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MASOPUST 26. 2. 2022

MAŠKARNÍ PRO DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
ráda bych byla poslem dobrých zpráv a nalila nám všem trochu optimismu do přicházejících jarních dnů, ale tentokrát to nepůjde lehce. Aktuální situace válečného
konfliktu na Ukrajině se dotýká přímo či nepřímo každého z nás. Každý z nás na ni
může mít svůj názor, i když se nám to nemusí líbit. Buďme rádi, že každý z nás může
vyjádřit svůj názor a nejsme za to perzekuováni, současně ale zkusme býti tolerantní
k názorům jiných.
Válečný konflikt je vždy katastrofou, ať se týká kohokoli. Nikdy jsem si nedovedla
představit, že v 21. století dojde v Evropě k takovému typu, který se odehrává nedaleko našich hranic.
Pro mě osobně je nepřijatelné jakékoli napadení suverenity samostatného státu
a pokud je to takto blízko, v Evropě, pak o to více.
Velmi si vážím vaší solidarity, kterou od první chvíle projevujete a která pomáhá
těm, kteří musejí bohužel opouštět domovy ve své rodné zemi. Pokud to bude
v našich silách, pokusíme se i díky Vám pomáhat tam, kde je to potřeba. Jen málokdo z nás si umí představit, čím si uprchlíci právě procházejí. Odpoutat se od svých
mužů a vydat se na dlouhou cestu do neznáma s dětmi musí být velmi náročné a já
osobně skláním hlavu před jejich odvahou.
Letošní rok, po dvou letech omezení spojených s epidemií Covid-19, bychom
opět rádi podpořili společenské, sportovní a kulturní akce, které připravuje jak
Obec, tak jednotlivé spolky či organizátoři. Věřím, že v době, jako je ta současná,
pomohou společné akce, ať už založené na tradicích či nově vymyšlené, všem generacím se na chvíli odpoutat od náročných situací, přijít na jiné myšlenky a nabrat energii a optimismus, který pak můžeme šířit dále. Kromě akcí pak získávejme
energii z naší krásné obce a přírody, kterou tu máme. Těší mě, jak často potkávám
místní lidi všech generací na procházkách okolím Hostěnic. Je to jeden z nejlepších
léků na špatnou náladu a pesimistické myšlenky. A když se k tomu přidá sluníčko,
práce na zahrádkách a třeba dobrá káva, pak je hned člověku lépe na duši.
Jako každý rok bych ráda poděkovala všem, kteří udržujete jak své předzahrádky, tak veřejná prostranství před svými domy. Každá drobná pomoc, výzdoba či
úklid, je hned vidět a je to to nejmenší, co můžeme pro naši obec každý udělat.
Prozatím se zdá, že tento rok bude spíše suchým, mysleme tedy při používání
pitné vody nejen na sebe, ale především na ostatní a nakládejme s ní jako s cenným zdrojem, který tu máme. Zalévejme, prosím, zahrádky užitkovou vodou, bazény napouštějme postupně a vždy až po domluvě s obcí, prostě se chovejme šetrně
a ohleduplně ke svému okolí.
Se Zastupitelstvem obce Hostěnice jsme si pro letošní rok stanovili priority, kterými se budeme řídit a pokusíme se je postupně v případě dostatečných finančních
zdrojů realizovat. Se zvyšováním cen za většinu komodit a se současnou inflací se
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budeme snažit vypořádat jak nejlépe to půjde ve prospěch všech a hospodařit s financemi obce ještě více jako řádný hospodář. Rádi bychom letos začali s úpravami
na čistírně odpadních vod, opravili kanalizaci a následně komunikaci Pod Kopečkem,
zrealizovali se spolufinancováním vlastníků pozemků zasíťování v lokalitě Gregorka
a v souběhu s uložením kabeláže NN do země v lokalitě Zadní Kopanina (investor
EG.D) provedli obnovu veřejného osvětlení v této části obce. Mokřad u Hostěnického propadání se stavebně povoluje, předpokládáme, že v případě, kdy bychom
získali dotaci na tuto akci, bychom ho mohli v 2. pol. tohoto roku nebo v 1. polovině
příštího roku zrealizovat. Často se potýkáme s nedostatkem kapacit jak u projekčních,
tak realizačních firem a současně zdlouhavými administrativními procedurami, které
naše záměry komplikují. Tyto překážky se snažíme překonávat tak, aby zamýšlené
záměry mohly být brzy zrealizovány.
V tuto pro nás všechny složitou dobu Vám všem přeji mnoho sil a dobré nálady,
hodně tolerance při kontaktu s uprchlíky z Ukrajiny a zejména ochotu pomoci jim.
Věřím, že jsme toho schopni a že určitá míra skromnosti nám všem může pomoci
v uvědomění si, nakolik se máme v České republice dobře.
Na závěr si Vám dovolím popřát, ať je tento rok plný krásných překvapení, popřeji příjemné prožití velikonočních svátků a dětem pohodové velikonoční prázdniny
bez starostí.
Krásné jarní dny a úsměv na tváři Vám přeje

