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Oslavy 640. výročí od první písemné zmínky o obci Hostěnice
se odehrály v sobotu 8. 10. 2011

Výstava hasičské techniky JSDH Hostěnice

Bohoslužba v Občanském centru

Hostěnické Boubelky v akci

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
Vánoce už klepou na dveře a pečení cukroví, výzdoba domů a natěšené děti
přináší snad většině z nás pocit příjemné předvánoční atmosféry. Všem Vám přeji
Vánoce plné radosti a pohody.
Chtěla bych Vám poděkovat za zájem o dění v obci, dobrou platební morálku
a vánoční výzdobu Vašich domů, která přispívá k celkové pohodové atmosféře v obci.
Zdá se, že nový provozovatel místní samoobsluhy nám jasně ukázal, že i na malé
obci jako je ta naše, se dá provozovat příjemný obchůdek, ve kterém si můžeme
nakoupit relativně vše, co potřebujeme.
Podařilo se nám získat dotaci na dokončení kanalizace v lokalitách Na kopečku
a U potoka. Příští rok nás tedy čeká velká investiční akce v podobě budování
kanalizace v těchto dvou lokalitách a dále řešení problémového záplavového místa
u Mlejnků lokálním posílením stávající kanalizační sítě.
Jsem velmi ráda, že Občanské centrum je Vámi hojně využíváno a budeme jen
rádi, pokud tomu bude tak i nadále. Vzájemné setkávání se a společenský život
v malé obci je krásným bonusem žití na venkově, o který je však potřeba pečovat.
Sám o sobě nefunguje. Proto děkuji všem spolkům a sdružením za jejich činnost,
které si velmi vážím.
Závěrem bych Vás chtěla požádat o ponechání písku na chodnících, protože
v době namrzání a náledí tam má posyp svoji funkci.
Přeji nám všem, aby konec tohoto roku i začátek roku nového byl pro nás
šťastným. Zejména pak našim dětem přeji dobu sváteční plnou prožitků a ať
strávíme, pokud je to jen trochu možné, krásné chvilky v kruhu svých nejbližších.
Příjemné prožití vánočních svátků Vám přeje
Mgr. Eva Karásková, starostka obce
Zpívání pod obecním Vánočním stromem
V pátek 23. 12. 2011 od 17.00 hod. se na návsi před samoobsluhou bude
konat již tradiční zpívání u Vánočního stromu. Společná akce místních spolků
a sdružení pod záštitou Obce Hostěnice jistě znovu přispěje ke správné přípravě
na příchod vánočních svátků. Všichni jsou vítáni.
Můžete se těšit na:
 vystoupení dětí z mateřské školy
 vystoupení dětského hudebního
sboru
 prodej výrobků dětí z MŠ i RC
Broučci
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 živý Betlém (inscenované
představení)
 společné zpívání vánočních koled
 lahodné a teplé (tekuté)
občerstvení
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Co se událo v obci
• V říjnu 2011 proběhl na obci audit z JMK za období 1. - 9. 2011. Jednalo se o dílčí
přezkoumání hospodaření obce. Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky
v hospodaření obce.
• Od září provozuje místní samoobsluhu nový provozovatel ke spokojenosti
občanů.
• Na ČOV byla vyčištěna dešťová zdrž, byly opraveny plováky na čerpadlech.
• Na víceúčelovém hřišti byl vyčištěn umělý trávník, opraveny mantinely, koše,
branky a konstrukce. Dále byla nově vybavena posilovna v MŠ a dovybavena
tělocvična o rolety a žíněnky. Tento projekt byl částečně hrazen z dotace JMK.
• Po obci byly umístěny odpadkové koše a lavičky, které byly částečně hrazeny
z dotace, kterou získal Mikroregion Rokytnice.
• Byla stanovena místní úprava na pozemních komunikacích na silnici III/3833
ve směru Mokrá-Hostěnice. Jde o umístění dvou sestav obousměrně viditelných
vodících tabulí z důvodu větší bezpečnosti v zatáčkách SÚS Jihomoravského
kraje.
• Na náklady Lesů ČR byla provedena terénní úprava nad propustkem pod silnicí
ve směru Hostěnice – Ochoz u Brna tak, aby bylo zamezeno stékání velkého
množství vody v kritickém místě.
• Byl sestaven rozpočet na rok 2012.

Obec slavila 640. výročí první písemné zmínky
Ani deštivé chladné počasí neodradilo Hostěňáky od oslav 640. výročí
první písemné zmínky o obci Hostěnice, které se odehrály v sobotu 8. října.
Pro návštěvníky byl připravený bohatý kulturní a společenský program.
Na radnici se uskutečnila výstava hasičské techniky, trofejí hasičů ze soutěží,
obecní kroniky a dalších písemností a dokumentů se vztahem k Hostěnicím.
V mateřské škole byl od 15 do 17 hodin Den otevřených dveří, takže si hosté mohli
prohlédnout nově upravené dvě třídy Včelek a Mravenců a děti si mohly pohrát
i v Rodinném centru Broučci či nové klubovně.
V Občanském centru, kde bylo k dispozici i zvláštní číslo Zpravodaje, připravené
kronikářem Václavem Dostálem právě k výročí, se uskutečnila vernisáž prodejní
výstavy špičkových květinových aranžmá Jitky Vaňáčkové a poté se v zaplněném
prostoru slavila mše svatá, kterou vedl pan kaplan ze Křtin.
Po krátkém projevu starostky Evy Karáskové sklidily bouřlivý aplaus hostěnické
Boubelky se svým tanečně písničkovým vystoupením a pak už následovala zábava,
kdy k tanci a poslechu hrála Nenkovjanka. A oslavy – zachycené na fotografiích vyvrcholily taneční zábavou se skupinou Žízeň v sále hostince U Stupárků.
Text a foto: PON
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Rozhovor s p. Radimem Klozou
1. Víme, že jste hydrogeolog, můžeme se zeptat,
co takový hydrogeolog dělá?
Hydrogeolog se zabývá podzemní vodou,
vyhledáváním jejich zdrojů, ale i její ochranou a čištěním.
2. Proč
jste
kandidoval
do
obecního
zastupitelstva?
Protože jsem se chtěl aktivně podílet na některých
změnách a přispět k transparentnímu a standardnímu
řízení obecních záležitostí.
3. Co byste chtěl v Hostěnicích změnit?
Změnit bych chtěl řadu věcí, ale ta nejdůležitější se už povedla. Obec je nyní
řízena schopnými a vstřícnými lidmi.
4. Zjistili jsme, že tu máte mezi některými lidmi pověst kritika, líbí se
Vám tato pověst?
Aby se některé věci mohly změnit, je třeba je nejprve označit, možná i kriticky.
Z tohoto pohledu mi ta pověst nevadí.
5. Jaké máte koníčky?
Rockovou hudbu, rekreační basketbal a koníčkem je mi i moje práce.
6. Máte nějaké doma nějaké zvíře? Jestli ne, tak proč?
Máme dvě kočky a slepice. Až budou děti větší, plánujeme pejska.
Rozhovor provedl a zapsal Šimon Fasora ve spolupráci s Dominikem Plchem.

