HOSTċNICKÝ
ZPRAVODAJ
1/2012
informace • kultura • zábava

TěI KRÁLOVÉ

VÍTÁNÍ OBýÁNKģ

MAŠKARNÍ PLES

SKAUTI

Silvestrovský bČh do vrchu

Setkání u vánoþního stromu

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
když píši tyto řádky, venku je sice pošmourno, ale podle předpovědi má být
už za pár dní jaro. Přeji nám všem, ať nás sluníčko dobije po zimě energií a dobrou
náladou.
Děkuji Vám všem, kteří jste si na zimu zabezpečili šachty proti zamrznutí
a nezůstali lhostejní ke svému okolí. Také bych chtěla poděkovat těm z Vás, kteří si
vzorně zametáte písek před domy a pomáháte nám tak při úklidu obce po zimní
údržbě komunikací.
Co nás v nejbližší době čeká? Začneme s rozšiřováním kanalizace ve dvou
lokalitách, a to Na Kopečku a Gandia. V lokalitě před restaurací U Stupárků dojde
k posílení stávající kanalizace z důvodu snahy řešit hydrodynamické problémy
v krizovém místě soutoku vod při přívalových deštích. Během realizace stavby
dojde jistě k malým nepříjemnostem, zejména ve smyslu znečištění obce a omezení
dopravy. Budeme se snažit o to, aby průběh stavby byl co nejméně obtěžující,
nicméně bych Vás ráda poprosila o trpělivost a shovívavost.
Dále probíhá úprava územního plánu podle § 188 stavebního zákona, abychom
dostáli zákonným povinnostem na digitalizaci územního plánu. Tato úprava by
snad měla být hotova do konce tohoto roku.
V plánu zastupitelstva pro tento rok je dále obnovení některých prvků
na dětských hřištích, nutná oprava oken v mateřské škole a posílení spojů IDS.
To vše se nám bude samozřejmě mnohem lépe realizovat, pokud dosáhneme
na dotační tituly, o které jsme již požádali.
Dále jednáme s Lesy ČR o opravě fasády kaple sv. Anny a úpravě jejího okolí.
Zdá se, že tento rok by k tomu mohlo již dojít.
V návaznosti na novelu § 166 školského zákona vypíše v průběhu měsíce března
obec Hostěnice konkurz na pozici ředitel/ředitelka MŠ.
A co se událo od začátku tohoto roku? Na obecním úřadě byl proveden
konečný audit hospodaření obce za rok 2011 a bylo shledáno, že nebyly zjištěny
chyby a nedostatky. Postupně je dovybavována kuchyňka v Občanském centru.
V průběhu měsíce února došlo ke třem poruchám na vodovodu, ve dvou
případech to bylo na přípojkách majitelů objektů, v jednom pak na hlavním řadu.
Díky pozorným sousedům jsme pak mohli rychle zareagovat a přivolat majitele
k nápravě. Tímto jim děkuji.
Jsem velmi ráda, že společenský a komunitní život v obci stále funguje. Děkuji
všem spolkům a sdružením za jejich dobrovolnou činnost, ať již při pořádání
různých akcí nebo při přípravě kluziště pro nás všechny. Pokud chceme žít
v příjemné venkovské atmosféře, je potřeba udělat čas od času něco nezištně a jen
pro dobro věci. Čím více nás bude takto smýšlet, tím lépe se nám bude společně žít
v tak pěkné vesnici, jako jsou Hostěnice.
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Přichází období, které je náročné na spotřebu vody. Letošní rok je navíc
obzvláště suchým. Naše obec je zásobována vlastními vrty a studnami, je tedy
v zájmu nás všech s vodou hospodařit úsporně a rozvážně. Prosím Vás opět, stejně
tak jako vloni, o rozumné nakládání s pitnou vodou. Pokusme se zalévat zahrádky
užitkovou vodou, napouštět bazény postupně a ne v krizových víkendových
dnech, apod. Předem Vám za spolupráci děkuji.
Přeji Vám slunečné jarní dny a dobrou náladu.
Mgr. Eva Karásková, starostka obce

Rozhovor se zastupitelem panem Vladimírem Hodaněm
1. Víme, že jste hostěnický rodák. Co se tady, podle Vás, nejvíce změnilo
od dob Vašeho dětství?
Co se v Hostěnicích změnilo? Odpovědět na tuto otázku stručně asi nejde.
Hostěnice se hlavně rozrostly. Dřív se znal každý s každým, dnes už to neplatí a to
je podle mně největší změna.
2. Proč jste vstoupil do sboru dobrovolných hasičů?
V mém dětství byli mladí hasiči v Hostěnicích jediným zájmovým kroužkem,
ve kterém se dalo zažít nějaké dobrodružství. Později pochopíte, že hasiči hlavně
pomáhají ostatním v nesnázích. A jako vedlejší činnost se starají o kulturní život
v obci.
3. Jaký byl Váš nejzajímavější hasičský zásah?
Hasičské zásahy se dají těžko dělit na zajímavé a nezajímavé, většinou se jedná
o nějakou životní tragédii. Ale teď jsem si vzpomněl na zajímavý zásah, když jsme
sundávali v Hostěnicích ze střechy rodinného domu malého medvěda.
4. Co děláte rád ve volném čase?
Ve volném čase kutím, chodím na houby, čtu, luštím křížovky a začal jsem
pracovat na zahradě.
5. Co nejraději vaříte a komu?
Vaření patří mezi moji oblíbenou činnost. Vařím rád i při každoročním táboření
na Říčkách.
6. Co jste dělal před tím, než jste se stal zastupitelem?
Dělat zastupitele je dobrovolná činnost. Velkou část svého života jsem jezdil se
sanitkou a přitom se zažily zajímavé situace.
7. Kam byste odjel na dva roky prázdnin?
Na cestu kolem světa. Cestování bez cestovek to je krása.
8. Jaká je vaše nejoblíbenější kapela?
Moje nejoblíbenější kapela je samozřejmě nejlepší kapela z Hostěnic, skupina
ŽÍZEŇ.
Tentokrát se ptaly Anetka Ungerová a Majda Karásková
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Rozpočet na rok 2012
PŘÍJMY
paragraf položka
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1335
1337
1341
1343
1344
1345
1361
1511
4112
2119
2310
2321
3314
3341
3349
3412
3421
3613
3639
3722
3725
3727
6171
6310

8113
8115

název
částka
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
920 000
Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti
90 000
Daň z příjmů fyz. osob z kapitál výnosů
96 000
Daň z příjmů právnických osob
950 000
Daň z příjmů právnických osob za obce
100 000
Daň z přidané hodnoty
2 200 000
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
30 000
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
360 000
Poplatek ze psů
15 000
Poplatek za využívání veřejného protranství
2 000
Poplatek ze vstupného
3 000
Poplatek z ubytovací kapacity
6 000
Správní poplatky
10 000
Daň z nemovitostí
600 000
Souhrnný fin. vztah ze SR
191 700
Daně a poplatky celkem
5 573 700
Záležitosti těžebního průmyslu
300 000
Pitná voda
500 000
Odvádění a čištění odpadních vod
630 000
Činnosti knihovnické
1 000
Rozhlas a televize
1 000
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
5 000
Sportovní zařízení v majetku obce
2 000
Využití volného času dětí a mládeže
5 000
Nebytové hospodářství
54 000
Komunální služby a územní rozvoj
40 000
Sběr a svoz komunálních odpadů
3 000
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
4 000
Prevence vzniku odpadů
3 000
Činnost místní správy
5 000
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
10 000
Nedaňové příjmy celkem
1 563 000
Financování
Kontokorentní úvěr ČS a.s.
300 000
Neinvestiční dotace pro JSDH
60 000
CELKEM PŘÍJMY
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7 496 700
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VÝDAJE
paragraf položka
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
6409

8114
8124
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název
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
Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem
Financování
Kontokorentní úvěr ČS a.s.
Splátky úvěrů ČS a.s.

