řídítek (zátkami, rukojeťmi, apod.)
7. zakončení ovládacích páček brzd, měničů převodů a rychloupínačů nábojů
kol musí být obaleno materiálem pohlcující energii
18
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8. uzavřené matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo
s krytkou konce náboje
Za snížené viditelnosti navíc:
9. přední světlomet svítící bíle na vzdálenost nejdále 20 m (může svítit přerušovaně, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvícena)
10. zadní svítilna červené barvy, která může svítit přerušovaně
11. zdroj elektrického proudu – dynamo nebo baterie s kapacitou pro svícení
na dobu 1,5 hodiny bez přerušení
nprap. Petra Hrazdírová
Krajské ředitelství policie JmK
Preventivně informační oddělení

Hodina Země 2013 - 23. 3. 2013
Obec Hostěnice se připojuje k této akci zhasnutím veřejného osvětlení

v sobotu 23. března v době od 20.30 hodin do 21.30 hodin.

VZP varuje před nekalými praktikami konkurence
Oslovili vás na ulici či doma milí a vstřícní lidé a přesvědčovali vás ke změně zdravotní pojišťovny? Pomlouvali vaši dosavadní pojišťovnu a nabízeli nadstandardní
výhody a příspěvky pro vás a vaše děti? Slibovali vám jistotu zajištění zdravotní
péče?
Přemýšlejte, než podepíšete jakýkoli dokument i nezávazně.
Neuvážený podpis Vám může velice zkomplikovat život.
Našim klientům doporučujeme, aby se v případě jakýchkoli pochybností obraceli na nejbližší pracoviště VZP, na infolinku VZP 844 117 777 anebo se informovali prostřednictvím webových stránek pojišťovny www.vzp.cz.
Mgr. Petra Pevná
VZP
(redakčně zkráceno)
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2013
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Společenská rubrika
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům k životnímu jubileu
leden – duben 2013
Zdenka Mazánková
František Šlezinger
Jiřina Kučerová
Marcela Krystmanová

Lubomír Dřínka
Marta Filipová
Zdenka Šedá
Jiří Herman

Narozené děti
Mikuláš Musil
Jakub Kolář

Úmrtí
Vítězslav Hájek
Josef Konvalinka
Jiří Šedý

Oldřich Šlezinger
Bohumil Šedý
Miroslav Bajer

Statistika - evidence obyvatel v obci Hostěnice - rok 2012
Celkem počet občanů ČR k 31. 12. 2012 je 658.
Cizinců s trvalým pobytem je hlášeno 7
cizinci s přechodným pobytem jsou hlášeni 2.

Úmrtí:
Narození :
Přihlášeno:
Odhlášeno z obce :

20
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Školství
Mateřská škola, Hostěnice, okr. Brno-venkov,
příspěvková organizace
Hostěnice 95, 664 04 p. Mokrá

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014
1. VYDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK
Přihlášku si můžete vyzvednout osobně u ředitelky MŠ
ve čtvrtek 21. 3. 2013 od 10.00 do 16.00 hodin.
2. SBĚR VYPLNĚNÝCH PŘIHLÁŠEK
Proběhne ve čtvrtek 11. 4. 2013 od 8.00 do 16.00 hodin v kanceláři MŠ.
Řádně vyplněnou přihlášku včetně požadovaných údajů od lékaře předložíte spolu
s rodným listem dítěte, dokladem o bydlišti dítěte a svým občanským průkazem .
Vezměte k zápisu i Vaše dítě.
Dne 11. 4. 2013 v době od 8.00 do 11.45 a od 15.00 do 16.00 hodin si můžete
se svým dítětem přijít pohrát do MŠ a prohlédnout si prostory MŠ v rámci
Dne otevřených dveří.
3. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte si můžete vyzvednout
u ředitelky MŠ ve čtvrtek 2. 5. 2013 v době od 8.00 do 16.00 hodin.
Případný náhradní termín předání rozhodnutí lze domluvit s ředitelkou na
tel. 544 250 779.
Přijďte za námi, těšíme se na Vás. Za celý kolektiv ředitelka Dana Kousalová.
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Zprávičky z naší školičky
V letošním školním roce se s Vámi chceme podělit podruhé o své zážitky.
Od poloviny listopadu děti každý den cvičily své vystoupení pro rodiče a prarodiče na Vánoční besídku. Pohádka Boudo, budko se spoustou písniček a básniček
se dětem moc povedla, za což jim patří velká pochvala.
Vystoupení na tradičním Zpívání u Vánočního stromu se i přes nepřízeň počasí
dětem také podařilo. Prodejem výrobků dětí jsme získali 740,- Kč, které budou použity jako příspěvek na představení v divadle Radost dne 25.3. Všem, kteří dětem
přispěli, tímto děkujeme.
Po Novém roce si děti užily akce jiného druhu. 16. ledna jsme společně s MŠ
Kovalovice navštívili ZOO Vyškov a jejich výukový program Lišák Emil o lesních
zvířatech v zimě. Hned po příjezdu si děti prohlédly expozici hanáckého statku.
V klubovně si zahrály výukové hry, a pak procházely ZOO, pozorovaly zvířátka, zúčastnily se krmení veverek a plnily úkoly.
29. ledna následoval ekologický program Večerníček na cestách v Lesní škole
Jezírko v Brně-Soběšicích. Děti plnily úkoly v prostorách Lesní školy i v lese a na zahradě, odvážné děti si prolezly maketu mraveniště (po počátečním ostychu i několikrát). Je jen škoda, že kvůli
nemocnosti se výletů účastnilo
málo dětí a nabídku jet s námi využily jen dvě maminky.
Děkuji touto cestou Školskému poradenskému centru Čtyřlístek, které významnou měrou
finančně přispělo na oba výlety.
V únoru jsme s dětmi navštívili
místní hasičskou zbrojnici, kde si
děti poslechly výklad pana Pavlíčka, všechno si prohlédly a osahaly. Děti pak nakreslily hasičům
obrázky do soutěže.
Po jarních prázdninách jsme
v MŠ uspořádali Maškarní bál
v tělocvičně, kde děti tančily a plnily pohádkové úkoly.
Do nadcházejících dní přeji
všem za zaměstnance a děti z MŠ
hodně pohody a jarního sluníčka,
Dana Kousalová,
ředitelka MŠ
22
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Z činnosti organizací
Pozvánka na dětský maškarní ples
Zveme všechny děti, jejich rodiče, babičky, dědečky a kamarády na dětskou
maškarní párty, která se uskuteční 23.3. od 14-00 hod. v Občanském centru
v Hostěnicích. O hudbu k tanci a dovádění se postará DJ Trpík, bude to opět úžasné
odpoledne plné dovádění a her. Nezapomeňte na masky, ty jsou na “maškarní”
důležité, budou se totiž hodnotit a oceňovat. Těšíme se na Vás a na radostné, již
jarní setkání s našimi hostěnickými i přespolními dětmi. Odpoledne se pak překlopí
do večerních hodin, ve kterých bude v OC pokračovat párty pro dospělé, na kterou
Vás také chceme pozvat.
Za organizátory ze SDH Hostěnice Jiří Marek

