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DÝŇOVÁNÍ 8.10.2021

AKTIVITY NAŠÍ JEDNOTKY SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Babický záchranář

Cisterna naší jednotky

Pomoc při polomu stromů

Babický záchranář - diplom

Pomoc v Moravské Nové Vsi

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává poslední číslo Hostěnického zpravodaje tohoto roku.
V tyto dny bych Vás moc ráda povzbudila do dalších dnů a chtěla bych Vám přinést co nejvíce pozitivního myšlení a pohodové atmosféry do Vašich obydlí a srdcí.
Může se nám zdát, že život v době covidové je již příliš dlouhý, únavný a nekonečný. Věřím, že zkušenosti, které nám tato doba přinesla, nám budou připomínkou
toho, že je opravdu důležité si vážit každé pěkné chvíle, nebýt lhostejný ke svému
okolí a být na blízku těm, kteří to potřebují.
Blahobyt, kterého zakoušíme v 21. století, není samozřejmostí. Je výsledkem tvrdé
práce především našich předků. Važme si ho a važme si sebe navzájem. Jsme malým
společenstvím uprostřed krásné přírody, které si můžeme stále ještě užívat, kdykoli
chceme. Buďme tedy spokojeni s tím, co v tomto kousku Země máme a zkusme
každý přispět do našeho společenství tím, čím dokážeme.
Adventní čas je dobou radostného očekávání. Radost v našich srdcích se jistě
promítne i do úsměvu na tváři nás samotných i těch, na které se třeba jen usmějeme. Někdy to stojí hodně úsilí být radostný sám v sobě, ale věřím, že je to ta
správná cesta ke spokojenému životu. Ať už máme možnost být se svými blízkými
nebo tuto možnost nemáme, vždy s námi naši blízcí budou v našich vzpomínkách.
Věnujme jim svůj čas, ať už ve skutečnosti nebo jen v myšlenkách.
Kromě toho, že je tento rok 21. rokem 21. století, je také rokem výročí naší obce
650 let od první písemné zmínky. Co všechno se událo za 650 let nejde v krátkosti
říci. Nicméně můžeme hrdě konstatovat, že se Hostěnice staly krásnou vesnicí. A ať
jste se tady narodili nebo jste se přistěhovali, určitě Vám přirostly k srdci tak jako
mně. Stále věřím v lidskou dobrotu, nezištnost a v sílu malé komunity, která, i když
je někdy hodně tvrdá, se dokáže semknout a udělat spoustu dobrých věcí.
Děkuji všem, kteří se chovají zodpovědně a ohleduplně vůči okolí v době epidemie nemoci covid-19. I když můžeme mít rozdílné názory na míru opatření a omezení,
respekt k druhým a zdravý selský rozum by nás mohly provést bezbolestně touto
dobou.
Dovolte mi, vážení spoluobčané, popřát Vám krásný adventní čas. Věřím, že
vůně napečeného cukroví, svařeného vína, horkého čaje nebo dobré kávy ve Vás
vyvolá vánoční atmosféru a najdete si čas jak pro své blízké, tak i pro Vás samotné
u dobré knížky nebo třeba u pohádek.
Vánoce plné radosti, pohody a pevné zdraví do nového roku Vám přeje
Eva Karásková,
starostka obce
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POZVÁNKY NA OBECNÍ AKCE
Vánoce a betlémské světlo 23. 12. 2021

Živý betlém a zpívání u vánočního stromu je každoroční tradicí.
Ještě nevíme, zda se letos bude moci konat alespoň ve skromné
podobě. Věřím, že se dokážeme potkat pod Vánočním stromem
od 17.00 hod., třeba jen v menším počtu a zazpíváme si koledy. Kdyby se ale epidemická situace zhoršila a nemohlo setkání
na návsi proběhnout, prošli by naši skauti vesnicí tak, jako vloni
a přinesli mezi Vás koledy i s betlémským světlem. Opět pro Vás
s dobrovolníky přichystáme „neživý“ betlém, který vás potěší
při zimních vycházkách.
Mateřská školka si pro Vás přichystala prodejní výstavku výrobků dětí z MŠ
v objektu samoobsluhy. Jejich zakoupením přispějete na činnost školky.

Obecní ples v Hostěnicích

Obecní ples je naplánován na pátek 14. ledna 2022. Stále věříme, že se i v nynější nestálé situaci konat bude a že budeme mít možnost si plesovou sezónu
po roční odmlce společně užít. Budeme vás informovat standardními informačními
kanály obce.

DĚTI ZPOVÍDAJÍ
Rozhovor s paní Renatou Čapkovou.
1. Jak jste se dostala k ježdění na koni?
V roce 1996 jsme v prostorách bývalého kravína vybudovali stáje pro koně,
a když jsme se v roce 1999 nastěhovali do Hostěnic, pořídili jsme si prvního
koně – švédskou klusačku Capitu.
2. Je práce na statku lehká nebo těžká?
Nedá se říct lehká nebo těžká, ale hlavně neustálá. Péče o zvířata je každodenní,
bez ohledu na víkendy či svátky.
3. Jaký je Váš oblíbený zvyk na Vánoce?
Z vánočních obyčejů mám ráda rozkrajování jablek nebo pouštění ořechových
lodiček. Na Štědrý den je pro mě důležitým zvykem návštěva půlnoční mše svaté
v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Křtinách.
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4. C
 o si přejete k Vánocům?
Pro mě jsou Vánoce svátky duchovní nikoli materiální, a proto bych si nejvíc přála,
abychom se měli všichni rádi a měli k sobě blíž. Zvlášť v této těžké době, postižené
pandemií, je to potřeba. Nesmí nás to rozdělit, spíš naopak.
5. Na statku působí spolek Epona a paravoltižní oddíl JK Fany Hostěnice. Můžete
nám popsat, čemu se Epona věnuje, a baví Vás být trenérkou paravoltiže? A proč?
Spolek EPONA se zabývá hiporehabilitací a hipoterapií pro děti i dospělé.
Na terapie k nám dojíždí státní i nestátní sociální zařízení, speciální školy, ale
i individuálně rodiče s dětmi.
V paravoltiži působím už 10 let. Je to moc krásná práce, kterou mám velmi ráda,
i když je to občas náročné. U některých našich cvičenců je úplně neuvěřitelné,
jak se zlepšuje jejich fyzický, ale i psychický stav. Koně jim dodávají sebevědomí.
6. Co budete mít na svátečním stole na Štědrý den?
Klasika. Bramborový salát, smažený kapr a cukroví. Ale nejdůležitější je pro mě to,
že budeme jako rodina společně u stolu.
Děkujeme za rozhovor.
Tentokrát se ptala Tonka Karásková.

CO SE UDÁLO V NAŠÍ OBCI
1) Divadelní představení Helimadoe
V neděli 31. 10. 2021 proběhlo divadelní představení Helimadoe v podání divadelního souboru lanškrounského gymnázia Škeble na motivy knihy Jaroslava Havlíčka
v sále restaurace U Stupárků. I když účast příznivců dobrého divadla nebyla velká,

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2021	

3

divadelní představení bylo vydařené a bavil se celý sál. Těšíme se opět na další kulturní
počiny sociálně‑kulturní komise obce.
2) Úpravy střešní konstrukce objektu obecního úřadu
Stavba opravy střechy obecního úřadu byla zdárně dokončena a předána. Celková
cena za dílo je 795 317 Kč bez DPH (962 334 Kč vč. DPH). Práce byly provedeny kvalitně
a dle plánovaného harmonogramu. Oprava spočívala v náhradě střešní krytiny, výměně zatékáním poškozených prvků a v zesílení většiny konstrukcí krovu příložkami.
Byla doplněna podstřešní folie a provedena nově klempířina. Mimo plánované práce
byl ještě proveden záklop nad částečnou půdní vestavbou a zateplena doposud nezateplená část nad archivem. Jakmile to klimatické podmínky dovolí bude provedena
ještě kompletní rekonstrukce hromosvodu, který v současnosti nevyhovuje normám.

3) Nový kotel v MŠ
Do mateřské školy byl pořízen nový kondenzační plynový kotel, který nahradil již dosloužilý předchozí plynový kotel. Kotel vč. instalace byl pořízen za cenu 100 656 Kč vč. DPH.
4) Opravy a údržba Sportovního areálu Pastviska
Všechny dřevěné konstrukce
na kabinách byly natřeny (velká
část i přebroušena a natřena)
za cenu 39 775 Kč vč. DPH. Mantinely byly po dohodě zastupitelů natřeny na bílo za celkovou
cenu 47 750 Kč vč. DPH.
5) Kontrola provozování vodovodu podle zákona o ochraně zdraví
Dne 23. 9. 2021 proběhla pravidelná kontrola provozování vodovodu KHS JMK
za rok 2020, která je prováděna v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví. Provozování vodovodu bylo shledáno bez závad.
4
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6) Doplnění kabiny na stroj STIGA
Na základě předchozí dohody zastupitelů byla před zahájením zimní sezóny
namontována kabina na zametací stroj STIGA. Kabina vč. montáže byla pořízena
za cenu 120 000 Kč vč. DPH.
7) Projektová dokumentace na technologické úpravy ČOV
Zastupitelům byla předložena dopracovaná projektová dokumentace pro společné povolení na akci „Technologické úpravy ČOV Hostěnice“. Dokumentace byla připomínkována tak, aby projekt vyhovoval podnětům a připomínkám, ke kterým jsme
jako Provozovatel ČOV během několika let došli nebo které nám byly doporučeny.
Projekt zahrnuje úpravy na stávající biologické lince a hrubém předčištění, úpravy
na dešťové zdrži, doplnění systému řízení a vybudování nové biologické linky. V současnosti se projekt projednává s dotčenými orgány.
8) Změna č. 2 ÚP Hostěnice
S projektantem změny č. 2 ÚP Hostěnice, Ing. arch. Vojtěchem Menclem, byla uzavřena smlouva o dílo za celkovou cenu 89 540 Kč vč. DPH (návrh změny - 58 080 Kč
vč. DPH, úplné znění územního plánu po vydání změny - 31 460 Kč vč. DPH).
Starostka obce jako určený zastupitel obdržela návrh Změny č. 2 ÚP Hostěnice,
provedla kontrolu a návrh připomínkovala.
Změna č. 2 ÚP Hostěnice je pořizována zkráceným postupem na návrh Obce
Hostěnice a zahrnuje:
- Úpravy textové výrokové části územního plánu doplněním chybějících prostorových regulativů ploch individuální rekreace RI - konkrétně RI l) Pro plochy RI chatová osada Lhotky za účelem zamezení vzniku nežádoucí zástavby a s cílem
ochrany specifického krajinného rázu.
- Chybějící definici pojmů užívaných v textové části Územního plánu Hostěnice
(např.: ohradník) za účelem jasného výkladu záměrů.
- Prověření aktualizace ÚP Hostěnice vzhledem k aktualizacím č. I a č. 2 ZÚR JmK,
které nabyly účinnosti dne 31. 10. 2020.
- Grafické znázornění jednotlivých chatových oblastí v katastru Obce Hostěnice.
Po kontrole návrhu ze strany Pořizovatele bude návrh zaslán k posouzení na krajský
úřad a v lednu 2022 proběhne veřejné projednání. Po veřejném projednání bude
finální verze předložena Zastupitelstvu obce Hostěnice ke schválení.
9) Převod pozemků
- Převod pozemku od Lesů ČR
Obec Hostěnice již dlouhodobě jedná o převodu pozemků pod komunikacemi
v obci s Lesy ČR. Obec se domnívá, že pozemky pod komunikacemi, které udržuje
a dlouhodobě do nich investuje, by měly být v majetku obce. Historicky tomu tak
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nebylo, proto obec usiluje o převod pozemků pod komunikacemi zejména v intravilánu obce. Po mnoha letech došlo ke schválení bezúplatného převodu jednoho
z pozemků, a to pozemku p. č. 417/I, k.ú. Hostěnice o výměře 2202 m2 ze strany Lesů
ČR a tento pozemek byl převeden na Obec Hostěnice. Pozemek byl z pozemku
p. č. 417/1, k.ú. Hostěnice o výměře 2370 m2 oddělen pod p. č. 417/I, k.ú. Hostěnice, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2202 m2. Současně byl vydělen
pozemek p. č. 417/14, k.ú. Hostěnice, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
168 m2, který bude předmětem dalšího jednání.
Protože došlo k převodu práva hospodařit k lesním pozemkům v katastru Hostěnic z Lesů ČR na Vojenské lesy a statky, čeká nás v tuto chvíli nové vyjednávání
o pozemku s novým subjektem.
- Převod pozemku od ÚZSVM ČR
Po mnoha letech se podařilo dokončit bezúplatný převod pozemku p. č. 416/1
v k.ú. Hostěnice od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na obec Hostěnice. Tento pozemek o výměře 3 080 m2 v k.ú. Hostěnice je
veden jako ostatní plocha / silnice a leží pod místní komunikací v lokalitě Pastviska.
10) Projektová příprava
- Oprava komunikace a kanalizace Pod Kopečkem (k č. p. 10)
Byla dopracována finální verze projektové dokumentace na opravu kanalizace
a komunikace po opravě kanalizace. Realizace se předpokládá na jaře příštího roku.
- Vodní tůň u Hostěnického propadání
Projektová dokumentace na tůň u Hostěnického propadání byla odsouhlasena
zastupiteli obce, nyní probíhá projednávání s dotčenými orgány tak, aby byl projekt
povolen a nachystán k možné realizaci. Současně probíhá jednání s JMK o spolupráci při podání žádosti o dotaci na tůň z OPŽP, měli bychom být zařazeni do pilotního
projektu. Pokud by to nevyšlo, budeme jednat o možnostech financování z rozpočtu AOPK ČR. Realizace by byla možná v příštím roce.
11) Kalendáře do domácností
Jak se stalo již pěknou tradicí, i letos byly distribuovány stolní kalendáře na příští
rok do každé domácnosti. Tento projekt zastřešuje Mikroregion Roketnice, jehož je
naše obec členem, a je financován z rozpočtu Mikroregionu. Věříme, že vás kalendáře potěší.
Za Obec Hostěnice Eva Karásková
6
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Setkání s jubilanty
Dne 15. 10. 2021 se v prostorách OC uskutečnila oslava jubilantů naší obce. Setkání
probíhalo ve velmi dobré a srdečné náladě. Zábavou nás provázeli hudebníci s harmonikou a houslemi. Moc krásně pro oslavence zazpívaly naše Hostěnické boubelky.
Tentokrát namísto programu dětí jsme promítli krátký film o historii naší obce, který
připravil Vojta Horák. Mnozí se na snímcích poznávali a příjemně to doplnilo přátelskou atmosféru. Chtěla bych tímto oslovit rodiny a příbuzné pozvaných jubilantů,
aby oslavence podpořili v tomto potkávání se. Je to pro ně mnohdy jedna z mála
možností, kdy se příjemně uvolní a setkají se svými vrstevníky. Pohybové omezení
by také nemělo být překážkou, po domluvě rádi oslavencům pomůžeme s přepravou. Děkuji všem za pomoc s přípravou. Velkou odměnou jsou organizátorům právě
spokojené tváře jubilantů.
Hana Polanská, místostarostka obce

