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„Na dětském dni předvedla ukázku španělské školy Barbora Pospíchalová
na andaluském hřebci Cortesanovi XVII“

BRIGÁDA SENIORŮ

DEN ZEMĚ
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Soutěž v Kroužku: 19. místo
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Hra Plamen - okresní soutěž
v Přísnoticích: 7 místo

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
další čtvrtrok uběhl od vydání posledního Zpravodaje alespoň mně velmi
rychle. Čeká nás léto, krásné období odpočinku a pobytu venku v přírodě nebo
doma na terase. Ať už se chystáte prožít léto odpočinkem nebo pracovně, přeji
Vám, ať ho prožijete k Vaší spokojenosti.
Za druhé čtvrtletí se podařilo udělat kus práce. Všem, kteří mi v tom pomáhali
a pomáhají, děkuji. Před námi stojí ještě spousty dalších úkolů, které se budu snažit
splnit, jak nejlépe dovedu.
Aktivním spoluobčanům, a to velkým i malým, děkuji za jejich celoroční činnost,
za pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí. Vždy mě potěší, když
si někdo sám od sebe všimne místa, které by bylo potřeba udržovat, zkulturnit,
uklidit, apod. a sám se do toho pustí. Tímto se pozná, že mu na naší vesničce záleží,
že mu záleží na tom, jak a kde žije a že nečeká jenom na to, až to za něj někdo
udělá. Vědomí, že životní prostor mě, jako občana, nekončí za vraty mého domu, je
jedním z motorů občanské společnosti.
V této souvislosti chci zmínit i vandalské kousky některých místních teenagerů,
které se v poslední době nepřiměřeně hromadí. Doufám, že je to jen záležitost
několika mála jedinců, kteří hledají sami sebe a propříště si dobře rozmyslí ničení
cizího majetku. Zbytečně tím vrhají stín i na ostatní, kteří dokáží svůj volný čas
využívat rozumněji a zábavněji. V případě pokračování tohoto trendu budou viníci
nuceni odpracovat veškeré škody. Jsem otevřena jakýmkoli nápadům na trávení
volného času náctiletých, jen je potřeba se o tom bavit a najít kompromis.
Jsem velmi ráda, že se letos uskuteční jak babské, tak párové hody. Je to krásná
tradice, která patří k vesnici a je dobře ji obnovovat a udržovat. Děkuji tím všem,
kteří se na hodech podílejí, neboť vím, jak je to časově i finančně náročné. Všechny
spoluobčany bych tímto chtěla na hody pozvat. Jsou to jedny z akcí, při kterých si
můžeme společně zazpívat, zatancovat, popovídat nebo jen tak pobýt.
Letošní rok, jak už jste jistě slyšeli mnohokrát, je jedním z velmi suchých.
Opět Vás chci poprosit, ať v suchých horkých dnech zvažujete nutnost zalévání
a zavlažování vodou z obecního vodovodu. Naše zdroje vody jsou omezené, vše
závisí na klimatických podmínkách a není v našich silách z těchto zdrojů zabezpečit
více vody. Proto v krizových dnech (naštěstí jich prozatím nebylo moc) musíme
vodu dovážet a tím se samozřejmě náklady na zajištění vody navyšují. Prosím Vás
tedy o rozumné zacházení s vodou. V dohledné době se budeme snažit o realizaci
nového vrtu.
Dále Vás chci všechny požádat o shovívavost k dopravním omezením v obci,
způsobenými rozšiřováním kanalizační sítě, které právě probíhá. V případě
nepříznivého počasí může lokálně docházet i k většímu znečištění vozovky, čemuž
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se nejde vyhnout ani při sebevětší snaze. Zde bych Vás chtěla taktéž požádat
o shovívavost.
S tím, jak přichází konec školního roku, bych ráda poděkovala paní ředitelce
Mateřské školy v Hostěnicích, paní Jaroslavě Hobíkové, za dlouholetou práci
s dětmi a vedení školky. Všechny děti na ni budou jistě vzpomínat s láskou.
Všem nám přeji poklidné léto s dostatkem vody v kruhu svých nejbližších.
Mgr. Eva Karásková, starostka obce

Rozhovor se zastupitelem Václavem Čapkou
Pana Čapku jsem našel doma, nabídl mi limču a byl moc milý a ochotný.
Jaké to bylo dělat starostu v Hostěnicích?
Já si myslím, že to byla zajímavá práce, která spolu přináší spoustu starostí
i spoustu problémů, ale musím říct, že mě ta práce bavila a že jsem to dělal rád.
Co děláte teď?
Dělám zemědělství. Mám pronajatých 260 hektarů, část výměry je v Hostěnicích,
část v Kanicích, část v Líšni a část v katastru Sivic.
Všechny pozemky mám zatravněny a přihlásil jsem se do programu Evropské
unie „Tráva na orné půdě“. Program je pětiletý a v podstatě jde o údržbu těchto
porostů. Mimo to provozujeme ustájení koní, celkem máme ve stáji 25 koní.
Jaké máte koníčky?
Hlavním koníčkem je myslivost, ale i zemědělství beru jako koníčka.
Co se Vám líbí v Hostěnicích?
Líbí se mi, že se tady podařilo udržet venkovský ráz obce, že nedošlo k nějaké
masivní zástavbě, líbí se mi, že jsou v okolí krásné lesy a skoro neporušená příroda.
Bydlím tady 12 let a myslím si, že je tady hodně lidí, které jsem tady poznal a se
kterými se moc rád potkávám.
V čem si myslíte, že jste dobrý?
Nevím o ničem, v čem bych byl vyloženě dobrý :-).
Jakýmu fotbalovýmu týmu fandíte?
Abych řekl pravdu, tak mě fotbal moc nebaví, českou ligu nesleduji vůbec. Díval
jsem se na pár fotbalových utkání Ligy mistrů a tam asi fandím Barceloně.
Kde jste byl nejdál?
U Černého moře, někde na hranicích Bulharska a Turecka.
Děkujeme za rozhovor!
Připravili Michael Auda a Dominik Plch
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Co se událo ve vsi
1. Předání místní komunikace
V měsíci březnu došlo k předání poslední části komunikace Pod Silnicí včetně
inženýrských sítí.
2. Konkurz na ředitelku MŠ Hostěnice
V měsících dubnu až květnu 2012 proběhl konkurs na ředitele/ku mateřské
školy v Hostěnicích. Na základě doporučení konkursní komise byla jmenována
ředitelkou MŠ s nástupem 1.8.2012 paní Dana Kousalová.
3. Byla zkolaudována střecha mateřské školy.
4. Rozšíření kanalizační sítě v obci, rozšíření vozovky a výstavba chodníku
V obci probíhá stavební akce „Rozšíření kanalizační sítě“ v lokalitě Gandia
(u ČOV) a Na Kopečku. V části naproti restaurace U Stupárků se posiluje stávající
kanalizace z důvodu častého zaplavování přilehlých nemovitostí. Stavba je v plném
proudu, prozatím bez větších komplikací. V některých dnech práce trochu stěžuje
nepříznivé počasí, zejména vytrvalý déšť. V souvislosti s výstavbou kanalizace
je nutné dle požadavků SÚS Jmk vybudovat nad novou kanalizací v lokalitě
Na Kopečku chodník, který je důležitým bezpečnostním prvkem a rozšířit vozovku.
Tato akce proběhne v návaznosti na položení kanalizace.
5. Nedostatek pitné vody
V krizových teplých dnech, zejména o víkendech, kdy dlouhodobě nepršelo,
byla spotřeba vody v obci nadstandardně vysoká. Naše zdroje vody, tj. prameniště
v Napajedlech, vrt v Napajedlech, vrt na Kopaninách a studna za Glozarovými,
nejsou schopny tuto nadstandardní spotřebu pokrýt. Proto bylo nutné vodu
dovážet. Opět Vás prosím o uvážlivé zalévání a zavlažování v těchto kritických
dnech, je to v zájmu nás všech.
Dále byly nalezeny drobné úniky v části Na Kopečku. Tam bude stávající
vodovod vyměněn za nový.
6. Reklamace opravy mantinelů na sportovišti Pastviska
Mantinely na víceúčelovém hřišti byly reklamovány a opraveny.
7. Zhotovení projektové dokumentace na opravu fasády kaple sv. Anny
a laviček v jejím okolí
Ve spolupráci s Lesy ČR jsme připravili projekt na opravu fasády a obnovu
laviček u kaple sv. Anny., která by měla proběhnout v tomto roce. Již bylo zadáno
LČR poptávkové řízení na dodavatele.
8. V obci proběhla deratizace kanalizační sítě.