Pozvánka na PRASÁTKO
Jarní turnaj ve stolním tenise je tu opět pro Vás. Sejdeme
se už počtvrté, na programu budou tentokrát čtyřhry.
Turnaj proběhne 13. 4. v sále restaurace „U Stupárků“ a tam
také budou vyvěšeny zápisové archy. Dospělí budou hrát od
14-00, děti již od 10-00 hod. Zveme proto všechny zájemce
o tuto skvělou hru k zeleným stolům. Turnaj je vypsán pro
neregistrované hráče, šance mají všichni. Největší naděje ale každoročně vkládáme
do toho, že se sejde dobrá společnost známých a přátel a prožijeme aktivní
sportovní odpoledne. Myslím, že se nám toto očekávání opět vyplní. Sportu zdar!
Za sportovní nadšence Jiří Marek

Hostěnické stárky Vás srdečně zvou na
BABSKÉ HODY
Které se konají dne 22.června 2013
pod záštitou obce Hostěnice.
Průvod stárek obcí vychází ve 13.30 h
od Obecního úřadu
Večerní zábava se bude konat v sále
Hostince U Stupárků v Hostěnicích od 20 hodin
Po celý den pro Vás bude hrát dechová hudba
Voděnka z Kozlan.
Připravena je bohatá tombola.
Vstupné: 80 Kč
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2013
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Živý Betlém a zpívání pod Vánočním stromem se i v ledovém
dešti vydařily
V neděli 23. prosince – tedy v předvečer Štědrého dne – se pod rozsvíceným Vánočním stromem odehrálo tradiční předvánoční zpívání a ani tentokrát nechyběl Živý Betlém. V úvodu programu, který připravilo občanské
sdružení Hosten s dobrovolníky, zazpívaly děti z mateřské školy, vystoupili
malí flétnisté a zahanbit se nenechali ani tři tátové s flétnami z tria Los Fotros.
Zapěli i úspěšní zpěváci ze skautského oddílu v Hostěnicích, kteří tvořili sbor
právě v živém betlémském pásmu o putování Josefa s Marií a narození Ježíška.
Toho si zahrál Denis Pavlíček. A i když šlo jen o symbolickou cestu známé biblické
dvojice na návsi před obchodem a občanským centrem, počasí se na účinkujících
a desítkách diváků pořádně vyřádilo a svatý Petr poslal v mrazu déšť, který proměnil pomyslné jeviště v ledovou plochu. Ale ani psí počasí nezabránilo dobré náladě,
k níž přispěli svými koledami i senioři. Zněl potlesk i tradiční Narodil se Kristus Pán.
Tož – za rok zase na viděnou! Atmosféru akce přibližují snímky.
Text: pon, foto: Markéta Požárová

Hostěňáci při silvestrovském běhu zdolávali Brázdův kopec
Hostěňák, je pašák, poctivá krev, on sport miluje, a silvestrovský běh… Tak nějak
by mohla znít parafráze známého popěvku, která se hodí na již tradiční Silvestrovský běh na Brázďák, jenž se odehrál poslední den roku 2012.
Řada malých i velkých běžců si přišla při dopolední sportovní akci, pořádané
sdružením Hosten, provětrat plíce před oslavami konce roku. I tentokrát se opět
svah pokrytý zmrzlým sněhem zdolával v několika kategoriích včetně člověka se
psem a přibyla i nová kategorie dospělých s dítětem v náručí. Nepříjemný terén
a mrazivé počasí tentokrát ale odradilo od účasti jezdce na koních, pro které byla
nachystaná jablka. Absolutní vítěz Bořivoj Srba si prý ještě o tři vteřiny zlepšil vítězný čas z předešlého ročníku a ještě přitom stihl kategorii Člověk + dítě! K zahřátí
posloužil všem borcům horký čaj a nechybělo ani srdečné předávání cen a diplomů těm nejlepším běžcům. Za rok tedy opět vzhůru do kopce při klání, jehož atmosféru přibližují fotografie.
Text a foto: PON

Klub seniorů v Hostěnicích
Založením klubu seniorů před téměř deseti roky jsme hodlali vytvořit podmínky
pro vzájemné setkávání a využití volného času seniorů v naší obci. Že se tento záměr celkem zdařil, o tom svědčí zájem o pořádané akce i jejich návštěvnost.
24
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Setkání seniorů v Občanském centru