Eva Karásková,
starostka obce

POZVÁNKY NA OBECNÍ AKCE
Oslavy obce

Odložené oslavy obce k výročí 650 let od první zmínky o naší obci dostávají
reálný rozměr a věříme, že se letos v červnu uskuteční. Společně s místními spolky
pro vás chystáme dva dny naplněné kulturou a zábavou a věříme, že si každý najde
chvíli se s ostatními potkat, zazpívat si, poslechnout hudbu, občerstvit se nebo se
s dětmi pobavit u divadla a doprovodného programu. Ve středu 15. 6. se budou
péci koláče pod vedením ČSŽ. Kdo by se chtěl přidat, může kontaktovat paní Milenu
Trávníčkovou na tel.: 602 506 406.
Níže najdete předběžný program oslav, který může být ještě upraven podle aktuální situace.
Pátek 17. 6. 2022 - program bude probíhat v sále restaurace U Stupárků
-	zahájení v 17.00 hod. – vystoupení MŠ, řeč starostky obce a slavnostní slovo
pana faráře
- k poslechu a tanci bude hrát skupina Voděnka
- ve večerních hodinách vystoupení Hostěnických Boubelek s překvapením
2
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Sobota 18. 6. 2022 – program bude probíhat v areálu sportovišť na Pastviskách
- od 10.00 hod. sraz veteránů (asi do 14.00 hod.)
- 13.00 – 14.00 – ukázka hasičské techniky/zásahu
- 15.00 – 15.30 – oficiální zahájení dne a vystoupení Hostěnických Boubelek
- 15.30 – 16.30 – divadelní představení pro děti – divadlo Koráb
- 17.00 – 18.00 – koncert skupiny Ukulele jako Brno
- 18.30 – 19.30 – koncert skupiny Skákající králíčci
- 20.00 – 01.00 – taneční zábava se skupinou Panorama Band
Doprovodný program: skákací hrad, projížďka na koních
Sobota 18. 6. 2022 – výstava v Občanském centru
- 10.00-15.00 hod. výstava historických fotografií a prací dětí z MŠ
Srdečně Vás zveme na oslavy obce a těšíme se na příjemná setkání.
Hana Polanská,
místostarostka obce

DĚTI ZPOVÍDAJÍ
Rozhovor s paní Mirkou Šotnarovou, letošní organizátorkou Pochovávání basy.
1. Kolik máte koček?
Chovatelská stanice je živý organismus, a tak se počet koček různě mění. Narodí se
koťátka, odejdou do nových rodin, umístím kastrátku do jiné rodiny atd. V podstatě je to každý den jiné. Venku máme 3 venkovní kastrátky, ale chodí k nám
kočky z okolí hledat plné misky, tak se někdy zdá, že máme koček mnohem více.
Ale možná jste chtěla, abych řekla to, co je v jedné známé pohádce: „A tak štěkám
jako hrom, ať je koček milion“.
2. Jak se jmenovala vaše první kočka?
Naše první kočka byla Miky, obyčejná mourovatá kočička, nalezená na Lhotkách
jako kotě ve špatném stavu. Podařilo se nám ji zachránit a žila s námi dlouhých
19 let. Žila s námi v paneláku, jezdila s námi na chatu, dokonce i do penzionu
na hory, když jsme jeli lyžovat atd. Nikdy na ni nezapomenu.
3. V čem spočívá zvyk Pochovávání basy?
Pochovávání basy souvisí s Masopustem. 40 dní před Velikonocemi býval půst.
Začínal Popeleční středou a před půstem se konaly od neděle do úterý zábavy,
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maškarní bály, které končily právě pochováním basy, což značilo, že od zmiňované středy žádné zábavy již nebudou dalších 40 dní. Při pochovávání basy se
vzpomenou události posledního roku v dané obci a baví se celá vesnice.
Dnes pochováváme basu spíše symbolicky, ne v úterý, jak bývalo zvykem, ale
tuto tradici uchováváme, abychom nezapomněli na život našich předků.
4. C
 o chystají Boubelky za další akci?
Kromě vystoupení pro naše jubilanty se chystáme zejména na oslavy 650. výročí
naší obce.
5. Co se Vám líbí na škole v Mokré?
Na každé škole je velmi důležitý kolektiv učitelů, jejich spolupráce a postoj vedení školy. A z toho vyplývá i postoj žáků a klidné prostředí pro všechny. V Mokré
je spolupráce učitelů i vedení na velmi dobré úrovni, děti jsou fajn, tak škola funguje a patří mezi nadprůměrné školy v republice. Působila jsem na více školách
a vím, že to není samozřejmost. Jsem tam velmi ráda a nejsem sama. Učitelé tam
dojíždí i z větší dálky mnoho let, protože si jsou vědomi jejích předností.
6. Plánujete nějaký větší výlet o prázdninách?
Cestování je mojí velkou vášní. Ráda jezdím na hory, zámky, hrady, po naší republice i do zahraničí. Ráda jezdím za dcerou do Španělska. Tak pokud to politická
i ekonomická situace a moje zdraví dovolí, pojedu klidně na kraj světa. Cestování
je velké dobrodružství.
Děkuji za rozhovor.
Tentokrát se ptala Beátka Vítková.