Informace obce a obecního úřadu
Komentovaný výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce
Hostěnice konaného dne 11. 10. 2011
Přijatá usnesení
usnesení č. 82/2011
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 7/2011 paní Ivanu
Kazdovou a pana Ing. Bořivoje Srbu, zapisovatelku zápisu paní Růženu Debnárovou.
usnesení č. 83/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje zařadit do programu schválení smlouvy o poskytnutí
a využití finančních prostředků obce Hostěnice s MAS Moravský kras o.s. pod
bodem č. 9 a přečíslování bodů programu „Informace občanům“ na bod č. 10
a „Různé“ na bod č. 11 a schvaluje program zasedání.
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usnesení č. 84/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení bodu č. 8/6/2011- Žádost Československé
obce legionářské jednoty Valtice o finanční příspěvek z kontroly úkolů.
- V dostupné evidenci OÚ ani v obecní kronice nebyl nalezen žádný doklad ani
žádná zmínka o legionáři Karlu Brázdovi. Proto se ZO rozhodlo nepodpořit tuto
jednotu, i když považuje její činnost za prospěšnou a podporovat spíše místně
činné spolky a sdružení.
usnesení č. 85/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
„Podpora pro rodinné politiky na úrovni obcí“ ve výši 5 950 Kč, podpisem smlouvy
pověřuje starostku obce Mgr. Evu Karáskovou.
- Od Jihomoravského kraje jsme získali dotaci na vybudování dětského koutku
v Občanském centru.
usnesení č. 86/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK –
„Na nákup pracovní výstroje a výzbroje“ pro JSDH Hostěnice, podpisem smlouvy
pověřuje starostku obce Mgr. Evu Karáskovou.
- Obec Hostěnice získala dotaci od JMK pro JSDH Hostěnice ve výši 60 000,- Kč.
Tato dotace bude maximálně 70 % z celkové částky na projekt.
usnesení č. 87/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK –
„Na vybudování kanalizační sítě v obci Hostěnice, lokality Na Kopečku a U potoka“,
podpisem smlouvy pověřuje starostku obce Mgr. Evu Karáskovou.
- Obec Hostěnice získala dotaci na dobudování kanalizace v obci ze Zvláštního
účtu pro vodní hospodářství JMK ve výši 1 246 497,- Kč. Realizace proběhne
v roce 2012.
usnesení č. 88/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2011 (viz. příloha č. 3)
usnesení č. 89/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu pozemku p.č.249 v k.ú. Hostěnice za
samoobsluhou Na návsi, která bude provedena na náklady o.s. Hosten.
- Na základě žádosti občanského sdružení Hosten o souhlas s úpravou obecního
pozemku, ZO schválilo úpravu na náklady o.s. Hosten. Jedná se o úpravu pozemku
přilehlého k RC Broučci a skautské klubovně. Dobrovolníci plochu zazelení a osadí
tak, aby byla vhodná ke hrám dětí a k setkávání místní dospívající mládeže.
usnesení č. 90/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí a využití finančních prostředků
obce Hostěnice s MAS Moravský kras o.s., podpisem smlouvy pověřuje starostku
obce Mgr. Evu Karáskovou.
- Díky MAS Moravský kras o.s. získala obec v roce 2010 dotaci z evropských fondů
na rekonstrukci Občanského centra. MAS M.k. poskytoval metodickou pomoc
4

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2011

při administrování a vyúčtování dotace. Bylo dohodnuto, že za své služby jí obec
zaplatí 3 % ze získané dotace.

Komentovaný výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce
Hostěnice konaného dne 22. 11. 2011
Přijatá usnesení
Návrh usnesení č. 91/2011
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 8/2011 pana
Vladimíra Hodaně a pana Ing. Václava Čapku, zapisovatelku zápisu paní Růženu
Debnárovou.
Návrh usnesení č. 92/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání
Návrh usnesení č. 93/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje jednorázový příspěvek pro PO MŠ Hostěnice ve výši
15 000,-Kč
- Z důvodu navýšení počtu dětí v MŠ a zřízení druhé třídy vznikly náklady na dovybavení
školky. ZO považuje dovybavení třídy za rozumné a tuto žádost schválilo.
Návrh usnesení č. 94/2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyúčtování investičních akcí :
Rekonstrukce střechy MŠ
Rekonstrukce OC Hostěnice
Dále bere na vědomí vyvolanou investici rekonstrukce Občanského centra, a to
rekonstrukci zázemí samoobsluhy a výměnu vstupních dveří v celkové výši do
170 000 Kč. (viz.příloha č. 3)
- Rekonstrukce stropu a střechy MŠ Hostěnice (2010-2011): Celkové náklady
na tuto investiční akci byly cca 2 400 000,- Kč. Část byla uhrazena z dotace JMK
ve výši 250 000,- a z daru ČM Cementárny ve výši 1 000 000,- Kč.
- Rekonstrukce bývalého M-klubu na Občanské centrum (2011): Celkové
náklady na tuto investiční akci byly cca 1 100 000,- Kč. Tato částka zahrnuje
i výměnu oken v celém objektu. Část byla uhrazena z dotace SZIF (Státní
zemědělský investiční fond) ve výši 528 670,- Kč.
Návrh usnesení č. 95/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2011 (viz. příloha č. 4)
Návrh usnesení č. 96/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje plán investičních a neinvestičních akcí pro rok 2012
(viz.přílohač.5).
- ZO se usneslo na plánu práce a priorit pro příští rok. Hlavními prioritami jsou:
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dobudování kanalizace, úprava územního plánu, oprava oken v MŠ, oprava
dětských hřišť, dovybavení Občanského centra, posílení spojů IDS.
Návrh usnesení č. 97/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr firmy, která bude provádět údržbu místních
komunikací v období 2011-2012. Podpisem smlouvy o dílo s firmou Ing. Václav
Čapka pověřuje starostku obce.
- Na základě poptávkového řízení byla vybrána fa Ing. Václava Čapky.
Návrh usnesení č. 98/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr firmy, která bude provádět údržbu chodníků
v obci Hostěnice v období 2011-2012. Podpisem smlouvy o dílo s firmou Vlastislav
Polák pověřuje starostku obce.
- Na základě poptávkového řízení byla vybrána fa Vlastislav Polák.
Návrh usnesená č. 99/2011
Z důvodu ukončení provozování TKR firmou Eltris, schvaluje zastupitelstvo obce
vypsání poptávkového řízení na nového provozovatele TKR.
- Firma Eltris, která provozuje kabelovou televizi v obci Hostěnice, nemá již
nadále zájem ji provozovat. Obec Hostěnice tedy musí vypsat řízení na nového
provozovatele TKR.
Návrh usnesení č. 100/2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí uzavření smlouvy o dotaci na výdaje
na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2011.
- Jedná se o příspěvek na školení hasičů ve výši 3 465,- Kč.
Komentáře: Mgr. Eva Karásková

Informace o kabelové televizi v obci Hostěnice
Firma Eltris, která doposud provozuje kabelovou televizi v naší obci, hodlá
odstoupit od smlouvy o provozování TKR. Je tedy nutné najít nového provozovatele,
který zajistí služby alespoň v dosavadní kvalitě. Naší snahou je zajistit lepší služby než
tomu bylo doposud, proto bylo vypsáno poptávkové řízení na nového provozovatele.
Eva Karásková