Co nás čeká
1. Závody automobilů do vrchu
Závody automobilů se budou konat o víkendu 30. 6. 2012 – 1. 7. 2012 v úseku
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Hádek – Hostěnice točna. Průjezd autobusů bude zajištěn, průjezd osobních aut
bude řešen kyvadlově.
2. Oprava a výměna oken v MŠ
V MŠ proběhne o prázdninách oprava oken ve druhém podlaží a výměna
posledních tří starých oken.
3. Oprava dětského hřiště Na Pastviskách a výměna hracích prvků
Během dvou měsíců by měla proběhnout oprava dětského hřiště nahrazením
již nevyhovujících prvků za nové a obnova dopadové plochy.
Za obec Hostěnice Mgr. Eva Karásková

Informace obce a obecního úřadu
Komentovaný výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce
Hostěnice číslo 2/2012 konaného dne 27. 3. 2012
Přijatá usnesení:
usnesení č. 13/2012
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu č. 2/2012 paní Ivanu Kazdovou a pana Ing. Bořivoje Srbu, zapisovatelku zápisu paní Růženu Debnárovou.
usnesení č. 14/2012
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.
usnesení č. 15/2012
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012 ( viz. příloha č. 3)
usnesení č. 16/2012
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012 ( viz.
příloha č. 4)
usnesení č. 17/2012
Zastupitelstvo obce bere na vědomí smlouvu o dílo na akci „ Rozšíření kanalizační sítě v obci Hostěnice“ dle schválené PD, která byla uzavřena s firmou VAPEko
system s.r.o. dne 19.3.2012.
- Na základě výběrového řízení byla vybrána firma VAPEko system s.r.o., která předložila nejvýhodnější nabídku a byla s ní podepsána smlouva o dílo
na realizaci akce rozšíření kanalizační sítě v lokalitách Gandia (za rodinnými
domy u ČOV), U potoka (naproti restaurace U Stupárků) a Na Kopečku (od
autobusové zastávky směrem k Pozořicím)
usnesení č. 19/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost Klubu seniorů a Hostěnických Boubelek v roce 2012 ve výši 5000 Kč.
4

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2012

usnesení č. 20/2012
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vypsání konkurzu na ředitelku/ředitele MŠ
Hostěnice, okres Brno venkov, příspěvkové organizace.
- Obec Hostěnice jako zřizovatel Mateřské školy v Hostěnicích vypsala konkurz
na pozici ředitele/ky MŠ v návaznosti na změnu školského zákona
Nepřijatá usnesení:
usnesení č. 18/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.
114/22 v k.ú. Hostěnice a části pozemku p.č. 419 v k.ú. Hostěnice, výměra pozemků
viz. GP číslo 722-501/2012 ze dne 3.2.2012 za cenu obvyklou.
- Zastupitelstvo neschválilo zveřejnění záměru prodat část obecního pozemku na žádost majitelky sousedního pozemku v lokalitě Pod silnicí.

Komentovaný výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce
Hostěnice číslo 3/2012 konaného dne 17. 4. 2012
Přijatá usnesení:
usnesení č. 21/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu č. 3/2012 pana Ing. Bořivoje
Srbu a pana Ing. Václava Čapku, zapisovatelku zápisu paní Růženu Debnárovou.
usnesení č. 22/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.
usnesení č. 23/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje pověření Mgr. Ing. Milana Sochora k zastupování
obce Hostěnice ve věci „Žaloba na určení neplatnosti smlouvy o převodu vlastnictví v případech, kdy při jejím uzavírání nebyla respektována ustanovení omezující
volnost jejich účastníků (§42 zákona č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství)“ ZC
355/2010-15.
- Zastupitelstvo schválilo advokáta, který bude zastupovat obec u soudu
ve věci žaloby na neplatné uzavření smlouvy o převodu vlastnictví z roku
2001.
usnesení č. 24/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku p.č. 114/40 v k.ú. Hostěnice o výměře 71 m2 za cenu do 100 Kč/ za m2 od firmy APEL – stav, a.s., Vaškova
2256/17, Brno, podpisem smlouvy pověřuje starostku obce Mgr. Evu Karáskovou.
- Jedná se o pozemek pod místní komunikací v lokalitě Pod silnicí, která byla
převedena do vlastnictví obce Hostěnice.
usnesení č. 25/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2012 (viz. příloha č. 3)
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Komentovaný výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce
Hostěnice číslo 4/2012 konaného dne 2. 5. 2012
Přijatá usnesení:
usnesení č. 26/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu číslo 4/2012 pana Ing. Bořivoje Srbu a pana Mgr. Radima Klozu, zapisovatelku zápisu paní Růženu Debnárovou.
usnesení č. 27/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.
usnesení č. 29/2012
ZO Hostěnice zplnomocňuje advokáta Mgr. Ing. Milana Sochora k zastupování
obce ve věci „Žaloby na určení neplatnosti smlouvy o převodu vlastnictví v případech, kdy při jejím uzavírání nebyla respektována ustanovení omezující volnost
jejich účastníků“. Současné zastupitelstvo obce pověřuje právního zástupce zastupovat obec ve smyslu ponechání rozhodnutí o zrušení platnosti smlouvy plně
na soudu (na základě předložených důkazů).
- Zastupitelstvo obce se dohodlo na stanovisku, které bude pověřený advokát
hájit u soudu.
Nepřijatá usnesení:
usnesení č. 28/2012
ZO Hostěnice zplnomocňuje advokáta Mgr. Ing. Milana Sochora k zastupování
obce ve věci „Žaloby na určení neplatnosti smlouvy o převodu vlastnictví v případech, kdy při jejím uzavírání nebyla respektována ustanovení omezující volnost
jejich účastníků“. Současné zastupitelstvo obce pověřuje právního zástupce zastupovat obec ve smyslu zachování stávajícího stavu.
- Na tomto stanovisku ve věci žaloby na neplatnost uzavření smlouvy o převodu vlastnictví z roku 2001 se Zastupitelstvo obce nedohodlo.