CO SE UDÁLO V NAŠÍ OBCI
1) Změna č. 2 Územního plánu Hostěnice
Pan architekt Mencl zpracoval návrh Změny ÚP Hostěnice a předal ho po kontrole
Obce Pořizovateli MěÚ Šlapanice.
Obsahuje:
• Úpravu textové výrokové části územního plánu doplněním chybějících prostorových regulativů ploch individuální rekreace RI – konkrétně RI 1) Pro plochy RI –
chatová osada Lhotky
• Doplnění definice pojmu v textové části Územního plánu Hostěnice – ohradník
• Prověření aktualizace ÚP Hostěnice vzhledem k aktualizacím č. 1 a č. 2 ZÚR (zásady územního rozvoje) JmK, které nabyly účinnosti dne 31. 10. 2020.
• Grafické znázornění chatových oblastí.
4
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Ve středu 16. 2. 2022 v 18.00 hod. proběhlo v Občanském centru veřejné projednávání Změny. Každý mohl nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání uplatnit
své připomínky a dotčené osoby námitky (tj. do 23. února 2022, včetně). Nyní jsou
vypořádávány námitky a připomínky.
2) Náves – studie
Byla uzavřena Smlouva o dílo na studii návsi a úprav víceúčelového objektu samoobsluhy s paní Ing. arch. Irenou Machovou za cenu 185 000 Kč. Více v samostatném
článku.
3) Dotace na JSDH
Na konci roku 2021 nám byla přiznána dotace od MV ČR na naši JSDH ve výši
16 400 Kč (na základě žádosti, tedy v plné požadované výši) na odbornou přípravu
členů a pohonné hmoty za uskutečněné výjezdy mimo katastr.
4) Dar na pořízení venkovního boxu na AED
Dar ve výši 21 419 Kč obdržela obec od dárce jakožto výdělek z akce „Čí so hody?“
v roce 2019. V případě, že se dar nepoužije na sjednaný účel, Obec je povinna ho
vrátit zpět na účet obdarovaného. Na základě zkušeností s použitím AED naší jednotkou sboru dobrovolných hasičů se zastupitelstvo obce dohodlo na vrácení daru zpět
dárci a prozatím obec zůstane v režimu 1 přístroje AED v rukou dobrovolných hasičů.
5) Dar obci poničené tornádem – poděkování
Přišlo poděkování za dar obci Moravská Nová Ves skrze projekt „Obec obci“.
Obec Hostěnice poskytla této obci dar ve výši 200 000 Kč. V této obci bylo opraveno zdravotní středisko, MŠ, jedna budova ZŠ pro 2. stupeň, obnoveno veřejné
prostranství. Z projektu Obec obci dostala Moravská Nová Ves 7 070 220,32 Kč.
Za Obec Hostěnice Eva Karásková