Pokud se ohlédneme zpět, patří mezi akce poměrně zdařilé např. výstava obrazů uskutečněná v sále „U Stupárků“. Byla to výstava, která měla seniory, ale i ostatní
občany seznámit s tvorbou místních amatérských malířů nebo malířů zachycujících naši obec či okolní krajinu. Podařilo se soustředit přes 60 obrazů žijících i nežijících autorů a pochlubit se svým uměním mohly i děti z naší mateřské školky.
Výstavu navštívilo přes 100 seniorů i dalších občanů. Velice navštívená byla i beseda nad starými fotografiemi. Sešlo se cca 80 lidí a řada z nich přinesla fotografie dokumentující život v obci před desítkami let. Oblíbené byly i zájezdy s paní A.Tupou.
Na některá místa v okolí naší obce se někteří senioři dostali až v rámci vycházek
za poznáním okolí obce.
V současné době pořádáme různé akce cca 1x za měsíc. Kromě setkávání se
u táborového ohně pořádáme setkání v Občanském centru a zábavy se skupinou Melodie. Udržujeme dobré vztahy s Klubem seniorů v Mokré a ve Velaticích
a vzájemně navštěvujeme akce seniorů v těchto obcích. V letošním roce máme
v plánu také jednodenní zájezd pořádaný ve vlastní režii. Seniorky pravidelně
cvičí pod vedením paní M.Konečné. Oživením činnosti Klubu seniorů bylo založení pěveckého a tanečního souboru „Hostěnické Boubelky“, který získal své
příznivce v řadě okolních obcí. V loňském roce se Hostěnické Boubelky např. také
podílely na zpříjemnění nedělního odpoledne u kaple sv.Anny, kde po mši svaté
zazpívaly a střídaly se s muzikanty ze Sivické kapely. V krojích nabízely přítomným připravené domácí koláče. Poslední den v září byl vyhlášen jako Den seniorů a několik místních seniorek se zúčastnilo programu pořádaného při této
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2013
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příležitosti na „Svoboďáku“ v Brně. Na předposlední akci konané v loňském roce
vystoupily „Boubelky“ s novým programem, s novými písničkami a v k tomuto
vystoupení připravených kostýmech. I toto nové vystoupení se setkalo s příznivým ohlasem přihlížejících. Zejména přespolní návštěvníci oceňovali vytrvalost seniorek při nácviku programu a obětavost při přípravě stylového oblečení
a celkovou ochotu udělat něco ve svém volnu pro pobavení svých vrstevníků. Na
pozvání Klubu seniorů v Mokré pak „Boubelky“ vystoupili s tímto novým programem v lednu na plese seniorů na „Rafandě“.
Rádi mezi námi uvítáme i další hostěnické seniory (ale nejen seniory), kteří se
rádi baví a mají rádi písničky.
Na naše akce zveme pozvánkami. Místní rozhlas mnozí třeba neslyšeli, plakátky
si zase nepřečetli nebo neměli zrovna brýle, a tak se nakonec osvědčily pozvánky.
Novým zájemcům stačí se přihlásit u p. V.Dostála nebo u p. D.Novotné a pozvánky
vždy včas obdrží. Přijít ale může každý i bez pozvánek.
Za Klub seniorů: V. Dostál

Zde je fotografie manželů Dostálových, díky jejichž práci, nadšení, elánu, optimismu a chuti rozdávat radost a dobrou náladu vznikl Klub seniorů. Za to jim
patří veliké poděkování.
Jana Tvrdá
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Jak se slaví ostatky na venkově aneb Masopust 2013
Chcete si užít tradiční oslavy masopustu, jemuž se také říká ostatky či fašank, na vlastní kůži jako maškara, která chodí po vesnici? Pak se v sobotu
ráno před průvodem masek po obci, který vyráží v sobotu v 10 hodin dopoledne, pořádně nasnídejte a den před tím určitě nepijte hlavně tvrdý alkohol,
aby to vaše játra vydržela.
To radí všem zájemcům o klasické obyčeje čtyřicátník, který si to v Hostěnicích vyzkoušel a šel nejprve po dědině v roli jedné z rozličných maškar a večer
se na maškarní bál převlékl za jinou bájnou postavu. Průvod maskovaných postav
po obci začal společným focením před radnicí, a poté se vyrazilo na konec vesnice
v lokalitě Na Kopečku.
Panáků slivovice přibývalo dům od domu, sem tam se objevila třeba meruňkovice nebo mandlová kořalka. Pot po tváři pod maskou tekl proudem stejně jako
tvrdý alkohol. Ještě že bylo co zajídat: na odbyt mezi maškarami, které zastavovaly
projíždějící auta a vybíraly od nich peníze, šly jak smažené „milosti“, tak špek či
slanina… Atmosféru ostatků dokreslují fotografie na obálce.
Text: PON, foto: Vladimír Hodaň

Mladí hasiči Hostěnice
V SDH Hostěnice byl kroužek mladých hasičů založen v roce 2010. Máme přihlášených 14 dětí ve věku 5 – 12 let. Scházíme se po celý rok ve zbrojnici nebo
v klubovně pod samoobsluhou. V letních měsících chodíme na hřiště a do lomu.
Děti se učí základy požární ochrany, vázání uzlů, poskytnutí první pomoci při úrazech, základy topografie, střílení ze vzduchovky. Dále nacvičujeme požární útok,
štafetu 4 x 60 metrů a štafetu dvojic. Pravidelně se
zúčastňujeme okresní soutěže „Hry Plamen“, která
prověřuje znalosti a umění
našich nejmenších hasičů.
V roce 2011-2012 se v této
soutěži naše děti umístily na 10 místě z počtu 22
účastníků soutěže. Jezdíme
také na okrskové a místní
soutěže, kde se umIsťujeme
uprostřed startovního pole.
Z okrskové soutěže v SiviHOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2013
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cích si děti přivezly pohár za 3. místo. V loňském roce jsme ze sponzorských darů
zakoupili sadu nových hadic na požární útok a pro větší bezpečnost dětí také nové
přilby. V letošním roce na podzim bude SDH Hostěnice pořádat soutěž „Hry Plamen“, bude to soutěž v požární všestrannosti, kde budou plnit pětičlenné hlídky
na vytyčené trati různé úkoly. Na této domácí soutěži bychom se chtěli umístit co
nejlépe. Chtěl bych poděkovat všem sponzorům, rodičům dětí a Obci Hostěnice,
bez jejichž podpory bychom tuto činnost nemohli vykonávat. Dále bych chtěl do
řad mladých hasičů pozvat další děti ve věku 6-15 let. Kdo má zájem může volat
na tel.č. 724 089 059 nebo 777 038 450. Těšíme se na Vás.
Josef Mlejnek