částka
70 000
50 100
400 000
1 575 500
47 000
460 000
340 000
13 000
3 000
5 000
48 000
40 000
25 000
80 000
100 000
3 000
150 000
20 000
108 000
10 000
450 000
61 000
5 000
5 000
160 000
650 600
1 284 100
120 000
27 600
200 000
3 200
0
6 514 100

CELKEM VÝDAJE

7 496 700

300 000
682 600
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Informace obce a obecního úřadu
Komentovaný výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce
Hostěnice konaného dne 20. 12. 2011
Přijatá usnesení:
usnesení č.101/2011
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 9/2011 pana
Ing. Václava Čapku a pana Ing. Bořivoje Srbu, zapisovatelku zápisu paní Růženu
Debnárovou.
usnesení č. 102/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.
usnesení č. 103/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2011 (viz. příloha č. 3)
usnesení č. 104/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Hostěnice na rok 2012 v celkové
výši 7.496.700 Kč. (viz. příloha č. 4)
- Zastupitelstvo obce sestavilo rozpočet na rok 2012, který odráží přijatý plán
priorit pro rok 2012, na kterém se zastupitelé dohodli. Rozpočet je vyrovnaný.
Největší investiční akcí bude v roce 2012 rozšíření kanalizační sítě ve dvou
nezasíťovaných lokalitách a posílení kanalizace v lokalitě u restaurace U Stupárků.
usnesení č. 105/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtový výhled obce Hostěnice na období
2013 – 2015 (viz. příloha č. 5)
- V rozpočtovém výhledu se nepočítá s navýšení příjmů obce v dalších letech.
usnesení č. 106/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet PO MŠ Hostěnice na rok 2012 (viz.
příloha č. 6).
usnesení č. 107/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje „Odpisový plán dlouhodobého majetku obce
Hostěnice“.
- V roce 2011 proběhlo dooprávkování majetku obce. Od roku 2012 začíná obec
na základě nové zákonné úpravy odepisovat dlouhodobý majetek.
usnesení č. 108/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu VIVO Connection spol. s r.o, která bude od
1.1.2012 provozovat v naší obci televizní kabelový rozvod, schvaluje roční nájemné
ve výši 1 Kč včetně DPH. Firma zajistí minimální programovou nabídku v maximální
ceně 90 Kč včetně DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku obce.
- Na základě výběrového řízení byla vybrána tato firma k provozování místní
kabelové televize.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2012
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usnesení č. 109/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod majetku od mikroregionu
Rokytnice do majetku obce Hostěnice v celkové výši 126 064,50 Kč.
usnesení č. 110/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje roční nájemné za část pozemku p.č. 3/2 v k.ú.
Hostěnice, který slouží jako parkovací plocha ve výši 2000 Kč.

Komentovaný výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce
Hostěnice konaného dne 31. 1. 2012
Přijatá usnesení:
usnesení č. 1/2012
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu č. 1/2012 pana
Ing. Bořivoje Srbu a pana Vladimíra Hodaně, zapisovatelku zápisu paní Růženu
Debnárovou.
usnesení č. 2/2012
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání č. 1/2012 .
unesení č. 3/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr vybudování „Kabelové trasy Mokrá Hostěnice“ na pozemcích, které jsou v majetku obce Hostěnice a požaduje uzavření
smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na tyto pozemky
s firmou VIVO Connection spol. s r.o.
- Firma VIVO Connection spol. s r.o. předložila záměr přivést do Hostěnic optické
vlákno, na kterém by v případě realizace provozovala kabelovou televizi a internet.
usnesení č. 4/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2011 (viz. příloha č. 3)
usnesení č. 5/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje „Zápis o výsledku celkové inventarizace majetku
obce Hostěnice podle stavu ke dni 31.12.2011“. Nebyly zjištěny manka ani škody.
(viz. příloha č.4)
- Inventarizační komise provedly inventuru majetku obce Hostěnice a neshledaly
žádné škody.
usnesení č. 6/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje výši cestovních náhrad na rok 2012 dle § 189
odst.1, zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce (viz. příloha č. 5)
- Zastupitelstvo schválilo nejnižší možnou zákonnou výši cestovních náhrad.
usnesení č. 7/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje vodné na období od 1.1.2012 do 31.12.2012
ve výši 24 Kč bez DPH za 1m3 pitné vody.
6
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- Vodné pro rok 2012 bylo schváleno ve stejné výši jako v roce 2011 bez DPH.
Jeho celková výše bude navýšena o stávající DPH, které je v současné době 14%.
usnesení č. 8/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje výši vodného za rok 50Kč včetně sazby DPH
(stanovené zákonem pro daný rok) na jeden rekreační objekt.
usnesení č. 9/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje stočné na rok 2012 ve výši 1000 Kč včetně DPH
za osobu a rok.
- Výše stočného zůstává stejná jako v roce 2011.
usnesení č. 10/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje jednorázovou roční odměnu pro pana Václava
Dostála, který vede obecní kroniku ve výši 3000 Kč.
usnesení č. 11/2012
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem obecních pozemků majitelům
rekreačních objektů v části obce Pastviska a pověřuje starostku obce k jednání
s majiteli o vyjasnění velikosti pozemků a uzavření nájemních smluv.
- Na základě žádostí některých majitelů rekreačních objektů v katastru obce
o odkup obecních pozemků pod zastavěnými objekty, zastupitelé projednali
zájem obce o odprodání pozemků. Dohodli se, že v zájmu obce není odprodávat
pozemky v této lokalitě majitelům rekreačních objektů.
usnesení č. 12 /2012
Zastupitelstvo obce schvaluje k záměru novostavby RD na pozemku p.č. 114/23,
k.ú. Hostěnice výjimku z regulativů Urbanistické studie lokality Pod silnicí na sklon
střechy.
- Na základě posouzení projektu novostavby stavební komisí obce Hostěnice
přijalo zastupitelstvo výjimku z regulativů o sklonu střechy.
Eva Karásková, starostka