„Obec obci“: Mezi obce postižené tornádem jsme i díky vám
rozdělili téměř 50 milionů korun. Děkujeme!
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
jménem Sdružení místních samospráv ČR bych ráda Vám osobně – a Vaším
prostřednictvím i Vaší obci a Vašim spoluobčanům – poděkovala za to, že jste se
zapojili do projektu finanční pomoci obcím, které v loňském roce zasáhlo ničivé
tornádo. Vlna solidarity, kterou tato kalamita vyvolala mezi samosprávami, mile
překvapila nás i obdarované obce. Osobně musím říci, že jsem na akceschopnost
a velkorysost našich obcí, kterou v takové chvíli projevily, nesmírně hrdá.
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Obcím postiženým červnovým tornádem jsme začátkem října předali práva
k nakládání s transparentními účty, na nichž se během léta shromažďovala finanční
pomoc od stovek obcí z celé ČR. Celkem se podařilo díky solidaritě samospráv získat 49 837 317 Kč, které mohou obce využít na řešení škod způsobených živelnou
katastrofou dle svého vlastního uvážení, podle priorit každé z nich.
Výše uvedená finanční pomoc byla mezi obce dle rozhodnutí samotných dárců
rozdělena následovně:
Hrušky: ..........................................................8 511 600,37 Kč
Lužice: ........................................................... 5 673 623,37 Kč
Mikulčice: .................................................... 6 233 872,32 Kč
Moravská Nová Ves: ................................. 7 070 220,32 Kč
Kryry (místní část Stebno): .................... 3 294 703,32 Kč
Hodonín (místní části Pánov): .............. 2 405 853,34 Kč
Hodonín (místní část Bažantnice): ......2 251 789,32 Kč
Týnec: ............................................................3 252 765,32 Kč
Tvrdonice: ................................................... 2 889 520,32 Kč
Na konci roku 2021 došlo i k rozdělení prostředků z nepojmenovaného účtu,
který nebyl určen konkrétně žádné z postižených obcí. Rada SMS ČR rozhodla, že
celková částka ve výši 8 253 369 Kč bude rozdělena mezi pět nejpostiženějších obcí:
Hrušky, Lužice, Moravská Nová Ves, Hodonín a Mikulčice. Velmi si vážíme velkorysého
gesta obcí Kryry, Týnec a Tvrdonice za to, že rozdělení a využití nepojmenovaného
účtu ponechaly právě nejpostiženějším obcím.
Všechny transparentní účty vedla bezplatně Česká spořitelna, i jí tedy patří náš dík.
S vedením postižených obcí jsme v kontaktu a ráda bych Vám tlumočila i jejich díky
a upřímnou vděčnost. Jak si jistě umíte představit, ve všech obcích přišly peníze vhod
a již nyní jsou vynakládány na projekty obnovy. Od všech obdarovaných máme informace o tom, na co prostředky z projektu využívají. Jen pár příkladů: V Hruškách
finance použili na opravu střechy a výměnu oken ZŠ, opravu střechy tělocvičny. V roce
2022, bude pokračovat opravou fasády, výměnou podlah ve škole, původní parkety
jsou poničeny vodou, byly jen lokálně vyspraveny, aby mohla fungovat škola, opravena byla střechy kostela sv. Bartoloměje, jehož vlastníkem je obec. Moravská Nová
Ves má nyní opravené zdravotní středisko, MŠ, jednu budovu ZŠ pro 2. stupeň, finance byly použity i na úpravu veřejného prostranství. Lužice hlásí, že mají opraveno
veřejné osvětlení, rozhlas, zaplatili za odklízení odpadu a zeleně. Obec staví zdravotní
středisko, které se na základě rozhodnutí statika muselo zbourat. V Mikulčicích budou
peníze použity na opravu klubovny pro děti, opravu střech ZŠ, MŠ, kulturního domu
a sportovní haly. V Hodoníně peníze pomohly s opravou sportovní haly, psího útulku,
ZOO, základní školy i s opravou městských bytových domů. Tvrdonice po tornádu
bývalou budovu školy přestaví na komunitní centrum (nyní je po akutní opravě –
tj. výmalba a pořízení interaktivní tabule, slouží dětem z Hrušek). Dále finance použili
6
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na výsadbu zeleně, která nahradí tu, jež byla ze 2/3 zničena, např. lipová alej. V Týnci
použili prostředky na opravu zdravotního střediska a služebny městské policie. Část
peněz, které dostali, navíc rozdělili mezi postiženější obce (Hrušky, Mikulčice, Lužice,
Hodonín, Moravská Nová Ves – tam má Týnec matriční úřad, byla tam zničena základní škola, kam chodí děti z Týnce do školy). Ve Stebně připravují projekty obnovy
místní návsi, veřejné zeleně v centrální části obce a opravu hřbitovní zdi.
Dovolte, abych Vám závěrem ještě jednou poděkovala, že jste se do našeho projektu „Obec obci“ zapojili. Věřím, že solidarita mezi samosprávami – a lidmi – je
něco, co nás dokáže přenést i přes nečekané tragédie. A že naše dobré skutky se
nám – byť často oklikou – vrátí.
S úctou
Eliška Olšáková
předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR

Autentická zpráva z hranic

Naše obec navázala již dříve spolupráci se Zakarpatskou ukrajinou díky Hance
Kousalíkové. V květnu 2017 naši dobrovolní hasiči předali prostřednictvím organizace PřesHranice z.s. hasičskou cisternu kolegům – hasičům v ukrajinském městě
Svaljava. Posléze na Ukrajinu putovala ještě i další výstroj od naší jednotky, která by
již u nás dosloužila, ale tam ještě najde uplatnění.
Před pár lety by si nikdo z nás nedovedl představit, že tato krásná země bude bojovat o přežití a lidé ze všech oblastí budou utíkat před válkou na západ od svých hranic.
Přinášíme zprávu z místa od dobrovolníků z řad organizace PřesHranice z.s.
Autentická zpráva ze slovensko‑ukrajinského pomezí
KAŽDÝ DEN ZNOVU… DÍKY ZA VAŠI POMOC!
BUĎME SOLIDÁRNÍ V TĚCHTO TĚŽKÝCH DNECH, BEZ PODMÍNEK.
Od počátku ruské okupace utekly z Ukrajiny více než 2 miliony dětí a při hledání
bezpečí zanechaly za sebou vše, co znaly. Zbývají miliony dalších, kteří se ukrývají
před brutální agresí Ruska.
Prosím všechny „pseudovlastence“ ověšené českými vlajkami, aby nekazili těmto
dětem přístup k pomoci. Aby se vzdali slov, pokud sami pomoci nechtějí. Máme
za to, že součástí hrdého vlastenectví je i solidarita s člověkem v nouzi, nikoliv sobectví a odmítnutí pomoci. Těm, kteří hledají v ústupcích Rusku nižší ceny čehokoliv,
je potřeba vysvětlit, že se mýlí. Nekažte prosím svou hloupostí práci těm, kteří pomáhají, neberte důvěru v naši společnost lidem, kteří ji potřebují. Lidem, kteří mnohdy
přišli o svůj domov a často i blízké.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2022	
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POMOZTE PROSÍM FORMOU FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU!!!
Transparentní účet 115-277280287/0100
IBANCZ7001000001150277280287 BIC / SWIFT kódKOMBCZPPXXX
Organizace PřesHranice z.s. je dobrovolnickou organizací, dary nezatěžuje vnitřními provozními náklady.
Radim Kupec & Hana Kousalíková
PřesHranice z.s.

Jeden z autobusů s uprchlíky

Na hranicích

Nezisková organizace PřesHranice z.s. vytváří a realizuje projekty na základě
mezinárodní spolupráce, které poskytují rozvojovou a humanitární pomoc, zaměřenou na zlepšování kvality školství, zdravotnictví, záchranných systémů, infrastruktury obcí a ochrany lidských práv.
Nyní organizuje humanitární pomoc a transport ukrajinských uprchlíků, kteří se
nachází na hranicích Slovenské republiky s Ukrajinou, do České republiky a jejich
následné umístění do rodin dobrovolníků a připravených ubytoven. Jejich stávající
přepravní kapacita je cca 300 lidí denně.
Aktuálně nejrychlejší cestou pomoci je forma finančního příspěvku na transparentní účet, viz výše, který obratem využijí k nákupu základních potřeb pro lidi
v místě nouze (pohonné hmoty, jídlo, nápoje, hygienické potřeby, aj.).

