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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou poslední
zpravodaj roku 2007, který vychází
v předvánočním čase. Největším
problémem obce stále zůstává zásobování pitnou vodou. Vrt na Kopaninách je kompletně hotový včetně instalace čerpadla a připojení na
vodojem. Podle posledních vzorků
voda splňuje normu pitné vody.
Pro spuštění této studny chybí
pouze dokončení vodoprávního řízení
a kolaudace.
Vydatnost této studny by měla
i v letních měsících zajistit dostatek
pitné vody.
Pro rok 2008 plánujeme vybudování další studny v Napajedlích. Tato
akce bude finančně náročnější a zatím
nemáme zajištěny peníze.
Opravili jsme veřejného osvětlení
a je dokončena úprava dětského hřiště u školky a připraveny průlezky na
dětské hřiště na pastviskách. Všechny
tyto akce byly placeny z dotací JMK
a sponzorů za, což bych jim chtěl touto cestou poděkovat.V roce 2008
bude stále největší pozornost věnovaná pitné vodě. Dále budeme žádat
o peníze z EU na opravu místních komunikací a dobudování kanalizace.
Získání těchto peněz je administrativně náročné a zdlouhavé. Pro řadu projektů nejsou zatím známy podmínky
pro jejich podání. Nebudu Vás dále
zatěžovat problémy obce, proto že
předvánoční číslo zpravodaje by mělo
být více sváteční.
Přeji všem občanům aby konec
roku prožili v klidu, pohodě a ve
zdraví vstoupili do roku 2008. Děkuji
všem, kteří v roce 2007 přispěli ke
zlepšení života v naší obci a doufám
že i v dalším roce bude naše spolupráce dobrá a Vy jako občané obce
budete s naší prací spokojeni.
Ing. Václav Čapka

Obèanské sdruení Spirála Hostìnice
Vám pøeje krásné proití Vánoc, hodnì zdraví,
štìstí, lásky a vzájemného porozumìní
v roce 2008.
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Výpis usnesení ze zápisu č. 9/2007 ze zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice
konaného dne 13.11.2007 v sále hostince „U Stupárků“
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Ověřovatele
zápisu
pana
Mgr. Marka Filouše a pana Marka
Skládaného.
2. Program zasedání číslo 9/2007
a dále schvaluje zařazení nového
bodu do programu - bod č. 22. Stavební uzávěra.
3. Příspěvek pro OS Hosten ve výši
1500 Kč na vybavení rodičovského centra Broučci.
4. Rozpočtové opatření na měsíc listopad 2007
5. Inventarizační komise ve složení:
Hlavní inventarizační komise:
Předseda: Ing.Václav Čapka
Členové: Vladimír Hodaň, Lada Pospíchalová
Dílčí inventarizační komise:
MŠ Hostěnice

Předseda: Jan Mikulášek.
Členové: Jaroslava Hobíková, Miluška Mikulášková
OÚ + samoobsluha
Předseda:Vladimír Hodaň.
Členové: Růžena Debnárová, Petr
Trávníček
ČOV + Voda
Předseda: Marek Skládaný
Členové: Ondřej Požár, Aleš Motal
Pozemky
Předseda: Vladimír Hodaň
Členové: Ing.Václav Čapka,
Mgr. Marek Filouš
SDH
Předseda: Zbyněk Klimeš
Členové: Josef Zítka, Jan Mikulášek
6. Kupní smlouvu na převod vlastnického práva od Lesů ČR na pozemek p.č.
419 - ostatní plocha o výměře 143m2

Propojení obcí Mokrá−Horákov a Hostěnice
vedením vysokého napětí 22 kV
Na jednání se zástupci obcí Hostěnice a Mokrá-Horákov dne 6. 12. 2007 byl
společností E.ON předložen návrh trasy
propojovacího elektrického vedení vysokého napětí 22 kV mezi obcemi.
Tento návrh trasy vysokého napětí
byl schválen a je podporován zastupitelstvem obce Mokrá-Horákov i obcí
Hostěnice.
V současné době je na území obce
Mokrá-Horákov provozováno 17 trafostanic, na území obce Hostěnice 7 trafostanic.
Vybudování propojovacího vedení je
nutné z důvodu zvýšení spolehlivosti
dodávky elektrické energie. V současné
době jsou obě obce zásobovány elektrickou energií z paprsků venkovního vedení VN, kdy v případě poruchových stavů
není možno zajistit náhradní napájení .
Stejná situace nastává v případech plánovaných odstávek, z důvodu údržby
vedení (rekonstrukcí, průseků, přeložek
a pod).
V případě vybudování tohoto vedení
se zajistí komfortní a spolehlivější dodávka elektrické energie pro obyvatele
obou obcí.
Společnost E.ON si dovoluje požádat
vlastníky pozemků dotčených navrhova-