Místní poplatky za rok 2012
• Místní poplatek ze psů – upravuje OZV č. 1/2005
Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do
30 dnů. Jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech je poplatník povinen ohlásit
také do 30 dnů.
Sazba poplatku činí ročně :
a) Za prvního psa - 100 Kč
b) Za druhého psa a každého dalšího psa téhož držitele - 200 Kč
Splatnost poplatku: do 1. dubna
Při bezhotovostní platbě na účet č. 1347844389/0800 uveďte VS 1341 + č.
p. Vašeho RD (např. pro RD č. 1 - VS 1341001)
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2012
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• Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění a odstraňování komunálních odpadů – upravuje OZV č. 1/2009
Sazba poplatku činí:
1) 500 Kč za osobu a rok ( u osob s trvalým pobytem v obci )
2) 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 poplatník povinen ohlásit
také do 30 dnů.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) poplatníci, kteří prokazatelně dlouhodobě /déle než devět měsíců/ pracují
nebo studují mimo území ČR
b) osoby s adresou TP v sídle ohlašovny OÚ Hostěnice
Splatnost poplatku: do 30. dubna
Při bezhotovostní platbě na účet č. 1347844389/0800 uveďte VS 1337 + č.p.
Vašeho RD (např. pro RD č. 1 - VS 1337001)
Majitelé rekreačních objektů – VS 3722 + č.e (např. u č.e. 1 – VS 3722001)

• Příspěvek za užívání sportoviště Pastviska, tělocvičny v MŠ, Občanského
centra a RC Broučci
Příspěvek byl stanoven na 200 Kč za osobu a kalendářní rok, osvobozeni jsou
občané mladší 18-ti let.
Příspěvek je možné uhradit v kanceláři obecního úřadu nebo převodem na účet
č. 1347844389/0800, VS 3639 + č.p. Po uhrazení příspěvku Vám bude vystavena
průkazka.

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 a u čistírny odpadních vod.
Ostatní odpady je možné uložit v areálu ČOV každý lichý týden v sobotu nebo
dle domluvy na tel.č. 731 186 498 v době od 9.00 do 11.00 hodin.
Číslo
položky
01
02
03
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Název odpadu
Objemný komunální
odpad
Šrot
Elektrozařízení
v kompletním stavu

Cena pro
občana Hostěnic
zdarma (v případě většího
objemu zpoplatněno)
zdarma
zdarma

Cena pro
podnikatele
neodebírá se
zdarma
zdarma

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2012

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!!!!
Termín sběru a svozu nebezpečného odpadu
12.4.

Hostěnice ČOV Hostěnice

15:55-16:15

Děkujeme Vám, že třídíte odpad a ukládáte ho na místa k tomu určená.

Vodné a stočné 2012
Pro rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 31.1.2012 cenu
za odběr pitné vody a vypouštění odpadních vod. Vodné na období od 1.1.2012
do 31.12.2012 je stanoveno ve výši 24,- Kč bez DPH. Vzhledem k navýšení dolní
hranice DPH na 14 %, dochází ke zvýšení ceny na 27,36 Kč za 1m³ včetně DPH. Cena
stočného zůstává stejná ve výši 1000,- Kč za osobu a rok včetně DPH 14 %.
Upozorňujeme, že povinnost platit stočné mají i osoby, které na území obce
bydlí a nemají zde trvalý pobyt. Stočné budeme vybírat od 1.7.2012, splatnost je
do 30.9.2012.

Nové občanské průkazy
V rámci naplnění požadavků zákona o občanských průkazech je od 1.1.2012
vydáván nový občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem nebo bez čipu. Je vyroben ve formě plastové karty o rozměru
54 x 85,6 mm (velikost platební karty), má gravírovanou černobílou fotografii
a podpis držitele. Jméno, příjmení a číslo dokladu jsou provedeny taktilním
gravírováním (lze poznat hmatem). Oba občanské průkazy jsou vzhledově stejné,
liší se pouze tím, že na zadní straně je umístěn kontaktní elektronický čip, kde
lze nahrát elektronický podpis. Nově patří mezi volitelné údaje rodinný stav,
registrované partnerství a titul. Od 1.1.2017 bude volitelným údajem také trvalý
pobyt. Nově je řešeno i zkracování dlouhých jmen a příjmení, pokud se nevejdou
na přední stranu dokladu. Nelze-li zapsat druhé jméno, zapíše se první jméno
uvedené v rodném listě a místo druhého jména se zapíše první písmeno s tečkou.
Obdobně se postupuje v případě zápisu složeného příjmení. Nezkrácená podoba
jména a příjmení se zapisuje do rubriky na druhé straně dokladu. Správní poplatek
se neplatí, pokud je občanský průkaz vydáván z důvodu změny zapsaných údajů.
Bezplatné je i vydání prvního občanského průkazu při dovršení 15 let věku občana
nebo z důvodu uplynutí doby platnosti dosavadního dokladu. Správní poplatek
se vybírá pouze za vydání z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2012
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dosavadního občanského průkazu ve výši 100 Kč a dále za vydání občanského
průkazu pro děti do 15 let ve výši 50 Kč. Za OP s čipem se platí správní poplatek
ve výši 500 Kč bez ohledu na věk a důvod vydání.
Další možností je občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (typ BLESK) –
nouzové řešení s platností 1 měsíc.
Požádat o občanský průkaz může občan u Městského úřadu Šlapanice,
pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, přízemí – přepážková hala, ve dnech a hodinách:
pondělí
8.00 – 17.00
úterý
8.00 – 13.00
středa
8.00 – 17.00
čtvrtek
8.00 – 12.00
Občan již nepředkládá vyplněnou žádost, tato je zpracována přímo se
žadatelem po předložení příslušných dokladů. Při vyřizování žádosti se současně
pořídí digitalizovaná podoba občana a jeho vlastnoruční podpis. Patnáctiletí již
nepředkládají osvědčení o státním občanství ČR.
K žádosti o vydání OP bez strojově čitelných údajů (BLESK) občan předkládá
2 fotografie o rozměru 35 x 45 mm zobrazující občana v předním čelním pohledu
a odpovídající současné podobě, které splňují požadavky na technické provedení
stanovené prováděcím právním předpisem.
Pokud se občan nemůže ze závažných zdravotních důvodů osobně dostavit
na MěÚ Šlpanice, pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, kontaktuje pracovnici příslušného
úřadu – telefon 533304261.
Ztrátu nebo odcizení OP můžete nahlásit na matrice Úřadu městyse Pozořice,
kde vám bude vydáno potvrzení o této skutečnosti.
Dosavadní občanské průkazy platí po dobu v nich uvedenou. Pokud má občan
platný doklad
a nedošlo ke změně údajů nebo k podstatné změně podoby,
nelze provádět výměnu (s výjimkou vydání OP s čipem – 500 Kč).