Rozbory pitné vody
Rozbory provádí firma Geotest Brno, a.s., čtyřikrát ročně, 3 krácené rozbory a 1
úplný rozbor dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Jedno trvalé místo odběru vzorků je
v MŠ a další tři místa jsou vybírána metodou náhodného výběru.
Odebraná voda plně vyhověla vyhlášce č. 252/2004 Sb. a výsledky jsou
automaticky odesílány do databáze systému „PiVo“ KHS Brno. Rozbory vody jsou
k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.
OÚ Hostěnice
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Informace o výběrovém řízení na nového autodopravce v rámci
IDS JMK
V měsíci listopadu došlo k uzavření všech smluv s dopravci, které se týkají
zajištění dopravy na linkách IDS JMK ve Vašem mikroregionu. Od 11. 12. 2011 tak
bude dopravu na linkách 701 a 702 zajišťovat dopravce BusLine a.s. Trasy linek,
vedení jednotlivých spojů i četnosti spojení se v souvislosti se změnami dopravců
nemění a zůstávají ve stávající podobě.
Veřejná zakázka na autobusové dopravce byla zadána dle zákona č. 137/2006
Sb. o veřejných zakázkách na základě Nařízení 1370/2007 Evropského parlamentu
a Rady o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a zákona č.
194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících.
Ing. Jiří HORSKÝ
vedoucí dopravního odboru KORDIS JMK

Předpisy obce Hostěnice
Podle zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, § 10, může obec ukládat povinnosti
v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou
a) ve věcech stanovených zvláštním zákonem,
b) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může
stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat
pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit,
že na některých veřejně přístupných místech v obci jsou takové činnosti zakázány,
c) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních
a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných
podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku,
d) k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně
životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení
obce sloužících potřebám veřejnosti.
Platné obecně závazné vyhlášky:
OZV č. 1/2005 O místním poplatku ze psů
OZV č. 2/2005 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
OZV č. 3/2005 O místním poplatku z ubytovací kapacity
OZV č. 5/2005 O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení
veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných
kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku
OZV č.6/2005 O užívání plakátovacích ploch v majetku obce
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2011
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OZV č. 7/2005 Vyhláškou se zrušuje OZV č. 4/1999 „O zásobování pitnou
vodou a likvidaci odpadních vod“
OZV č. 8/2005 O pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
OZV č. 9/2005 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Hostěnice
OZV č. 10/2005 Vyhláškou se zrušuje OZV č. 3/1999 „O darech na podporu
podnikatelské činnosti občanů obce“ a OZV „O zřízení Obecní
policie v obci Hostěnice platná od 30.10.1997“
OZV č. 1/2008 O regulaci hluku ve dnech pracovního klidu
OZV č. 1/2009 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Upozornění: Občan – poplatník je povinen ohlásit správci poplatků vznik
poplatkové povinnosti a rovněž ohlásit správci poplatků jakékoliv změny
v ohlášených skutečnostech. (Lhůty jsou stanoveny vždy OZV.)
Jedná se zejména o ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a dále místního poplatku ze psů. Zmíněné poplatky jsou
vždy hrazeny podle místa trvalého pobytu, u poplatku ze psů podle místa trvalého
pobytu majitele psa.
Růžena Debnárová
Za OÚ Hostěnice

Místní poplatky za rok 2012
– platby možné provádět od 15.2.2012
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 ohlásit taktéž 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)
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění a odstraňování komunálních odpadů – upravuje OZV č. 1/2009
Sazba poplatku činí:
- 500 Kč za osobu a rok (u osob s trvalým pobytem v obci)
- 500 Kč za rekreační objekt a rok (majitelé chat)
Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do
30 dnů. Jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech taktéž do 30 dnů.
8
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Osvobozeni od poplatku jsou:
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)
Růžena Debnárová
Za správce poplatků

Příspěvek občanů obce za užívání sportoviště Pastviska, tělocvičny v MŠ,
Občanského centra, RC Broučci a klubovny na rok 2012
V kanceláři obecního úřadu je možné od nového roku zaplatit příspěvek
za užívání sportovišť a společenských prostor v obci ve výši 200 Kč (včetně 20%
DPH) za osobu starší 18- cti let a kalendářní rok. Při úhradě příspěvku bude vydána
průkazka na rok 2012.
Úhradu příspěvku je možné provést také převodem na účet číslo:
1347844389/0800 VS 3639 + č.p. – do zprávy pro příjemce uveďte osoby, za které
je příspěvek hrazen. Průkazku nutné vyzvednout v kanceláři obecního úřadu.
Za OÚ Hostěnice, Eva Karásková

Od 27. prosince do 30. prosince Obecní úřad Hostěnice
pro veřejnost uzavřen.
28. prosince místní knihovna mimo provoz.

Svoz komunálního odpadu
středa 28. prosince 2011
středa 11. ledna 2012 a následně pravidelně čtrnáctidenní interval svozů
(každý sudý týden)

Změna vyúčtování za odběr pitné vody
Z důvodu novely zákona č. 235/2004 Sb. o DPH jsme nuceni změnit zaběhlý
systém odečtu vodoměrů. Faktura za období 16.5.2011 až 31.12.2011 Vám bude
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2011
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doručena v první polovině února 2012. Upozorňujme občany, kteří si platí zálohy
na vodné přes SIPO, že záloha uhrazená v měsíci prosinci nebude zařazena do
vyúčtování, protože na účet obce ji Česká pošta posílá až v lednu 2012. Z tohoto
důvodu přejdeme na jinou frekvenci plateb SIPO a to únor, květen, srpen
a listopad. Vodoměry se na jaře nebudou odečítat! Vyúčtování za období 1.1.2012
až 31.12.2012 proběhne stejným způsobem jako letos. Termín pro úhradu stočného
zůstává stejný a to 30.9.2012. V případě změn budete včas informováni.
Děkujeme Vám za to, že s námi spolupracujete, protože v dnešní době častých
změn je pro nás Vaše pomoc velice důležitá.
Lada Pospíchalová

Společenská rubrika
Srdečné blahopřání k významnému životnímu jubileu
Prosinec
Emílie Handlová