Rodinné centrum Broučci
Každé úterní a čtvrteční dopoledne se z Rodinného centra Broučci ozývá švitoření, smích, výskání i zpěv malých dětí a jejich maminek. Máme Klub a je toho
spousta, co musíme stihnout. Předně chceme být spolu, povykládat si, vypít kafe,
sdělit naše denní i noční zážitky s nemocemi, jídlem, oblékáním, poradit se, vyměnit oblečení, recepty nebo třeba tipy na výlet. Potom také dohlédnout na děti,
které si spolu hrají, zazpívat, zatančit, zahrát s padákem či balónky, zacvičit, něco
vytvořit, uklidit a domů. Dopoledne vždy uteče hrozně rychle a my se musíme rozejít k obědu a děti často s velkým úsilím přemluvit k odchodu.
Od začátku školního roku jsme spolu zažily mnoho pěkných chvil nejen při běžném programu, ale i na výletech, při společném tvoření, pečení, na vánočním ve28
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čírku, karnevalu nebo třeba v solné jeskyni. Příjemným zpestřením jsou i naše večerní setkání bez dětí, kdy pod vedením Simony Kovaříkové vždy něco zajímavého
tvoříme, relaxujeme a vychutnáváme klidné chvíle. Přichází jaro a my plánujeme
velikonoční výzdobu, výlety, úpravu venkovních ploch a posezení s pískovištěm,
závody na odrážedlech a také společný víkendový výjezd. V dubnu se také moc
těšíme na tradiční jarní bazárek.
Pokud máte chuť, přijďte se podívat, případně pošlete svou mailovou adresu
na andrea@auda.cz, ať si můžete vybrat z nabídek konkrétních akcí, které si vzájemně posíláme.
Za všechny maminky “ve službě” Andrea Audová

Koktejl párty se opět vydařila
Sex On The Beach, Cuba Libre, Mojito. To jsou jen namátkou vybrané názvy z bohaté nabídky míchaných nápojů, které vévodily letošní Koktejl Párty. Ta se uskutečnila 23.února v Občanském centru, které zájemci o koktejly rychle zaplnili, takže se
nakonec musely přidávat stoly a židle. A kdo nechtěl pít drinky namíchané z vodky,
kubánského rumu a dalších druhů tvrdého alkoholu, mohl si dát pivo. To se však
vypilo ještě před půlnocí. A samozřejmě nemohla chybět dobrá muzika k poslechu
i tanci. Dění na Koktejl Párty zachycují fotografie na obálce Zpravodaje.
Text a foto: PON, Jolana Holubová

Stavím, stavíš, stavíme
Stavebnice Kapla už dávno není jen doménou škol a zájmových útvarů. Může si
ji půjčit každý, a tak jsme i my využili této příležitosti a přivezli do klubovny Občanského centra 7000 dřevěných kostek, ze kterých lze postavit téměř cokoliv - věže,
domy, roboty, lodě, důmyslná schodiště i zmenšeniny opravdových staveb. Děti
přišly v hojném počtu, a tak poměrně brzy po začátku akce se klubovna proměnila
ve staveniště s čilým pracovním ruchem. Uprostřed se tyčily vysoké věže (které občas s rachotem spadly), stavělo se po skupinkách i jednotlivě na zemi i na stolech.
Nejsoutěživější vytrvalce - Adama Konvalinku a Mátu Karáska - zastavil až strop.
Vyrostly mnohé domy, někdy celá sídliště se zahrádkami, kostely, chrámy a věže..,
na jejichž výzdobě se zase s chutí vyřádila děvčata. Nejbizardnější stavbou byla
poměrně robustní, vysoká věž, která stála pouze na dvou kostkách umístěných
na pravém kraji základové desky. A přesně to je Kapla, obyčejné dřevěné kvádříky
skvěle rozvíjející fantazii a tvořivost.
A jak to často u stavění s Kaplou bývá, děti záhy vystřídali tatínci a s nehraným
zaujetím stavěli výtvory o hodně složitější. Z klidu je vyvedly jen jejich pobíhající
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2013
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ratolesti, po kterých nervózně pokukovali, aby jim snad jejich nedokončenou stavbu nezbořily...
Celé odpoledne uteklo jako voda, dobrou náladu nám ještě zpříjemnilo přinesené občerstvení i skvělé pivečko, a tak si na své přišli i ti, kdo si chtěli jen tak popovídat s přáteli. Pokud budete mít příští rok čas, určitě se přijďte podívat.
Za všechny stavitele a o.s. Hosten Andrea Audová
Vzhledem k tomu, že někteří z vás o akci nevěděli, přestože byly vyvěšeny plakátky na obvyklých místech, rozhodli jsme se vytvořit mailovou databázi.
Máte-li zájem dostávat informace o podobných akcích mailem, pošlete tento
požadavek na e-mail: eva.karaskova@gmail.com.