Změny jsou i na úseku cestovních dokladů
CESTOVNÍ PASY BUDOU POVINNÉ I PRO DĚTI
Zápis dítěte v cestovním dokladu jeho rodiče, který byl proveden přede dnem
1.7.2011, pozbývá platnosti dnem 26.6.2012. Z tohoto je zřejmé, že od 26.6.2012
smí děti cestovat pouze s vlastním cestovním dokladem – pasem nebo nově
občanským průkazem.
K velké změně došlo od 1.1.2012 ve věci vystavování “Osvědčení o státním
občanství ČR”, které museli rodiče zajistit pro své děti jak v případě žádosti
o vystavení prvního cestovního dokladu, tak i prvního občanského průkazu. Tato
povinnost odpadá!
Pro vyřízení prvního cestovního pasu pro dítě již postačí, když se zákonný
10
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zástupce společně s dítětem dostaví na příslušný úřad, kde předloží originál
rodného listu dítěte. Je doporučeno předložit rodné listy obou rodičů dítěte nebo
oddací list vydaný před 1.7.2001 k odstranění případného rozporu u určení státního
občanství. Zákonný zástupce (jeden z rodičů) prokáže svou totožnost platným
občanským průkazem, opatrovník předkládá i rozhodnutí soudu o ustanovení
opatrovníkem a byl-li nezletilý svěřen do pěstounské péče, je vyžadován písemný
souhlas rodiče s jeho ověřeným podpisem. Osvědčení o stát. občanství ČR se
předkládá pouze v případě, že vzniknou důvodné pochybnosti o tomto údaji (dítě
se narodilo v cizině nebo rodič dítěte je nebo byl cizincem). Stejným způsobem je
možno požádat o vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let, ten však platí jako
cestovní doklad pouze pro země EU. Cestovní doklad bude vydán s dobou platnosti
na 5 let ve lhůtě 30 dnů. Správní poplatek za vydání pasu je 100 Kč, občanského
průkazu 50 Kč, hradí se při podání žádosti.
Agendu cestovních dokladů – stejně jako občanských průkazů – zajišťuje pro
naši obec MěÚ Šlapanice, pracoviště Brno, Opuštěná 9/2. Více informací naleznete
na www.slapanice.cz, oficiální stránky Města Šlapanice, v sekci “Co si vyřídím na”.
Růžena Debnárová, za EO

Zpráva o operativně bezpečnostní situaci v okrsku Hostěnice
za rok 2011
Obec Hostěnice spadá pod Obvodní oddělení Šlapanice, ve kterém bylo
spácháno v roce 2011 celkem 539 trestných činů, přičemž u 178 skutků byl zjištěn
pachatel. V samostatném okrsku obce Hostěnice došlo za výše uvedené období
celkem k 9 trestným činům, z čehož 4 trestné činy byly objasněny. Jednalo se
o trestné činy krádeže vloupáním do motorových vozidel a krádeže prosté. Dále
bylo spácháno celkem 11 přestupků, 7 přestupků bylo vyřešeno, ve 2 případech
byla uložena bloková pokuta. Jednalo se především o přestupky proti bezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, občanskému soužití, dále
o přestupky proti veřejnému pořádku a proti majetku.
Růžena Debnárová, za OÚ Hostěnice

Tříkrálová sbírka 2012
V obci Hostěnice se sbírka uskutečnila v sobotu 7. ledna. Bylo zapečetěno 5
pokladniček, celkový výnos činil 17 399 Kč. Výtěžek Tříkrálové
sbírky 2012 v regionu působnosti Oblastní charity Rajhrad dosáhl
rekordních 2 598 182 Kč, což je o 140 932 Kč více než v minulém roce.
Peníze z Tříkrálové sbírky jsou významným zdrojem financování
projektů a podpory činnosti v sociální oblasti např.:
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2012
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Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě
Mobilní hospic sv. Jana v Rajhradě
Charitní ošetřovatelská služba Rajhrad
Charitní pečovatelská služba Rajhrad
Odborné sociální poradenství
Nízkoprahové centrum pro mládež v Židlochovicích

Děkujeme organizátorům Tříkrálové sbírky a všem koledníkům, kteří se každoročně
s velkou ochotou sbírky účastní.

Tříkrálová sbírka 2012

Růžena Debnárová, za OÚ Hostěnice

Společenská rubrika
Srdečné blahopřání k významnému životnímu jubileu
Únor
Jan Šidlo
Anežka Takáčová

70 let
70 let

Březen
Otto Čermák
Anna Hervertová

75 let
75 let

Duben
Marie Čermáková

70 let
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Úmrtí rok 2011
leden
březen

Jaroslav Pospíšil
Dalibor Koch

Vítání občánků - v neděli 26. února
Štěpán Chaloupecký
Tomáš Ondráček
Timon Trávníček
David Čížek
Tobiáš Charvát
Pavel Mík
Alena Míková
Jan Olt
Karolína Skřivánková

Statistika – evidence obyvatel v obci Hostěnice - rok 2011
Celkem počet občanů ČR k 31.12.2011 je 633.
Cizinců je hlášeno k trvalému pobytu 6, dále 1 občan EU.
Úmrtí:
3
Narození :
8
Přihlášeno:
41
Odhlášeno z obce :
20
Stěhování v obci:
12
Růžena Debnárová, za EO

Hodina Země 2012 (31. 3. 2012 20.30–21.30 hod.)
Obec Hostěnice se připojuje k této akci zhasnutím veřejného osvětlení
v sobotu 31. 3. 2012 od 20.30 do 21.30 hodin. „Hodinou to jen začíná! Je toho
spousta, co mohou obce pro ochranu klimatu podniknout - najděte si svou
vlastní cestu a vydejte se po ní!
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2012
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Školství
Z mateřské školy
Nejprve bychom chtěly velmi
poděkovat všem, kteří svým
příspěvkem u Vánočního stromu
podpořili činnost dětí v MŠ. Celkem
se vybralo Kč 2613,- Kč, z toho
skoro polovinou přispěli místní
hasiči s panem Zítkou. Dětem
jsme nakoupily výtvarný materiál
a potřeby a už je využíváme na jarní
výrobky.
Masopustní období jsme s dětmi
oslavily „Veselým programem
s domácími mazlíčky” a „Hudebním
Vystoupení se zvířátky
představením s hudebními nástroji:
klávesy a saxofonem“. Děti se již těší na konec března, kdy společně navštívíme
oblíbené divadlo Radost v Brně s pohádkou „Zvířátka a loupežníci”. V naší mateřské
škole dále přivítáme divadlo Úsměv s představením „Krakonošova velikonoční

Vánoční besídka
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píšťalka”. Pro rodiče a další příbuzné již pomalu připravujeme kratičký program
na Velikonoční setkání v sále restaurace U Stupárků. Snad děti také potěší zajímavý
kocert žesťového kvinteta a komorního sboru, na který pojedeme do Pozořic. Ještě
plánujeme návštěvu nově zrekonstruovaného Planetaria v Brně s programem pro
mateřské školy.
Přeji všem dětem a rodičům i prarodičům krásné jaro.
Za mateřskou školu Jaroslava Hobíková, ředitelka

Lesní klub Stromík - Jaro v lese už propuklo!
I v novém kalendářním roce pokračuje provoz lesní školky na hájence
v Pozořicích. Příroda je k nám vlídná a letošní zimu jsme si užili bez výrazné
sněhové nadílky. O to více bylo možností ke sledování skrytého života v lese
u hájenky. Zvířátka zanechávají stopy v blátě a my jsme podle klíče určovali, která
stopa patří ke kterému zvířeti a sypali jsme jim kaštany a jablíčka ke krmelci. Děti
poznávali nová místa v okolním lese, takže přibyla k našim poznávacím výpravám
nová zastavení „U Lékárny”, „U kanonu” a další. Na hájence visí pro přehlednost
mapa těchto míst.
Při velkých únorových mrazech jsem si užívali vyhřátou hernu na hájence.
Děti prožívali témata různých řemesel a učili se např. ukovat klíč ke kleci lesního
skřítka jako kováři, umlít obilí jako mlynáři a upéct chléb jako pekaři. K tomu se váže