Plán priorit pro rok 2022
Zastupitelstvo obce Hostěnice svým usnesením č. 64/2021 ze dne 18. 11. 2021
schválilo následující plán priorit pro rok 2022.
• Investice do úprav ČOV
• Oprava kanalizace a zpevněné komunikace Pod Kopečkem k č. p. 10
• Veřejné osvětlení Zadní Kopanina (vyvolaná investice realizací kabeláže nízkého napětí v této lokalitě)
• Realizace tůně u Hostěnického propadání – v případě zajištění spolufinancování
• Zasíťování lokality Gregorka – spolufinancováním
Zastupitelstvo obce si je vědomo nejistotou v oblasti příjmů obcí a je si vědomo,
že může dojít k ponížení příjmů v souvislosti se značnými výdaji státu na řešení
pandemie Covid-19 a nárůstem vstupů v mnoha oblastech života. Investice bude tedy
zodpovědně směřovat do potřebných oblastí a bude reagovat na aktuální situaci.

Rozpočet obce na rok 2022
Návrh rozpočtu obce na rok 2022 byl vyvěšen na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 3. 11. 2022 do schválení. V rozpočtu jsou zapracovány
provozní náklady, investice, které si zastupitelé odsouhlasili, a odráží priority obce
na rok 2022, které byly projednány zastupitelstvem obce.
Rozpočet obce na rok 2022 byl schválen ZO Hostěnice usnesením číslo 65/2021
dne 18. 11. 2021.
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Rozpočet ve zkratce:
Příjmy:
15 372 800,00 Kč
Výdaje:
25 492 600,00 Kč
Financování: 10 119 800,00 Kč
Neinvestiční příspěvek PO MŠ Hostěnice ve výši 400 000,00 Kč.
Mgr. Eva Karásková, starostka obce
Obec Hostěnice, IČO 00488151

KEO4 1.9.3 UR020

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2022
Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně
Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.

PŘÍJMY
Par

Pol

Nst Zdr

Uz

org1

org2 Název
Bez paragrafu

Kč

Z toho

13 190 000,00

2122

Sběr a zpracování druhotných surovin

2310

Pitná voda

920 000,00

1 000,00
920 000,00

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a

3314

Činnosti knihovnické

1 000,00

3341

Rozhlas a televize

1 000,00

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích

3399

Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.

20 000,00

3412

Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

27 000,00

3421

Využití volného času dětí a mládeže

3613

Nebytové hospodářství

3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde

3725

Využívání a zneškodňování

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

6171

Činnost místní správy

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních

1 000,00

2 000,00
85 000,00
18 000,00
151 000,00
28 800,00
5 000,00
2 000,00
15 372 800,00

PŘÍJMY celkem:

VÝDAJE
Par
1014

Pol

Nst Zdr

Uz

org1

org2 Název
Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.

1039

Ostatní záležitosti lesního hospodářství

2212

Silnice

Kč
5 000,00
100 000,00
3 400 000,00

2219

Ostatní záležitosti pozemních

2223

Bezpečnost silničního provozu

100 000,00
10 000,00

2292

Dopravní obslužnost veřejnými

240 000,00

2310

Pitná voda

1 730 000,00

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a

9 611 000,00

2333

Úpravy drobných vodních toků

2341

Vodní díla v zemědělské krajině

200 000,00

10 000,00

3111

Mateřské školy

631 000,00

3113

Základní školy

59 000,00

3231

Základní umělecké školy

3314

Činnosti knihovnické

3319

Ostatní záležitosti kultury

3326

Pořízení,zachování a obnova hodnot

3330

Činnosti registrovaných církví a

3341

Rozhlas a televize

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích

3399

83412


Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

8 000,00
36 000,00
5 000,00
8 100,00
50 000,00
15 000,00
140 000,00
210 000,00
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000,00

3419

Ostatní sportovní činnost

3421

Využití volného času dětí a mládeže

145 000,00

15 000,00

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

166 500,00

Z toho

3725
2341
5512
3111
6171
3113
6310
3231
PŘÍJMY
3314 celkem:

Využívání a zneškodňování
Vodní díla v zemědělské krajině
Požární ochrana - dobrovolná část
Mateřské školy
Činnost místní správy
Základní školy
Obecné příjmy a výdaje z finančních
Základní umělecké školy
Činnosti knihovnické

3319

Ostatní záležitosti kultury

3326

Pořízení,zachování a obnova hodnot

VÝDAJE
3330
Par
3341
1014
3349

Pol

Nst Zdr

Uz

Činnosti registrovaných církví a
org2 Název
Rozhlas a televize
Ozdrav.hosp.zvířat,polních
a spec.
Ostatní
záležitosti sdělovacích

org1

1039
3399

Ostatní záležitosti
lesního církví
hospodářství
záležitost kultury,
a sděl.
Silnice
Sportovní
zařízení ve vlastnictví obce
záležitostičinnost
pozemních
Ostatní sportovní

2212
3412
Obec Hostěnice, IČO 00488151
2219
3419
2223
3421

Bezpečnost
provozu
Využití volného
času dětí
a mládeže
Schválený rozpočet
- silničního
závazné
ukazatele,
rok 2022

2292
3429
2310
3613
2321
3631

Dopravní
obslužnost
veřejnými
Ostatní zájmová
činnost
a rekreace
Pitná vodahospodářství
Nebytové
Odvádění
a čištění odpadních vod a
Veřejné osvětlení

151 000,00
200 000,00
28 800,00
631 000,00
5 000,00
59 000,00
2 000,00
8 000,00
15 372 800,00
36 000,00
5 000,00
8 100,00
50 000,00
Kč
15 000,00
5 000,00
140
100
210 000,00
3 400
70 000,00
100
15 000,00
10 000,00
145

9 611
620 000,00
000,00

Úpravy
drobných vodních toků
Pohřebnictví
Vodní
dílaavúdržba
zemědělské
krajině
Výstavba
místních

3111
3635
3113
3636
3231
3639

Mateřské
školy
Územní plánování
Základní
školy
Územní rozvoj
Základní
umělecké
Komunální
služby aškoly
územní rozvoj jinde

3314
3722
3319
3723

Činnosti
knihovnické
Sběr a svoz
komunálních odpadů
Ostatní
záležitosti
kultury
Sběr a svoz
ostatních
odpadů (jiných

3326
3724
3330
3725

Pořízení,zachování
a obnova hodnot
Využívání a zneškodňování
Činnosti
registrovaných
církví a
Využívání
a zneškodňování

3341
3729
3349
3739

Rozhlasnakládání
a televizes odpady
Ostatní
Ostatní ochrana
záležitostipůdy
sdělovacích
Ostatní
a spodní vody

3399
3745
3412
3900

Ostatní
záležitost
kultury,
církvízeleň
a sděl.
Péče
o vzhled
obcí
a veřejnou
Sportovní
zařízení
ve vlastnictví
obce
Ostatní
činnosti
související
se službami

3419
4359
3421
4379

Ostatní služby
sportovní
činnost v oblasti
Ostatní
a činnosti
Využití volného
dětívaoblasti
mládeže
Ostatní
služby ačasu
činnosti

3429
5213
3613
5311

Ostatní zájmová
Krizová
opatření činnost a rekreace
Nebytové
hospodářství
Bezpečnost
a veřejný pořádek

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

6112

Zastupitelstva obcí

1 232 000,00

6171

Činnost místní správy

1 928 000,00

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

6399

Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání

KEO4 1.9.3 UR020

240
166 000,00
500,00
1 730
24 000,00

2333
3632
2341
3633

6402

Z toho

10
20 000,00
000,00
200
500 000,00
000,00
631
80 000,00
000,00

1/2

59
65 000,00
000,00
8 000,00
925
500,00
36 000,00
473
000,00
5 000,00
000,00
120
8 000,00
100,00
20
50 000,00
000,00
395
15 000,00
000,00
10
140 000,00
000,00
120
210 500,00
000,00
916
70 000,00
000,00
20
15 000,00
000,00
90
145
5 000,00
000,00
166
80 500,00
000,00
24
20 000,00
000,00
194 000,00

130 000,00

1/2

30 000,00
500 000,00
10 000,00
25 492 600,00

VÝDAJE celkem:

FINANCOVÁNÍ
Par

Pol

Nst Zdr

Uz

org1

8XXX

org2 Název
FINANCOVÁNÍ

Kč

Z toho

10 119 800,00
10 119 800,00

FINANCOVÁNÍ celkem:

Rekapitulace
Příjmy
Výdaje
Financování

15 372 800,00
25 492 600,00
10 119 800,00

Poznámka
Schváleno Zatupitelstvem obce Hostěnice dne 18.11.2021 usnesením č. 65/2021.
Zveřejněno dne 25.11.2021
Schváleno usnesením číslo: 65/2021
Dne: 18.11.2021