Komentovaný výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Hostěnice číslo 5/2012 konaného dne 5. 6. 2012
Přijatá usnesení:
usnesení č. 30/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu číslo 5/2012 pana Ing. Bořivoje Srbu a paní Ivanu Kazdovou, zapisovatelku zápisu paní Růženu Debnárovou.
usnesení č. 31/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení žádosti o finanční dotaci pro oddíl Malé
kopané do bodu č. 15. Různé a schvaluje program zasedání.
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usnesení č. 32/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 4/2012
(viz. příloha č. 3)
usnesení č. 33/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce Hostěnice a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy o přezkumu hospodaření obce bez výhrad.
- Závěrečný účet obce byl řádně zveřejněn na úřední desce OÚ od 18.4. do
3.5.2012. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 bylo provedeno Jihomoravským krajem a dle zprávy kontrolního orgánu nebyly zjištěny žádné
chyby a nedostatky.
usnesení č. 34/2012
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje hospodářský výsledek PO MŠ Hostěnice za rok 2011 v částce 6 285,39 Kč a převedení celé částky do rezervního fondu.
usnesení č. 35/2012
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje provedení přezkoumání hospodaření
obce za rok 2012 Jihomoravským krajem.
- Audit hospodaření obce z Jihomoravského kraje probíhá dvakrát ročně, je
velmi podrobný a přispívá k transparentnosti hospodaření obce.
usnesení č. 36/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení smlouvy o kontokorentním úvěru
u ČS a.s. ve výši 300 000 Kč, podpisem smlouvy pověřuje starostku obce Mgr. Evu
Karáskovou.
usnesení č. 37/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 5000 Kč na zaplacení
nákladů spojených s pořádáním Babských hodů.
usnesení č. 38/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek pro SDH Hostěnice ve výši
20 000 Kč na zaplacení dechové hudby při konání akce „Párové hody 2012“.
usnesení č. 39/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 3000 Kč na uhrazení
hudebního doprovodu při církevním obřadu na obecní slavnosti sv. Anny.
usnesení č. 40/2012
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí Dodatek č.1 smlouvy o dílo s firmou VAPEko system, s.r.o. Křižíkova 2988/68g, 612 00 Brno, na zhotovení stavební
akce „Rozšíření kanalizační sítě v obci Hostěnice“ v celkové ceně 1 429 974,- Kč bez
DPH, tj. 1 715 969,- Kč včetně DPH.
- Dodatek smlouvy v sobě zahrnuje rozšíření objemu prací. Konkrétně se jedná o navýšení odboček k šachtám, které nebyly navrženy v projektové dokumentaci, zemní těleso pod chodník, který je v podmínkách souhlasu SÚS Jmk
s realizací akce rozšíření kanalizace lokality Na Kopečku, dílčí změnu trasy
a bezvýkopovou technologii v části přes zahrady občanů.
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usnesení č. 41/2012
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje dodavatele na akci „Rozšíření chodníku a vozovky“ v lokalitě Na Kopečku firmu VAPEko systém, s.r.o., Křižíkova 2988/68g,
612 00 Brno, za cenu 664 871,- Kč bez DPH (773 845,-Kč včetně DPH). Podpisem
smlouvy o dílo pověřuje starostku obce Mgr. Evu Karáskovou.
- Na základě poptávkového řízení byla vybrána firma VAPEko system, s.r.o.,
která předložila nejvýhodnější nabídku.
usnesení č. 42/2012
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje dodavatele na akci oprava havarijního stavu vodovodu v lokalitě Na Kopečku firmu VAPEko system, s.r.o., Křižíkova
2988/68g, 612 00 Brno, za cenu 422 143,- K4 bez DPH (506 572,- Kč včetně DPH).
Podpisem smlouvy o dílo za cenu 664 871 Kč bez DPH pověřuje starostku obce
Mgr. Evu Karáskovou.
- Na základě poptávkového řízení byla vybrána firma VAPEko system, s.r.o.,
která předložila nejvýhodnější nabídku.
usnesení č. 43/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o stanovení
místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti na území obce Hostěnice.
Místní koeficient s účinností od 1.1.2013 stanovuje ve výši 2.
- Navýšení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti na území
obce Hostěnice se nevztahuje na pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. Tyto příjmy hodláme použít
na řešení dlouhodobých nedostatků pitné vody.
- Z důvodu možného dopadu tohoto navýšení daně na naše spoluobčany se
ZO dohodlo na zachování sazby poplatku za svoz a likvidaci komunálních
odpadů ve výši 500 Kč za osobu a rok po dobu volebního období současného zastupitelstva obce, podle zákona č. 565/1990 Sb. v platném znění.
usnesení č. 44/2012
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje zachování sazby poplatku za svoz a likvidaci komunálních odpadů ve výši 500 Kč za osobu a rok po dobu volebního
období současného zastupitelstva obce, podle zákona č. 565/1990 Sb. v platném
znění.
usnesení č. 45/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dotaci pro oddíl Malé kopané ve výši
5000 Kč.
Eva Karásková, starostka
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Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla
k ochraně životního prostředí
V loňském roce občané odevzdali k recyklaci 36 televizí, 14 monitorů
a 84 kg drobného elektrozařízení
V roce 2011 se naše obec zapojila do projektu firmy Asekol a občané začali třídit elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu
prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti
ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Letos poprvé jsme získali certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 36 televizí, 14 monitorů a 84 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 9,61 MWh elektřiny, 291,49 litrů ropy, 46,95 m3 vody a 0,54
tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,40 tun CO2 ekv,
a produkci nebezpečných odpadů o 9,02 tun“.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně
spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni,
kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží
obrovský dík.
Růžena Debnárová, za OÚ

Společenská rubrika
Srdečné blahopřání k významnému životnímu jubileu
Květen
Marie Šlofová 80 let
Červenec
Marie Bajerová 80 let
Srpen
Václav Veselý
70 let
Narozené děti duben – květen
Anna Králíková
T eodora Šandrová
Úmrtí rok 2012
František Dračka
Růžena Debnárová, za EO
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2012
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Novinky z místní knihovny
Knihovna v Hostěnicích bývá otevřena každou středu od 16 do 18 hodin. Kromě
vlastní stálé nabídky využívá knihovna také výměnného fondu. Díky této službě
bývají do knihovny čtyřikrát ročně na dobu určitou zapůjčeny nové knihy.
Členství v knihovně na dobu jednoho roku pro nové čtenáře činí 35 Kč, prodloužení průkazky pro stávající čtenáře je 15 Kč.
Internetové stránky knihovny: www.knihovnahostenice.wz.cz
Z nedávno zakoupených knih:
 Pro děti:
I. Nosov: Neználek v Kamenném městě
R. Dahl: Jakub a obří broskev; Obr Dobr
N.D. Wilson: Sto tajných dvířek; Kaštanový král; Pampeliškový oheň
 Pro dospělé:
K. Tučková: Žítkovské bohyně
T. Hodgkinson: Staré dobré časy
V. Dezortová: Václav Hybš
Z. Svěrák: Nové povídky
Ivana Dostálová, knihovnice

Školství
Co se děje v Mateřské škole v Hostěnicích
Jaro v mateřské škole rychle uběhlo.
Měsíc březen jsme přivítali v loutkovém divadle Radost a také ve školce, představením Krakonošova velikonoční píšťalka. V dalším měsíci jsme jeli do Hvězdárny a planetária v Brně
na vzdělávací pořad pro
školky O Sluníčku.
Ovšem nejvíce zážitků si naše děti odnesly ze školního výletu
na státní zámek v Bučovicích, který nabídl
dětem nejen krásnou
prohlídku zámku, ale i speciální program pro
školky - divadlo v zá10
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meckém prostředí, hra O Nebojsovi. Na zámeckém dvoře si děti vyzkoušely i kejklířské dovednosti. Všichni jsme odjížděli z Bučovic s pěknými zážitky.
Den Dětí jsme oslavili různými menšími soutěžemi a malováním na chodník.
Ke konci školního roku nás ještě čeká netradiční hudební dopoledne s dudákem
“Gregorem”, který nám předvede svůj vzdělávací program pro školky.
Všichni zaměstnanci z mateřské školy přejí dětem a jejich rodičům krásné léto.
Já bych se na závěr chtěla rozloučit a poděkovat za krásné roky prožité s hostěnickými dětmi, budu na ně ráda vzpomínat.
Jaroslava Hobíková, ředitelka MŠ