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Zhodnocení Plánu priorit pro rok 2021
Zastupitelstvo obce si v roce 2020 stanovilo priority, které chtělo v průběhu roku
2021 realizovat, vše v závislosti na dostupných financích, možnostech obce a dalších
okolnostech, které nám poslední dobou zasahují do normálního fungování.
8
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Z priorit se nám podařilo splnit:
• Oprava střechy obecního úřadu
Stavba „Úpravy střešní konstrukce na OÚ“ byla dokončena a předána 7. 12. 2021.
Firma Tesařství Matyáš pracovala dobře a v souladu s plánovaným harmonogramem. Celková cena za dílo byla 795 317 Kč bez DPH (962 334 Kč s DPH).
• Oprava kanalizace a zpevněné komunikace pod Kopečkem k č. p. 10
Oprava jednotné kanalizace a zpevněné komunikace v této části obce byla
v roce 2021 vyprojektována. Realizace proběhne v tomto roce. Stavba
opěrné zídky v blízkosti
vodárenského objektu již
započala, následovat bude
oprava kanalizace a pokud
vše půjde hladce, oprava
komunikace by měla náOpěrná stěna
sledovat co nejdříve poté.
• Oprava chodníků
Byla provedena I. etapa opravy chodníků v obci. Zhotovitel firma Petr Bajer, Letonice dokončila opravu 21. 5. 2021 za cenu dle smlouvy o dílo ve výši 410 740 Kč
bez DPH (496 995 Kč vč. DPH). Akce byla spolufinancována z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 150 000 Kč.
• Studie návsi a přilehlého okolí
Byla uzavřena Smlouva o dílo na studii návsi a úprav víceúčelového objektu
samoobsluhy s paní Ing. arch. Irenou Machovou za cenu 185 000 Kč. Studie byla
vypracována ve variantním řešení a odevzdána v březnu 2022. Více o studii najdete v samostatném článku.
• Projektová dokumentace mokřadu za ČOV
Byla zadána a vypracována projektová dokumentace na tůň u Hostěnického
propadání. Co obsahuje tento záměr jste se měli možnost dočíst v minulém
zpravodaji. Firma Regioprojekt Brno, s. r. o. vypracovala projektovou dokumentaci
k územnímu řízení a stavebnímu povolení za celkovou cenu 107 085 Kč a v tomto
roce se akce dopovolí a možná i zrealizuje. Projektová dokumentace byla spolufinancována z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 60 000 Kč.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2022	
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Z priorit se nám podařilo splnit jen částečně:
• Investice do ČOV dle návrhu odborné firmy
Podařilo se nám doprojektovat návrh úprav čistírny odpadních vod ke společnému řízení a vyřídit stavební povolení. Realizace I. etapy se přesouvá na tento
rok a bude se odvíjet od kapacit projekčních a realizačních firem. Právě to nás
teď nejvíce zdržuje.
A co se nám nepodařilo?
• Realizace mokřadu v Napajedlích
Realizace mokřadu v Napajedlích narazila na skutečnost, že zamýšlený záměr
leží na pozemku České republiky, nejprve ve správě Lesů ČR, nyní Vojenských
lesů. Jednáme s Lesy ČR, kteří jsou stále správcem toku, o realizaci levnější varianty z rozpočtu Lesů ČR. Věříme, že vodní prvek v této části lesních pozemků
nedaleko studen původních Pramenišť se jednou podaří alespoň v částečné
podobě zrealizovat.
• Veřejné osvětlení Zadní Kopanina
Realizace veřejného osvětlení Zadní Kopanina je vyvolanou investicí pokládky
kabelu NN firmou EG.D. Stavebně jsme tuto akci povolili a bude realizována
v součinnosti s investorem EG.D tak, aby po odstranění veřejného osvětlení
z podpěrných bodů nízkého napětí mohlo být co nejdříve nahrazeno novým.
Předpoklad je jaro 2022.

Výpis usnesení ze zasedání ZO Hostěnice č. 1/2022 konaného dne 27. 1. 2022
Přijatá usnesení:

usnesení číslo 1/2022
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 1/2022 pana Jana
Dostála a pana Ing. arch. Jiřího Marka, zapisovatelku zápisu paní Růženu Debnárovou.
usnesení číslo 2/2022
1. Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu zasedání)
2. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 11/2021
3. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 12/2021
4. OZV č. 1/2022, kterou se zrušuje OZV č. 6/2005 o užívání plakátovacích ploch
v majetku obce účinná od 9. 11. 2005
5. Zpráva Finančního výboru za rok 2021
6. Zpráva Kontrolního výboru za rok 2021
7. Informace občanům
8. Různé
10
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usnesení číslo 3/2022
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěnice
číslo 11/2021. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 616 200 Kč, na straně
výdajů navýšen o částku 616 200 Kč, financování 0 Kč. Rozpočtové opatření bylo
schváleno starostkou obce dne 2. 11. 2021 (příloha č. 3 zápisu číslo 1/2022).
usnesení číslo 4/2022
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 12/2021. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 1 764 300 Kč, na
straně výdajů navýšen o částku 1 764 300 Kč, financování 0 Kč. Rozpočtové opatření
bylo schváleno starostkou obce dne 3. 12. 2021 (příloha č. 4 zápisu číslo 1/2022).
usnesení číslo 5/2022
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje OZV č. 1/2022, kterou se zrušuje OZV č. 6/2005
o užívání plakátovacích ploch v majetku Obce Hostěnice, která byla účinná od 9. 11. 2005.
usnesení číslo 6/2022
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí zprávu Finančního výboru za rok 2021.
usnesení číslo 7/2022
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru za rok 2021.