Počet záznamů: 67
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Výpis usnesení ze zasedání ZO č. 6/2021 konaného dne 21.9.2021
Přijatá usnesení:
usnesení číslo 46/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 6/2021 pana Ing. Václava
Čapku a pana Ing. arch. Jiřího Marka, zapisovatelku zápisu paní Růženu Debnárovou.
usnesení číslo 47/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva
obce Hostěnice č. 6/2021:
1. Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu
zasedání)
2. K
 ontrola úkolů
		 6/5/2021 Změna č. 2 ÚP Hostěnice – schválení zadání (Regulace Lhotky)
3. Provozování vodovodu a kanalizace v obci Hostěnice
4. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 7/2021
5. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 8/2021
6. Bezúplatný převod pozemku p.č. 416/1 v k.ú. Hostěnice od ÚZSVM ČR
7. Informace o dění v obci
8. Různé
usnesení číslo 48/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěnice
číslo 7/2021. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 559 000 Kč, na straně
výdajů navýšen o částku 559 000 Kč, financování 0 Kč. Rozpočtové opatření bylo
schváleno starostkou obce dne 7. 7. 2021 (příloha č. 3 zápisu číslo 6/2021).
usnesení číslo 49/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěnice
číslo 8/2021. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 84 300 Kč, na straně výdajů navýšen o částku 84 300 Kč, financování 0 Kč. Rozpočtové opatření bylo schváleno starostkou obce dne 6. 8. 2021 (příloha č. 4 zápisu číslo 6/2021).
usnesení číslo 50/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 416/1
v k.ú. Hostěnice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, vedený
v KN jako ostatní plocha/silnice o výměře 3 082 m2 a souhlasí s podmínkami smlouvy
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-21/089. Podpisem
smlouvy o bezúplatném převodu pověřuje starostku obce Mgr. Evu Karáskovou.
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Výpis usnesení ze zasedání ZO č. 7/2021 konaného dne 26.10.2021
Přijatá usnesení:
usnesení číslo 51/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 7/2021 paní
Ing. Hanu Polanskou a pana Ing. et Ing. Jana Mikuláška, zapisovatelku zápisu paní
Růženu Debnárovou.
usnesení číslo 52/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva
obce Hostěnice č. 7/2021:
1. Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu zasedání)
2. Podání žádosti o dotaci z MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova
3. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 9/2021
4. Zimní údržba místních komunikací v obci Hostěnice na zimní období 2021-2022
5. Inventarizace
usnesení číslo 53/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje podání žádosti o dotaci na základě Výzvy
k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2022 z podprogramu Podpora obnovy
a rozvoje venkova, DT 117D8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního
a pasivního odpočinku, vypsané Ministerstvem pro místní rozvoj na akci: Hostěnice –
Modernizace sportovního areálu Pastviska.
usnesení číslo 54/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěnice
číslo 9/2021. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 594 800 Kč, na straně
výdajů navýšen o částku 594 800 Kč, financování 0 Kč. Rozpočtové opatření bylo
schváleno starostkou obce dne 6. 9. 2021 (příloha č. 3 zápisu číslo 7/2021).
usnesení číslo 55/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí výběr firmy, která bude provádět zimní
údržbu místních komunikací v obci Hostěnice v zimním období 2021/2022. Jedná se
o firmu pan Ing. Václav Čapka, Hostěnice č. 188, IČ: 44032943, DIČ: CZ 6509190303,
se kterou bude uzavřena smlouva o dílo.
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Výpis usnesení ze zasedání ZO č. 8/2021 konaného dne 18. 11. 2021
Přijatá usnesení:
usnesení číslo 56/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 8/2021 pana Mgr. Bedřicha Horného a pana Jana Dostála, zapisovatelku zápisu paní Růženu Debnárovou.
usnesení číslo 57/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva
obce Hostěnice č. 8/2021:
1. Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu
zasedání)
2. K
 ontrola úkolů
		 6/6/2021 Bezúplatný převod pozemku p. č. 416/1 v k. ú. Hostěnice od ÚZSVM ČR
		 2/7/2021 Podání žádosti o dotaci z MMR ČR – Podpora obnovy a rozvoje venkova
3. Žádost o finanční příspěvek na rok 2022 – Farnost Pozořice
4. Dodatek smlouvy o zajištění financování IDS JMK na rok 2022
5. OZV obce Hostěnice č. 1/2021 - o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
6. OZV obce Hostěnice č. 2/2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
7. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 10/2021
8. Vodné a stočné na rok 2022
9. Plán priorit obce Hostěnice na rok 2022
10. Rozpočet obce Hostěnice na rok 2022
11. Střednědobý výhled obce Hostěnice na 2023-2025
12. Rozpočet PO MŠ Hostěnice na rok 2022
13. Střednědobý výhled MŠ Hostěnice na 2023-2025
14. Plán financování obnovy vodovodu, kanalizace a ČOV obce Hostěnice na rok
2015-2024 - aktualizace
15. Informace občanům
16. Různé
usnesení číslo 58/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje finanční dar Farnosti Pozořice na rok 2022
na investice spojené s generální opravou střechy fary v Pozořicích ve výši 50 000 Kč.
usnesení číslo 59/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje Dodatek ke Smlouvě o zajišťování financování
IDS JMK, příspěvek na financování pro rok 2022 bude činit 100 Kč/občana.
12
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usnesení číslo 60/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Hostěnice
č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
usnesení číslo 61/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Hostěnice
č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
usnesení číslo 62/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěnice
číslo 10/2021. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 139 500 Kč, na straně
výdajů navýšen o částku 139 500 Kč, financování 0 Kč. Rozpočtové opatření bylo
schváleno starostkou obce dne 4. 10. 2021 (příloha č. 3 zápisu číslo 8/2021).
usnesení číslo 63/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje vodné pro rok 2022 ve výši 36,00 Kč
za 1 m3 bez DPH a stočné 37 Kč za 1 m3 bez DPH.
usnesení číslo 64/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje Plán priorit obce Hostěnice na rok 2022.
usnesení číslo 65/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočet obce Hostěnice na rok 2022,
na straně příjmů 15 372 800 Kč, na straně výdajů 25 492 600 Kč a financování
10 119 800 Kč. Na straně výdajů je počítáno s neinvestičním příspěvkem zřízené Příspěvkové organizaci MŠ Hostěnice, okres Brno‑venkov, na provoz v roce 2022 ve výši
400 000 Kč. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle
vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, je v kompetenci účetní obce.
usnesení číslo 66/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje střednědobý výhled na období 2023-2025.
usnesení číslo 67/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočet PO MŠ Hostěnice na rok
2022.
usnesení číslo 68/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí střednědobý výhled PO MŠ Hostěnice
na období 2023-2025.
usnesení číslo 69/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje aktualizaci Přílohy č. 1 Plánu financování
obnovy vodovodu, kanalizace a ČOV obce Hostěnice na rok 2015 – 2024.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2021	
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 8. 10.–9. 10. 2021 v obci Hostěnice
Počet voličů zapsaných do volebního seznamu:
592
Počet odevzdaných hlasů:
476
Volební účast:
80,41 %
Výsledky hlasování za obec Hostěnice:
1. SPOLU‑ODS, KDU‑ČSL, TOP 09 	
2. ANO 2011
3. Piráti a Starostové
4. SPD
5. PŘÍSAHA Roberta Šlachty
6. ČSSD
7. Trikolora Svobodní Soukromníci
8. Volný blok
9. KSČM
10. Strana zelených
11. Senioři 21
12. Moravské zemské hnutí
13. Aliance národních sil
14. Hnutí Prameny
15. Levice

166 hlasů
94 hlasů
80 hlasů
37 hlasů
31 hlasů
19 hlasů
18 hlasů
13 hlasů
5 hlasů
4 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas
Růžena Debnárová, Za OÚ Hostěnice

Vodní tůň u Hostěnického propadání

Naším záměrem je vytvoření vodní tůně na Hostěnickém potoce, která bude sloužit
ke zvýšení retenční schopnosti zájmového území, podpoří zadržení vody v krajině
a bude sloužit jako sedimentační prostor pro zachycení splavenin zejména při povodňových průtocích, aby se snížil jejich transport do podzemí skrz propadání. Dále dojde
k posílení přirozené funkce krajiny, obnově vodních prvků v krajině s ekologicko
‑stabilizační funkcí, zvýšení druhové skladby fauny a flóry. Z krajinotvorného hlediska
bude mít stavba pozitivní vliv na životní prostředí a bude ekologicky stabilním prvkem.
Daným opatřením dojde ke zvýšení biodiverzity v zájmovém území a k rozvoji drobných vodních živočichů, obojživelníků, mokřadních společenstev a živočichů vázaných
na vodu. Vodní tůň je navržena jako průtočná.
Chtěli bychom vyvrátit obavy, které vás mohou možná napadnout, a to v souvislosti
s líhní komárů. Časté tvrzení, že tůně jsou líhništěm pro komáry, je pravdivé jen z malé
části. Správně fungující tůň totiž nikdy nemůže být líhniště pro komáry. V dobře fungující tůni je přítomna řada vodních živočichů, kteří žerou larvy komárů - např. čolci,
14
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některé žáby, larvy vodních brouků (potápníci aj.), larvy vážek atd. Komáři se tedy
v dobře fungující tůni budou sice vyskytovat, budou se tam snažit i rozmnožit, ale
drtivá většina nebo i všechny jejich larvy padnou za potravu jiným živočichům.
Jako líhniště pro komáry slouží spíš než tůně různé sudy, vany a jiné nádoby na zahradách a jinde v blízkosti lidských obydlí. V nich pak dochází nejčastěji k úspěšnému
vývoji a líhnutí velkého množství komárů. Je to zejména proto, že v těchto různých
nádobách nemají žádné nepřátele. Na rozdíl od tůní.
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Vodné a stočné 2022

Sazba vodného a stočného vychází z cenové kalkulace dle cenových předpisů
pro vodné a stočné dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
Zastupitelstvo obce Hostěnice schválilo na svém zasedání dne 18. 11. 2021 usnesením č. 63/2021 cenu vodného ve výši 36 Kč/m3 bez DPH a cenu stočného ve výši
37 Kč/m3 bez DPH. Celková částka za 1 m3 bude na rok 2022 ve výši 73 Kč bez
DPH (80,30 Kč vč. DPH).
Provozování vodovodu a kanalizace je v současné době obcí dotováno, proto se
zastupitelé dohodli na mírném zvýšení cen. Tyto ceny nepokryjí navýšení cen
za energie, nicméně zastupitelé touto cestou chtějí v roce 2022 ulehčit místním občanům všeobecné zdražení komodit (např. energií).
Žádáme občany o řádné zabezpečení šachet proti zamrznutí, aby se předešlo případným poruchám na vodovodních přípojkách. S ohledem na poměrně vysoký počet
poruch ve vodovodních šachtách, které byly zjištěny při odečtu vodoměrů, tímto
všechny vlastníky nemovitostí upozorňujeme, že je potřeba kontrolovat v průběhu
roku vodovodní šachty i domácí vybavení (např. bojlery, protékající záchody, úpravny
vody apod.). Předejde se tak vysokým platbám za fakturovanou vodu.
Způsob úhrady záloh na VaS:
• Převodem na účet č. : 1347844389/0800, variabilní symbol: 2310 + č. p. domu
• Prostřednictvím SIPO - je nutné oznámit spojovacím číslo SIPO
• V hotovosti v kanceláři obecního úřadu
Změnu výše záloh oznamte prosím na e‑mail: ucetni@hostenice.cz nebo telefonicky na tel.: 544 250 763, 604 205 523
Obec Hostěnice

Místní poplatky a příspěvky za rok 2022

Místní poplatky vybíráme od 1. 2. 2022, splatnost místních poplatků je do
31. 5. 2022.
Místní poplatek ze psů – upravuje OZV č. 1/2019
Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů.
Jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech je rovněž povinen ohlásit do 15 dnů.
Sazba poplatku činí ročně:
1. Za jednoho psa - 200 Kč
2. Za druhého psa a každého dalšího psa téhož držitele - 200 Kč
3. Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let - 200 Kč
4. Za druhého psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let - 200 Kč
Při bezhotovostní platbě na účet č. 1347844389/0800 uveďte VS 1341 + č. p. Vašeho
RD (např. pro RD č. 1 - VS 1341001), u majitelů psů s TP na nemovitosti s č. e. VS 13419
+ č. e. Vašeho RO (např. pro RO č. e. 1 - VS 13419001).
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Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – upravuje
OZV č. 2/2021
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 15 dnů.
Jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech je rovněž povinen ohlásit do 15 dnů.
Při bezhotovostní platbě na účet č. 1347844389/0800 uveďte VS 1340 + č. p. Vašeho RD (např. pro RD č. 1 - VS 1340001).
Majitelé rekreačních objektů – VS 13409 + č. e (např. u č. e. 1 – VS 13409001).
Příspěvek za užívání sportoviště Pastviska, tělocvičny v MŠ, Občanského
centra a RC Broučci
Příspěvek byl stanoven na 200 Kč za osobu a rok, osvobozeni jsou občané mladší
18 let. Příspěvek se vztahuje na všechny obecní prostory a sportoviště.
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. V případě, že Vám již platnost průkazky vypršela, požádejte o vystavení nové.
Z důvodu pandemie Covid-19 vás žádáme o upřednostnění bezhotovostní platby.
Děkujeme za dodržení termínu splatnosti místních poplatků.
Růžena Debnárová
správce poplatků, OÚ Hostěnice
Obecní úřad Hostěnice - oznámení o provozu úřadu o Vánocích
Obecní úřad Hostěnice bude pro veřejnost uzavřen
od 23. prosince 2021 do 1. ledna 2022.
V novém roce úřadujeme od 3. ledna 2022.