Pečení chleba
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2012

15

spousta básniček, pohádek, písniček a divadýlek, která si střídavě v lese a v hájence
Stromík užíval.
Jaro ale radostně vítězí nad zimou, takže s úžasem sledujeme rozkvétající
kvítka, posloucháme ptáky, pozorujeme pupeny na stromech a podnikáme další
výpravy po okolí.
Velký dík za pohodový průběh programu a celé organizace patří zvláště
pedagogům Lesního klubu Stromík a všem rodičům, kteří se do projektu aktivně
zapojili!
Druhé březnové pondělí jsme uspořádali Den otevřených dvěří pro veřejnost
a všechny zájemce o lesní pedagogiku. V tento den bylo možné vidět samotný
provoz lesní školky, projít si místo zázemí, na informačních tabulích přečíst body
k organizaci celého projektu, prohlédnout fotografie a seznámit se s pedagogy.
Od tohoto odpoledne probíhá také zápis do Lesního klubu Stromík na školní rok
2012/2013. Nabízíme plný celotýdenní provoz předškolního vzdělávání. Těšíme se
na nové kamarády! Více informací najdete na www.kavylos.cz.
Mgr. Klára Krchňavá
statutární zástupce

Z činnosti organizací
OBEC PODOLÍ
Podolí þ.p. 1, 664 03
Iý: 00282332. DIý: CZ 00282332
Tel: +420 544 247 636, e-mail: obec@podoliubrna.cz, http:// www.podoliubrna.cz

PodČkování HostČnickým Boubelkám
SrdeþnČ dČkujeme „HostČnickým Boubelkám„ za pĜíjemné odpoledne, které jste svým
krásným vystoupením pĜipravily ve stĜedu 25. 1. 2012 podolským seniorĤm pĜi jejich setkání ve
spoleþenské místnosti domu s peþovatelskou službou v Podolí.
Byla to nádherná ukázka toho, že i ve vyšším vČku se dá žít aktivnČ a naplno.

SrdeþnČ dČkují podolští dĤchodci a za Obec Podolí
Ing. VítČzslav Eliáš, starosta
Mgr. Hana Richterová, pĜedsedkynČ komise školství a volnoþasových aktivit
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Pozvánka na turnaj
Zveme Vás na třetí ročník turnaje ve stolním tenise ve čtyřhrách.
Turnaj se bude konat v sále restaurace U Stupárků dne 14.04.2012.
V 10.00 hod. začne dětská část turnaje, ve 14.00 hod. pak turnaj
dospělých. Přihlašovací archy budou k dispozici v restauraci
U Stupárků u výčepu. Pro vítěze budou přichystány opět hodnotné
ceny. Zveme všechny!!! Pokud nebudete chtít hrát, přijďte alespoň
povzbudit své favority!
Za organizační výbor Jiří Marek

Silvestrovský běh do kopce: Skvělé výkony při dobré zábavě
Všichni Hostěňáci, kteří se chtěli provětrat před silvestrovskými oslavami,
se poslední den loňského roku sešli pod kopcem zvaným Brázďák, aby si při
prvním ročníku běhu do kopce vyzkoušeli své síly. Pod dohledem pořadatelů
z občanského sdružení Hosten se soutěžilo v několika kategoriích: kluci,
děvčata, dospělí muži a ženy, rodiny a běžci se psem. Speciální kategorií byli
jezdci na koních.
Běžcům vcelku přálo počasí, protože terén byl díky nízkým nočním teplotám
zmrzlý a svatý Silvestr ho pocukroval sněhovým popraškem. Výběh do strmého
kopce dal všem zabrat, ale ukázalo se, že mezi Hostěňáky jsou opravdu dobří
sprinteři. Někteří si totiž výběh do vrchu k velkému dřevěnému kříži zopakovali.
Dva jezdci na koních zvládli Brázďák za šestnáct vteřin. Jen o čtyři sekundy pomalejší
byl absolutní vítěz silvestrovského běhu Kuba Knecht, který „trhák“ zvládl se svým
černým psem za pouhých dvacet vteřin. Vítěz mužské kategorie, místostarosta
Bořivoj Srba, vyhrál v čase těsně nad 23 sekund. Skvělé časy však dosahovali
i školáci a ženy, a to jak v samostatných kategoriích, tak v kategorii Člověk a pes.
Po skončení závodů bylo připraveno vyhlášení vítězů a při bohatém občerstvení
a zahřívání svařákem se kvůli více správným tipům losoval autor tipařské soutěže
na absolutního vítěze. Dlužno dodat, že vyhráli všichni, kdo před silvestrovským
lenošením dali přednost zdravému pohybu na čerstvém vzduchu a zúčastnili se
závodu, jehož průběh zachycují fotografie.
Text a foto: PON

Obcí prošel ostatkový maškarní průvod
V sobotu 25. února prošel naší obcí maškarní průvod. Maškary, mezi
nimiž nechyběla lední medvědice, důchodci, Skot v kostkované sukni, ženich
a nevěsta či postavičky z lega, zvaly na večerní ostatkovou tancovačku
v hospodě U Stupárků.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2012

17

Průvod masek vesnicí doprovázela řízná dechovka Nenkovjanka, která hrála
i na maškarním bále. Ten však poznamenala poněkud slabší účast masek i hostů.
Přesto se bál vydařil. Tradiční masopustní oslavy uspořádal Sbor dobrovolných
hasičů Hostěnice.
Text a foto: pon

Myslivecká kynologie
Pomocník myslivce – lovecký pes
Myslivecká mluva a myslivecká etika, se kterými jsem vás seznámila v posledních
příspěvcích, velmi důrazně patři k osobnosti myslivce, a stejně tak by i k myslivci měl
patřit lovecký pes. Samo jedno přísloví říká, že myslivec bez psa je jen polovičním
myslivcem. Samozřejmě je to jen přísloví a každý tu možnost a podmínky k chovu
psa nemá.
Lovecký pes, zejména ten, který je dobře vycvičený a připravený na zkoušky
z výkonu, je nezbytným pomocníkem lovce. Pes doprovází člověka už bezmála
několik tisíc let. Udává se v odborné literatuře, že předchůdce psa byl ochočen
člověkem před zhruba 10–15 tisíci lety. Původ psa je však dosud nejasný. Jako
prapředek bývá uváděn vlk, ale i šakal. Domestikace probíhala zřejmě ostrůvkovitě
na více místech. Mohly přitom vznikat různé místní rasy psů, které dalším křížením
a záměrným výběrem daly základ současným plemenům. Pes, jakožto zvíře žijící
ve smečkách přijal člověka jako vůdce, nechal se jím ovlivňovat a cvičit podle
jeho potřeby. Začalo se využívat zejména nosu psa, jeho rychlosti, schopnosti
zvěř stavět, vystavovat, vyhánět šelmy z nor, hlásit na viděnou nebo na stopě.
V určitých etapách vývoje lovu byla šlechtěna a upřednostňována některá
plemena, která nejvíce vyhovovala k užívanému způsobu lovu (např. parforzní
lovy nebo sokolnictví). Velkou změnou pro vztah lovce a psa přinesl vznik a rozvoj
palných zbraní. I dnes zůstává pes pro myslivce nenahraditelným pomocníkem.
Z hlediska zoologického je pes zařazen do řádu šelem, čeledi psovitých. Tělo
je pokryto srstí, která je charakteristická pro daná plemena, dále chrup (první 28
zubů, dospělý 42), který se vyvíjí již od 14ti dnů stáří štěněte. Ze smyslů je nejlépe
vyvinutý čich, dále sluch a tím i vnímání zvuků o vyšším počtu kmitů, než člověk.
Hárání u feny trvá až 18 dní, po nakrytí je březí 61–65 dní. Pokud jde o výživu psa,
musíme si uvědomit, že pes je masožravec, krmná dávka by měla obsahovat tedy
určitý podíl živočišného původu. V granulových krmivech je již výrobcem zajištěna
denní potřeba všech komponentů. Vhodnou péčí o psa a podmínkami chovu
lze zabránit různým chorobám a proti nemocen infekčním lze využít preventivní
vakcinace.
Výcvik psa je individuální, vhodné je začít již zhruba od 8 měsíců, ale do této
doby by měl již zvládat všechny základní poslušnostní disciplíny. Dál je výcvik
zaměřen podle toho, jaké plemeno chováme. Plemena loveckých psů myslivecká
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kynologie rozlišuje tradičně na ohaře, slídiče, honiče, barváře a norníky,
případně přinašeče (retrívry).
Jak jsem již zmínila, lovecký pes je pro myslivce nenahraditelným pomocníkem.
Je tomu i v našem mysliveckém sdružení. Jak dokazuje přiložená fotografie, snažíme
se eliminovat stavy zvěře škodné v honitbě a bez psa by to skoro ani nešlo. A někdy
musíme psa doslova zachránit, v našem případě i s těžkou technikou. Úlovek byl
zasloužený, odměna jistá.
Za MS Horal Hostěnice
Jana Oravcová