Skautům již jaro nedočkavě klepe na dveře
Začátek nového kalendářního roku začal skautský oddíl v Hostěnicích lednovým
závodem ve sjezdu kopce
prakticky na čemkoliv. Každý
z deseti účastníků si přinesl
vlastnoručně upravené vozidlo, na kterém byl schopný
sjet hostěnický kopec. K vidění byl například vojenský
tank, papírový pytel, velká
krabice či několik různých variací klasických bobů. Závodníci změřili své síly v několika různých disciplínách, po slavnostním vyhlášení se
rychle odebrali do tepla svých příbytků.
Během pololetních prázdnin čekal na skauty dvoudenní výlet do Brna, na kterém se vydali po stopách zlodějů internetu, které nakonec dopadli a navrátili vše
do správných kolejí. Mimo to si vyzkoušeli zcela sami připravit od plánování až
po samotnou realizaci večeři pro osm lidí, poznali novou část Brna a dozvěděli se
také něco o rizicích, které pro dnešní mládež skýtá internet.
Zdá se, že chladné zimní měsíce jsou již ty tam a jaro hlasitými údery klepe
na dveře. Pro skauty se jedná jistojistě o příznivou zprávu, neboť přívětivější počasí jim otevírá širokou paletu dalších zajímavých aktivit nejenom v přírodě. Již
23. března se na skautské pěvecké soutěži představí hostěničtí skauti, kteří v kategorii mladších budou obhajovat loňský triumf. Přijít povzbudit hudebním citem
políbené skauty můžete v sobotu 23. března dopoledne (mladší) a odpoledne
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(starší) na Sýpku v brněnských Medlánkách. Více informací naleznete zde: http://
vozembouch.skauting.cz/detsky-vozembouch/22-rocnik-2013
Hned týden po Vozembouchu čeká na skautský oddíl klasický velikonoční výlet.
Čtyřdenní akce společná pro další oddíly z brněnského skautského střediska bývá
obvykle ideálním odrazovým můstkem ke společnému završení školního roku, letního stanového tábora. Jeho termín je již znám, uskuteční se první tři týdny v červenci na klasickém místě u Bohdalova.
Bris – Pavel Kuba

Příspěvky našich spoluobčanů
Socha sv. Anny
V roce 2012 se věřící občané Hostěnic rozhodli pořídit sochu sv. Anny, patronky
Hostěnic. Zhotovení sochy zprostředkoval pan Vojtěch Horák, občan Hostěnic.
V roce 2011 sochu sv. Anny vyřezal ze dřeva sochař a řezbář pan Miroslav Srostlík
Moravský, který žije v Čechách pod Kosířem. Tato socha byla pořízena z finanční
sbírky věřících občanů z Hostěnic a okolí. Hlavním sponzorem byl hostěnický rodák
pan Václav Mikulášek, který přispěl nemalou finanční částkou. Všem přispívajícím
patří srdečné poděkování.
Slavnostní posvěcení sochy sv. Anny se konalo v neděli 24. července 2011 při
tradiční mši svaté u kaple sv. Anny, která se nachází v lese za Hostěnicemi. Sochu
posvětil p. Mgr. Jan Nekuda, farář farnosti v Pozořicích.
Socha byla dočasně uložena v domě manželů Františka a Milady Glozarových
v Hostěnicích. Dne 2. 4. 2012 manželé Glozarovi předali sochu sv. Anny k dočasné
úschově starostce obce paní Mgr. Evě Karáskové. Nyní je tato socha umístěna v budově Obecního úřadu v kanceláři starostky.
Věříme, že toto místo není trvalé a v budoucnu bude možné vybudovat v obci
místo, kde by socha sv. Anny, patronky obce, měla svoje místo.
Milada Glozarová

Hostěnické vzpomínání
Historie vodních mlýnů na Říčce
V úseku toku Říčky od Hádku až po Líšeň bylo postupně postaveno několik vodních mlýnů, které mlely obilí pro široké okolí. Pod hrází současného rybníka Pod
Hádkem stával ve směru toku první mlýn. Je o něm zmínka v r. 1562, a to v kupní smlouvě Jana Leskovského z Leskova. O mlynářích na mlýně Pod Hádkem jsou
zmínky v matričních knihách ochozské farnosti ještě ke konci 19. století. Mlýn měl
č. p. 30. Po mlynáři Janu Kolářovi byl na mlýně zřejmě poslední mlynář František
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2013
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Hének. V r.1896 už mlýn sloužil jen jako obytné stavení a bydlel tam hajný František
Kroupa. Mlýn stával na pravém břehu Říčky a dnes už po něm není ani památka. V r.
1995 došlo k úniku vody z rybníka do podzemních krasových prostor. Samovolně
vzniklý krasový ponor se podařilo utěsnit, jinak hrozil zánik rybníka.
Po směru toku Říčky pak následoval další mlýn, kterému se dříve říkalo Horní,
dnes je znám jako Kaprálův mlýn. Byl postaven r. 1752 na hranicích katastru Mokré a Ochoze. Byl také znám jako mlýn Hudcův. Mlýn koupil pan Aleš Kaprál ještě
před válkou jako obydlí. Po vyvlastnění v r. 1948 byl mlýn přebudován na rekreační
zařízení bývalého n. p. Klenoty. Poté řadu let chátral a v. r. 1990 byl vrácen rodině
Kaprálové. Paní Zdena Kaprálová pak pronajala mlýn skautům za 1 Kč za rok. Po její
smrti v r. 2007 její dcera Eva mlýn skautům darovala. Skauti pak odpracovali spoustu
brigádnických hodin na údržbě mlýna. Nakonec se podařilo prosadit záměr na vybudování moderního ekologického střediska s možností ubytování, školení i stanování v areálu. Celá rekonstrukce stála cca 43 mil. Kč a na financování se podíleli jak
skauti tak Jihomoravský kraj, ale především evropské dotace. Historii mlýna, válečná léta a celý osud rodiny pana Aleše Kaprála popsala ve své knize „Zítra bude líp“
paní Zdena Kaprálová. Středisko bylo slavnostně otevřeno v uplynulém roce.
Na místě, kde nyní stojí Prostřední mlýn (dnes znám jako Ranč u Jelena), stával
již kdysi mlýn a je o něm zmínka v r.1464. Mlýn vlastnil kanovník Ondřej. Mlýn pak
během třicetileté války zpustl. Prostřední mlýn postavil se souhlasem brněnské kapituly vlastním nákladem Bartoloměj Žižka. Kapitula mu vypomohla dřevem. Mlýn
byl ve vlastnictví Bartoloměje Žižky, ale měl vůči kapitule různé povinnosti. Mlýn
nesměl bez souhlasu kapituly prodat. Po 3 letech od výstavby byl povinen začít
platit roční poplatek. K mlýnu také patřilo cca 6 ha pozemků. Rodina Žižků vlastnila
mlýn téměř 250 let. Po smrti mlynáře Františka Žižky si vdova vzala N. Fidlera, který
u mlýna zbudoval katr na řezání dřeva. V r. 1890 zakoupil mlýn F. Jelínek, který katr
ještě rozšířil a v r. 1909 zde vybudoval restauraci pro výletníky. Po jeho smrti pokračovali v provozování mlýna i katru jeho synové. Mlýn byl v provozu ještě po válce
a provoz katru byl ukončen v r. 1971.
Dolní mlýn (Bělkův) dnes slouží jako obytné stavení. Dlouhá léta zde byl mlynářem Leopold Svoboda, který na mlýně bydlel ještě po skončení provozu mlýna.
K dalším mlýnům na Říčce patřil Kadlcův mlýn, Perníkářův mlýn u Líšně a Truksův
mlýn v Podolí.
(Ivan Balák: Údolí Říčky, „750 let Ochoz u Brna“, Michal Vaňáček: Mokrá)
S použitím citovaných zdrojů Václav Dostál, kronikář obce