Potraviny Hostěnice - otevírací doba o Vánočních svátcích
pátek
24. 12. 2021
7.00 – 12.00 hod.
sobota
25. 12. 2021
zavřeno
neděle
26. 12. 2021
8.00 - 12.00 hod.
pátek
31. 12. 2021
7.00 - 12.00 hod.
sobota
1. 1. 2022
zavřeno
Přijímáme objednávky na saláty, pečivo, vánočky, veky.
Objednávky na saláty od Firmy BUBI do 18.12.2021.
Úřad městyse Pozořice, včetně stavebního úřadu a matriky
bude pro veřejnost od 24. prosince 2021 do 1.1.2022 uzavřen.
V novém roce první úřední den 3. ledna 2022.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2021	
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SENIORKY A SENIOŘI, POZOR!
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí,
situaci je potřeba okamžitě řešit.
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu,
nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn.
Dodavatel elektřiny nebo plynu

Pokud byla Vaším dodavatelem společnost
A-PLUS Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY
entity, COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY,
Energie České spořitelny, Europe Easy Energy,
Kolibřík energie, Ray Energy, nebo X Energie
a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda
nedlužíte za energie dodavateli poslední
instance.

Platby za elektřinu nebo plyn
N
E
B
O

Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší
bance (trvalý příkaz) si ověřte, zda máte
nastaveny platby za elektřinu nebo plyn.
Pokud ne a zálohy na energie žádným
jiným způsobem nehradíte, dlužíte za
energie dodavateli poslední instance.
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše
v pořádku. Nemusíte nic řešit.

Co se stalo?

Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby dodavateli
elektřiny nebo plynu neodchází, tak Váš dodavatel skončil.
Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve!
Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance.

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady?

Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit.

Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní), poradí Vám i Vaše starostka.
V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn.

Co bude potřeba vyřešit?

Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za
elektřinu nebo plyn.
Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš
dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu.

Kde naleznete sami více informací?

Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci
– o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele,
a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace jako Vy.
Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku.
Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně.
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0920-G78

0920-G78

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,

dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.
Vážení vlastníci
a uživatelé pozemků,
Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění
dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

dovolte, abychom
vás upozornili
na nutnost
dodržení
zákona
č. 458/2000
Sb.
(energetický
a povinnosti,
které z něj plynou.
Odstranění,
prosíme, proveďte
podle níže
uvedeného
výpisu
z předpisů tak,
aby
byla dodrženazákon)
maximální
výška porostu.
Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění
dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
je vymezeno
vzdáleností
od krajního
vodiče
a je různétak,
pro aby
jednotlivé
napěťové hladiny:
Odstranění, Ochranné
prosíme,pásmo
proveďte
podle níže
uvedeného
výpisu
z předpisů
byla dodržena
maximální výška porostu.
Hladiny napětí (VN)

Ochranné pásmo

Výška porostu

Nadzemní vedení | napětí od 1 kV do 35 kV
m od krajního vodiče
Ochranné pásmo
je vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je 7různé
pro jednotlivé napěťové maximálně
hladiny: 3 m
Nadzemní vedení | napětí nad 35 kV do 110 kV včetně

12 m od krajního vodiče

Hladiny napětí
(VN) vedení | do napětí 110 kV včetně
Podzemní

Ochranné
pásmokabelu
1 m od krajního

Nadzemní vedení | napětí od 1 kV do 35 kV

7 m od krajního vodiče

maximálně 3 m

Výška
porostu
nesmí
být žádný
porost
maximálně 3 m

Nadzemní vedení
napětírovněž
nad 35
kV minimální
do 110 kVvzdálenost
včetně porostu od
12vedení,
m od krajního
vodičedodržet, a bezpečnou
maximálně
3 mpro práci takto:
Zákon a| normy
určují
kterou je nutné
vzdálenost
Podzemní vedení | do napětí 110 kV včetně
Hladiny napětí

1 m od krajního kabelu

nesmí být žádný porost

Bezpečná vzdálenost pro práci

Vzdálenost porostu od vedení
alespoň 2 m

Vedení NN | nízké napětí (400/230 V)

1 m od vedení

Vedení VN | vysoké napětí (22 kV)

2 m od vedení

alespoň 3,5 m

Vedení VVN | velmi vysoké napětí (110 kV)

3 m od vedení

alespoň 4,5 m

Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení, kterou je nutné dodržet, a bezpečnou vzdálenost pro práci takto:
Hladiny napětí

Bezpečná vzdálenost pro práci

Vzdálenost porostu od vedení

Vedení NN | Vnízké
napětí
(400/230
V) či uživatelé pozemků povinni
1 mumožnit
od vedení
alespoň
2 mtouto společností
lesních
průsecích
jsou vlastníci
zaměstnancům společnosti EG.D,
a.s., nebo
zmocněným zhotovitelům udržovat volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů (sloupů) nadzemního
2 m od vedení
alespoň 3,5 m
vedení.

Vedení VN | vysoké napětí (22 kV)

Vedení VVN | velmi vysoké napětí (110 kV)

3 m od vedení

alespoň 4,5 m

V případě, že při odstranění porostu v blízkosti vedení nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpečnost osob,
technický stav vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy, mohou být práce prováděny pouze se souhlasem společnosti EG.D, a.s.,
a to za podmínek pro tuto práci stanovených.

V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit zaměstnancům společnosti EG.D, a.s., nebo touto společností
Pokud stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám, osloví vás zástupce EG.D, a.s., formou dopisu, ve kterém budou
zmocněnýmuvedeny
zhotovitelům
udržovat
volný
pruh pozemku
o šířce
4 m poEG.D,
jednéa.s.
straně základů podpěrných bodů (sloupů) nadzemního
informace
o provedení
odstranění
a ořezu dřevin
na náklady
vedení.
Vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez a odklizení dřevin, je povinen výkon činnosti v ochranném pásmu provozovateli
soustavy
umožnit.
opačnémvedení
případě,nemůže
na základě
zjištění
porušení
právních předpisů,
může
Energetický
regulační úřad
V případě, žedistribuční
při odstranění
porostu
v Vblízkosti
být
bezpečná
vzdálenost
pro práci
dodržena
a bezpečnost
osob,
udělit vlastníkům či uživatelům nemovitostí pokutu.
technický stav vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy, mohou být práce prováděny pouze se souhlasem společnosti EG.D, a.s.,
a to za podmínek
pro tuto
práci
stanovených.
Odstranění
a ořez
dřevin
provádějte, prosím, průběžně.

Pokud stav stromoví
nebude
odpovídat
výše
uvedeným
podmínkám,
zástupce
EG.D, a.s., formou dopisu, ve kterém budou
Pro případné
další informace
volejte
Nonstop
linku EG.D
800 22 55 osloví
77, nebovás
navštivte
www.egd.cz.
uvedeny informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady EG.D, a.s.
Vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez a odklizení dřevin, je povinen výkon činnosti v ochranném pásmu provozovateli
distribuční soustavy umožnit. V opačném případě, na základě zjištění porušení právních předpisů, může Energetický regulační úřad
udělit vlastníkům či uživatelům nemovitostí pokutu.
Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím, průběžně.
Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77, nebo navštivte www.egd.cz.
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Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Pozor na nákupy na internetu
Nakupování na internetu se stalo v posledním roce velkým hitem a mnoho domácností
začalo ve větší míře tuto formu nakupování využívat. S tímto trendem vzrostla bohužel
i aktivita osob, které mají nekalé úmysly a snaží se tohoto zájmu zneužít.
Nakupování na e‑shopech:
Zloději a podvodníci své podvody neustále zdokonalují a je stále obtížnější podvodný
e‑shop na první pohled rozeznat. Také reklama či odkazy na tyto obchody se mimo
běžné prostředí internetu objevují stále častěji i na sociálních sítích.
Varovné signály, při kterých by měl být zájemce o koupi obezřetný:
• Příliš nízká cena zboží.
• Možnost platby na dobírku či osobního převzetí s vysokým zpoplatněním oproti
jiným způsobům doručení.
• Možnost platby ve virtuální měně.
• Podezřelé sídlo firmy nebo místo osobního vyzvednutí.
• Nedávno založená doména e‑shopu.
• Minimální počet recenzí.
• Absence reálných kontaktů.
• Nefunkční či neodborná zákaznická linka.
• Stylistické a gramatické chyby na stránkách.
• Název e‑shopu neodpovídá nabídce zboží.
Nejdůležitější pravidla:
• Nenechat se zlákat podezřele nízkou cenou.
• Nakupovat jen u osvědčených prodejců.
• Stanovit si limit pro platby přes bankovnictví či karetní transakce, užívat 3D secure,
být opatrný při provádění plateb na zahraničních webech (možnost zneužití údajů
o platební kartě). Ideálně pro platby přes internet používat zvláštní účet.
Při nákupech na internetu buďte opatrní a dodržujte nezbytná preventivní opatření.
por. Zdeňka Procházková, 4. listopadu 2021
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Tříkrálová sbírka 2022

V obci Hostěnice se sbírka uskuteční v neděli
9. ledna od 13.00 hodin.

Stejně jako každý rok se i letos připravuje Oblastní charita Rajhrad na tradiční
Tříkrálovou sbírku, která bude letos probíhat v termínu od 1. 1. do 16. 1. 2022.
„Zásadní informací je, že i v situaci, která pro nikoho z nás není jednoduchá, se
Tříkrálová sbírka 2022 bude konat. Prozatím se snažíme soustředit pozornost
na to, aby mohla sbírka proběhnout tradičním způsobem, byť za doporučených
bezpečnostních opatření. Bereme však v potaz i variantu on‑line podoby, vzhledem
k prozatímnímu vývoji situace ohledně nemoci covid-19 v Česku,“ říká PR pracovnice
Oblastní charity Rajhrad, Jana Janoutová. „Koordinátorka sbírky, Mária Durkáčová,
má již k dispozici letáky a materiály, které budeme rozdávat našim koordinátorům
v daných obcích.
Chtěla bych jménem Oblastní charity Rajhrad veřejnost poprosit o podporu, která je
pro nás zvláště v této době tolik důležitá. I díky vám můžeme dál pomáhat potřebným,
a naplňovat tak charitní poslání.
Výtěžek z chystané koledy plánujeme využít například na rekonstrukci oddělení
A v lůžkovém hospici, financování dešťové kanalizace, pořízení nových zvonků k postelím pacientů, financování nového zadního vchodu s dálkovým ovládáním nebo financování nového výtahu u zadního vchodu Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa.
V tuto chvíli můžeme naše podporovatele odkázat na webové stránky rajhrad.
charita.cz, kde najdou aktuální informace ohledně konečné podoby sbírky a možnostech poskytnutí finančního daru,“ dodává Jana Janoutová.
„Zasláním finanční částky na účet či prostřednictvím QR kódu nás můžete podpořit již nyní. Děkujeme!“

INFORMACE O ODPADECH

leden 27 červenec 14
únor
24 srpen
11
Svoz komunálního odpadu v roce 2022
březen
24
září
8
V roce 2022 bude probíhat svoz komunálního odduben 21 říjen
6
padu každou sudou středu, poprvé 12. ledna 2022.
Svoz plastů od rodinných domů v roce 2022
květen 19 listopad
3
V roce 2022 bude probíhat svoz plastů
červen 16 prosinec 1 a 29
od RD ve čtvrtky 1x 28 dnů.
Růžena Debnárová, Za OÚ Hostěnice
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2021	
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narozené děti Září
Úmrtí Září
Jáchym Gale		
Dobromila Novotná
Listopad		Říjen
Filip Šedý 		
Rudolf Bajer
			
Marie Stupárková
Růžena Debnárová
za ohlašovnu evidence obyvatel

ŠKOLSTVÍ
MATEŘSKÁ ŠKOLA HOSTĚNICE
Mikulášské a adventní období v MŠ

S prvním napadlým sněhem do školky přišla předvánoční atmosféra a zimními
radovánkami se to u nás jen hemžilo. První sníh jsme využili hlavně na bobování
na zahrádce MŠ. Na tabuli si s dětmi posouváme adventní kalendář a každým dnem
se více a více těšíme na Ježíška.
Mikulášské a adventní tvoření ve školce bylo rozmanité a děti si jej velice užívaly. Vyráběli jsme svícny ze skořápek na čajovou svíčku, vánoční hvězdy zdobené okrasnými
nitěmi a prostírání zdobené větvičkami a pomerančem. Všechny výrobky se dětem náramně povedly. Protože z důvodu epidemických opatření zřejmě ani letos jarmark
pod vánočním stromem nebude, můžete si výrobky dětí za dobrovolný příspěvek zakoupit v místním obchodě. Váš příspěvek bude použit na další výtvarné tvoření s dětmi.
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V pondělí na sv. Mikuláše děti dostaly mikulášskou nadílku, kterou
jim zde Mikuláš, čert a anděl nechal
společně s „dopisem hříchů“. Děti
hledaly nadílku, která byla ukryta
v kapsičkách každého dítěte, kde
v balíčku dostaly sladkosti a ovoce.
Ani děti, které jsou anebo byly nemocné a nemohly zrovna do školky,
o nadílku nebudou ochuzeny a balíčky na ně ve školce počkají.
V úterý 7. prosince jsme zdobili vánoční stromek, na které se děti každoročně
moc těší.
Adventní období v MŠ provází vůně sušených pomerančů a borovicových větviček, které spolu s koledami, vánočními písničkami a básničkami dětí z Mravenečků
a Včeliček navozují tu pravou atmosféru.
Přejeme všem pohodové adventní období a svátky prožité ve zdraví v kruhu blízkých.
Za MŠ Linda Loulová a Dana Kousalová