Co se děje v o.s. Hosten ?
Rodinné centrum i nadále nepřerušilo svoji činnost, můžete ho navštěvovat
v úterý a čtvrtek v obvyklých hodinách. Dobrovolnice v březnu měly spoustu
práce s Jarním bazárkem, který z důvodu velkého zájmu probíhal od pátku
do neděle v prostorách Občanského centra. Děti z kroužku fléten vítaly nové
občánky, spolu s dětmi navštěvující hudební sbor se aktivně účastnily Tříkrálové
sbírky, chystaly se na skautskou pěveckou soutěž Vozembouch, na vystoupení
na Velikonoční setkání a těšíme se, že zazpíváme i seniorům na jednom z jejich
pravidelných setkání.
A my dospělí? Připravujeme pro Vás Velikonoční setkání, které opět proběhne
v sále U Stupárků 31.3. 2012 od 15:00 hod.. Po vystoupení místních dětí a tvořivých
činnostech nám od 17:00 do 19:00 hod. zahraje cimbálová muzika Šmytec, kterou
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si můžete pamatovat z loňského roku. I tentokrát je možné zapojit se do soutěže pro dospělé na téma Velikonoční pečení, pro děti Velikonoční dekorace.
V dubnu proběhne také Prasátko - přátelský turnaj ve stolním tenise a Den Země.
Nepravidelně pod dohledem Jitky Vaňáčkové výtvarně tvoříme. Podařilo se nám
zajistit možnost vypálení keramických výrobků, takže již 2x proběhly keramické
dílničky a určitě ještě další chystáme. Jejich termín, stejně jako další veškeré informace
najdete na našich webových stránkách www.hosten.estranky.cz.
Za o.s.Hosten sepsala Kateřina Halouzková

Skauti se vypořádali i s tuhými mrazy
Zimní chladné počasí většinou
není nakloněno přílišným venkovním
hrátkám. Jinak tomu nebylo ani
v první čtvrtině nového roku, kdy byly
mrazy daleko silnější než obvykle.
I přes nevlídné počasí však hostěnický
skautský oddíl nezahálel a pokračoval
dále ve své celoroční činnosti.
První
letošní
výlet
zanesl
hostěnické Sviště do Čebína, kde
se společně s druhým brněnským
skautským oddílem pokusili integrovat čebínské děti do místního
skautského oddílu, který momentálně
nedisponuje dostatečným počtem
členů. Hostěničtí si společně s ostatními zahráli velkou bojovou hru
po Čebíně, celý výlet pak zakončili
v teple místní sokolovny, kde se vydováděli ve sportovních aktivitách.
Během pololetních prázdnin čekal na děti výlet na hostěnické kluziště. Vybaveni
bruslemi, hokejkami, puky a dalšími ledními proprietami se sešli za pěkného počasí
u hřiště, které tou dobou již bylo proměněno v ledový areál. Po rozbruslení čekala
na děti série her a soutěží v bruslení, celé dopoledne pak bylo zakončeno ledním
hokejem. I přes mrazivé počasí se celý výlet vydařil a i přes sem tam nějaký pád se
nikomu nic nestalo a všichni se s úsměvem na tvářích odebrali do svých domovů.
Při třetím letošním výletě si děti vyzkoušely, jaké to je ocitnout se na druhé
straně společnosti. Jako mafiáni byly uvaleny do vězení, ze kterého se pomocí lsti
dostaly, svůj únik pak zakončily vyloupením banky. I přes jejich mafiánský úspěch
v celé hře si děti uvědomily úskalí a nebezpečí kriminálního života a posílily tím
svůj vztah k legálnímu chování a vystupování.
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To by byl stručný
souhrn skautských aktivit
ze začátku roku. Co
čeká Sviště dále? V jejich
hlavách nejvíce vyčnívá
již rychle se blížící skautská pěvecká soutěž Vozembouch, na kterou se
děti připravují pod vedením paní Halouzkové
od začátku kalendářního
roku. Pokud chcete mladé Hostěňáky vidět na živo v akci, zapište si do diářů dopolední hodiny soboty
24. března v sále Sýpka v brněnských Medlánkách. Více informací – nejenom
o pěvecké soutěži – naleznete na oddílových internetových stránkách www.
skauthostenice.banda.cz.
Pavel Kuba, vedoucí oddílu