Z farnosti
Milí čtenáři, začíná nám doba postní. Není to jen čas, kdy si mám něco odepřít,
ale daleko spíše se učit rozpoznávat, co je v lidském životě podstatné a bez čeho
se můžu obejít. Malou příležitostí k zamyšlení by nám snad mohl být i následující
článek, převzatý z italského deníku Il Tempio:
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Chiara Corbella–Petrillo
Chiara Corbella se narodila v Římě v roce 1984. V roce 2002, se poznala s Enrikem
Petrillem a po několika měsících byly zásnuby. Sňatek uzavřeli 21. září 2008 v Assisi.
Zanedlouho Chiara přišla do jiného stavu.
A tehdy nastává první drama. Maria, dítě, které nosí pod srdcem, je těžce postižené a po narození nemůže přežít. Enrico a Chiara se přesto rozhodli je přijmout,
i když mnozí jsou překvapeni a navrhovali terapeutický potrat. Dítě se narodilo,
ale umírá po třiceti minutách. V ten den říká Chiara svým nejbližším, že nezáleží
na tom, jak dlouho někdo žije: „Ta půlhodina s mým dítětem byly pro mě ty nejvzácnější okamžiky mého života. Nemohu myslet, že dokážu všechno a hned pochopit, a že snad Bůh má plán, kterému já nerozumím.”
Brzy Chiara otěhotněla znovu, tentokrát je to chlapec. Ale i v tomto případě se ukážou těžká poškození a znovu jsou oba manželé připraveni Davida přijmout jako svého milovaného syna, i když ani on nedokázal po narození přežít. Později na jednom
veřejném vystoupení Chiara řekla: „Bůh se nám rozhodl darovat zvláštní děti, Marii
a Davida, ale žádal od nás, abychom je doprovodili jen po jejich narození. Dovolil
nám je obejmout, pokřtít, a pak je pokorně a s vděčností vrátit zpátky do náručí Otce.“
Zakrátko byla Chiara v jiném stavu potřetí, ale současně jí lékaři diagnostikovali
nádor. „Teď nám Bůh svěřil třetí dítě, Francesca, kterému se vede dobře a zakrátko
se narodí zdravý, ale současně ode mne žádá, abych se svěřila do Božích rukou”
Chiara se rozhodla, že se bude léčit až po porodu, aby neublížila dítěti, protože
zákrok by pro ně byl velmi rizikový. Francesco se narodil v květnu 2011. Teprve pak
Chiara podstoupila operaci a bolestivou chemoterapii s nadějí, že to ještě bude
účinné. Avšak na Zelený čtvrtek 2012 se od lékařů dověděla, že nádor zvítězil. Zemřela 13. června 2012 ve věku 28 let. V dopise svému malému Františkovi píše: „Jdu
do nebe, abych tam byla spolu s Marií a Davidem a ty zůstaň tady na zemi s tatínkem. Já se budu odtamtud za vás modlit.” Před svou smrtí Chiara všem řekla: „Mám
vás všechny velmi ráda!” Pohřbu se zúčastnilo víc než tisíc lidí. U rakve stála velká
fotografie Chiařiny krásné tváře, která před smrtí vyjádřila přání, aby na jejím pohřbu každý dostal znak začínajícího života – všichni měli v ruce květinu.
Na Youtube lze najít dvacetiminutový záznam, kde vypráví o svém dobrodružství s Bohem. Říká: „Bůh vkládá do každého z nás svou pravdu, není možné se s ní
nesetkat.” Manžel Enrico řekl: „Dnešní svět před potratem, před nemocným dítětem, před starým člověkem na konci svého života předkládá laciné a falešné volby
... Bůh odpovídá touto naši historií, která byla psána tak nějak sama od sebe. My
jsme byli v těchto letech jenom diváky. A celá naše rodina viděla Chiaru, že umírá
pokojná; viděli jsme, že je šťastná. Chiara ráda hrála na housle a ráda opakovala:
„Narodili jsme se a už nikdy nezemřeme”.
Roberto, otec Chiary a podnikatel, v dojímavém svědectví pro televizní stanici
SAT2000 (i to je na Youtube) říká: „Když jsme se na Velikonoce dověděli, že už se
nedá nic dělat, začalo pro naší rodinu nádherné období. Žili jsme spolu tak, jak
nikdy předtím... všichni spojeni v tom, jak zachránit Chiaru... to se však uskutečnilo
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jiným způsobem. Od své dcery jsem se naučil, že není důležitá délka života, ale jak
ho žijeme.“
Ve světě existuje zahrada, kde rostou nádherné květy. Noviny přináší aféry, mediální reflektory rozpitvávají skandály, ale v Boží zahradě tiše kvetou krásní mladí
jako Chiara Corbella–Petrillo.
(s použitím článku Antonia Socciho, Il Tempio, 8. 10. 2012)
http://www.chiaracorbellapetrillo.it/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZpHOO3IU6Zc
Přeji vám všem, abychom do jarního úklidu, ke kterému brzy v domácnostech
i na zahrádkách dojde, neopomněli zahrnout i své nitro.
P. Jan Nekuda, farář