KAVYL
Nesem vám noviny z hájenky

Po zlatém podzimu přebírá žezlo paní Zima. Dny se krátí, rána zdobí mlha nebo
námraza, přes den je zataženo a sychravo, večerní tma nastává stále dřív. Máme
pro vás předvánoční zásilku světla z pozořické hájenky.
Děti v LMŠ Stromík a v LK Jezerka si tuto dobu prozáří magickou Slavností světla.
Jejím symbolem je spirála, kterou si vytvoříme z chvojí. V podvečer se sejdeme s rodiči kolem ní, děti si připraví svoje lucerničky, dospělí zvonečky a triangly, kterými
doprovodí celou slavnost. Děti po jednom berou svoje lucerny a pomalu vcházejí
do spirály. Chce to velkou dávku odvahy překonat strach ze tmy a vydat se sám šerem
až tmou na nezřetelnou točitou cestu do středu spirály ke světlu. Zde anděl rozsvítí dítěti lucernu a povzbudí
ho ke zpáteční cestě. Povzbudí ho
být dobrým a laskavým člověkem
a světlem pro druhé. Když dítě projde spirálou, odloží lucernu na některý špalík. Tím se postupně celá spirála
rozsvítí, až nakonec září uprostřed
temné zahrady. Je to světlo, pro které
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2021	

23

jsme přišli hluboko do našeho srdce a o Vánocích se znovu rozhoří – odumře vše staré
a špatné a z temnoty se zrodí nové světlo. Nové světlo, nové slunce, zrození a posílení
Dobra v nás.
Maminkám s malými dětmi prosvětlí zimní čas nový cyklus kroužku Výletníček.
Budeme se od 20. ledna scházet opět ve čtvrtky mezi 9:30 – 11:30 h a tvořit, zpívat
a hrát si v zimní přírodě. Na www.lesnikavyl.cz/dalsiaktivity/volnocas najdete přihlášku a v ní další informace.
Přejeme z hájenky krásné Vánoce, plné světla a zdraví!
Michaela Žižková, spolek Kavyl

ZŠ MOKRÁ-HORÁKOV
Střípky (redakčně kráceno)
Žákovský parlament nasadil pro jistotu rychlé tempo

Motto: „Dochází nám místo!“… „Hlavně že nám nedochází nápady“ (Marek Heža, 9. A)
Začal školní rok a my se po zkušenostech z minulého roku velmi rychle vrhli
do práce. Už první den jsme všichni ve škole hlasovali, jak to letos vidíme. Černě?
Střídavě‑oblačno? Růžově? Bylo to těsné, ale nejvíc nás to vidí to růžově. Tak snad to
vyjde. Volby do Žákovského parlamentu proběhly ve všech třídách dle regulí a letos
osmadvacetičlenná partička se sešla na konci prvního školního týdne v jurtě
na úvodní celodenní seznamovací schůzce. Co se nám od té doby zatím podařilo?
Uspořádat ve spolupráci s místní knihovnou třetí ročník knižního bazaru, se ziskem
10.372 Kč. * Tradiční celotýdenní podzimní sběr, celkem 8. 150 kg. * Ve spolupráci s Otevřeno pro děti se připravit na akci Deskohraní se seniory. * Odhlasovat si pokračování
v projektu Pomáháme spolu mimo školu (pro 24 z 28), ke kterému proběhlo další celodenní zasedání. * Zkontrolovat Stezku bosou nohou, vše je o. k., jen výměník na kamínky
někam zmizel. * Příjemně pobesedovat se starostkou obce Mokrá‑Horákov Barborou
Švehlovou. * Rozjet ve velkém přípravy na Haloweenské trsáníčko. Tuto akci s VIP hosty
(bývalí deváťáci), jsme zatím museli vzhledem ke komplikující se situaci přesunout
na neurčito. * Vyhlásit výzvu ke sběru víček od PET‑lahví a sešlapaných hliníkových plechovek pro Krasima ze 3. A. Budeme rádi,
když nám s tou „tunou“ pomůžete.
No a dál se uvidí, plánů je hodně, tak
snad budeme mít možnost je uskutečnit. A začali jsme více využívat nové
skvělé stránky školy, tak se na ně můžete občas mrknout.
Za Žákovský parlament ZŠ Mokrá‑Horákov
Mgr. Jana Kubáňová a Mgr. Petra Tannenbergová, Ph.D.
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Fakescape aneb Únik před
dezinformacemi

Únikovou hru Fakescape vymysleli a ve školách realizují studenti
Masarykovy univerzity, kterým se
stejně jako učitelům na základních
školách zdá, že (nejen) žáci nedokáží rozpoznat pravdivost informací
a jejich mediální gramotnost je na
nižší úrovni. A tak jsme se rozhodli
využít tohoto workshopu, zatraktivnit naši výuku a nabídnout našim
žákům možnost na vlastní kůži si vyzkoušet roli novinářů, kteří hrají důležitou roli v souboji mezi pravdou a manipulacemi, fakty a dezinformacemi.
Žáci sedmého a osmého ročníku museli během semináře čelit manipulativním
technikám, byli nuceni si ověřovat informace a přemýšlet nad kybernetickou bezpečností, vyhledávat věrohodné zdroje. Současně si procvičili i kooperaci a práci v týmu.
Pravidla hry jsou jednoduchá, připravena je i závěrečná reflexe, která žákům shrne
to nejdůležitější. Navíc se toto zpestření výuky dá stihnout za jednu vyučovací hodinu!
Hra pro základní školy vznikla za podpory Nadace O2 a kromě atraktivního tématu je pro žáky velmi zajímavé, že hrou provází známý český youtuber Lukefry.
Projekt za krátkou dobu své existence získal několik mezinárodních ocenění.
Mgr. Jarmila Hořavová
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Úspěšná reprezentace našich žáků
v atletickém čtyřboji

Dne 5. 10. se na naší škole uskutečnilo okresní
kolo v atletickém čtyřboji. Naši žáci si vedli velmi
zdatně a družstvo mladších žákyň obsadilo
1. místo ve své kategorii a postoupilo do krajského finále, které se konalo 21. 10. na atletickém
stadionu v Břeclavi. Po sečtení všech výsledků
se naše děvčata překvapivě objevila na krásném
třetím místě z celého Jihomoravského kraje.
Mgr. František Markus

Začít spolu

Naše škola se v roce 2021 zařadila do sítě škol, které postupně implementují myšlenky, principy a metody konstruktivistické školy. Tento systém nabízí každému
účastníkovi vzdělávacího procesu řadu výhod, a to jak učitelům, tak dětem a potažmo i rodičům. Učitelé mohou svobodněji využít svou kreativitu, intuici a osobnost,
navzájem se podporovat a učit se jeden od druhého. Fungují jako „průvodci“ během
činnosti žáků, podporují je dle jejich potřeb. Děti by si měly umět poradit, nastanou‑li
problémy, říct si o pomoc a naopak umět pomoci, když to někdo potřebuje. Vědí,
proč a na čem pracují, organizují si svoji práci a umí se hodnotit navzájem i sebe.
Snažíme se v nich vypěstovat pocit spoluzodpovědnosti za práci, ale také zdravé sebevědomí. Rodičům systém nabízí přehled o dění ve třídě, možnost aktivně se do něj
zapojit, spoluvytvářet tak komunitu, které mohou být prospěšní. Panovat by měla
všestranná atmosféra dobrých vztahů, radosti z učení a bezpečí. Vydali jsme se
na cestu, která již sama o sobě je cílem, možností vlastního rozvoje. Vstřícnost a respekt jsou hesla, kterými bychom rádi zaštítili naši snahu „Začít spolu“.
učitelky 1. stupně

Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ
Svišti Hostěnice

V září nám začal nový školní rok a skauti opět naběhli na běžný režim schůzek
a výletů. Na první zahajovací schůzce jsme se sešli všichni a přivítali jsme i nové členy.
První víkendová výprava proběhla v Olomouci, kde jsme měli různé programy,
např. stavění města, kde se děti snažily postavit Olomouc. Začátkem října v Zamilovaném
hájku v Řečkovicích proběhlo oceňování, kam přišla spousta lidí. Děti byly oceněny např.
za pomoc v oddílu, docházku apod.
Ke konci října jsme jeli na třídenní výlet tzv. Podzimky do Tišnova, kde jsme přespali
v místní škole. Také jsme se nezapomněli podívat ve městě po památkách a vyhlídkách.
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Vyrobili jsme si draky a další den jsme je pouštěli na louce. Poslední listopadový víkend
jsme měli výlet, při kterém jsme se podívali do místních lesů. Po cestě jsme si užívali
čerstvě napadaného sněhu. Proběhlo stavění sněhuláků a nesměli jsme zapomenout
ani na koulovačku.
Začátkem prosince proběhl Mikulášský výlet, který jsme si také užili. Došli jsme až
do Mokré a také zpět, po cestě se hrálo spoustu her a na konci trasy nás čekala
i malá odměna.
18. prosince je plánovaná Vánoční výprava, na kterou se všichni moc těšíme
a doufáme, že se uskuteční.
Simona Vojáčková

Klub seniorů

Klub seniorů Hostěnice ve své činnosti neustává a nadále plánuje akce i pro příští
rok. Pro I. pololetí 2022 jsme naplánovali:
- Únor 2022 - Ostatky + zábava s Melodií v sále restaurace U Stupárků
- Březen 2022 – jarní vycházky
- Duben 2022 - vycházky a podle počasí opékání ve starém lomu
- Květen 2022 – zábava s hudbou Melodií v sále restaurace U Stupárků
- Červen 2022 – posezení v „OC“ s občerstvením a opékání ve starém lomu
Budeme se na vás těšit.
Za Klub seniorů Hostěnice, Ludmila Kousalíková
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Dýňování

Spolek Hosten i tento
rok zorganizoval 8. 10. 2021
tradiční Dýňování na návsi.
Mladí tvůrci nás nezklamali
a nazdobili své dýně k potěše všech kolemjdoucích.
Ti nejmenší si užili zejména bramborového guláše,
který byl pro malé i velké tvůrce k dispozici. Ozdobené dýně pak zvelebovaly naši
náves ještě několik týdnů. Děkujeme všem účastníkům.
Hosten

Z činnosti Spolku Přátel sportu Hostěnice

Nohejbalisté Hostěnic se navzdory situaci s pandemií opět zúčastnili letošního
ročníku nohejbalové soutěže trojic „Nohec pod Mohylou“. Po loňském druhém místě
byly ambice znovu vysoké. Soutěž rozdělená do šesti kol začínala v červnu a končila
až koncem listopadu. Začátek soutěže naše borce nezastihl v nejlepší formě a marně
hledali body z předchozího roku. Vše se zlomilo na domácí půdě, kde se sehrálo čtvrté kolo. Hostěňáci na Pastviskách ožili, výsledkově se zvedli a celkově obhájili druhou
příčku v konečné tabulce.