Architektonická studie návsi a stavebních úprav, přístavby a nástavby
víceúčelového objektu občanské vybavenosti (samoobsluhy) č. p. 159

Obec Hostěnice dlouhodobě uvažuje o tom, jak náves upravit tak, aby se stala pobytovým místem pro nás všechny a současně, aby byla zachována funkcionalita
víceúčelového objektu jako objektu se samoobsluhou, zázemím pro spolky i pro
obecní akce. To vše s nutností zajistit parkování.
V roce 2020 proběhlo dotazníkové šetření názoru obyvatel, které ukázalo, že v prioritách, kam investovat, se většina dotazovaných vyjádřila právě pro úpravy návsi
(48,2 % respondentů).
Proto se i vedení obce rozhodlo udělat kroky tímto směrem. Zadáním obce bylo
změnit architektonický výraz budovy, zvýšit důležitost, atraktivitu a celkové využití
stávajícího objektu, zvětšit sál občanského centra.
Součástí studie je i citlivé řešení okolních nástupních a parkovacích ploch, řešení
návsi jako reprezentativního centra obce Hostěnice, kde se konají venkovní obecní
slavnosti, hody apod. A také vytvořit novou plochu pro parkování v centru Hostěnic.
Autorkou architektonické studie je Ing. arch. Irena Machová, Brno.
Studie řešila variantní návrhy, přičemž zastupitelstvo obce vybralo variantu 1, na kterou by navazovala další projektová příprava a posléze snad i realizace. Tuto variantu
vidíte i na přiložených výkresech.
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Varianta 1 řeší stavební úpravy a přístavbu, která rozšíří stávající prostory sálu v přízemí a v suterénu vzniknou 2 nové sklady.
Architektonická studie ruší stávající neforemné zastřešení. Částečná nástavba
sedlové střechy se štíty rozděluje střechu na dvě části – vyšší sedlovou střechu
a plochou zelenou střechu, lemovanou atikami. Vnější forma budovy se tak svým
měřítkem přiblíží okolní zástavbě přízemních a patrových řadových a samostatně
stojících rodinných domů v okolí.
Důležitost hlavního vstupu do objektu od autobusové zastávky je zvýrazněna přístavbou předsunutého závětří.
Okolí objektu – náves je upravena. Plocha mezi budovou a autobusovou zastávkou
je kompletně předlážděna, nové pojízdné
plochy jsou navrženy
z žulových kostek včetně autobusové zastávky. Ostatní plochy jsou
opatřeny dlažbou, před
vstupem většího formátu. Východní část návsi
je snížena, výškový rozdíl je vyrovnám žulovými stupni. Parkování
na návsi před objektem
je zredukováno na 3
odstavná stání pro veřejnost, včetně 1 místa
pro imobilní, která jsou
přístupná ze sjezdu pro
zásobování. Další parkovací místa vzniknou
na novém parkovišti
přístupném z obslužné komunikace podél
severozápadní fasády.
Stávající plocha pro kontejnery je zredukována,
zůstanou jen kontejnery
pro prodejnu a zázemí
občanského centra vedle zásobovací rampy.
12

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2022

Prostor před budovou v úrovni suterénu před jihozápadní fasádou je rozšířen novou opěrnou stěnou a slouží jako dětské hřiště. Pod vysunutou přístavbou sálu
je otevřené přístřeší a pod vysunutým štítem sedlové střechy je umístěn sklad.
K jihozápadnímu rohu suterénu je přistavěn sklad pro obec, přístupný z obslužné
komunikace podél severozápadní fasády. Pro veřejnost budou sloužit podzemní
kontejnery na tříděný odpad přístupné sjezdem z hlavní silnice. O úroveň níž, mezi
navrženým skladem pro obec a stávající opěrnou stěnou, jsou navrženy kontejnery
na bioodpad.
Studie návsi

MÍSTNÍ POPLATKY ZA ROK 2022
Místní poplatky za svoz a likvidaci odpadů a za psa mají splatnost do
31. 5. 2022.
Žádáme o dodržení termínu splatnosti, úhradu převodem z účtu proveďte
nejpozději 27. 5. 2022.
Podrobné informace najdete na stránkách obce www.hostenice.cz,
v sekci „Obecní úřad“ - Místní poplatky, správní poplatky a ostatní platby
Růžena Debnárová, Správce poplatků, OÚ Hostěnice
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2022	
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Statistika – evidence obyvatel obce Hostěnice rok 2021 (od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021)
Celkem počet obyvatel – občanů ČR k 31. 12. 2021 je 808.
Celkem počet obyvatel – cizinců k 31. 12. 2021 je 14.
Přihlášeno:
27
Odhlášeno z obce:
9
Úmrtí:
7
Narození:
10

Tříkrálová sbírka 2021

Tříkrálová sbírka se v obci Hostěnice uskutečnila v neděli 9. ledna.
Zapečetěno bylo 6 pokladniček,

celkový výnos činil 28 077,- Kč.