nou trasou propojovacího vedení o maximální vstřícnost a podporu při projednání vedení , které slouží především pro
zásobování Vašich domácností. Brzká
realizace je podmíněna souhlasy všech
majitelů dotčených pozemků. Všichni
dotčení vlastníci budou osloveni projekční firmou (T.O.O. spol. s r.o., Košinova 103b, 612 00 Brno) v období
01-02/2008.
E.ON Česká republika
pan ing. Bohdan Důbrava
OÚ Mokrá - Horákov
člen zastupitelstva Aleš Ryšánek

v k.ú. Hostěnice za 12 200 Kč.
7. Odkoupení budovy kaple sv. Anny
na pozemku p.č. 103 v k.ú. Hostěnice
a odkoupení pozemku p.č. 103 v k.ú.
Hostěnice od Lesů ČR.
8. Bezúplatný převod pozemků p.č.
83/4, 159/3, 274/67, 274/107 a 300/1
v k.ú. Hostěnice od PF ČR.
9. Vypsání nabídkového řízení dle
zákona č. 128/2000 Sb. na prodej pozemku p.č. 274/531 o výměře 804 m2.
10. Vypracování projektu k žádosti
o dotaci z EU na opravu místních komunikací.
11. Vypracování projektu k žádosti
o dotaci z EU na vybudování nového
zdroje pitné vody v části obce Napajedla.
12. Vypracování projektu k žádosti
o dotaci z EU na kanalizaci Na Kopaninách a kanalizaci v části obce od RD
č.p. 115 (Chromý Miroslav) po RD č.p.
126 (Kubíček Oldřich) a v části obce Na
Kopečku.
13. Podání žádosti o dotaci na opravu kaple sv. Anny v roce 2008.
14. Firmu RENARDS jako zpracovatele projektů na dotace z fondů EU.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Změnu ÚP - týkající se lokality
„Pod myslivnou“ na pozemku
p. č. 144/5,144/16,144/18 a 144/19
v k.ú. Hostěnice a vyřazení pozemků
z ploch určených pro výstavbu.
2. Vyhlášení stavební uzávěry na veškerou výstavbu v obci Hostěnice na
omezenou dobu.
Za správnost vyhotovení:
Růžena Debnárová

Bohoslužby o vánocích
pondČlí 24.12.

ŠtČdrý den

úterý

25.12.

Narození PánČ

stĜeda

26.12.

svátek sv. ŠtČpána

þtvrtek
pátek
sobota
nedČle

27.12.
28.12.
29.12.
30.12.

sv. Jana Evangelisty
sv. Mláćátek
sv. Tomáše Becketa
Svaté Rodiny

pondČlí 31.12.
úterý
1. 1.

sv. Silvestra
Nový rok, slavnost Matky
Bo•í Panny Marie

715
1500
1700
2200
730
930
1430
730
930
1745
1745
1715
715
930
1500
730
930

poslední roráty, zakonþení adventu
první vánoþní mše – zahájení vánoc
setkání u jezerské zvoniþky
pĤlnoþní (In nocte)
slavnostní vánoþní mše (In die)
vánoþní zpívání s dČtmi u jesliþek

veþerní mše, po ní •ehnání vína

mše s obnovou man•elských slibĤ
dČkovná mše za uplynulý rok
slavnostní novoroþní mše
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S příchodem pošmourného počasí opět
nadešel čas si společně nazdobit dýně.
Tentokrát jsme se sešli 26.10.2007 a každý podle svého vkusu a umu si nazdobil
svoji dýni, patizon, cukinu, apod. Před obchodem na návsi jsme se pak mohli po několik dnů kochat výstavkou výtvorů dětí a
dospělých všech věkových kategorií.
K dobré náladě při tvoření jsme přichystali buřtguláš, čaj a svařené víno.
Myslím si, že všem přišlo toto malé občerstvení vhod. Z dýňování se stala již určitá
tradice o.s. Hosten, na kterou se mé děti i
já každoročně těšíme. Děkuji tedy všem,
kteří jsou ochotni takovéto akce nezištně a
s elánem pořádat. Mgr. Eva Karásková,
kontakt: eva.karaskova@gmail.com