Hostěnické vzpomínání
Hostěnice v době války
Pokud se vám dostane tento Zpravodaj do rukou, předpokládám někdy
v polovině dubna, bude zbývat jen pár dnů do 29. 4. Kolika dnešním obyvatelům
obce toto datum ještě něco říká? Vždyť od konce války uplynulo 67 let a přímých
pamětníků tehdejších událostí je stále méně. Přesto nebo právě proto si myslím,
že by se na tyto události nemělo zapomínat. Vždyť možná žijeme díky padlým
vojákům nejen v naší obci, kde padlo 35 ruských vojáků a 4 důstojníci , ale i padlým
na celém našem území, kde padlo na 140 tis. ruských vojáků, 1300 Poláků, přes 33
tis. Rumunů, 290 Američanů a kolem 300 Vlasovců (ti při pražském povstání).
S válečnými událostmi je třeba spojovat tisíce lidí umučených v koncentračních
táborech a tisíce lidí, kteří trpěli ve vězeních a ty hrůzy dokázali přežít.
Okolí Pozořic osvobozoval 49. střelecký sbor generálporučíka Těrentěva.
Pozořice byly osvobozeny už 25. 4. S blížící se frontou odcházeli obyvatelé Hostěnic
do krytů vybudovaných v lese. Brali s sebou jen nejnutnější věci, oblečení, jídlo
a někteří i dobytek. Při ruské ofenzívě byl zničen dům Kateřiny Vaňkové, hořela
pekárna u Šlezingrů a mlat Jana Kousala. Zraněna byla F. Bajerová, která nakonec
zranění podlehla. První vojáci sovětské armády dorazili do Hostěnic v západní části
obce. Německá armáda při ústupu poškodila silnici směrem na Ochoz. Na uvolnění
cesty a její opravě se podíleli i místní občané. Práce musely probíhat v noci
a v tichosti. Silnice byla totiž ostřelována přes Hádecké údolí z prostoru zvaného
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Šeby
na
Ochozsku.
Ruská armáda svážela
své raněné do místní
školy, která sloužila jako
nemocnice.
Ke konci války působily v okolí naší obce dvě
partyzánské skupiny, a to
skupina Wolfram, která
byla vysazena z Anglie
a
skupina
Ivanuška,
vysazená ruskou armádou
do týla německých vojsk.
Na činnost skupiny
Hostěničtí muzikanti vedou průvod
Wolfram
vzpomíná
člen této skupiny a parašutista Robert Matula: „Skupina Wolfram byla šestičlenná
a velitelem byl Josef Otisk. Po provedeném výcviku byla skupina vysazena poblíž
Lysé Hory v Beskydech v noci ze 13. na 14. září 1944. Nepříznivé počasí způsobilo
značný rozptyl parašutistů v noci v neznámém terénu. Radista skupiny narazil
na německou hlídku a byl zatčen. Zbývajících 5 členů skupiny dorazilo postupně
na místo určení až po několika dnech. Postupně navázali kontakty s místními
obyvateli, a také s partyzánskými skupinami, které v oblasti operovaly. V té době byl
zákeřně zavražděn člen skupiny rtn. J. Bierski zrádcem nasazeným mezi partyzány.
Výskyt několika partyzánských skupin neušel německým úřadům a na přelomu září
a října provedlo zlínské gestapo s německými speciálními jednotkami rozsáhlou
akci v celých Beskydech. Z partyzánské brigády Jana Žižky padl velitel i náčelník
štábu a poté se brigáda stáhla na slovenskou stranu Beskyd. V této situaci rozhodl
velitel skupiny Wolfram opustit Beskydy a přesunout se do míst, které znal, a to okolí
Brna. Podařilo se jim projít obklíčením a po krátkém odpočinku v Kunčicích pod
Ondřejníkem nastoupili cestu zasněženou krajinou přes lesy a terenní nerovnosti
převážně v noční době. Cestou spávali v lese, docházely jim potraviny, ale přes
všechny potíže nakonec dorazili k příbuzným velitele do Líšně dne 3. 12. 1944.
Po krátkém odpočinku obnovila skupina činnost v lesích kolem Mokré a Hostěnic.
Partyzáni kontaktovali bývalého legionáře Ant. Kučeru z Hostěnic a ten je převedl do
myslivny lesního správce Šindlera, který již ukrýval dva letce ze sestřeleného ruského
letadla. Z Horákova byl také převeden ruský radista, který byl vysazen 25. 3. 1945
v lesích na Sivicku, do Hostěnic, kde se pak ukrýval v domě č. 46 u Josefa Pantůčka.
Hostěničtí lesní dělníci měli také kontakt na 7 ruských parašutistů vysazených
v Olšanském lese. Obě skupiny pak začaly spolupracovat. Při přestřelce na Lhotkách
byli zabiti dva ruští parašutisté a partyzán F. Polák z Kanic. Po této akci udělali
němečtí vojáci zátah na Říčkách, kde objevili základnu partyzánů a zničili ji. Zbytek
ruské skupiny se pak spojil se skupinou Wolfram a měli společnou základnu v lese
22
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u Bočkové boudy. Významnou akcí bylo přepadení kolony německých vojáků v lese
v zátočinách na Ochoz dne 23. dubna 1945. Velitel kolony se vrátil do Hostěnic, kde
předsedovi a tajemníkovi správní rady dal ultimatum zjistit pachatele, jinak každého
desátého občana Hostěnic zastřelí. Dal termín 24 hodin. Výmluvností tajemníka
správní rady a ředitele místní školy se podařilo, že se vyhrůžka neuskutečnila
a po provedené bezúspěšné pátrací akci v lesích nakonec z obce odjeli.
V roce 2005 byla v Beskydech vybudována „Stezka paraskupiny Wolfram“.
Začíná na parkovišti
Morávka-Velká
Lipová a vede přes Spolku,
Nytrovou, Kotly a končí
u Kolářovy chaty. Asi 3 km
od hotelu „Srdce Beskyd“
v
Čeladné-Polánkách
je v lese pomníček
rtn. J. Bierského, člena
skupiny Wolfram, zde
zavražděného.
V roce 1997 byly
v Hostěnicích exhumovány ostatky padlých, zde
pochovaných německých
Zničený tank na Jezerách
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vojáků. Firma, pověřená německou organizací provedením exhumace, měla
k dispozici orientační plánek i jména pochovaných vojáků. Dle pamětníků byli padlí
němečtí vojáci dovezeni do Hostěnic v posledních válečných dnech od Holubic.
Na okraji lesa pod hájenkou vyhloubili společný hrob, uložili do nich vojáky, přikryli
chvojím a přítomní vojáci pak vzdali čest vypálením čestné salvy a hrob zahrnuli.
Podle pamětníků měl být mezi zde pochovanými vojáky také mladý německý hoch
z Brna, který před válkou jezdil na víkendový pobyt do Hostěnic na zdravý vzduch,
který mu zde rodiče sjednali, aby zesílil a ozdravěl. Ke konci války zřejmě musel
rovněž narukovat a nakonec skončil ve společném hrobu právě zde v Hostěnicích.
S použitím vzpomínek Roberta Matuly zaznamenaných v knize „Robert Matula
–parašutista skupiny Wolfram“ autorů J. Klinky, J. Břečky a V. Kolesy, dále „Kroniky
protifašistických bojovníků Hostěnice“, obecní kroniky Hostěnic a z vyprávění
pamětníků zpracoval Václav Dostál, kronikář obce.