Z okolí
Modernizace filtrů v cementárně Mokré
Další krok ke zlepšení životního prostředí v okolí cementárny
Od letošního dubna má cementárna v Mokré zmodernizován druhý z obou
hlavních filtrů na provozu rotačních pecí, což významně napomůže k další minimalizaci emisí prachových částic a tím k poklesu prašnosti, zvýšení spolehlivosti provozu filtrů a přispěje k dalšímu zlepšování životního prostředí v okolí cementárny.
Modernizace odprašování pecních provozů byla zahájena v listopadu 2010
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2012
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na pecní lince č. 2 a tento filtr byl uveden do provozu v březnu 2011. Ve stejném
období byly zahájeny přípravné práce na identickém projektu na pecní lince č. 1
a v dubnu 2012 byl tento filtr uveden do provozu.
Předmětem obou projektů byla přeměna původních elektrofiltrů z r. 1986
na hadicové filtry, kdy se po demontáži vnitřního vybavení filtru (elektrod) zabudovala nová vestavba s 2500 ks filtračních hadic. Nové filtry jsou zakoupeny od italské společnosti Boldrocchi, která působí na trhu s čistící technikou již od r. 1909.
Tyto filtry se úspěšně řadí do skupiny BAT (best available technic), tedy nejlepších
dostupných technik. Investiční hodnota obou filtrů přesahuje částku 100 miliónů
korun.
Instalací filtrů se podařilo naplnit hlavní cíl - významně snížit emise pevných
látek do ovzduší, jejíž hodnota se snížila o cca 97 % a pohybuje se na samé hranici
měřitelnosti.

Emisní limit stanovený zákonem
Emisní hodnota původních elektrofiltrů
Emisní hodnota nových hadicových filtrů

mg/m3

celkový úlet v kg/hodinu

30
15–25
0,5–1

2,7–4,5
0,09–0,18

Ing. Rostislav Fianta
ředitel závodu Mokrá
12
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Liga vozíčkářů nabídne unikátní službu hendikepovaným
Samotě a nudě se každý rád v životě vyhne obloukem. Lidé se zdravotním postižením jsou ale často odkázáni na druhé, aby jim v boji proti těmto dvěma nepřátelům pomohli. Liga vozíčkářů připravila jedinečnou nabídku pro ty z nich, kteří chtějí čas trávit
ve společnosti, rozvíjet se, chtějí zažít něco zajímavého. Nové prostory od září otevírá
lidem se zdravotním postižením z Brna a okolí Centrum denních služeb.
V nových bezbariérových prostorách najdou od září zájemci nejen nové zážitky,
ale i individuální přístup. „Budeme se společně učit různým výtvarným technikám,
pracím s různými materiály, vyzkoušíme si relaxační cvičení i vzdělávací a tréninkové programy, můžeme uspořádat výlet za kulturou i za sportem, například se
naučíme pétanque nebo minigolf,“ popsala vedoucí programu Hana Svobodová.
Všechny aktivity jsou však dobrovolné, pokud by někdo raději pracoval na počítači
nebo se věnoval jiným činnostem, najde v centru podporu zrovna tak.
Vhodné je pravidelné docházení v určitém intervalu, který si každý může sám
zvolit – například tři dny v týdnu. A taky věk – klienti by měli být ve věku od 19 do
64 let. „V Brně a okolí se podobné služby vyskytují, většinou jsou však zaměřeny
na seniory, na mentálně postižené nebo duševně nemocné lidi. My chceme oslovit
především tělesně postižené, pro které zatím podobná možnost neexistuje,“ dodala Hana Svobodová. Centrum denních služeb ale uvítá i klienty s jiným postižením, je dobré se v tomto případě domluvit, zda se jedná pro konkrétního člověka
o vhodnou službu.
A proč se vlastně tento projekt takto rozšiřuje a nabízí moderní a krásné prostory v ulici Bzenecká na brněnských Vinohradech? Mnoho lidí nemá s kým trávit
čas, mnozí pečovatelé potřebují chvilku oddech a odpočinek. „Navíc chceme klienty naučit něco nového. Centrum denních služeb bude fungovat od 8.00 do 15.00
každý všední den,“ upřesnila vedoucí programu. Zájemci se můžou dozvědět víc
na webových stránkách Ligy vozíčkářů (www.ligavozic.cz), nebo se rovnou můžou
obrátit na Hanu Svobodovou (537 021 485, 777 010 335, hana.svobodova@ligavozic.cz).
Hana Svobodová, DiS.
vedoucí programu Centrum denních služeb

Rekonstrukce Kaprálova mlýna pokračuje
V údolí Říčky pokračuje rekonstrukce historického Kaprálova mlýna, který se
změní na moderní středisko ekologické výchovy. Středisko bude nabízet středním
školám školní pobytové programy a o víkendech bude sloužit jako zázemí pro
vzdělávání dobrovolníků dětských organizací.
Otevření Kaprálova mlýna je plánováno na sobotu 1. září. Na odpoledne stejnéHOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2012
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ho dne připravujeme Den otevřených dveří, kdy bude možné si nově opravenou
budovu celou prohlédnout. Podrobný program bude v srpnu zveřejněn na plakátech a na webu www.kapraluvmlyn.cz .
Junák Brno, který je investorem stavby, vydává také knihu Zdeny Kaprálové
s názvem „Zítra bude líp”. Životopisný román z kategorie oral-history líčí osudy rodiny Kaprálů zejména v období druhé světové války. Kniha nebude v běžné knižní
distribuci, zájemci si ji mohou zakoupit v Brně na Hybešové 20 ve dvorním traktu
- rámařství a prodejna výtvarných potřeb (otevřeno Po- Pá 9-12.30 a 14-18 hod),
ve Křtinách v prodejně pletené mody Altik Moravia, Křtiny (otevřeno Út, St, Pá 1012 a 15-17, So 10-13) a v Mokré ve Vinotéce za kapličkou - prodej stáčeného vína
a značkových moravských vín (otevřeno Po-Pá 15-20 a So 9-13). Výtěžek z prodeje
jde na podporu rekonstrukce stavby.
Rekonstrukce Kaprálova mlýna probíhá za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj, Státního fondu životního prostředí, Jihomoravského kraje, Statutárního města Brna, několika málo firemních dárců a veřejné sbírky s číslem účtu
52 55 52 /55 00, na který můžete přispět skautům také přispět. Děkujeme.
Ivo Brzobohatý

Z činnosti organizací
Poděkování „Hostěnickým Boubelkám” za holubické seniory
Vaše vystoupení bylo vynikajícím osvěžením pro naše seniory. Sezpívané celky
zaujaly svou precizností.
Důležitý je humor, který probudit u lidí, kteří často prožili složitý život, je náročné. Vašemu souboru se to v Holubicích podařilo.
Takže díky, přeji radost z další činnosti.
V úctě Bohumil Robeš,
kronikář obce
SDH HOSTĚNICE VÁS ZVE NA