75 let

Narozené děti
Říjen
Timon Trávníček

Úmrtí rok 2011
červenec
Anna Poláková
září
Josef Švéda

Školství
Barevný podzim v mateřské škole
Děti z mateřské školy si prožily pěkný barevný podzim s různými akcemi. Tak jak
je každý lístek jinak barevný, byly i naše akce různorodé.
Na konci září za dětmi přijelo divadlo Úsměv s Podzimními pohádkami. V říjnu
se děti těšily z dopoledního pěšího výletu Za hledáním dinosaurů. Poslední objevy
děti učinily za Kamenným kopečkem a při hře objevily i nějaké figurky a modely
těchto pravěkých zvířat. Přitom pozorovaly krásu okolní přírody a ptaly se: „Kolik
jsme viděli posedů? / 4 / Proč se říká posed? Proč je na poli tolik myších děr? Proč
10
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nad námi létá káně? Jsou to
stopy srnečků?“
Měsíc listopad přinesl
dětem
opět
krásná
divadelní
představení.
V mateřské škole s herečkou
Inkou Horákovou a v ZŠ
v Pozořicích představení
Kůzle. Tam jsme byli
pozváni panem ředitelem
ZŠ a děti si rovněž mohly
prohlédnout
budovu
základní školy a navštívily Mateřská školka v divadle Radost
první třídu. 21. listopadu
jsme navštívili divadlo Radost v Brně, kde se moc dětem líbila pohádka „Proč
mají sloni dlouhé choboty“. Také návštěva na statku u Čapků se všem velice líbila
a některé děti poznaly i jména koníčků. V hasičské zbrojnici s p. Pavlíčkem bylo
tolik zajímavých a poučných věcí, všichni jsme obdivovali trpělivost, kterou s dětmi
p. Pavlíček měl.
Adventní čas dětem zkrátí návštěva Mikuláše s anděly- přijedou děti ze Základní
školy z Pozořic a 14. prosince se těšíme na Krakonošovy Vánoce - divadlo Úsměv v MŠ.
Chci poděkovat všem našim sponzorům: Cementárně Mokrá, p. M. Krystmanové,
manž. Matiašovicovým, manž. Krutilovým, p. vedoucí prodejny v Hostěnicích,
za dárky pro děti.
Těšíme se na setkání na vánočních besídkách.
Jaroslava Hobíková, řed. MŠ

Mateřská školka u hasičů

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2011
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ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY V MOKRÉ
pro školní rok 2012/2013
se koná
ve čtvrtek 26. ledna 2012 od 13:00 do 18:00 hod.
v budově základní školy.

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY ZŠ V POZOŘICÍCH
pro školní rok 2012/2013
úterý 14. února 2012 od 14:00 do 17:00 hod.
Netradiční zápis – „Malí cestovatelé“
středa 15. února 2012 od 14:00 do 17:00 hod.
Zápis tradičním způsobem
Zveme rodiče s dětmi na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ v Pozořicích
úterý 10. ledna 2012 od 8:00 do 17:00 hod.

Lesní klub Stromík - objevujeme nové cesty
Skupina dětí z lesního klubu Stromík se schází každé ráno u svého nového
zázemí – hájenky v Pozořicích. Podzim jsme strávili především ve znamení
průzkumu nových cest a zajímavých míst v lese u hájenky. Děti vyrobily slaměné
postavičky k jednotlivým setkávacím místům na cestě lesem. Tam se vždy
zastavíme, povídáme, hrajeme si, svačíme a odpočíváme dle libosti. Cesty si
děti samy pojmenovaly, takže se postupně vydáváme „ke krmelci“, „k propasti“,
„k pavoukovi“, „k drakovi“ atd. Každý den je plný nových objevů!
Společně jsme uspořádali několik slavností – Svatováclavskou, Jablíčkovou,
Slavnost světel, Svatomartinskou a oslavu svátku Barborek a Mikuláše. Vyrábíme
společně figury do Betléma a těšíme se na Vánoce.
Od září máme k dispozici velký vnitřní prostor, který pomohli upravit rodiče.
Za to jim patří náš veliký dík! Nevyužíváme celý prostor velkého domu. Také proto,
že se zde povedlo na jaře zlodějům vykrást topení, topíme si sami v kamnech.
Děti si váží vyhřátého prostoru ke hraní a k odpočinku. Společně si dům děláme
útulným. Všude kolem nás visí ozdoby z přírodnin a jiných materiálů – slamění
skřítci u dveří, draci v šatně, lucerničky na oknech. Děti se těší na sníh a tak na okna
vylepují první sněhové vločky.
12
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Lesní klub tráví ale většinu svého času venku. V ovocném sadu jsme celý podzim
mlsali výborná jablka, vyrobili bylinkovou spirálu a zrýpali budoucí záhonky
na naše zeleninové experimenty. Na Jelenici jsme společně sázeli narozeninové
stromy a teď malí narozeninoví oslavenci dosazují rostliny do bylinkové spirály.
Společně jsme vyrobili veliké krmítko pro ptáky, které je pod okny. Hlavně sýkorky
sem zalétavají a mlsají zrníčka od svých lidských kamarádů. Při pozorování se dají
použít i atlasy ptáků, takže se dozvídáme spoustu nových informací o jejich životě.
Blíží se zima a děti se postupně učí oblékat jako cibule ve vrstvách, více se
hýbat, když přituhuje, nebo si prostě říct a jít se ohřát ke kamnům v hájence. Děti
mají vrchní vrstvu oblečení i boty nepromokavé, takže sucho a tepelný komfort
mají zaručený. Vliv na zdraví všech našich dětí pozorujeme a jsme také zapojeni
do výzkumu Ministerstva životního prostředí a Asociace lesních mateřských škol
o vlivu pravidelného pohybu dětí v přírodě na jejich zdraví.
Nové cesty se také vydáváme objevovat také na cestě výchovy dětí. Pořádáme
pro rodiče, pedagogy a veřejnost kurz Respektovat a být respektován. Od
února 2012 se uskuteční 8 čtvrtečních setkání s psychology Pavlem a Tatianou
Kopřivovými. Jedná se o seminář komunikačních dovedností vůči druhému
člověku. Více na www.kavylos.cz.
Mgr. Klára Krchňavá

Z činnosti organizací
Pozvánka
ČESKÝ SVAZ ŽEN HOSTĚNICE, ZÁKLADNÍ ORGANIZACE,
zve všechny své členky na

SLAVNOSTNÍ PŘEDSILVESTROVSKÉ POSEZENÍ
které se bude konat ve čtvrtek 29.12. 2011 v 18.00 hod.
v Občanském centru v Hostěnicích.
Dovolujeme si pozvat na toto setkání i další ženy z Hostěnic starší 18 let,
které by měly zájem aktivně pracovat v celorepublikové ženské organizaci
a podílet se na zlepšování života v naší obci.
Všem občanům přejeme v novém roce splnění všech očekávání.
PaedDr. Milena Trávníčková, předsedkyně ČSŽ
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2011
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Oddíl malé kopané Hostěnice titul Obecní ligy neobhájil
Ze základní části Obecní ligy v ročníku 2011 postupovalo mužstvo Hostěnic přímo
ze třetího místa bez nutnosti hrát barážová utkání. V semifinále jsme tedy narazili
na nepříjemného soupeře a obhájce loňského finále Sokol Březina, kterého jsme
zaslouženě po týmovém výkonu porazili 1:0 a po roce se opět probojovali do finále.
Do posledního zápasu sezony nastoupily Hostěnice proti silnému Realu, kterému
nakonec podlehly spravedlivě 1:3. Mistrovský pohár tedy putuje zpět do Habrůvky.
Přesto, že jsme letos titul neobhájili, tak jsou výsledky našeho mužstva v obecní lize
malé kopané velice dobré. Tomu odpovídají i naše umístění za poslední tři soutěžní
roky, kdy jsme se umístili na 3., 1. a 2. místě. Děkujeme fanouškům a obci za podporu.
Naše díky patří i všem účastníkům 1. ročníku turnaje v nohejbale, kterého se
i přes podzimní počasí
zúčastnilo
10
dvojic
rozdělených do dvou
skupin. Do finále se dle
očekávání
probojovala
zkušená dvojice Škapa/
Konvalinka,
která
až
překvapivě lehce podlehla
mladému páru Tomáš
Doležel a Jiří Hájek, kteří
tak vybojovali premiérové
vítězství v 1. ročníku
turnaje. Ten se i přes
některé nešťastné události povedl jak po sportovní, tak následně kulturní stránce
v Občanském centru.
Za oddíl kopané doufáme, že pokud počasí dovolí, připravíme letos opět
ledovou plochu a budeme se na hřišti Na Pastviskách pravidelně scházet i při
zimních sportech.
JaS, FiG