Poděkování patří všem klukům, kteří se soutěže zúčastnili: Kousalík Matěj, Debnár
Ondřej, Doležel Tomáš, Krejčiřík Zdeněk, Kalas Dominik, Bébar Marek, Putna Karel.
Ve sportovním kroužku jsme se stačili sejít jen párkrát na vyjížďce na kolech
a na venkovních hřištích. Dětí v karanténě nebo nemocných přibývalo stále víc. Ve
chvíli, kdy bylo na hřišti víc trenérů než dětí samotných, jsme se rozhodli konání
kroužku přerušit. Počátkem prosince jsme už ale bruslili na veřejném kluzišti v Řícmanicích. Tento „azyl“ budeme využívat, dokud se nám nepodaří připravit hřiště
pro hokejisty a malé krasobruslařky i na Pastviskách.
Barmani Lesního baru U krav pro vás od prvního adventního víkendu opět připravují teplé nápoje. Horký čaj a svařené víno nejen červené přivážíme vždy v dopoledních
hodinách v sobotu i v neděli. Během vánočních svátků pravděpodobně každý den.
Podle ohlasů a vypitých várnic chutná nejen všem Hostěňákům, ale i návštěvníkům
z širokého okolí.
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Z fotografií letošního ročníku Hostěnický objektiv opět vznikl krásný nástěnný
kalendář. Po předchozí domluvě na tel. čísle 731 194 322 je možné ho zakoupit
u Skřivánků č. p. 133. Pokud to situace dovolí, tak i na akci Zpívání pod vánočním
stromem 23. 12. 2021.
Cena je stanovena na 180 Kč/ks. Zisk z prodeje kalendářů bude věnován na dobročinné účely.
Přejeme všem klidné svátky a do nového roku zejména pevné zdraví.
za SPsH Jan Skřivánek a Zdeněk Krejčiřík

SDH Hostěnice

Rád bych vás prostřednictvím obecního zpravodaje seznámil s činností SDH Hostěnice.
Jak již všichni víme a pociťujeme to na vlastní kůži, od ledna 2020 nás všechny
ohrožuje a omezuje Covid – 19. A když říkám omezuje, tak to myslím doslova.
Koncem roku 2020 se začalo vládními nařízeními vše omezovat a zakazovat, takže v lednu 2021 jsme již nemohli uspořádat Výroční valnou hromadu SDH, jak jsme
byli zvyklí.
Nařízená opatření trvala delší dobu, proto se nemohl konat jak Maškarní ples, tak
ani Ostatky a dokonce i pálení čarodějnic nám bylo upřeno. Byla zakázána školení
členů JSDH obce, aktivy okrsku, soutěže a vše, co se SDH týká. Na jaře se nám podařilo i přes tato opatření vyčistit a spálit klest v prostoru za Baršovým. Na tomto
pozemku jsme pak natáhli nový plot. Dále jsme provedli sběr železného šrotu.
V měsíci červnu byla nařízená opatření zmírněna a tak se členové JSDH obce
mohli zúčastnit cvičení v plnění Bambi vaku v obci Tvarožná. Tyto akce se konají
za účasti složek IZS, policejního vrtulníku a u jednotek jsou velice oblíbené. Jak jistě víte, v červnu se prohnalo na pomezí Břeclavska a Hodonínska ničivé tornádo.
Za účelem dodržování bezpečnosti práce při pomoci v postižené oblasti si náš sbor
zakoupil z vlastních zdrojů čtyři odlehčené přilby. Ty používali naši členové při práci
v Moravské Nové Vsi, kam je posílalo operační středisko na výpomoc. Odvezly se
nějaké věcné prostředky, obecní úřad nám zakoupil lopaty, kolečka a další materiál
potřebný na pomoc místním obyvatelům. Jen pro zajímavost, chlapi z naší jednotky
odpracovali v postižené oblasti přes 400 hodin, za což jim patří velké poděkování.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2021	
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A nyní trochu lepší činnost.
Byli jsme přítomni na oslavách svaté Anny a při té příležitosti jsme vyzkoušeli
po delší době naši koňskou stříkačku. Nová kola (loukotě), které jsme museli nechat vyrobit u pana Vítězslava Škroba ze Sivic, se osvědčila. V koňském zápřahu pod
vedením pana Čapky, byla provedena zatěžkávací zkouška z Kopečka až ke kapli.
Kola vydržela a naše investice se vyplatila. V srpnu se podařilo uspořádat letní kino
v lomu. Promítal se film Bábovky. Občerstvení bylo zajištěno a účastnilo se kolem
150 lidí. Myslíme si, že po delší době konečně povedená akce.

Dále jsme vybudovali prostor pro nový plechový hangár, který slouží SDH jako
úložný prostor na materiál, který se již nevejde do zbrojnice. Starou buňku jsme pak
odstranili. Prostor kolem byl vyčištěn a suť odvezena.
První víkend po prázdninách jsme uspořádali společně se Spolkem Přátel sportu
tak zvaný Dětský sportovní den. Počasí nám přálo a děti se mohly vyřádit na skákacích
hradech, vystřelit si ze vzduchovky, zastříkat si s proudnicí, prohlédnout si hasičskou
techniku, vyzkoušet si jízdu zručnosti. Dále byla na pořadu dne lukostřelba, jízda na koních i koňském spřežení, malovalo se na obličej a mnoho dalších disciplín. Nesmím
zapomenout na vynikající ukázku výcviku psů. Účast byla ohromná a doufáme, že si
všichni krásný den užili. Všem, co pomáhali tuto zdařilou akci uspořádat, patří velký dík.
11. 9. 2021 se konaly již tradiční Hostěnické pivní slavnosti. Tentokrát bylo na čepu
16 druhů piva s lidskými jmény např: Otakar, Jošt, Jura, atd. Za slunečného počasí se
akce velice vydařila za účasti mnoha milovníků pivního moku.
V říjnu vyrazili 4 členové našeho SDH na populární soutěž Babický záchranář, kde
vybojovali krásné čtvrté místo.
Naše jednotka pomohla vyčistit stavidlo druhého rybníku, které bylo značně zanesené bahnem.
V listopadu jsme podávali svařené víno a čaj na zahřátí při lampiónovém průvodu
v naší obci, který byl zakončen ohňostrojem. V tom samém měsíci byli tři členové
JSDH proškoleni na nositele dýchací techniky ve školícím středisku v Tišnově. V prosinci bychom se rádi setkali s našimi občany u Vánočního stromu, pokud to situace
dovolí.
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Na závěr bychom vám všem občanům naší obce chtěli popřát krásné, šťastné
a veselé Vánoce, bohatého Ježíška a do Nového roku hodně štěstí, mnoho pracovních i osobních úspěchů a hlavně to zdravíčko všem. To vám ze srdce přeje náš Sbor
Dobrovolných Hasičů.
Za SDH Hostěnice Zbyněk Klimeš

HOSTĚNIČTÍ SPORTOVCI
Tentokrát si v rubrice představíme sport, který se v Hostěnicích objevil v souvislosti se založením paravoltižního oddílu Fany Hostěnice, který byl v dubnu
2012 založen pod hlavičkou jezdeckého klubu Fany Hostěnice. Sportovkyně,
o které budeme psát v současnosti sklízí medailové umístění na regionálních i republikových závodech.
Paravoltiž
Paravoltiž je gymnastika a akrobacie na neosedlaném koni vedeném lonžérem
na kruhu, je však přizpůsobena klientům s určitým handicapem.
Velkou roli v oddíle hraje skutečnost, že v rámci tréninku můžeme vidět integraci
dětí s handicapem mezi zdravé děti, což je velmi motivující k dosažení lepších
sportovních výkonů. Naopak skupina zdravých dětí se učí sociální spolupráci
s osobami méně soběstačnými.
V současné době oddíl sklízí medailové umístění na regionálních i republikových závodech.
Zuzana Filoušová
Mistrovství ČR v paravoltiži 2021 – 1. místo v kategorii MP1 jednotlivců
Mistrovství ČR v paravoltiži 2016 – 2. místo v kategorii MHŽ jednotlivců
Mistrovství ČR v paravoltiži 2017 – 2. místo v kategorii skupin
Mistrovství ČR v paravoltiži 2019 – 1. místo v kategorii skupin
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Zuzka se začala tomuto sportu věnovat od roku 2015, tedy od svých jedenácti
let. Tréninky probíhají 2x týdně na farmě u Čapků a v zimním období v tělocvičně
v Židenicích.
Zuzku paravoltiž moc baví, v oddílu si našla spoustu nových kamarádů. Postupně
vylepšuje obtížnost cviků, například letos se jí podařil na MČR krásný stoj na koni.
Její vítězná sestava na letošním MČR se dá zhlédnout na https://www.youtube.com/
watch?v=RMrJjtrl6fk od času 46:50.
Mimo paravoltiže se Zuzka účastní speciálních olympiád za spolek Makej! http://
www.spolekmakej.cz/. V létě atletických a cyklistických závodů, v zimě závodů ve
sjezdovém lyžování. V roce 2020 byla nominována jako náhradnice na Světové
zimní hry speciálních olympiád do Kazaně. Tyto hry mají proběhnout v roce 2022.
Další její velký koníček je divadlo Aldente www.divadloaldente.cz, kde se potkávají mladí herci a autoři s Downovým syndromem a profesionální divadelníci
bez handicapu. Nacvičili již několik představení, přijďte se podívat.
Přejeme Zuzce, ať se jí i nadále daří ve všech jejich zálibách a držíme palce!!!
Zuzku lze vidět ve videoklipu PAVLA ČADKA k jeho písni „Mám Upův syndrom“.

INSPIRUJME SE
První poslové jara

Možná se to zatím nezdá, ale první květiny rozkvetou u Hostěnic dříve, než vyjde
příští číslo našeho zpravodaje. Nejznámější je asi výskyt sněženek v údolí Říčky,
hlavně pak na stráních nad místem, kde do údolí ústí Ochozský a Kamenný žlíbek.
Za krásnými porosty bledulí se pak můžeme vypravit do nedalekého Rakoveckého
údolí. Málokdo už ale ví, že ojedinělé trsy bledulí rostou i na katastrálním území
Hostěnic, v údolní nivě Říčky pár kilometrů nad Hádkem. Za prvními jarními květy
ale můžeme vyrazit i o několik dnů dřív a najdeme je doslova „za humny“.
Ve většině okolních lesů tou dobou rozkvétá malý nenápadný keřík - lýkovec
jedovatý. Roste roztroušeně například na Mokerské plošině, třeba i na pasece
nad hostěnickým lomem. Jeho sytě růžové voňavé květy ozdobí větévky ještě
předtím, než se na nich naplno rozvinou první listy.
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Ty nejčasnější posly jara ale najdeme na
našich zahrádkách, kam jsme je přenesli
z daleké ciziny. Některým z nich se u nás zalíbilo natolik, že utekli do volné přírody a zde
úspěšně zplaňují. Tak třeba v lese za ploty zahrad na Kopanině směrem k Bezejmennému
potoku najdeme krásný žlutě svítící porost
talovínů. Ty pocházejí z jižní Evropy a naše
Sněženka podsedník v Kamenném žlíbku.
chladnější klima jim nijak nevadí.
Před řadou let asi někdo vysadil u jedné
z chatek nad Hostěnickým propadáním dalšího „přivandrovalce“ z jižní Evropy a severní
Afriky – čemeřici smrdutou. Jde o dekorativní, stálezelenou rostlinu s nevýrazně zelenými, purpurově lemovanými květy. Její listy
po rozemnutí páchnou, odtud tedy pochází
její název. Raději to ale nezkoušejte, všechny
čemeřice jsou silně jedovaté, podobně jako Bledule jarní v údolí Říčky
talovín nebo lýkovec.
V okolí chatky č. ev. 25 se dnes vyskytuje
souvislý porost této byliny. A pár bujně rostoucích trsů najdete až za lesní cestou na
Držici, zhruba o 80 metrů dál. Jak se sem ale
mohla čemeřice tak snadno dostat? Její velká
a těžká semena vítr sotva zavanul tak daleko,
a ještě k tomu do kopce. Ani žádné háčky,
Talovín zimní na Kopaninách
kterými by se mohla zachytit na srsti zvířat,
na nich nenajdete. Obsahují ale výživný olejnatý přívěsek – takzvané „masíčko“ (odborně
elaiozóm), kterým se živí mravenci a zajišťují
tak transport semen v době, kdy mají nedostatek jiné potravy. Mravenci tak napomáhají
šíření spousty jarních květin, třeba i výše jmenovaných sněženek, bledulí nebo talovínů.
Jednu vlastnost mají všechny první jarní
květy společnou. Na rozdíl od řady později Lýkovec jedovatý nad hostě- Čemeřice smrdutá na Držici
kvetoucích rostlin jim slabý mráz ani nenadá- nickým lomem
lá sněhová pokrývka nijak neublíží. A až se vás vaše ratolest zeptá: „Mami, a proč je
sníh bílý?“, tak jí o tom můžete přečíst novou pohádku uveřejněnou na webových
stránkách naší obce.
Aleš Moravec
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HISTORIE
Josef Stupárek - 110 let od narození