PÁROVÉ HODY
které se konají v sobotu 25. srpna 2012
Průvod stárků obcí začíná ve 13 hodin
Večerní zábava se bude konatna hřišti NA PASTVISKÁCH od 20 hodin
Po celý den pro Vás bude hrát dechová kapela NENKOVJANKA
Vstupné 80 Kč
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Prasátko 2012
Rok se sešel s rokem a v půli dubna se pingpongový svět sešel znovu v Hostěnicích, aby tu pobavil přihlížející a naplnil chutí
vítězit každého z účastníků.
Tak jako každé jaro, soutěžilo se i letos ve čtyřhrách a to opět
i smíšených, což možná nepřidalo příliš kvalitě, ovšem o to víc
bylo na co koukat … 
Pověst tohoto turnaje zřejmě roste, jak jinak si totiž vysvětlit
pravidelně se zvyšující počet přihlášených, letos v sále U Stupárků hrálo 18 dvojic!
Roli předskokanů opět skvěle zvládli děti a tak mohly krátce po poledni propuknout toužebně očekávané boje, na něž se někteří jedinci pravidelně a poctivě
připravují, týden co týden. Ačkoli však jistě dali do všech zápasů celé srdce, museli
se sklonit před kvalitou zkušenějších.
S přibývajícím časem bylo jasné, že dosáhnout na finále mohou jen ti nejlepší a těmi tentokrát k nemalému smutku domácího publika nebyl ani jen částečně hostěnický hráč. Možná právě proto bylo možné zachovat si nestranný postoj
a vychutnat si opravdový krásný stolní tenis. Korunovat jsme tak nakonec mohli
šlapanickou dvojici Otakar Huml st. / Otakar Huml ml., která zvítězila nad dalším
rodinným párem Zdenek ROTREKL / Lukáš ROTREKL z Mokré.
Už teď se těšíme na podzimní „pinec“, to nás čeká již pátý ročník turnaje
ve dvouhrách.
Borek Srba

Den Země
Teplé letní počasí provázelo letošní vycházku po lese spojenou s luštěním kvízových otázek. Otázky byly náročné a mnozí rodiče se u nich zapotili. Překvapilo
nás, jak málo lidí zná nebo si nemohla vybavit historickou památku neležící v katastru obce Hostěnice, ale nacházející se v její blízkosti, která byla tajenkou. Samozřejmě! Vildenberk!!! I letos si všichni návštěvníci mohli opéct špekáček a počkat
na spálení dětmi donesených čarodějnic.
V loňském roce na naši akci nic nenavazovalo a lidé se brzy rozcházeli domů.
Většina z nich si posteskla, že už ani pálení čarodějnic není, jak bývalo. Toho se
zdravě „chytli“ hostěničtí muži – Petr Pavlíček, Petr Holub, Leoš Vintr, Radek Vintr,
kteří se společně domluvili, upravili prostor bufetu v lomu a nachystali točené nápoje, grilované maso a celý večer obsluhovali. Kromě této jejich soukromé aktivity,
nesmím zapomenout také na jejich pomoc našemu sdružení při chystání dřeva.
Ráda bych jim za to velmi poděkovala.
za o.s. Hosten Kateřina Halouzková
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2012
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Velikonoční setkání
Jako již tradičně jsme se setkali týden před Velikonocemi v sále restaurace U Stupárků. Úvod patřil našim
nejmenším dětem navštěvujícím MŠ
a kroužek flétny, které zazpívaly, zahrály a zatančily. Příjemným zpestřením bylo vystoupení děvčat z kroužku
Hip Hopu. Poté už se všichni pustili do
tvoření velikonočních dekorací. Návštěvníci, kteří vyčkali až do příchodu
cimbálové muziky Šmytec z Brna, určitě nelitovali. Mohli si spolu s nimi nejen zazpívat známé i ty méně známé
lidové písně, ale i zatančit. V přestávce
ještě předvedly své umění děti z hudebního sboru doplněné místními
skauty. Atmosféra setkání byla velmi
přátelská a pohodová a my, organizátoři, se již těšíme na další příjemné
setkání s Vámi.
za o.s. Hosten Kateřina Halouzková

Den dětí v Hostěnicích
V sobotu 2. června za krásného počasí jsme s našimi ratolestmi oslavili za hojné účasti Mezinárodní den dětí. Sešli jsme se v areálu u Čapků, odkud rodiny postupně vyrážely na trasu
lesem, aby splnily připravené úkoly. Po delší
procházce pak přišla dětem vhod malá projížďka
na koni a nechybělo ani
občerstvení u ohýnku.
Po splnění sportovních
disciplín každý účastník
obdržel dárek a usadil se
do prostoru jízdárny, kde
byl pro všechny návštěv16
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níky připraven bohatý doprovodný program. Mohli jsme zde zhlédnout několik
ukázek práce s koňmi a na závěr agility se psy.
Tuto akci pro Vás jako již každý rok pořádalo OS Spirála ve spolupráci s MS Horal
Hostěnice.
Za OS Spirála Renata Čapková

Celobrněnské skautské soutěže pro hostěnické Sviště
Druhé čtvrtletí kalendářního roku je již tradičně našlapané různými soutěžemi,
ve kterých skauti a skautky z Brna a okolí prokazují a vzájemně poměřují své dovednosti, zkušenosti, talent či um. Letos se v rozpětí dvou měsíců odehrály hned
čtyři soutěže, všechny s úspěšnou hostěnickou účastí.
Koncem března na děti čekala hudební soutěž s názvem Vozembouch. Děti
se pod vedením paní Halouzkové poctivě připravovaly a i díky pilnému tréninku sklidily nejenom mohutný potlesk plné Sýpky, ale také putovní cenu za první
místo ve čtrnáctičlenné kategorii do dvanácti let. Svišti tak zároveň překonali své
dosavadní nejlepší umístění z loňského roku, kdy skončili těsné druzí. Nahrávku
vystoupení si můžete poslechnout zde: http://vozembouch.skauting.cz/detsky-

vozembouch/21-rocnik-2012/audio
Druhou soutěží v pořadí byl tradiční Závod Vlčat a Světlušek, soutěž, která poměřuje zkušenosti, dovednosti a znalosti, které děti sbírají v průběhu svého skautského roku. V okresním kole hostěničtí Svišti skončili pátí z devíti a těsně proklouzli
do krajského kola. To se odehrálo koncem května v Krásensku u Jedovnic. V silné
konkurenci nejlepších skautských oddílů z celé jižní Moravy obsadili Hostěničtí
krásné osmé místo z osmnácti soutěžních hlídek.
Poslední soutěž byla opět z jiného soudku, jednalo se o sportovní turnaj
v ufobale. Ufobal je kolektivní hra hrající se s létajícím talířem kombinující prvky
házené, basketbalu a frisbee. Na turnaj v první červnový víkend dorazilo z hostěnického oddílu přesně 13 dětí,
které vytvořily hned dva
týmy. V osmičlenné konkurenci pak na konci slunného dne čněly na prvních
dvou místech právě sviští
mančafty, které po zásluze
převzaly pohár a další ceny.
Všechny trofeje a diplomy
ze zmíněných soutěží jsou
k vidění ve skautské klubovně v Hostěnicích.
Různé soutěže ovšem
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2012
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nebyly jedinou náplní hostěnických skautů. Ti nevynechali ani pravidelné schůzky,
během velikonočních prázdnin zavítali se zbytkem střediska na třídenní výlet do
Lipovce, začátkem června zase podnikli ekologickou schůzku a ulevili hostěnickému okolí od odpadků z lesa. A další akce přichází v zápětí. V půli června skauti
absolvovali náročný Triatlon, začátkem července se pak odeberou na dvoutýdenní
letní tábor na Vysočinu.
Pavel Kuba, Bris