Prasátko počtvrté
Poslední listopadovou sobotu se úspěšně uskutečnil další ročník
pingpongového turnaje ve dvouhrách. Zájem o toto klání je již
stabilní a dětí dokonce přibylo.
A tak se po celý den sálem hostince U Stupárků míhaly pálky, klapaly
míčky, a to vše bylo korunováno aplausem nadšených diváků. Hráčky
i hráči ze sebe vydali vše, někteří se i obětavě vrhali k zemi ve snaze zachránit míček, jiní
hráli chladnokrevně a další využívali i time-outu k taktické poradě. Nic nechybělo …
14
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Dopoledne soutěžily
děti, tentokrát poprvé
rozděleni na dívky a hochy.
Vítězství vybojovali Klárka
Horná a Radim Cerhák.
Poté už následovaly
těžké souboje v seniorské
části turnaje. A ptáte se,
jak to nakonec dopadlo?
Kdo se stal překvapivým
vítězem? Tak tedy: nejlepší
z žen se letos už podruhé
ukázala
býti
Andrea
Audová a mezi muži
zvítězil potřetí (ze čtyř ročníků) Ladislav „Čonda“ Dvořák.
Dlouho do noci potom někteří z hráčů znovu a znovu probírali: „Jak jsem to tak
mohl zahrát …?“, „Vždyť mi to jindy jde!“ Zkrátka, zábava to byla celkově výborná
a motivace pro příští již pátý ročník zůstává.
Ale nebojte se, nemusíte čekat celý rok na další kvalitní stolní tenis! Už v dubnu
se totiž bude konat další turnaj ve čtyřhrách. Tak tedy pilně trénujte, zimní období
je k tomu přímo stvořené.
Borek Srba za O.S. Hosten

Výtvarné tvoření
Vzhledem k zájmu občanů jsme po dohodě s Jitkou Vaňáčkovou zahájili
kroužky výtvarného tvoření. Vzhledem k vytíženosti Jitky zatím zcela nahodile –
když je čas. Na prvním tvoření si děti vyráběly podzimní lampiony. Některé z nich
jste mohli vidět i na lampionovém průvodu. Šnečky ze samotvrdnoucí hmoty si
děti vytvořily na druhém
setkání. Koncem listopadu
se starší děti a dospělí pod
vedením Markéty Šlofové
učili plést košíky z pedigu.
Těší nás Váš zájem o tento
druh zábavy. Vaše nápady
a náměty na další dílničky
přivítáme.
Za o.s. Hosten
Kateřina Halouzková
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2011
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Vážení spoluobčané,
občanské sdružení Hosten Vám přeje
příjemné prožití svátků vánočních,
do nového roku přeje pevné zdraví a duševní pohodu.
Dovolte, abychom Vám poděkovali
za Vaši přízeň a podporu v roce 2011.
Těšíme se na setkávání s Vámi v roce 2012.
Krátce o činnosti Klubu seniorů
Na svátek sv. Medarda jsme měli sraz na hrázi rybníka, kde se nás sešlo
26. “Medardova kápě“ naštěstí nedorazila a tak jsme u táboráku prožili pěkné
odpoledne.
Dne 25.6. slavili místní hasiči 105 let od svého založení. K jejich oslavě přispěly
také svým vystoupením „Hostěnické Boubelky“. V červenci jsme měli setkání
seniorů v sále U Stupárků a sešlo se nás tam 38. V dalším měsíci předvedly
„Hostěnické Boubelky“ své vystoupení na slavnostním otevření Občanského
centra, kde se setkaly s velkým ohlasem početného publika. I toto jejich vystoupení,
přes stísněné prostory, patřilo mezi vydařené.
V září jsme měli Večer s Melodií, na který dorazili i naši početní příznivci
z okolních obcí. Také na tomto večeru nechybělo vystoupení Boubelek a 15.10 pak
měly „Hostěnické Boubelky“ vystoupení na tanečním večeru seniorů v Mokré, kde
většina členek souboru vydržela až do konce zábavy. Za týden na to jsme poprvé
vyzkoušeli posezení v nových prostorách Občanského centra. Toto setkání mělo
tematický název „Zpívání pro zdraví“. Sešlo se nás 38 a všem se toto setkání velmi
líbilo. Několik přespolních seniorů, kteří také dorazili, ocenilo velmi kladně nové
prostory občanského centra.
Za zmínku stojí také návštěva místních seniorek v pečovatelském domě
v Podolí. Ty zde navštívily bývalou členku klubu seniorů v Hostěnicích, paní Zdenu
Baršovou, kde nyní žije i s další bývalou hostěnickou občankou, paní Marií Valovou
(Debnárovou).
Do konce roku plánujeme ještě jedno setkání a také účast na Zpívání
u vánočního stromu.
Snažíme se tak naplňovat naše původní heslo:
„Dobří lidé jsou vždy veselí a ďáblovi nedají žádnou šanci
a než aby brečeli, věnují se zpěvu a tanci.“
Za klub seniorů: V. Dostál
16
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Myslivecké tradice
Myslivecká mluva a odívání
Stejně tak jako k osobnosti myslivce patří myslivecká
etika, je nedílnou částí mysliveckého umu i mluva, a to, jak
se myslivec obléká.
Mluva myslivců, která se vždycky poněkud lišila,
zasahuje historicky až do období středověku. Tehdy bylo
myslivecké řemeslo povoláním a tato odborná činnost si
vytvářela své různé zvyky a rituály a mezi nimi i mluvu,
které běžný člověk zcela nerozuměl. Zásluhou řady
mysliveckých spisovatelů se v písemné formě zachovala
dodnes, pouze se přizpůsobovala poměrům té které
doby a byla průběžně doplňována novými, popřípadě
vhodnějšími výrazy.
Myslivci hovoří mysliveckou mluvou při lovech, různých
mysliveckých pracích nebo různých loveckých akcích. V myslivecké zoologii jsou
tak pojmenovány různé části těla různých druhů zvěře, pohlaví a stáří. Dále má své
specifické názvy různá myslivecká výzbroj nebo výstroj, lovecké potřeby, způsoby
lovu, jakožto i různé úkony spojené s chovem a lovem. Ani myslivecká kynologie
se specifickým pojmům nevyhýbá. Dokonce se v některých literaturách uvádí, že
čeština, oproti jiným cizím jazykům, dokonale vystihuje různé pojmy s takovým
citem, který jednoznačně vystihuje kladný citový vztah myslivce k přírodě i ke zvěři.
Zkrátka myslivecká mluva je součástí výuky každého mladého nastávajícího
myslivce a je jeho povinností, aby ji dokonale ovládal a zdokonaloval se v ní.
Aby byl myslivec myslivcem, je nezbytně nutné, aby se tak nejen choval
a byl v oboru vzdělaný, ale i šatník je důležité k tomuto povolání nebo koníčku
přizpůsobit. Samozřejmě i odívání má kořeny v historii. Zelená barva patří k lovu
odedávna. Je výbornou krycí barvou, obdobně jako některé odstíny hnědé nebo
šedé. Za tradiční jsou považovány při slavnostních příležitostech i kombinace
zelené, černé a bílé. Střih oděvu se ale postupem času měnil a podle panství se
zaváděly i jednotné stejnokroje.
Dnes se myslivec jinak obléká k manuálním pracím a jinak k příležitostem
jako jsou hony a lovy. Samozřejmě se nezapomíná na vhodnou loveckou obuv
a klobouk, to vše podle ročního období.
Chtěla jsem Vám pouze takto přiblížit osobnost myslivce a vše, co k tomu patří.
Jinak všem čtenářům zpravodaje přeji za celé Myslivecké sdružení Horal
Hostěnice šťastné a klidné prožití vánočních svátků a do nadcházejícího roku
hlavně hodně štěstí, zdraví i osobních úspěchů.
Za MS Horal Hostěnice
Jana Oravcová
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2011
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Pestrý čtvrtrok skautského oddílu: televizní kamery a výsadba lípy
Rušný začátek podzimu zaznamenali členové a příznivci
skautského oddílu v Hostěnicích. V rozmezí necelých tří týdnů
přivítali na schůzce jihomoravský štáb televize Prima a zasadili lípu
srdčitou na počest Svaté Anežky České.
Hostěnice přitom neměly být původním cílem televizních
kamer, které prvoplánově chtěly natočit jiné skauty, jak nosí starším
obyvatelům knihy z knihovny přímo do domovů. Tento dobročinný projekt
v Ořechově u Brna hlavně díky nezájmu místních seniorů však selhal a jejich
vedoucí poskytli televizní produkci kontakt na hostěnické Sviště. Ti se se slečnou
moderátorkou domluvili a po necelém týdnu zavítalo na čtvrteční schůzku auto
s kameramanem a reportérkou.
Cílem reportáže bylo poukázat na fakt, že společně se stěhováním obyvatel
z města na periferie se stěhují i volnočasové aktivity. Produkce si natočila
na schůzce několik záběrů z her (které musely být nadstandardně rychle střídané,
aby nabídly co nejpestřejší spektrum vhodných a zajímavých záběrů), natočila
rozhovory s dětmi, rodiči a vedoucími. Výsledek pak nabídla v úterý 25. října
na Primě v rámci pořadu Minuty z regionu. Nestihli-li jste tohle vysílání, reportáž
visí ještě na internetových stránkách:
http://www.rta.cz/rta_stream_wmv/tvframe1.html?id=124908&message=RTA%20
Minuty%20regionu%2025.10.2011 (poslední reportáž)