Velikonoční bohoslužby v Pozořicích
Květná neděle

7.30

ranní

9.15

žehnání ratolestí u Orlovny, průvod do kostela a mše

11.00 Holubice
Zelený čtvrtek

16.30 obřady Zeleného čtvrtku Holubice
18.00 obřady Zeleného čtvrtku Pozořice

Velký pátek

8.00

společná ranní modlitba v kostele

18.00 velkopáteční obřady
Bílá sobota

8.00

společná ranní modlitba v kostele

18.00 společná večerní modlitba v kostele
21.00 obřady Vzkříšení
neděle velikonoční

7.30

ranní

9.30

hlavní velikonoční mše

11.00 Holubice
pondělí velikonoční

7.30

ranní

9.30

devátá

11.00 Holubice

• V pátek a v sobotu bude kostel po celý den otevřený k soukromé modlitbě
a návštěvě Božího hrobu.
• U Božího hrobu můžete přispět do sbírky na údržbu chrámu Božího hrobu
v Jeruzalémě.
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Vy se ptáte, my odpovídáme
„Vy se ptáte, my odpovídáme“
Děkujeme za první vlaštovky do této rubriky. Jsme rádi, že Vás věci veřejné
zajímají. Jen by se nám lépe odpovídalo, kdybyste se nám podepsali.
Dotaz č. 1:
„Zajímalo by mne, jaké má v současné době obec dluhy a které se splácí
z předchozích zastupitelstev a které udělalo současné vedení obce. Druhý dotaz
se týká problémů s pitnou vodou. Udělalo si zastupitelstvo výhled spotřeby
pitné vody jakou bude obec mít až se zastaví všechny pozemky, na kterých se dle
územního plánu může ještě stavět? Už několikrát zaznělo, že problém s vodou je
vyřešen a postavilo se pár dalších domů a problém byl zase. Snad se také uvažovalo
o odstupňování výše vodného podle celkové spotřeby, aby se zamezilo plýtvání
s vodou. Ještě se o tom uvažuje?“
Anonym
Odpověď:
Obec Hostěnice má závazky vzniklé z úvěrů vesměs na investiční akce k rozvoji
obce z předchozích let (za minulých i současného Zastupitelstva obce). Jejich
podrobný přehled uvádí následující tabulka, jedná se o stav k prosinci 2012.
Za současného zastupitelstva byl splacen úvěr v roce 2011 na rekonstrukci OÚ
a výstavbu vodovodu (1 000 000,- Kč) a v roce 2012 (3 000 000,- Kč) na plynofikaci
obce.
Úvěry obce Hostěnice, stav k 31. 12. 2012
Datum
uzavření
smlouvy

Výše úvěru

Účel

Vyrovnání
pohledávky
12. 7. 2012 2 480 021,- Kč
z minulých let,
Vodovod, chodník
(akce 2012)
Dofinancování
3. 3. 2011
471 330,- Kč
Občanského centra
Čistírna odpadních
24. 7. 2007 1 000 000,- Kč
vod
Kanalizace,
19. 10. 2006 1 000 000,- Kč
vodovod
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Splatnost