V uplynulém měsíci to bylo 110 let od narození Josefa Stupárka,
místního učitele a dlouholetého a také posledního kapelníka
místního dechového orchestru.
Pan Josef Stupárek se narodil 8. 11. 1911 v Lýskách na Přerovsku. Po absolvování obecné školy pokračoval na reálném
gymnáziu v Přerově. V Praze absolvoval vojenskou hudební
školu a v letech 1934-38 učitelský ústav, po kterém byl přidělen k vojenské hudbě v Levoči. Po rozpuštění armády v r. 1939
byl přidělen jako učitel do Troubek u Přerova a od r. 1941 pak
učil na místní škole v Hostěnicích a později na ZDŠ Pozořice.
V Hostěnicích byli muzikanti už od dob Rakouska – Uherska. Po vzniku republiky
byl kapelníkem zdejší kapely Václav Pantůček, dalším kapelníkem byl Josef Pantůček,
který se přistěhoval z Ochoze. Po něm převzal kapelnickou taktovku Albert Kalábek.
Po válce se muzikanti dali opět dohromady a kapelníkem se stal Josef Neveselý. Po
jeho tragickém úmrtí se stal kapelníkem Josef Stupárek. V té době hrávala kapela
pod hlavičkou „Osvětové besedy Hostěnice“. Někdy v polovině 80. let kapela kývla
na nabídku JZD Pozořice, aby přešla pod JZD. V r. 1975 se pak pod novým názvem
zúčastnila kvalifikační přehrávky. JZD pak kapele zakoupilo nové hudební nástroje,
stejnokroje a zajišťovalo také dopravu na zkoušky i na různá vystoupení. U kapely
začal působit jako umělecký vedoucí pan Radoslav Muselík, hudebník a skladatel
z Viničných Šumic. Kapelníkem dál zůstával Josef Stupárek. V té době kapela hrála
i na několika vystoupeních v zahraničí. Po zániku JZD se kapela rozpadla a po úmrtí
několika místních muzikantů prakticky zanikla. Pan Josef Stupárek tak byl posledním kapelníkem hostěnické dechovky. Zemřel 5. 9. 2004.
Václav Dostál, kronikář obce

HÁDANKA
Fotografie z minulého čísla nám
ukazovala místo poblíž vodního
zdroje v Napajedlech u propustku.
Tentokrát přinášíme velmi neradostnou fotografii místa, které doufáme
už takto dlouho neuvidíme. Tipy na
místo můžete psát na e-mail: zpravodaj@hostenice.cz. Na výherce čeká
malý dárek.
Redakční rada
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HOSTĚNICKÉ RECEPTY
Znáte podvodnice?
Aneb vánoční cukroví z těsta kynutého pod vodou

Recept na toto vánoční cukroví pochází od našich předků. A je opravdu
moc dobré. Navíc je hotové „natotata“ a nedává se do něj žádný cukr.
Můžete udělat i slanou variantu k vínu. To znamená potřít před pečením vajíčkem
a posypat hrubou solí, kmínem, mákem, sezamem atd.
Těsto se musí zpracovat ručně na válu, aby bylo úplně hladké. Udělá se z něho
kulička, ponoří se do hrnce se STUDENOU vodou a dá se do chladu. Těsto kyne asi
30–45 min pod studenou vodou, nezvětšuje svůj objem, ale praská a plave – nadzvedněte ho, bývá přilepené ke dnu hrnce.
Těsto se nesmí rozmočit, vyndejte ho z vody,
jakmile začne praskat a plave. Toho ponoření těsta do vody se nebojte. Po vyndání těsto
nechte okapat, otřete dlaněmi a dále zpracovávejte na dosti pomoučeném válu ze začátku
mokrou stranou těsta.
Při sladké variantě můžete z těsta udělat
i plněné cukroví. Například vytvořte malinkaté
šátečky, čtyřrůžky, rohlíčky plněné nádivkou –
jakoukoli (nejlepší je ořechová, maková, tvarohová). Je to docela piplačka, fantazii se meze
nekladou, ale vypadají i chutnají božsky.
Jednodušší varianta je udělat malé kroužky
otočené kolem ukazováku. Vyválíte „žížalky“
na válu a pak otočíte ukrojenou žížalku kolem
špičky prstu. Vytvoří se krásné malé kroužky.
Nejjednodušší variantou je pak vykrajované
cukroví.
Recept:
250 g hladké mouky
+ špetka soli
170 g másla
4-5 lžic vlažného mléka
25 g droždí, lžíce cukru, hrubá mouka do kvásku, tak 4–5 lžic – kvásek nechat
vykynout asi 15 min.
Uvedená dávka je na čtyři plechy. Upečené cukroví obalte v práškovém cukru
s vanilkovým cukrem. Jak jinak, cukroví je křehoučké a zářivě bílé jako jiskřivý snížek.
Přejeme bílé, pocukrované Vánoce!
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Předvánoční zastavení

Jednou v pondělí odpoledne jsem dostal esemesku, kde stálo, že mám do druhého dne napsat krátký fejeton na téma Vánoc. Zaradoval jsem se, protože i když
jsme zrušili trest smrti, zůstaly nám aspoň ty šibeniční termíny. A tak jsem si sedl
ke krbu a dumal, jaká slova zvolit.
A jak tak dumám, začal jsem vzpomínat. Pochopitelně na Vánoce ve svém dětství,
na rodiče, na babičku, na dědečka a tak dále. Vánoce jsou totiž především příležitost
k setkávání s lidmi, a to hlavně s rodinou. U nás tomu tak vždycky bylo.
Když jsem začal brát rozum, tak jsem před vánočními svátky hledal v novinách
a časopisech nějaké inspirativní články. A když jsem na něco takového narazil, článek
jsem si vystřihl a nalepil do velkého sešitu ve tvrdých deskách. Nejvíc „vánoční“ byl
podle mě rozhovor s hercem Milošem Kopeckým, který vyšel v jednom časopise
koncem roku 1980.
Když pan Kopecký dostal otázku, na co se těší, tak odpověděl: „Strašně se těším,
jako každým rokem, na Vánoce. Každé Vánoce jsou takovou zkouškou, nejsou‑li
naše srdce ještě zcela okoralá a dokážeme‑li ze sebe vykřesat nějakou jiskru, která
učiní z vánočních dnů něco víc než jen pustou žranici…
Jsem velký ctitel všech vánočních obřadů, zvyků a rituálů, kterými se lidé sbližují
aspoň ve vánoční čas. Škoda, že jsme na tom už tak, že pro nás musí být tyto svátky
berličkami, které nás vedou jednou v roce k porozumění, k laskavosti a způsobům,
které by měly být běžné…
Vzpomínám si, že v době mého dětství se nějakou náhodou téměř o každých
Vánocích udála nějaká strašlivá vražda. Opravdu. Vidím, jak dělám s babičkou
keksy, voní stromeček a tatínkův doutník, je velebná vánoční nálada, a na stole leží
noviny, ze kterých kape krev. Jednou manželé Vyleťálkovi udusili dědečka v troubě,
jindy zase paní Velková v Brně utopila ve vaně svého muže, známého soudního
radu – byla prý velice půvabná a poněvadž ještě navíc čpěla zločinem, dostávala
do vězení spousty nabídek k sňatku. To je fakt, prosím. Jiný rok řezník pohladil sekyrou svého tchána a tak dále. Takové to byly časy. To už teď neexistuje. Teď se
vraždí jednou v květnu, jednou v září; je v tom jakýsi nepořádek.“
Na otázku „Co by podle vás měly znamenat Vánoce v životě moderního člověka?“
odpověděl Miloš Kopecký toto: „Především by mu měly připomenout, že nemá‑li
ducha, měl by mít aspoň duši: že není na světě proto, aby byl zaklet do věcí, do plechu auta, cihel, malty, vůbec majetku. Barák, tři auta a velká spotřeba masa, to
u mne není životní úroveň. Zjistil jsem, že člověk k tomu, aby prožil šťastný a plný
život potřebuje de facto strašně málo – tedy strašně málo vnějších věcí. Musí mít
ovšem všecko v sobě. Omnia mea mecum porto. Vidím to kolem sebe. Čím je kdo
větší nula, tím větší cirkus kolem sebe potřebuje. Nechce být, ale mít.“
O vánočních dárcích pro dceru se dovídáme: „Pozoruji nejen u svého dítěte, ale
u většiny dětí kolem, jak vše, co dostávají, dostávají lacino a přijímají to samozřejmě.
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Tak nemají z ničeho nic. Neznají přitom cenu energie a úsilí, kterými to bylo zaplaceno a jež jediné dávají všemu hodnotu a schopnost radosti.“
Na otázku, jaké dárky očekává, Miloš Kopecký odpověděl: „Malé. Pro mne neznamená dárek věc, kterou nutně potřebuji a musím si ji proto koupit. To není dárek
od srdce. Dárek, třeba tříkorunový, je to, co mne překvapí, přinutí k úsměvu, k dojetí. Proboha, jen ne ponožky nebo spodní prádlo. To přece nejsou dárky!“
Závěrem redaktorka panu Kopeckému položila téměř filozofickou otázku: „Vánoce
znamenají i konec roku a začátek nového. V tom čase se mnozí na chvíli zamýšlejí. Vím,
že jste z těch, kdo nemá rád hlubokomyslné otázky, ale přesto se vás zkusím zeptat:
Co je podle vás smyslem a cílem života?“
„Smyslem života je život sám. Je samoúčelný. Cílem života je pak smrt. Jsou to
věčné biomorfózy. K tomu dodám slovy Schillerovými: Pravý muž nehledá smysl
života, ale vkládá jej do něj.“
A o Silvestru Miloš Kopecký říká: „Tento úřední den zábavy mně může být ukradený. Nejlépe je zůstat střízlivý a jít se vyspat. Pak vás čeká nádherné ráno, kdy jsou
ulice vylidněné, píše se 1. leden, celý svět bolí hlava a vy si vyjdete do toho dne
a ten celý svět je váš!“
Od doby, kdy jsem si „Předvánoční zastavení s Milošem Kopeckým“ přečetl,
uplynulo už hodně vody. Přesto mi připadá stále aktuální. A v posledních letech
každý rok během Adventu otevírám svůj sešit ve tvrdých deskách a tento rozhovor
si s chutí přečtu.
O Vánocích si člověk intenzivně uvědomí, kdo už s námi nesedí u svátečního stolu.
Letos i vzhledem k pandemii nemoci Covid-19 nebude prázdných míst právě málo.
Ale člověk vzpomíná i na lidi, kteří tu s námi nejsou už pěknou řádku let. Když si je
dokáže zpřítomnit, je to jako by byli zase s námi.
Proto jsem vyvolal ducha Miloše Kopeckého, abych se potěšil jeho slovy. Snad to
potěšilo i vás. A já jsem tak díky tomu stihl napsat fejeton v požadovaném šibeničním
termínu.
Petr Šotnar

DUCHOVNÍ OKÉNKO
Pozvání k dialogu

Milí přátelé!
Papež František pozval křesťany i všechny lidi dobré vůle k zamyšlení se i ke společnému dialogu nad tím, kým skutečně jsme, kam směřujeme a co je naším posláním.
Vyhlásil tzv. Synodu (volně přeloženo „společné putování“), což znamená určité
zreflektování a zhodnocení života církve v naší době. Motto této synody zní: SPOLEČENSTVÍ – SPOLUÚČAST – POSLÁNÍ. Tento proces vzájemného naslouchání se
má uskutečnit především setkáváním ve skupinkách, kde se máme společně sdílet
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o určitých tématech. Má se jednat nejen o vztazích uvnitř církve, ale také o jejím
vystupování navenek a o vztahu ke všem lidem, ať již jsou katolíky či členové jiných
vyznání, jinak věřící nebo i nevěřící. My katoličtí křesťané jsme si vědomi toho, že
jsme udělali a děláme mnoho chyb. Ale také víme, že se podařilo a daří – i přes naše
slabosti – vykonat mnoho dobra! A to jistě díky Božímu požehnání a jak my křesťané
věříme: Díky živému Ježíši Kristu přítomnému mezi námi. To On je skutečně Svatý,
zatímco my jsme lidé hříšní a potřebujeme Jeho uzdravení… K tomuto „ozdravnému“
dialogu jsou pozváni opravdu všichni – bez rozdílu věku, postavení či vyznání –
a proto rádi uslyšíme názor kohokoliv z vás. Věříme, že se nesetkáme jen s ostrou
kritikou, kterou, bude‑li pravdivá, chceme pokorně přijmout, ale také s pozitivním
a objektivním náhledem, který nám pomůže to špatné překonat, a to dobré ještě
více znásobit. Proto vás rádi zveme na společná setkání, která se konají na pozořické
faře každý sudý čtvrtek v 19:30 hod. Nejbližší termíny jsou 30. 12. 2021, 13. 1. 2022
a 27. 1. 2022. V současném období tvoříme první diskuzní skupinky na různá témata – vše můžete aktuálně sledovat na našich farních webových stránkách
www.farnostpozorice.cz/synoda. Napište nám na adresu: pozorice@dieceze.cz. Synodní proces na lokální (tedy místní farní) úrovni bude trvat do konce února 2022.
Z něho by měly vzejít výstupy, o kterých se pak bude jednat dále.
Ale teď „z jiného soudku“: Teď před Vánoci chci moc poděkovat – jménem naší
farnosti – představitelům Obce Hostěnice i všem spolkům, které v této obci fungují.
Moc díky za všechno, co pro naši společnost děláte! Díky za to, že hledáte cesty, jak
tvořit dobro v nelehké době, ve které je tolik malomyslnosti, pochybností a obav…
Díky, že přinášíte naději! Díky též za veškerou spolupráci a všem vám přeji opravdu
radostné Vánoce a mnoho naděje do nového roku!
Se srdečným pozdravem
P. Pavel Lacina, farář