18
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Přítomnost kamery a slečny s mikrofonem schůzku každopádně ozvláštnila, dá
se i říci, že ji úplně obrátila vzhůru nohama. Každý se přece chtěl dostat do záběru
a zajistit si alespoň nějaké vteřiny slávy. Mediální ostudu jsme ale naštěstí neudělali
a až se u nás bude opět něco netradičního dít, máme určitě dát televizi vědět.
Druhým zpestřením začínajícího podzimu bylo jistojistě sázení stromu na počest
800 let od narození Svaté Anežky České. Nejmladší dcera krále Přemysla Otakara I.
se do dějin zapsala převážně jako řeholnice - abatyše kláštera Na Františku, byla
však také výraznou osobností politického, kulturního a společenského života
tehdejší doby. Právě na její počest se rozhodla Česká rada dětí a mládeže vysázet
sto lip srdčitých po celé republice, o jednu z nich si řekli právě i Hostěničtí.
V sobotu 5. listopadu se na zastupitelstvem vybraném místě sešlo kolem třiceti
lidí, aby společnými silami pomohli 3,5 metru vysoké sazenici k životu. Do bagrem
předem vykopané díry se zabušily kůly, vložila lípa, za pomocí dětských sil zasypala
hlínou a substrátem a na závěr připevnila k dřevěné opoře. Práce šla rychle od ruky,
kdo nedostal příležitost poskytnout vlastní ruce k dílu (a že takových bylo velmi
málo) mohl využít připraveného občerstvení od radnice a pokochat se nadšenou
prací ostatních. Po společné fotografii u lípy se všichni odebrali do svých domovů.
Mimo tyhle netradiční akce zažili hostěničtí skauti i klasické schůzky a výlety,
během podzimních prázdnin zavítali například na tři dny do Znojma. A mnohé
další akce je ještě teprve čekají.
Bris – Pavel Kuba

Kaprálův mlýn – Zítra bude líp
V údolí Říčky pokračuje stavba
skautského střediska pro ekologickou
výchovu Kaprálův mlýn. Protože
chceme zachovat příběh, který je
s tímto místem spojen, připravuje
Junák Brno nové vydání knihy
Zdeny Kaprálové „Zítra bude líp“.
Ve strhujícím vyprávění líčí autorka
osudy svojí rodiny v minulém století.
Podstatné pasáže se odehrávají
v době kolem druhé světové války,
kdy Kaprálovi žili na mlýně v údolí Říčky. Nové vydání bude doplněno o dosud
nepublikované fotografie z archivu Evy Kapral – Searle, Biochemy Modřice a Junáka
Brno. Menší část nákladu bude vydána v dárkové edici s věnováním Evy Searle,
výtěžek z vyšší prodejní ceny této edice bude věnován na rekonstrukci mlýna.
Zájemci o knihu se mohou registrovat na webu http://www.kapraluvmlyn.
Ivo Brzobohatý
cz/?idc=130 . Knihu plánujeme vydat na přelomu roku.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2011
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Hostěnicemi prošel lampiónový průvod k výročí 17. listopadu
Lampiony v podobě slonů, žiraf, koček, dinosaurů a dalších zvířat
zdobily tradiční lampiónový průvod k výročí 17. listopadu 1939 a 1989, který
ke státnímu svátku Dne boje studentů za svobodu uspořádali hostěničtí
dobrovolní hasiči.
Za zvuků a melodií písniček z pohádek se průvod po setmění vydal na pochod
Hostěnicemi a prošel až ke sportovnímu hřišti v areálu Na Pastviskách. Tam krátce
před šestou vyvrcholily oslavy státního svátku symbolickými ohňostroji: první byl
odpálen od hřiště, druhý ozářil ztemnělé nebe z odpaliště na autobusové točně
na Bernatce.
A v sychravém podzimním počasí zahřálo většinu účastníků průvodu svařené
víno a pro děti připravili hasiči pod vedením Josefa Zítky horký čaj. A za rok zase
v lampiónovém průvodu, jehož atmosféru včetně ohňostroje zachycují fotografie,
na shledanou!
Text: pon

Mikulášská nadílka
V neděli 4. prosince se sešly
děti v hojném počtu na Mikulášské
nadílce
v
sále
restaurace
U Stupárků. Tentokrát netradičně
zahájil odpoledne divadelní spolek
Koráb s pohádkou Sindibádova
dobrodružství. Herci nás všechny
dobře bavili a smích se nesl sálem
po celou dobu představení.
Po krátké diskotéce konečně
přišel Mikuláš. Dva čertíci hledali
zlobivé děti, ale žádné nenašli, a tak
mohl každý říct básničku nebo
zazpívat písničku a za odměnu
si odnést balíček se sladkostmi.
Děkujeme sponzorům za příspěvek
na tuto akci, protože dětský úsměv
za to stojí.
Za O.S. Spirála
Lada Pospíchalová
20
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Wellness víkend
V předvánočním shonu se osm
kamarádek z Hostěnic společně
vypravilo na relaxační víkend
do Starého Města. Stejně jako
minulý rok jsme víkend prožily
v pohodě při masážích, koupání
se a zejména povídání si při kávě.
Mohly jsme na chvíli vypnout
a oprostit se od každodenního
stereotypu. Myslím si, že jsme
si to všechny užily a ostatním
můžeme jen doporučit!!!
Za klub na víkend odložených žen E.K.