Cvičení „BOSU“
Ráda bych Vás seznámila s tím, jak se místní sportovní nadšenci všech výkonnostních kategorií mohou aktivně zapojit do cvičení a zároveň bych chtěla pozvat
tímto i nové zájemce/kyně o cvičení.
Už rok a půl cvičíme s pomůckou bosu (nafukovací půl míč), která se nám velmi
osvědčila. Při pravidelném cvičení jsme dosáhly jak zlepšení tělesné kondice, tak
i úbytku na váze. Mrzí mě, že na počátku nás intenzivně chodilo deset i více, postupem času však vydržely pouze ty, které mají pevnou vůli. Ta je ale potřebná u každého cvičení. Není lehké po celém dni, kdy jste v práci nebo se staráte o malé děti,
odejít večer do cvičení a vyměnit odpočinek u televize za cvičení. Ale stojí to za to.
Nově cvičíme i v pondělí od 20.00 hod., jinak dále každý čtvrtek a neděli od
19.00 hod. Kromě pravidelného cvičení plánujeme wellness víkend ve Chvalovicích u Znojma, termín si upřesníme ve cvičení po společné domluvě. Ráda bych
18
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uskutečnila i cvičení u moře v září
tohoto roku, v Brele na Makarské
riviéře. Bohužel, většina žen, které chodí pravidelně a mají zájem
intenzivně cvičit, mají ještě malé
děti. Nicméně věřím, že se ještě
domluvíme a s pomocí babiček to
zvládneme.
Ráda bych poděkovala Kristýně Micouškové, že s úspěchem
převzala cvičení nejmladších dětí
a doufám, že od září rozšíříme
řady i v pátečním odpoledním
cvičení Hip Hopu s Kristýnou.
Jsem moc ráda, že se vytvořila
ta správná atmosféra při cvičení a budu se snažit, aby Vás cvičení i dál bavilo a bylo
pro Vás tím správným relaxem!
Nataša Plchová

Klub seniorů Hostěnice
Hostěničtí senioři se s uplynulým rokem rozloučili v Občanském centru
29.12.2011. Prostory Občanského centra se nám podařilo zcela zaplnit. Všem, co
přispěli ke zdárnému průběhu akce, bych chtěl dodatečně poděkovat.
V lednu letošního roku jsme se sešli 27. ledna. Tato schůzka byla zaměřena na volbu předsedy Klubu seniorů, který zajišťuje styk s veřejností a je pověřen zastupováním Klubu na veřejnosti. Po oficielní části schůzky následovala volná zábava.
V březnu jsme pořádali zábavu s Melodií. Již tradičně se naší
zábavy
zúčastňují
také senioři z okolních obcí. Sólo si zatancovala i paní Anna
Hervertová, která v té
době slavila životní jubileum. V dubnu jsme uskutečnili
brigádu „Na pomoc
upolínům“. HostěnicHOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2012
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ké Boubelky na pozvání OZ v Holubicích vystoupily se svým pásmem na setkání
holubických seniorů, kde měly velký ohlas.
Dne 28.4. jsme se zúčastnili zábavy pořádané velatickými seniory a oplatili jsme
jim tak jejich návštěvu v Hostěnicích. Velatičtí senioři zpestřili zábavu vystoupením
skupiny mažoretek, které předvedly působivé vystoupení.
Dne 4.5. přišli na setkání místních seniorů malí hostěničtí muzikanti a zpěváci, kteří pod vedením Mgr. Halouzkové předvedli přítomným seniorům své pásmo
písniček. I když soubor nebyl pro nemoc v plném počtu, získaly děti ocenění a jejich vedoucí uznání za obětavost od všech přítomných. Menší občerstvení, které
seniorky připravily, si děti plně zasloužily. Zdá se, že i v budoucnu si budou Hostěňáci rádi zpívat. Jejich vystoupení toho bylo velkým příslibem.
Ve zbývajícím čase I. pololetí máme připraveno několik vycházek a akcí v přírodě.
Na závěr bych chtěl připomenout, že rádi přizveme do svých řad všechny, kdo
jsou rádi veselí a chtějí občas zapomenout na starosti a problémy všedních dnů.
Za Klub seniorů Václav Dostál

Kroužek hry na flétnu
V letošním roce došlo k rozštěpení kroužku hry na flétny do dvou samostatných subjektů – hra na flétnu a hudební sbor. Hru na flétnu navštěvují děti od 5-ti
let, které zde získávají nejen základy hry na tento nástroj, ale i rytmické a pěvecké
dovednosti. Výuka je vedena velmi volně, protože tak malé děti nejsou schopny se
ve skupině soustředit jen na hru dobu delší než 15 minut.
Hudební sbor navštěvují starší děti, z nichž valná většina začínala se mnou již
před pěti lety s flétnami. Mnozí časem přidali k flétnám ještě další hudební nástroj
v ZUŠ. Zpočátku jsme vystupovali jen v Hostěnicích – vítání občánků, otevírání
klubovny, RC, OC, zpívání u vánočního stromu, velikonoční setkání. Postupně se
hudební úroveň dětí z kroužku fléten stále více vylepšovala.
V loňském roce jsme začali spolupracovat se skauty při přípravě na skautskou
pěveckou soutěž. Od letošního roku se název Kroužek hry na flétnu začal jevit jako
neadekvátní. Vždyť děti hlavně zpívají a k tomu hrají nejen na flétnu, ale i na akordeon, housle, klarinet, rytmické nástroje…Odtud tedy pojmenování hudební sbor,
jehož název zatím přebíráme z názvu skautské skupiny - Svišti, protože všichni členové sboru jsou zároveň i členy skautu.
Tento školní rok byl pro sbor velmi úspěšný, a to nejen vítězstvím ve skautské
pěvecké soutěži Vozembouch. V zimě jsme se víceméně úspěšně porvali s nástrahami počasí při zpívání u vánočního stromu (Hudebním nástrojům opravdu nesvědčí zima a vlhko.). V dubnu jsme se „blýskli“ na Výroční akademii Sokola – Líšeň
a na velikonočním setkání, v květnu zazpívali na setkání místních seniorů a některá
20
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další vystoupení nás ještě čekají. Je radost pracovat s takovými dětmi, i když, věřte,
to není někdy jednoduché.
I v příštím školním roce budou pracovat oba kroužky. Opět začneme s úplnými
začátečníky od pěti let ve hře na flétnu. Mírně pokročilí plynule přechází do hudebního sboru. Pokud by některé ze starších dětí mělo zájem se ke sboru přidat, může.
Není zde podmínka umění hrát na nástroj a kupodivu ani bezchybný zpěv. Jde nám
především o to, aby děti získaly k hudbě pozitivní vztah.
za o.s.Hosten Kateřina Halouzková