Z farnosti
Za P. Josefem Dobiášem (1919–2012)
P. Josef Dobiáš, pan vikář, jak
jsme mu říkali, se narodil 10.9.1919
v Maria–Lanzendorf na předměstí
Vídně. Rodina pocházela z Velkých
Bílovic, ale tatínek, kočí v panských
službách, dostal místo ve Vídni a tak
rodina šla za ním.
V Lanzendorfu vychodil základní
i střední školu. Vstoupil do semináře
a v r. 1942 byl v Českých Budějovicích
vysvěcen na kněze.
V letech 1942–45 působil
v různých kostelích ve Vídni, kde byla
tehdy silná česká menšina. Protože
znal německy, bylo mu po válce
nabídnuto působení v litoměřické
diecézi, v oblastech po odsunu
německého obyvatelstva. Jeho
první působiště byl Chomutov.
V litoměřické diecézi zůstal věrný celý svůj aktivní kněžský život. V Lovosicích byl
v 14.4.1950 z politických důvodů zatčen a odsouzen k 7 letům vězení, soudila jej
obávaná prokurátorka Ludmila Brožová-Polednová. V roce 1954 byl podmínečně
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propuštěn. Následovala působiště Všejany u Nymburka, Cvikov, Rumburk a Liberec,
kde zastával funkci vikáře.
V roce 1990, když se projevily první vážné zdravotní obtíže, se rozhodl odejít
na odpočinek a podle jeho slov, chtěl se vrátit do kraje svých rodičů. Místo mu
nabídly naše Holubice.
Pokud mu síly stačily (a nutno říct, že jsme všichni obdivovali jeho zdraví,
šarm a vystupování), rád vypomáhal v okolních farnostech. Řadu roků pravidelně
jezdíval na nedělní mše do Velešovic a i v naší pozořické zpovědnici měl více než 15
roků měsíc co měsíc své místo.
Když mu začaly tělesné síly ubývat a potřeboval odbornou péči, o Dušičkách
2011 se s Holubicemi rozloučil a odešel do Domova Sv. Kříže v Kroměříži. Do Holubic
se pak ještě nakrátko vrátil o vánočních svátcích, aby svým věřícím naposledy
posloužil. Zemřel v sobotu ráno 28.1. 2012 v kroměřížské nemocnici
Jeho pohřeb se konal za velké účasti kněží a věřících nejen z našeho kraje, ale
i z jeho bývalých působišť – přijeli z Liberce, Cvikova a Rumburku. Po obřadech
v pozořickém kostele následovalo rozloučení v kostele v Holubicích, a poté byl
uložen do kněžského hrobu na místním hřbitově.
P. Josef Dobiáš byl člověkem s velkým rozhledem, byl pravidelným přispěvatelem
do katolických periodik, napsal několik publikací a významná je jeho překladatelská
činnost, protože němčina byla jeho mateřštinou. Vzpomínám, jak jsem jej vozil
na návštěvy jeho známých, a byla to vždy setkání se zajímavými lidmi – Litomyšl,
Bratislava, Maria–Lanzendorf, Vídeň. Rád bych zakončil slovy z jeho posledního
rozloučení, které měl přiložené u své závěti:
„Přijal jsem od vás křestní slib,
nezrušte jej.
Ve vašich srdcích jsem pěstoval víru,
neztraťte ji.
Rozhřešoval jsem vás,
zachovejte si milost Boží.
Ukázal jsem vám živou cestu do nebe,
neopusťte ji.
Požehnal jsem vaše manželství,
neubližujte si navzájem.
Miloval jsem vaše děti,
nezanedbávejte je.
Požehnal jsem hroby vašich zemřelých,
nezapomínejte na ně.
Nyní i já ležím v hrobě,
nezapomínejte ani na mě.“
P. Jan Nekuda, farář
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Uvidět Zmrtvýchvstalého?
Když žáci či studenti opisují, bývá to odsouzeníhodné. Dovolte však, abych dnes
opisoval od člověka nejpovolanějšího – papeže Benedikta XVI.:
Víra ve Zmrtvýchvstalého je víra v to, co se opravdu stalo. Také dnes stále platí,
že křesťanství není legendou ani básněním, není pouhou výzvou či konejšením.
Víra se opírá o skutečnost, která se stala. Ale ne všichni Ježíše Zmrtvýchvstalého
viděli. Proč vlastně? Proč nepřišel vítězně za farizeji či za Pilátem, aby jim ukázal, že
žije, a proč se zrovna oni neměli dotknout jeho ran, jak to bylo dopřáno apoštolu
Tomášovi? Při takových otázkách zapomínáme na to, že Ježíš nebyl vracející se
mrtvý jako Lazar nebo mladík z Naimu, kteří se ještě jednou mohli vrátit do zdejšího
biologického života, který pak jednou stejně musel skončit smrtí. To, co se stalo
s Ježíšem, bylo něco jiného - on se vydal do života nového, již neodvolatelného,
který není podřízen přirozeným zákonům, a proto je definitivní. Tento život
nespadá do oblasti fyziky a biologie, i když do sebe pojal jak hmotu, tak přírodu.
Proto nespadá do oblasti toho, na co si naše smysly mohou sáhnout a co mohou
vidět. Zmrtvýchvstalého člověk nevidí jako kousek dřeva či kámen. Vidí jej pouze
ten, komu se Ježíš chce zjevit. A on se zjevuje jen tomu, koho může poslat. On se
nezjevuje zvědavosti, ale lásce - ona je tím čidlem, orgánem, který je k takovému
vidění a vnímání nepostradatelný.
To neznamená, že ten, koho Pán osloví, musí být bezpodmínečně věřící. Nebyl
jím pozdější apoštol Pavel a nebyl jím ani Tomáš. Nebylo jimi ani ostatních jedenáct
apoštolů, také oni totiž byli naplněni pochybností a smutkem. Zmrtvýchvstání,
s jakým se setkávají, nebylo tím, co si dokázali představit a co očekávali. Jejich víra
jim nedovolovala zahlédnout zmrtvýchvstání - skutečnost Zmrtvýchvstalého dává
víru tam, kde je nevíra nebo malá víra. Co ale Pán předpokládá, je připravenost
čekajícího srdce, které je ochotné a otevřené pro povolání do Jeho služby. Vidění
nesmí zůstat pouhým viděním, musí se změnit v lásku a svědectví.
Ještě něco je důležité: Ježíš se zjevuje učedníkům na cestě do Emauz a Marii
Magdalské. Vyzývá, abychom šli s ním. Zmrtvýchvstání není odpovědí na zvědavost,
ale na poslání – chce proměnit svět. Chce aktivní radost toho, který sám jde cestou
Zmrtvýchvstalého. To platí také dnes: ukazuje se pouze tehdy, když jdeme s ním.
První slova anděla k ženám zněla: „... není tady ... jde před vámi ... tam ho uvidíte”
(Mk 16,6-7). Tím je navždy charakterizováno místo, kde se Zmrtvýchvstalý nachází,
a způsob, jak jej lze potkat. Jde před vámi. Tím, že jde napřed, je tady. Můžeme jej
spatřit, když jej následujeme.
(Benedikt XVI.: Boží světlo k naší době, str. 96–98, vyd. Paulínky, 2008)
Milí přátelé,
přeji vám všem krásné velikonoce.
P. Jan Nekuda, farář
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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
17.00 Holubice
18.00 obřady Zeleného čtvrtku
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.

Přehled akcí
BŘEZEN

DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

23. 3. Jarní veselice – pořádají senioři U Stupárků
24. 3. Sběr železného šrotu
25. 3. Vítání jara u Jelenice
31. 3. Velikonoční setkání
14. 4. Prasátko – turnaj ve čtyřhrách ve stolním tenise
30. 4. Den Země
19. 5. Májová zábava – se skupinou Žízeň
2. 6. Dětský den na statku u Čapků
17. 6. Hostěnický sedmiboj
Den otců – termín bude upřesněn

Inzerce

Kosmetika

Sovová Silvie

od 1. dubna zahajuje provoz v salónu Chantall
v budově Orlovny v Ochozi u Brna.
Kadeřnictví nadále v č. p. 366, tel: 605 858 501.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2012
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StĜípky z historie – Ostatky 1985

PrĤvod maškar po vesnici

Maškarní ples
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