Aktualizovaný přehled volnočasových aktivit v obci
Pondělí:

14:00 – 16:00
15:30
16:30
17:00 – 17:30
17:00 – 18:00
17:45 – 18:30
19:00 – 21:00

Ping pong - senioři
Jízda na koni – mladší děti
Jízda na koni - starší dětí
Hra na flétnu – začátečníci
Mladí hasiči
Hudební sbor
Aerobik

tělocvična MŠ
areál REMAZ
areál REMAZ
RC Broučci
klubovna
RC Broučci
tělocvična MŠ

Úterý:

9:00 – 12:00
17:00 – 18:30
18:00 – 20:00

RC Broučci
Skaut
Angličtina - dospělí

klubovna
RC Broučci

Středa:

14:00 – 16:00
17:30 – 19:30
21:00 – 23:00

Ping pong – senioři
Cvičení – seniorky
Ping pong – dospělí

tělocvična MŠ
tělocvična MŠ
tělocvična MŠ

Čtvrtek:

9:00 – 12:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:30
19:00 – 20:00

RC Broučci
Cvičení dětí
Skaut
BOSU

tělocvična MŠ
klubovna
tělocvična MŠ

14:00 – 16:00
15:00 – 17:00
17:00 – 18:00

Ping pong – senioři
Výtvarné tvoření – nepravidelně
Street dance
Mladí hasiči - nepravidelně

tělocvična MŠ
klubovna
tělocvična MŠ
klubovna

19:00 – 20:00

BOSU

tělocvična MŠ

Pátek:

Neděle:

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2011
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Hostěnické vzpomínání
Vánoční doba
V tomto období blížících se svátků vánočních snad nebude od věci připomenout,
jak dobu předvánoční prožívali naši předkové. Hostěnický kronikář Silvestr Kopecký
k tomuto období píše v obecní kronice v r. 1922:
„Večer před sv. Mikulášem chodívá po vesnici přestrojený Mikuláš s čertem. Rodiče
mající menší děti, pouštívají je obyčejně do domu. Mikuláš vážně klade dětem otázky ze
školní učby, též poroučí, aby se modlily. Hodné dítky pochválí, neposlušné napomíná. Než
z domu odejde, dává dětem trochu cukrovinek. Za Mikulášem z domu odchází čert, ten
hrozí dětem řetězem. Než jdou děti spát, dávají za okna talíře, těší se, že jim svatý v noci,
kdy budou spát, dárky nadělí. Časně zrána přichází k oknu, aby uzřely nadílku. Mívají
radost, když vidí talíře plné pamlsků. Malé děti věří, že jim svatý nadělil, starší však věřit
nechtějí…“
Kronikář pak pokračuje vyprávěním o Štědrém dnu:
„O Štědrém dnu chodí po vsi pastýř a troubí vánoční písně. Děti chodí s ním a zpívají.
Z jednotlivých domů vycházejí hospodyně a dávají pastýři výsluhu, která hospodyně
je zvlášť štědrá, přidává k výslužce i peníze. Hospodáři mající střelné zbraně, střílívají
v týž večer na větší oslavu. Po odchodu pastýře přicházejí koledovati zde usazení
cikáni, tito bydlí na tzv. Pastvisku v obytném voze. I cikánům se dárků dostane. Skoro
ve všech domech způsobují rodičové dětem radost vystrojením vánočního stromku.
Dle zámožnosti rodičů bývá stromek více méně okrášlen různými ozdobami a ověšen
cukrovím, ořechy, fíky a jablky. Večer na Štědrý den, kdy chodí po obci pastýř, rozžehují
se na stromku svíčky.
O svátku sv. Štěpána chodí malí hoši po koledě. Dostává se jim dárků vesměs
peněžitých. Zvyk tento upadá nejvíc v zapomenutí. V tento den chodí také pastýř
podruhé koledou. Hospodářům dává větvičku tisu. Dostává peníze. O svátku sv.
Štěpána vždy také radní volili obecního pastýře pro následující rok.“
Tolik zaznamenal v obecní kronice kronikář Kopecký
O sv. Štěpánu uplatňovali v minulosti čeledínové své právo vystoupit ze služby
a měnit místo. Při této příležitosti dostávali od hospodáře výslužku.
Tradiční bylo také štědrovečerní věštění (předvídání budoucnosti) z krájených
jablek, z rozlousknutých ořechů nebo se provádělo tzv. házení střevíců. Na sv.
Barborku se lámaly větvičky třešní nebo zlatého deště a nechávaly se do Vánoc
ve váze rozkvést. Toto se dosud poměrně hodně udržuje.
Vzpomínkou na předvánoční dobu přispěla také paní Božena Skřivánková. Jako
dítě chodívala s maminkou k Pantůčkům drávat peří. Husí peří se po sedrání z brků
používalo do peřin.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2011
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Draní začínalo po skončení venkovních prací často právě v době předvánoční
a mnohdy probíhalo po celou zimu. Drát chodívalo podle množství připraveného
peří třeba i 10 nebo 12 žen, některé už odpoledne, jiné večer a končívalo se často
až o půlnoci. Maminky někdy brávaly děti s sebou a děti se na to velmi těšily. Ženy
si při práci povykládaly nebo i zazpívaly a děti poslouchaly vyprávění dospělých
nebo si hrávaly. Jednou na takové dračce paní Pantůčková vyzvala děti, aby byly
dnes obzvlášť hodné, že je možná překvapí Ježíšek. Děcka pochopitelně seděla
jako „pěny“. Po nějaké době zazvonil zvonec a do místnosti přišel „Ježíšek“ a nesl
před sebou nastrojený stromeček s rozsvícenými svíčkami. Stromeček byl proti
dnešku nastrojen velmi skromně. Byly na něm vybraná jablíčka, papírové ozdoby
a řetězy. Děti však byly z té parády uneseny. Obzvlášť, když navíc dostaly nějaké
cukrovinky. „Tento malý příběh byl pro mne takový zážitek, že před Vánocemi na to
vždy ráda vzpomenu. Mám pocit, že přes bídu a obtížnost té doby, měli lidé k sobě
nějak blíž“.
Vzpomínku paní Skřivánkové zaznamenal a kronikáře Kopeckého citoval
Václav Dostál