Jsme mezi Vámi
Vážení, dovolte, abychom Vám touto cestou představili občanské sdružení
Epona – podaná ruka handicapovaným, které provozuje svou činnost zaměřenou
na hipoterapii v jezdeckém areálu u Čapků. Naše sdružení je především organizací
dobrovolníků.
Občanské sdružení EPONA bylo založeno v srpnu 1999, do Hostěnic jsme přesunuli provoz hipoterapie z Brna v roce 2007. Hledali jsme vhodné zázemí a finančně
únosné služby spojené s ustájením pro koně a naši činnost. V jezdeckém areálu
u Čapků nám maximálně vycházejí vstříc, Renata Čapková se stala jednou z našich
spolupracovnic a do akcí se zapojuje během let mnoho Hostěničáků. Cítíme se zde
my, naši koně i děti jako doma – vítaní a akceptovaní.
Hlavní náplní činnosti sdružení je poskytování hiporehabilitace jako doplněk
komplexní rehabilitační péče o osoby
s tělesným, mentálním
a smyslovým postižením. Hiporehabilitace
poskytovaná v o. s.
Epona využívá vedle
přímého vlivu na pohybový aparát i postupů psycho-sociálního působení koní
a atypického prostředí
jezdecké stáje. Hipoterapie představuje
účinný nástroj, jak
zmírnit důsledky a dopady postižení na děti
a jak uvolnit bariéry
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2012
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prostoru. Pro mnoho handicapovaných dětí znamená svezení na koni ojedinělou
možnost volného pohybu v prostoru. Atraktivita hiporehabilitace spočívá v tom, že
se vymyká dosavadním zkušenostem dětí s terapií ve zdravotnických nebo i sociálních zařízení. Terapie probíhá v kontextu pozitivního citového vztahu mezi dítětem
a koněm a dovolí často terapeutům stát v pozadí, vlastní korekci provádí kůň a tak
se pro mnoho dětí stává kůň terapeutem i přítelem zároveň. V rámci hipoterapie
můžeme maximálně využít to, co kůň nabízí – pohyb v prostoru, emoce a citový
kontakt. Děti si mnohdy ani neuvědomují, jak náročným cvičením pro ně je adaptovat se na pohyb hřbetu koně, protože vše probíhá většinou s radostí, mimo jakýkoliv rehabilitační stůl, ale v přírodě a „na koni“. Navíc se za touto aktivitou skrývá
velmi důležitý integrační přínos, protože v jezdeckém areálu se setkávají a poznávají postižené děti i jejich zdraví vrstevníci, spojují je společní přátelé – koně a péče
o ně. Společné zážitky pak pomáhají bořit sociální bariéry. Proto se také o.s Epona
snažíme rozvíjet společenský život rodin s postiženými dětmi, pořádáme akce kulturního a sportovního charakteru nebo letní pobytové tábory. V poslední době
jsme rozšířili naši činnost o voltižní družstvo, kam docházejí nejen postižené děti,
ale tým doplňuje i řada hostěnických dětí.
Handicapovaní lidé se ve svém životě setkávají s mnoha bariérami, ne vždy architektonické bariéry představují ty nejtěžší v jejich životě. Setkávají se s neporozuměním, s nepochopením, protože veřejnost se nenaučila s takto postiženými
osobami jednat a přijímat je ve svém středu. Jsme rádi, že jsme v Hostěnicích našli
nejen vhodné zázemí pro koně, kteří se věnují náročné práci v terapii postižených
lidí, ale i pozitivní lidské zázemí a pochopení.
Ing. Vanda Casková
předsedkyně o.s. Epona Brno

Letní výlety
V loňském roce Vám byly nabízeny výlety na více či méně atraktivní místa pravidelně každý týden. Bohužel nebyly tak hojně využívány. V letošním roce proto nabízíme možnost vyrazit na výlet pouze 1x za měsíc, a to na konci července
a ve druhé půlce měsíce srpna. A jaké že to výlety budou? Jedním z nich je procházka po Stezce zdraví z Brna-Mokré Hory do Lelekovic. Trasa měří necelých 6 km
a je vhodná nejen pro pěší turistiku, ale menší děti mohou jet i na odrážedlech
či kolech. Také druhý výlet je spíše sportovně zaměřen. Jedná se o projití, projetí
na kolečkových bruslích nebo kolech po stezce vedoucí ze středu města k soutoku
Svratky a Svitavy (s možností zastávky na hřišti za Olympií).
Veškeré podrobnější informace stejně jako upřesnění termínů můžete během
prázdnin získat u Jitky Vaňáčkové nebo Katky Halouzkové, na webových stránkách
o.s. Hosten či ve vývěsce obecního úřadu. Zároveň prosíme všechny zájemce o výlet, aby se nám nahlásili dopředu, abychom s nimi mohli počítat.
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Dešťové srážky v Hostěnicích
V posledním období se stává déšť a voda vůbec často diskutovaným problémem. Sledováním dešťových srážek se zabývám cca od r. 1975. Srážky kolísají nejen
v jednotlivých měsících, ale i srážky celoroční doznávají značných výkyvů.
Největší celoroční srážky jsem zaznamenal v roce 1981 a to 697 mm/m2 (tj. 697
litrů na m2), dále pak např. v roce l985, kdy to bylo 677 mm/m2. Naopak „suché roky“
byly v roce 1976 se srážkami jen 430 mm/m2 nebo v roce 1978 jen 423 mm/m2. Celoroční průměrné srážky např. za 10 let (1980 -1990) byly 585 mm/m2.
Srážky z posledních let ukazují spíše na kolísání celoročních srážek, než na nějaký trvalý vývoj k suchému období. V roce 2006 to bylo 426 mm/m2, v roce 2007
– 523 mm, v roce 2008 – 533 mm, 2009 pak 627 mm a v roce 2010 dokonce 647 mm/
m2. V loňském roce to bylo pouhých 394 mm/m2, což je za sledované období nejméně. Následovala zima bez sněhu a velmi suché jaro, takže se nutně muselo toto
období odrazit i v našich studnách. Lze jen doufat, že sucho nebude trvat dlouho
a srážky se nám brzy vrátí do normálu.
Václav Dostál