Dýňování

Přání všeho dobrého

Jak se daří u Broučků ?
Rodinné centrum Broučci, které vzniklo v první polovině října, má za sebou
úspěšný začátek. Dvakrát týdně se scházíme v našem centru pod Smíšeným zbožím
a věnujeme se jak dětem tak i nám dospělým. Čas strávený v centru je časem, který
aktivně trávíme společně s našimi dětmi a spolu s dalšími rodiči můžeme sdílet tuto
krásnou, ale někdy i náročnou etapu našeho života. Ráda bych pozvala mezi nás další rodiče či prarodiče s dětmi, kteří k nám ještě nenašli cestu. Počet rodičů a dětí,
kteří by se chtěli scházet, poněkud převyšuje prostorovou kapacitu, kterou máme k
dispozici. Těšíme se tedy, až bude možné zrekonstruovat ostatní prostory pod Smíšeným zbožím a nám i ostatním spolkům a sdružením tak poskytne zázemí k jejich
činnosti. Pokud se mezi námi najdou ochotní sponzoři, budu velice ráda a společnými silami s OÚ budeme moci zlepšit kvalitu občanského vybavení v naší obci.
za RC Broučci při o.s. Hosten Mgr. Eva Karásková,
V říjnovém čísle hostěnického Obecního zpravodaje jsem se
zájmem sledoval „mediální ofenzívu“ pozořického duchovního
pastýře Mgr. Nekudy. Osvětová hodnota publikovaného článku
k problematice manželství je nesporná, trochu složitější je to
s krátkým „Náhledem do farního kalendáře…“, kde mne zvláště zaujala pasáž odrazující od návštěvy „všelijakých těch vánočních koncertů“ atd. Protože si velice vážím lidí, kteří ve
svém volném čase zejména pro
děti a mládež tyto koncerty v Hostěnicích organizují a i jinak
se snaží dětem zaplnit volný čas smysluplnou činností, cítím
potřebu říci alespoň pár slov na jejich obhajobu. Domnívám
se, že se pan farář mýlí ve svém předpokladu, že „všelijaké vánoční koncerty a koledy“ stojí v konkurenci k rorátům. Obojí
jsou podle mého názoru výrazem snahy prožít vánoční svátky
jinak než čistě konzumně-televizním způsobem a zvláště snahy

Vánoční čas přichází a my pečeme cukroví, uklízíme a pořád příliš spěcháme.
Tak nám všem přeji, ať jsou Vánoce konečně časem klidu a pohody a ať si najdeme dostatek času na své blízké a přátele.
Děkuji všem lidem, kteří v naší obci dělají mnoho pro jiné a ráda povzbudím ty,
kteří se do toho ještě nepustili, ale mají v
sobě ten potřebný kus nadšení a elánu.
Všem přeji pohodové prožití vánočních
svátků a šťastný nový rok.
Eva Karásková

Angličtina pro nebojácné
Každé úterý od 18.00 do 20.00 probíhá v místní knihovně angličtina pro středně pokročilé a pokročilé. Na starost si ji
vzal pan Petr Puspoky, za což jsme my
ostatní velmi vděčni. Hodiny jsou spíše
konverzační. Kdo má chuť si popovídat v
angličtině, ať již hůře nebo lépe, je zván
mezi nás. Těšíme se na nové angličtináře.
Mgr. Eva Karásková,
kontakt:eva.karaskova@gmaicom

nabídnout mladým lidem alternativu tohoto neblahého způsobu trávení volného času.
Těžko snáším lidi, kteří mentorují druhé, ať už z pozice jakéhokoliv úřadu. Snad by nebylo špatné, aby se Mgr. Nekuda
rozpomněl na duchovní odkaz některých Svatých otců, jako třeba Lva XIII. a Jana XXIII., a zkusil při plnění svého poslání
aplikovat jiné metody práce
s lidmi a zejména s mládeží.
Na kolika akcích, pořádaných
sdruženími Hosten a Spirála v Hostěnicích, byl pan farář přítomen, aby sdílel radosti a problémy dnešních mladých lidí a
dětí v Hostěnicích, kolikrát navštívil třeba školku a pohovořil
s rodiči? Je jistě správné hledat cestu k tradicím, a zejména
tradicím křesťanským jako pilíři západní civilizace, ale ne takto výbojným a „jediným správným“ způsobem.
Lukáš Fasora

Roráty versus vánoční koncerty?
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Vánoce, vánoce přicházejí…
Advent už pomalu končí a teď jsou před námi Vánoce. Nahlédněme trochu do historie: Narození Krista se v Římě slavilo už jistě r. 335 a to ve stále stejné datum - 25.prosince. Toto datum zvolili křesťané jako protiváhu pohanského kultu „nepřemožitelného
boha slunce“ (Natalis solis invicti). A tak se z pohanské oslavy slunovratu stala slavnost skutečného „Slunce spravedlnosti“ - jak Krista nazývá prorok Malachiáš.
Boží hod vánoční má privilegium, že
každý kněz může v ten den sloužit tři
mše (jinak, bez biskupského dovolení,
smí běžně jen jednu): První mše se jmenuje In nocte (doslova „v noci“, je to
půlnoční). Druhá mše má název In Aurora (za svítání, za rozbřesku, říkávalo
se jí jitřní), a třetí mše je In die (ve dne).
Tato třetí mše je nejslavnější, je to hlavní vánoční bohoslužba
Kristovi průvodci. Hned po Božím
hodu vánočním následují tři svátky - sv.
Štěpána, prvního mučedníka z Kristových učedníků (26.12.); sv. apoštola
Jana (27.12.) a sv. Betlémských Neviňátek - dětí povražděných Herodem místo
dítěte Ježíše (28.12.). Světci těchto tří
dnů se nazývají „Comites Christi“ Kristova družina.
Vánoční oktáv je osm dní, kdy slavíme Kristovo narození jako jeden den, neboli vánoce se natahují na celý týden.
Posledním dnem oktávu je první den nového roku - 1.1. Do vánočního oktávu
pak ještě spadá svátek sv. Rodiny, zavedený papežem Benediktem XV. v r.1921.
Doba vánoční. Ke konci vánoční
doby - 6. ledna, slavíme slavnost Zjeve-