Z farnosti
Vybalené Vánoce?
Vánoce jsou v naší mysli svátky dětí, dárků, zvyků, tradic,
hojnosti. A mnohý si řekne: Pro mě už to není, mně to nic
neříká, já Vánoce neslavím.
Někdy mi připadají takové Vánoce jako prázdná krabice
či obal od krásně zabaleného dárku. Zabalení může být
sebehezčí, když dárek vybalíme, obal už není k ničemu
– snad někdy se dá znovu použít, pokud na něj dárce nenapsal naše jméno :–)
Většinou ale překáží a je na vyhození; nikdo si jej nevystaví v obýváku.
Vánoce vznikly z oslavy narození Ježíše Krista, to je ten obsah, ten největší
a nejkrásnější dárek. Vše ostatní – zvyky, tradice, sníh, zkrátka ta pravá vánoční
poezie, byť sebekrásnější, to je pouze obal, který, když odstraníme obsah, je také
na vyhození.
Až půjdete o letošních Vánocích někde kolem jesliček, zastavte se a zadívejte
se na tu scénu. Není to sladká pohádka pro děti, ale promlouvá ke každému z nás.
Může vrátit Vánocům jejich obsah, náplň, chuť, vůni. Ten, který nám byl dán jako
největší dar lidstvu, může vrátit Vánocům jejich pravé kouzlo; a nejen Vánocům.
Ať jsou pro nás letošní svátky zas o kousek méně jen svátky věcí. To je mé přání
pro každého z vás.
P. Jan Nekuda
24
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Bohoslužby o Vánocích 2011
sobota 24.12.

ŠtČdrý den

nedČle 25.12.

Narození PánČ

pondČlí 26.12.

sv. ŠtČpána

úterý

27.12.

sv. Jana Evangelisty

stĜeda
þtvrtek
pátek
sobota

28.12.
29.12.
30.12.
31.12.

sv. Mláćátek
sv.Tomáše Becketa

nedČle

1. 1.

sv. Silvestra
Nový rok, slavnost Matky
Boží Panny Marie

7.15
15.00
17.00
20.30
22.00
7.30
9.30
11.00
14.30
7.30
9.30
11.00
7.15
17.00
17.30
17.30
17.30
14.00
15.00
7.30
9.30
11.00

poslední roráty, zakonþení adventu
první vánoþní mše – zahájení Vánoc
setkání u jezerské zvoniþky
pĤlnoþní v Holubicích
pĤlnoþní mše („in nocte“)
jitĜní mše („in aurora“)
slavnostní vánoþní mše (mše „in die“)
mše v Holubicích
vánoþní zpívání s dČtmi u jesliþek
ranní
devátá
mše v Holubicích
ranní
svatojánské žehnání vína na OrlovnČ
veþerní
bohoslužba slova
veþerní
mše v Holubicích
dČkovná mše za uplynulý rok
první novoroþní mše s obnovou manželských slibĤ
mše v Holubicích

Poděkování P. Josefu Dobiášovi v Holubicích
V neděli 30. října 2011 po mši svaté se rozloučili návštěvníci chrámu sv. Václava
v Holubicích s P. JOSEFEM DOBIÁŠEM, který zakončil svou aktivní duchovní službu
trvající zde plných 21 roků a odchází na zasloužený odpočinek.
P. Josef Dobiáš se narodil 10. 9. 1919 ve Vídni, na předměstí Lanzendorf, kde žil
až do svých 15 let. Jeho rod pochází od Kyjova a do Vídně se předkové přistěhovali
před více jak 200 léty. Vysvěcen byl na kněze 14.6.1942 a působil jako katecheta
na českých školách a v kostelích pro českou menšinu ve Vídni. Po roce 1945
na výzvu tehdejších biskupů odešel působit do Československa.
Působil na řadě míst v litoměřické diecézi. První střetnutí s poúnorovým
režimem se odehrálo, když vzdor zákazu státních úřadů přečetl pastýřský list
českých biskupů, který upozorňoval na státní zásahy do vnitřního života církve.
Pod různými záminkami, mezi něž patřilo jeho působení na mládež, byl 17.4.1950
v Lovosicích zatčen a Státním soudem v Praze dne 4.10.1950 odsouzen na 7 roků.
Propuštěn byl po 4 letech a 2 měsících (v roce 1992 byl plně rehabilitován).
Další duchovní cesta jej vedla přes Nymburk, Rumburk a byla završena
působením ve funkci vikáře v Liberci. Poté, co byl postižen mrtvicí, odešel do
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2011
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důchodu. Za místo svého aktivního odpočinku si vybral Holubice, kde nastoupil
na podzim roku 1990.
Svým pobytem 21 roků byl nejdéle působícím knězem-důchodcem v našem
kostele. Věk 92 roků ho řadil mezi nejstarší občany naší obce. Za jeho působení
zvelebil řadu věcí v našem chrámu, on sám byl vstřícný ke každému a pro každou
iniciativu. S velkou láskou – pokud mu zdravotní stav dovoloval – oddával, křtil
a uděloval svátosti nemocných v domácnostech. Byl skvělý kazatel, jeho promluvy
obohatily i ty, kteří nebyli praktikujícími katolíky.
Vzdor vysokému stáří se věnoval péči o svěřené farníky, 4x týdně sloužil mši
svatou. Vypomáhal i v okolních kostelích, především ve Velešovicích, v Pozořicích,
v Těšanech i jinde.
Vedle aktivní duchovní služby musíme vzpomenout také jeho činnost literární
a překladatelskou. Z němčiny přeložil několik teologických a náboženských
publikací, byl pravidelným přispěvatelem do různých sborníků a zpravodajů
a udržoval i nadále čilé kontakty s intelektuální elitou Liberecka. Kněží modřického
děkanství jistě nezapomenou na historické přednášky, které míval při děkanských
setkáních a které svědčily o jeho rozsáhlých znalostech a životní zkušenosti
Nepříznivý zdravotní stav jej přinutil vyhledat místo s dobrou pečovatelskou
službou, které našel v charitním domově pro kněze v Kroměříži. Při loučení slíbil, že
se do Holubic vždy rád podívá.
Pane vikáři, Otče Josefe, za všecko Vám děkujeme a budeme na Vás pamatovat!
Bohumil Robeš, lektor chrámu sv. Václava v Holubicích.
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Přehled akcí
prosinec
23.12. ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
25.12. ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA
31.12. SILVESTROVSKÝ VÝBĚH NA BRÁZĎÁK

leden
7.1. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
20.1. MYSLIVECKÝ PLES
- od 20.00 hod. v hostinci U Stupárků, hraje skupina Nonuc
- zvěřinové speciality, tombola

únor
18.2. MAŠKARNÍ PLES PRO DOSPĚLÉ

Inzerce


Profesionální prodej
Vám zajistí Ing.

nemovitostí

Karel Králík

Pro majitele nemovitostí a za dobrý tip
je pŐipravena finanÿní odmĢna. Tel. 603 822 924
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Oslavy 640. výročí od první písemné zmínky o obci Hostěnice

P. farář Peňáz ze Křtin

Oslavy v Občanském centru

DÝŇOVÁNÍ V OBRAZECH

Do tvorby se pustili nejen děti,…

,... ale i nadšení dospělí

Každý chtěl mít dýni vystavenou na nejlepším místě
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