Hostěnické vzpomínání
Historie Sokola Hostěnice
V letošním roce uplynulo 150 let od založení Sokola. Kulaté jubileum vybízí
k připomenutí této události. Dne 16. 2. 1862 se konala v Praze ustavující valná hromada, které se zúčastnilo 75 zakládajících členů, převážně význačných osobností
kulturního a veřejného života té doby. Prvním starostou byl zvolen Jindřich Vágner,
náčelníkem Miroslav Tyrš.
Tyrš byl autorem stanovených sokolských zásad: „Síla a mužnost, vytrvalost, láska k vlasti, kázeň a bratrský vztah členů“. Nejen ve městech, ale postupně i na vesnicích se organizace Sokola staly jedním z pilířů kulturních akcí, vzdělávání a vlastenectví. Během své existence byl Sokol čtyřikrát zakázán v souvislosti s válečnými
událostmi či totalitním režimem.
V Hostěnicích byl Sokol založen 1. 1. 1911, kdy se na ustavující valné hromadě
sloučil s dříve vzniklým čtenářským spolkem „Metoděj“. Prvním starostou hostěnického Sokola byl zvolen Josef Řičánek (č. 8) a při svém vzniku měl bez dorostu
42 členů. Hned po svém založení hýřil Sokol nebývalou aktivitou. Hned v únoru
t. r. byly zakoupeny bradla, na které Sokolům půjčil peníze tehdejší hostinský Ant.
Řičánek. Začalo pravidelné cvičení mužů, žen i dorostu. Připravovaly se různé cvičební sestavy pro veřejná vystoupení, které se konaly nejen v naší obci, ale i v obcích okolních. Nacvičovala se divadelní představení, konaly se přednášky a besedy
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2012
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s nejrůznějším zaměřením. Důraz byl kladen na výchovu a práci s mladou generací.
Činnost organizace však netrvala dlouho. V r. 1914 vypukla 1. sv.válka a řada
mladých byla povolána do armády. V „Knize protokolů“ je tento záznam: „Dnes,
v pondělí 26. 10. 1914 odchází statisíce mladých, zdravých mužů ve věku 20, 21 a 22
let. Přejme všem, kteří nás dnes opouštějí šťastnou cestu, ale hlavně brzký a radostný návrat. Místostarosta Kousal.“
Ne všichni se bohužel vrátili a ne všichni ve zdraví. Válka trvala déle, než byly
první optimistické předpoklady.
Po válce pak Sokol obnovil svou činnost již v lednu 1919. Starostou byl opět
zvolen Josef Řičánek a už v červnu 1920 se v Hostěnicích koná veřejné okrskové
cvičení. V průvodu procházejícím obcí bylo zastoupeno 14 jednot. Zúčastnilo se
ho 80 žaček, 120 žáků, 110 dorostenců, 50 žen a 70 mužů, tedy téměř 500 cvičenců.
Sokol v Hostěnicích měl na cvičení pronajatu místnost v pohostinství Vladimíra Doseděla, později v sále „U Kučerů“. V roce 1928 zakoupil Sokol od knížete zalesněný
pozemek v západní části obce cca 50a za 0,40 Kč za m2. Peníze na pozemek si
Sokol vypůjčil od fin.ústavu v Pozořicích. Po odklizení dřeva z pozemku začalo pro
členy Sokola dlouhé období brigád zaměřených na úklid a terénní práce. Přesto
aktivita členů neochabovala ani na jiných směrech činnosti. Téměř každoročně se
konalo veřejné cvičení, kde řada šikovných cvičenců předváděla své umění na bradlech či na hrazdě. V tomto směru vynikal Josef Šedý, Emil Mazel, i další. Sokol také
pořádal turnaje např. v odbíjené, stolním tenise, pořádal hody (zpravidla Václavské)
a několik zábav do roka. Oblíbené byly i tzv. výlety do okolí.
V knize protokolů se také dochoval doslovný záznam slibu nově přijímaných
členů, který starosta přečetl a noví členové pak slib potvrdili slavnostním „Slibuji“
a podáním ruky starostovi. Znění slibu: „Slibujete na své dobré jméno, na svou čest,
že po poučení o věci sokolské chcete zůstat v našich řadách, že chcete spolupracovati k uskutečňování všech sokolských cílů? Slibujete, že se dobrovolně podřídíte
všem ustanovením a řádům, které byly vydány? Chcete, aby jméno Sokol označovalo člověka mravného, souladně vypěstěného, povahy ucelené, neoblomné
a spravedlivé?“ Po přečtení textu následoval slib.
Druhou světovou válkou byla činnost Sokola opět v celostátním měřítku zastavena. V době okupace bylo 1212 členů Sokola popraveno a další pozavíráni. Brzy
po válce se Sokol opět přihlásil k životu a už v r. 1946 uskutečnil první poválečný
slet. O činnosti Sokola v Hostěnicích po válce není mnoho dokladů, i když podle
pamětníků činnost vyvíjel a několik členek se zúčastnilo i celostátních sletů v Praze. Po roce 1948 byl Sokol „zahrnut“ do jednotné tělovýchovné organizace. V r.
1952 vznikl při TJ Sokol v Hostěnicích odbor ledního hokeje. Začínalo se na hřišti
pod Motalovým. Po r. 1970 bylo na sokolském hřišti svépomocně vybudováno kluziště vč. mantinelů, později i osvětlení a kabiny. Vše bylo budováno brigádnicky
a množství hodin hokejových příznivců snad nelze ani vyčíslit. Mnozí přispívali nejen prací, ale i materiálem. Myslím, že tehdejší nadšení mladých si nezadalo s elánem prvorepublikových Sokolů. Řadu roků se pak hrával hokej po dobu příznivého
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počasí někdy s větším, jindy s menším úspěchem. Celkově už se však Sokol nemohl
svým rozsahem aktivit s předválečným Sokolem srovnávat. Po r. 1989 měl Sokol
nakročeno k obnovení činnosti. Započalo cvičení žen v tělocvičně mateřské školky, vznikl oddíl malé kopané, obec pomohla se základním vybavením posilovny,
vznikla nová členská základna. Přestože řada aktivit od té doby trvá, hraje se pravidelně stolní tenis, cvičí ženy i děti, sama organizace Sokola dlouho nepřežila a dnes
se už jen připomíná na internetových obecních stránkách.
Václav Dostál, kronikář obce

Z farnosti
Vydat se za hledáním
Zvláštním jevem naší moderní civilizace je návrat kočovného prvku do našeho
způsobu života - každý víkend míří dlouhé plechové kolony z měst a v neděli
večer zase táhnou zpátky po zoufale ucpaných silnicích. Když začnou prázdniny,
promění se tyto pohybující se proudy v opravdové stěhování národů, zdá se, jako
by na cestách byli snad všichni. Silnice se tak staly nejčastějším místem poby tu lidí
v takzvaných velmi rozvinutých zemích a investice, které se do nich vkládají, jsou
výrazem duševního rozpoložení neklidného pocestného, který nenachází stání.
Nabízí se otázka: Co je důvodem takového jednání? Zjevně se lidé ve svých
bytech necítí opravdu doma, mnozí opouštějí svůj příbytek ihned a tak často, jak
to jen lze. Spíše je pro ně vyjádřením vězení všedního dne než symbolem ukrytí
a bezpečí, v němž by člověk chtěl zůstat. Proto lze asi říct: V tomto útěku na kolech
se skrývá protest vůči tlakům světa práce a touha po svobodě, dálce, touha
po něčem zcela jiném, v čem by teprve člověk mohl být tvořivý a mohl svobodně
objevovat sebe sama.
V tomto pravidelném stěhování národů industriální společnosti vychází najevo
něco hlubokého o člověku a jeho podstatě. Člověk se ve svém majetku nemůže nikdy
zabydlet úplně. Je hnán neklidem, který si žádá více a něco vyššího. Hledá svobodu,
která sahá za hranice občanských svobod a jejich naplňování.
Nevnímáme zde přece jen něco z pravdy biblických slov, která člověka označují
na tomto světě jen jako poutníka, a tím vyjadřují, že v tomto světě nikdy nemůže
nalézt trvalý domov? Nepoznáváme zde něco z onoho neklidu srdce, které nenajde
pokoj, dokud se nedotkne Boha, jak o tom hovoří svatý Augustin? Kočovníkovi
dneška snad auto připadá jako výraz jeho svobody a nezávislosti. Ale dává člověku
opravdu jeho samostatnost a svobodu, nebo jej znovu a znovu vtlačuje do zácpy,
kterou tvoří ti, kteří už krouží v prázdnotě?
Tak by se naše prázdninové zvyklosti mohly stát podnětem, abychom zase
jednou o sobě samých pořádně popřemýšleli a odvážili se hledat více a hlouběji,
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2012
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než tomu obvykle bývá. Není teprve toto skutečná cesta, která člověka odpoutává,
není právě toto ono opravdové vykročení z těsnosti všedního dne? Vydat se hledat
to, co je věčné, hledat Boží tvář, a tím překračovat všechny hranice pozemského.
A není tomu třeba tak, že teprve tehdy k nám přichází skutečná svoboda a pocit
domova?
(podle úvahy Jos. Ratzingera)
Milí přátelé,
krásné léto, krásnou dovolenou a mnohá obohacující setkání.
P. Jan Nekuda, farář

Přehled akcí
Červenec
• 5.7. – Den Otců – výlet pro tatínky a dědečky s ratolestmi pořádá SDH
Hostěnice
• 28.7. - Pytlácká noc – Myslivecký spolek Horal pořádá tentokrát Pytláckou noc
i s odpoledním programem pro děti a dospělé. Večerní zábava se skupinou
Žízeň od 20.00 hod. s možností zakoupení zvěřiny.
• 29. 7. – Mše u kaple sv. Anny
• Nohejbalový turnaj – termín bude upřesněn

Srpen
• 25. 8. – Párové hody

Září
• 9. 9. – Kola dokola – o.s. Hosten pořádá již tradiční cyklistické zápolení pro
děti a dospělé (i pro odrážedla, koloběžky, kolečkové brusle)
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H O S T Ě N I C K É S TÁ R K Y V Á S Z V O U N A

které se konají dne 23. června 2012 pod záštitou obce Hostěnice
Ve 13.30 hodin začíná průvod stárek obcí
Večerní zábava se koná v sále hostince U Stupárků od 20 hodin
Po celý den pro Vás bude hrát dechová hudba Voděnka z Kozlan
Připravena bohatá tombola
Vstupné: 80 Kč
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Členové Sokola
po veřejném
vystoupení

Děvčata Sokolky r. 1930

Mladí hostěničtí
Sokoli r. 1927

Členové hostěnického Sokola na původním sokolském hřišti r. 1938
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