Zbývá
doplatit

28.2.2021

2 480 021,- Kč

31.10.2014

371 330,- Kč

25.6.2013
30.9.2016

100 000,- Kč
384 616,- Kč
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Druhá otázka byla na problémy s pitnou vodou v obci. Výpočet aktuální potřeby
pitné vody v obci i potřeby vody po dostavění všech nezastavěných pozemků
podle platného územního plánu byl proveden dle Vyhlášky č. 120/2011 počátkem
minulého roku. I proto si současné zastupitelstvo zvolilo jako hlavní prioritu
tohoto roku posílení vodních zdrojů. Jsou vytipovány 2 vrty v lokalitě Napajedla.
V rozpočtu obce pro rok 2013 jsou vyhrazeny prostředky pro jejich realizaci a bylo
požádáno o dotaci z Operačního programu životního prostředí (Evropské fondy).
Následovat bude propoj ke stávajícímu vrtu. Vůle všech zastupitelstev jistě byla
vyřešit zásoby pitné vody ku spokojenosti občanů. Nicméně velmi to záleží
na finančních možnostech obce, klimatických podmínkách, které nejdou ovlivnit
a zacházení občanů s pitnou vodou.
Zastupitelstvo obce se doposud nedohodlo na klíči jak vodné „spravedlivě“
odstupňovat, aby to přineslo významnou změnu v chování lidí, nicméně se o tom
budeme dále bavit. Zamezení plýtvání je jistě věcí každého z nás.
Dotaz č.2:
„Odpověď bude asi zajímat více lidí, a proto se mně jeví můj dotaz jako vhodný
do této rubriky. Nedávno jsem šel po Záhumenkové směrem na Kopanina. Přejít
nezpevněný úsek této nové ulice je doslova horor. Téměř nelze projít přes vrstvy
ledu, vody a bláta. Vím, že dokončení cesty je předmětem sporů již delší dobu.
Nelze ale tuto záležitost řešit razantněji? Velmi lituji spoluobčanů, kteří tímto
úsekem musí procházet denně. Opravdu jim nelze nijak pomoci? Neexistuje žádná
dohoda či smlouva mezi obcí a stavitelem? Co hodlá obec s tímto problémem
provést? Podobně, ale ne až tak kriticky, vypadají i jiné úseky místních komunikací.
Pokud se tam povolila výstavba, je povinnost obce se o komunikaci postarat.“
Václav Dostál
Odpověď:
Obec samozřejmě o této neutěšené situaci na části Záhumenkové dobře ví.
Je však nutné říci, že je to především věcí vzájemného smluvního vztahu mezi
jednotlivými občany a developerem této lokality, panem Třískou a jeho společností
Ingostav.
Obec dlouhodobě (i předchozími zastupitelstvy) vyzývala a usilovala o jednání
s investorem, k některým jednáním se i tento investor dostavil. Současné vedení
obce s ním vedlo opakovaná jednání. Závěrem je zjištění nevůle tohoto developera
komunikaci dokončit s odvoláváním se na svou finanční situaci.
Naši spoluobčané žijící v této lokalitě se pokoušeli s panem Třískou jednat také,
od ledna minulého roku se aktivizovali, konzultovali souvislosti svých smluvních
vztahů s právníky, zvažovali žaloby (třeba i hromadné), ovšem doposud bez
hmatatelných výsledků.
Jedinou možnost, kterou tak tedy Obec skutečně má, je převzetí komunikace
ve stávajícím stavu a provedení definitivního povrchu včetně nezbytného podloží
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na náklady Obce. Dle předběžných kalkulací se jedná o investici přesahující
2 mil. Kč.
Celé zastupitelstvo si je vědomo, že v stávajícím stavu je tato komunikace
na hranici možnosti ji užívat a současně mimo možnosti provádět kvalitní zimní
údržbu. Obec má toho času i jiné priority a omezené zdroje financování. Proto
zřejmě nebude schopna bez spoluúčasti dalších subjektů sama o sobě v brzké době
komunikaci dokončit. Už v této chvíli se Obec musí starat o bezpečnost pohybu
po této komunikaci opakovaným doplňováním poklopů kanalizace, kanalizačních
vpustí a ve své podstatě, i když omezenou, zimní údržbu.
Z dalších místních komunikací v obci je na tom nejhůře komunikace k rybníkům,
jejíž oprava je v dlouhodobém plánu obce. Nicméně samotný pozemek pod touto
cestou je v majetku Lesů ČR, což významně komplikuje třeba i případné využití
dotačních titulů (které však v tuto chvíli pro tento typ projektů vypsány nejsou).
Projektová dokumentace je rozpracovaná a náklady technicky odpovídající
varianty byly odhadnuty na 2,5 mil. Kč.
Na otázky odpovídali
Ing. Bořivoj Srba, místostarosta
a Mgr. Eva Karásková, starostka obce.

Přehled akcí
Březen

23. 3.

Maškarní ples pro děti – od 14.00 hod. v „OC“

Duben

13. 4.
13. 4.

Sběr železa
Prasátko – turnaj ve stolním tenise v restauraci
„U Stupárků“
Bazárek dětského oblečení v „OC“
Paravoltižní závody na statku „U Čapků“
Pouť ve Křtinách
Den Země a pálení čarodějnic – stezka s úkoly
ke Dni Země zakončená opékáním špekáčků
a pálením čarodějnic ve starém lomu
Pohádkový les - začátek na statku „U Čapků“

19. 4. – 20. 4.
27. 4.
28. 4.
30. 4.

????
Červen

1. 6.
16. 6.
22. 6.

Den dětí – na statku „U Čapků“
Hostěnický sedmiboj – na víceúčelovém hřišti
Na Pastviskách
Babské hody
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Veterinární ordinace PetraVet nabízí komplexní veterinární služby pro
malá zvíĜata.
ModernČ vybavená ordinace v obci Mokrá-Horákov disponuje
þekárnou, ambulancí, RTG pracovištČm, operaþním sálem, oddČlenou
hospitalizací pro psy a koþky. Možnost parkování na prostorném
parkovišti pĜed ordinací.
Služby:
x Prevence
x Laboratorní diagnostika
x Interní medicína
x Chirurgie a ortopedie
x Gynekologie a porodnictví
x RTG, sonografie

x
x
x
x
x
x

Kontakt:
MVDr. Petra Otychová
Mokrá 348 (vedle ýeské pošty)
Telefon: 515 537 169
Mobil: 725 633 208
E-mail:ordinace@petravet.cz
www.petravet.cz

Ordinaþní hodiny:
PondČlí:
8 – 10 15 – 18
Úterý:
8 – 10 15 – 18
StĜeda:
8 – 10 15 – 18
ýtvrtek:
8 – 10 15 – 18
Pátek:
8 – 10 15 – 18
So, Ne:
zavĜeno

Stomatologie
ýipování, petpasy
Poradenství v oblasti výživy
Prodej krmiv a diet
Možnost objednání
NávštČvy u klientĤ

NovČ otevĜeno každý
pracovní den!

38

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2013

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2013

39

Obsah

40

Slovo starostky ..................................................................................................................................

1

Informace obce a obecního úřadu .............................................................................................

3

Společenská rubrika ........................................................................................................................

20

Školství .................................................................................................................................................

21

Z činnosti organizací .......................................................................................................................

23

Příspěvky našich spoluobčanů ....................................................................................................

31

Hostěnické vzpomínání .................................................................................................................

31

Z farnosti ..............................................................................................................................................

32

Vy se ptáte, my odpovídáme ........................................................................................................

35

Přehled akcí ........................................................................................................................................

37

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2013

HISTOR IE VODNÍCH MLÝNU NA Ř ÍČCE
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