Pravidelné bohoslužby v Hostěnicích

Opět vás zveme na společné slavení mše svaté v občanském centru v Hostěnicích
v novém roce! Bohoslužby jsou nyní poslední čtvrtek v měsíci v 18 hod. V roce 2022
budou takto:
27. října
čtvrtek
27. ledna
čtvrtek
24. listopadu čtvrtek
24. února
čtvrtek
22. prosince čtvrtek předposlední!
31. března
čtvrtek
28. dubna
čtvrtek
24. května
výjimečně úterý!
28. června
výjimečně úterý!
24. července NEDĚLE 15 hod. u kaple sv. Anny – poutní slavnost
25. srpna
čtvrtek
29. září
čtvrtek
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Vánoce 2021 v pozořické farnosti

pátek 24. 12. Štědrý den
15.00
			
17.00
			
20.30
			
22.00
sobota 25. 12. Narození Páně
7.30
			
8.30
			
9.30
neděle 26. 12. Svátek Svaté Rodiny 7.30
		 (sv. Štěpána)
8.30
			
9.30
			
15.00
pondělí 27. 12. sv. Jana Evangelisty 16.00
			
17.00
úterý 28. 12. sv. Mláďátek
		Betlémských
8.00
středa 29. 12.		
18.00
čtvrtek 30. 12.		
18.00
pátek 31. 12. sv. Silvestra
16.00
			
18.00
sobota
1. 1. Nový rok; slavnost
7.30
		 Matky Boží,
8.30
		 Panny Marie
9.30
neděle
2. 1. 2. neděle po Vánocích 7.30
			
8.30
			
9.30

první vánoční mše sv. – zahájení Vánoc
setkání u jezerské zvoničky
večerní mše sv. v Holubicích
noční mše sv.
jitřní mše sv.
mše sv. v Holubicích
slavnostní vánoční mše sv.
mše sv. s obnovou manželských slibů
mše sv. v Holubicích
mše sv. s obnovou manželských slibů
setkání u Boží muky v Sivicích
mše sv. s žehnáním vína
vánoční koncert v Holubicích
mše sv. za nenarozené děti
vánoční bohoslužba
mše sv. v OC HOSTĚNICE
mše sv. v Holubicích
děkovná mše sv. za uplynulý rok
první novoroční mše sv.
mše sv. v Holubicích
slavnostní mše sv.
mše sv.
mše sv. v Holubicích
mše sv.

PŘEHLED AKCÍ
Špatně se plánují akce, když nevíte, co bude za týden, natož za měsíc. Proto sledujte aktuální situaci s vývojem nemoci COVID-19 a standardní komunikační kanály
spolků a obce. V případě nutnosti budou akce posunuty, zrušeny apod.
Prosinec 23.12 	Zpívání koled po obci s betlémským světlem / Živý betlém a zpívání u vánočního stromu
na návsi (podle situace) – od 17.00 hod.
Přijďte se podívat na betlém na návsi, ať se vánočně naladíte.
Leden

1.1.
7.-9.1.
9.1.
14.1.

Novoroční vycházka do Pekárny – sraz ve 13.00 hod. na Pastviskách
5. ročník sčítání ptáků na krmítku, více na https://ptacihodinka.birdlife.cz
Tříkrálová sbírka
Obecní ples v sále restaurace U Stupárků - hraje Panorama band – od 20.00 h.
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Únor

25.2. Pochovávání basy v sále restaurace U Stupárků
26.2.	Ostatkový průvod obcí od 10.00 hod. a maškarní ples pro dospělé v sále restaurace
U Stupárků od 20.00 hod.
		
Březen
26.3. Dětský maškarní ples

Plán akcí na rok 2022 v Hostěnicích
Je možné sdílet kalendář Obce Hostěnice
Odkaz pro začlenění kalendáře akcí v obci Hostěnice do individuálních kalendářů (tedy
zkopírování do mobilů nebo outlooků či jiných mail managerů):
https://calendar.google.com/calendar/ical/obechostenice%40gmail.com/public/basic.ics
Akce
Termín 2022
Novoroční vycházka do Pekárny
1. 1.
Tříkrálová sbírka v Hostěnicích
9. 1.
Obecní ples Hostěnice
14. 1.
Pochovávání basy
25. 2.
Ostatkový průvod a maškarní ples pro dospělé v Hostěnicích
26. 2.
Velikonoční tvoření v Hostěnicích
3. 4.
Dětský maškarní ples v Hostěnicích
26. 3.
Den Země
30. 4.
Pálení čarodějnic v Hostěnicích
30. 4.
Den rodiny
8. 5.
Pohádkový les
15. 5.
Stezka odvahy
4. 6.
Volejbalový turnaj
11. 6.
Sraz veteránů
18. 6.
Oslavy obce
17.-19. 6.
Hostěnický sedmiboj
25. 6.
Anenská zábava
23. 7.
Tradiční bohoslužba u kaple sv. Anny v Hostěnicích
24. 7.
Letní kino
6. 8.
Hostěnické párové hody
13. 8.
Rockfest
27. 8.
Dětský sportovní den
3. 9.
Pivní slavnosti
10. 9.
Drakiáda
8. 10.
Lampionový průvod v Hostěnicích
17. 11.
Mikulášská besídka
4. 12.
Živý betlém s Eponou
18. 12.
Živý betlém a zpívání u Vánočního stromu v Hostěnicích
23. 12.
Štěpánská zábava v Hostěnicích
26. 12.
40
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INZERCE
Jak ovlivnila koupě bytu celý náš život!
Dovolte mi podělit se s vámi o příběh naší rodiny a moment, který rozhodl
o tom, že žijeme společně s vámi v naší malebné obci Hostěnice.
Tento příběh začal v roce 2002, kdy jsme se s manželem rozhodli pořídit si větší
cihlový byt v Brně. Nechtěli jsme se po narození dcery Veroniky dál tísnit v malém
panelákovém bytě, a tak jsme začali hledat. Netušili jsme ovšem, jak složité to bude.
Po neuvěřitelném úsilí se nám nakonec podařilo takový byt sehnat. Byl sice drahý,
ale nabídli nám k němu garáž, a tak jsme bez váhání složili v realitní kanceláři provizi.
A pak se začaly dít věci!
Ukázalo se, že byt je obyčejný panelák pouze s vyzděným jádrem a dluhem
na nájemném. A navíc bez garáže. Co teď?
Chtěli jsme odstoupit od smlouvy, ale
v realitce se nám vysmáli. Byli jsme mladí,
nezkušení a po této „výhodné“ koupi také
úplně bez peněz.
Já jsem navíc v té době byla na mateřské
dovolené. A tehdy přišel můj manžel s bláznivým nápadem: „Založme si realitní kancelář
a pojďme to dělat jinak!“. A tak se také stalo.
No, nebudu Vám líčit naše začátky podnikání, to by bylo na další příběh…
Čas běžel, a nám se podařilo získat zajímavé zakázky u stavební firmy. A tady
nastává klíčový moment!
Seznámili jsme se architektem, který nám dal do nabídky prodej pozemku
v Hostěnicích. „Hostěnice? Kde to vůbec
je?“, ptala jsem se bezelstně. Když jsme pozemek přijeli nafotit, tak se na mne manžel nadšeně podíval a řekl: „Ten pozemek
nebudeme nikomu nabízet. Koupíme si
ho sami, protože je tady krásně!“ Okouzlil
nás rybník, lesy a pole. A tak jsme šli opět
do něčeho, co nebylo vůbec jednoduché.
Navíc se nám v té době rodinka rozrostla
o syna Martina.
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Samotnou stavbu bylo obtížné vůbec založit vzhledem ke svažitosti pozemku a jílovité půdě. Navíc jsme si na vlastní náklady museli k pozemku dovést veškeré sítě.
Když nás poprvé po kolaudaci přijela navštívit moje maminka a přicházela
po rozblácené polní cestě, vytřeštila oči a pronesla památnou větu: „Vy jste se úplně
zbláznili! Chudáci děti, je to hrůza, sem už nikdy nepřijedu!
Čas plynul, stavbu a zahradu jsme postupně dokončili a zabydleli jsme se tady.
A maminka? Samozřejmě svoji výhrůžku nedodržela, a nejenže nás často navštěvuje,
dokonce s námi každý rok tráví Vánoce. A vůbec se jí nechce odjíždět…
Žijeme tu v Hostěnicích už 12 let, naše dvě děti jsou zde šťastné, protože jsme si
tady společně vytvořili skutečný DOMOV. A co víc si přát?
Za 20 let práce v realitách vím, že žádné ideální bydlení neexistuje. Je to téměř vždy
otázka kompromisů. To podstatné jsou ti nejbližší, kteří s vámi váš domov sdílejí.
Jsou Vánoce, a já vám všem přeji, abyste mohli v teple svých domovů zažívat
pocity štěstí a lásky.
Monika Sedláková s rodinou

Proč se vyplatí prodat právě teď?

Jaká je nyní situace na trhu s nemovitostmi a proč prodávat právě teď’?
Ceny nemovitostí se stále drží na maximu, a to je to skvělá zpráva pro prodávající. Pokud máte pádný důvod k prodeji, není na co čekat. Ceny nemovitostí jsou
nadhodnocené a poptávka stále převyšuje nabídku. Ale jak dlouho to ještě potrvá?
Zatímco v říjnu se hypoteční úvěry poskytovaly v průměru za 2,7 %, nyní se aktuální
úroková sazba vyšplhala až ke 4%.
Oslovila jsem Marcelu Stehlíkovou, velmi zkušenou hypotéční specialistku,
které pracuje pro klienty naší realitní kanceláře a požádala jsem ji o krátký rozhovor.
Mám na tebe zdánlivě jednoduchou otázku. Je vhodné si v tomto období
žádat o hypotéční úvěr?
Období velmi nízkých úrokových sazeb už je bohužel za námi. Spolu s růstem
sazeb ČNB začaly velmi rychle růst i sazby hypoték. Zatímco loni jsme sjednávali
hypotéky se sazbou pod 2 procenty, teď se blížíme ke čtyřem procentům a sazby
ještě porostou. Je třeba ale říci, že pro člověka, který potřebuje řešit vlastní bydlení,
jsou ceny hypoték stále ještě příznivé. Pokud tedy člověk najde zajímavou nemovitost za přijatelnou cenu, asi by neměl na nic nečekat.
Co bys doporučila mladým lidem, kteří hledají první bydlení a nemají žádné vlastní peníze. Je vůbec možné v dnešní době žádat o hypotéku bez 20%
vlastních zdrojů?
Je to možné. V krajním případě stačí klientům do 36 let 10 % vlastních zdrojů.
Taková hypotéka je ale dražší. Mladé páry bez vlastní hotovosti se na mě obrací
docela často. Většinou najdeme vhodné řešení, jak nastavit financování, aby hypotéka příliš nezatížila jejich rozpočet.
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Na co by si klienti obzvláště v této nelehké době měli dát pozor při vyřizování hypotéčního úvěru?
Ceny nemovitostí i sazby hypoték rychle rostou, což může v lidech vyvolávat pocit,
že jim ujíždí vlak. Proto by se měli vyvarovat zbrklých rozhodnutí. Před složením
rezervační zálohy je dobré si nejprve ověřit, jestli je vůbec financování hypotékou
reálné a kolik banka člověku při jeho příjmech půjčí, a pak se teprve domlouvat
na dalších krocích. Sjednání hypotéky je relativně snadné, ale její splácení je závazek
na mnoho let a je potřeba k ní přistupovat zodpovědně. Na druhou stranu historie
ukazuje, že se vždy střídá období růstu a propadu. Už jsme rychle zapomněli na období
realitní a následné celosvětové krize v roce 2008 a na úrokové sazby nad 5%. Není
to tedy žádná katastrofa, vracíme se pouze k normálu.
Jsem optimista a pevně věřím, že i díky posilující koruně a oživení ekonomiky ve
světě koncem příštího roku vysoká inflace odezní.
Chcete znát tržní cenu vaší nemovitosti, potřebujete odhad pro dědické řízení nebo
potřebujete jen s něčím poradit? Neváhejte se mě prostě zeptat. Ráda vám bezplatně
nabídnu konzultaci telefonicky, emailem nebo nejlépe osobně při šálku dobré kávy.
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DÝŇOVÁNÍ 8.10.2021

AKTIVITY NAŠÍ JEDNOTKY SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Babický záchranář

Cisterna naší jednotky

Pomoc při polomu stromů

Babický záchranář - diplom

Pomoc v Moravské Nové Vsi
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