ní Páně nebo také Tří králů - Kašpara,
Melichara a Baltazara. V tomto svátku
se slaví tři události, jak je vystihuje
úvod ke mši v tento den: „Slavíme svatý
den ozdobený třemi zázraky. Dnes přivedla hvězda Mudrce k jesličkám; dnes
se z vody stalo víno na svatbě v Káně;
dnes byl Kristus pokřtěn Janem v Jordánu.“ V tento den nebo v předvečer se
světí voda, kadidlo, křída a zlaté předměty, které si věřící přinesou. V neděli
po 6. lednu se slaví svátek Křtu Páně,
kterým končí doba vánoční.
S Vánocemi je ještě spojen svátek
Uvedení Páně do chrámu, dříve se jmenoval Hromnice. Je to 40. den po Narození Páně. V kostele se budou světit svíce (hromničky) a přede mší půjde
průvod se svícemi, které mají symbolizovat Krista jako „světlo k osvícení pohanů a k slávě svého izraelského lidu“ ,
jak se to pak při průvodu zpívá.
Když uvažujeme o vánočních událostech, poznáme, co všechny ty svátky spojuje: Je to hold narozenému
Bohu, je to úcta, s jakou se skláníme
před malým dítětem, protože je Synem
velkého Boha. Proto sami poklekáme u

Tříkrálová
sbírka 2008

Tradiční Tříkrálová sbírka proběhne v období od 2. do 7. ledna 2008,
vybrané finanční prostředky budou
použity k charitativním účelům.
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jesliček, abychom si zde připomínali
ony tak vzácné události. Proto jsou Vánoce tak krásné, protože nás učí pravdě, učí nás pokoře, učí nás padnout
před tím, který je v lidských očích často maličký, ale který je ve skutečnosti
Vládce vesmíru.
Krásně prožité letošní Vánoce vám
všem přejí Vaši duchovní správcové
P. Jan Nekuda
Mons. Karel Pavlíček

Pokus o vánoční apokryf
(převzato ze zpravodaje řádu dominikánů)
V tom roce, kdy císař Augustus vydal
nařízení, aby byl po celém světě proveden soupis lidu, v tom roce, kdy v Sýrii
byl správcem Quirinius a judským králem byl Herodes, v tom roce, o němž
tehdy nikdo netušil, že se stane prvním
rokem nového letopočtu, přišlo období
dešťů o něco dříve než jiná léta.
Vyprahlá Judská poušť se rychle měnila. Vyschlá koryta řek se plnila vodou, která se v proudech valila ze skalnatých srázů. Pastýř musel jen opatrně
kráčet, aby ho vodní proud nesrazil.
Tam, kde byly jen zaschlé kořínky, se
začínaly rozrůstat polštáře drobných rostlin a za několik dní poušť rozkvetla.
Ti, kteří po léta znali barevnou nádheru
rozkvetlé pouště, se zaradovali, ale přijali květy jako běžný jev. Ano, tak to
bývá, když přijde období dešťů. Poušť
není už pustá, je to úžasný barevný koberec, jehož vzor by nedokázali vymyslet a vytvořit nejdovednější mistři Východu. Toho roku však byla poušť
barevnější než jindy.
Málokdo se však zabýval krásou rozkvetlé pouště. Jedni jen hodnotili, že
spadlo dostatečné množství srážek, které zajistí bohatou úrodu a které dá i dobrou pastvu pro stáda ovcí. Druzí měli
plno starostí s tím, aby včas doputovali
na místa, odkud pocházel jejich rod, aby
se tam mohli dát zapsat. Putovali pouští,
ale starosti je odváděly od toho, aby se
dívali a poslouchali.
Jen nemnozí slýchali neznámý tichý
hlas. Znělo to tak nějak jako… „On přijde pouští, upravte mu cestu”, ale oni
nerozuměli. Jen se divili, že letos na
poušti vypučely dosud neznámé rostliny. Každý den se objevovaly nové, krásnější. Jakoby judská poušť čekala, až vykvete ten nejkrásnější z růže Kvítek…
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