Tříkrálová sbírka je krásná a dlouholetá tradice, jejímž novodobým rozměrem je
pomoc lidem v nouzi, kterou se nám daří poskytovat díky příspěvkům od jednotlivců a rodin. Skupinky koledníků chodí od domu k domu, vinšují štěstí, zdraví
a žehnají příbytkům.
Specifická forma dobrovolnictví v podobě každoročně pořádané Tříkrálové
sbírky je ukázkou zapojení
obrovského množství lidí,
kteří spolupracují pro dobrou věc. Pomáhá nám
k tomu okolo 88 asistentů
a přes 2400 koledníků –
někteří z nich již mnoho let.
Bez nich by tato sbírka v takovémto rozsahu nemohla
existovat.
Letos jsme se vrátili k tradiční podobě sbírky – neprobíhala pouze online, ale opět
se zapojili asistenti a koledníci, kteří chodili s koledou do domácností tak, jak je
dlouholetým zvykem.
Solidarita lidí byla neuvěřitelná. Prostřednictvím stacionárních kasiček se doposud vybralo 5 173 857 Kč. Na sbírkový účet s variabilním symbolem určeným pro
Oblastní charitu Rajhrad lidé poslali 115 550 Kč. Výsledky jsou prozatím průběžné;
online podoba sbírky potrvá až do 30. 4. 2022 (trikralovasbirka.cz). Každá
koruna pomáhá a žádná pomoc není malá.
Děkujeme všem, kteří pomáhají potřebným!
14
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Knihovna v Hostěnicích
Půjčovní dny v knihovně ve 2. čtvrtletí jsou:
6. 4., 20. 4., 4. 5. , 18. 5., 1. 6., 15. 6., 29. 6.
Podívejte se na webové stránky knihovny, které jsou nyní v sekci „Knihovna“
v rámci obecních stránek: https://www.hostenice.cz/knihovna. Najdete zde i on‑line
katalog knih.
Kateřina Halouzková

Nový domov

Slavnostní zahájení stavby
a představení projektu Nový
domov v místě realizace
stavby se konalo v prosinci
minulého roku.
Obec Hostěnice podpořila
výstavbu chráněného bydlení pro dospělé osoby s poruchou autistického spektra
(PAS) v obci Mokrá – Horákov.
Zde vznikne společné bydlení pro dospělé autisty
s názvem Nový domov. První svého druhu na jižní Moravě. Dům pro ně vybral a rekonstruuje spolek Tady to mám rád.
Šest lidí s handicapem se díky tomu osamostatní od svých rodin, které se o ně
často už nezvládají starat, ale zároveň zůstanou v nepřetržité péči odborníků.
„Lidé, kteří získali diagnózu počátkem 90. let, jsou dnes na prahu třicítky. Mnozí
dosud žijí u své rodiny. Celoroční pobytové služby pro ně nejsou. Název Nový domov znamená, že dospělí autisté se postupně naučí žít jinde a získají tam ono nové

Primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková a hejtman JMK Mgr. Jan Grolich
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doma,“ uvedla manažerka projektu Nový domov Jana Hubová. Zároveň zůstanou
v kontaktu s rodinami, které bydlí nedaleko, a s komunitou.
Autoři projektu Nový domov se inspirovali ve Španělsku a stále s tamějšími odborníky spolupracují, ale i v Irsku a dalších zemích, kde podobná zařízení fungují už dlouho.
„Hodně se říká, že pro autisty je skvělé zůstat doma. Což je samozřejmě pravda. Ale už
málo se vidí, že rodiče stárnou a nezvládají péči. Nejsme nesmrtelní a jednou zemřeme.
A je třeba předem řešit, co bude s autisty, kteří přišli o své blízké a v původním domě
sami zůstat nemohou,“ přiblížila motivaci vzniku domova Hubová. Projekt by podle ní
mohl pomoci odstartovat vznik dalších komunitních bydlení pro autisty.

Zdravotní klaun je dobročinná organizace s národní a mezinárodní působností, která
od roku 2001 pomáhá dětským i geriatrickým pacientům procházet procesem
léčby s úsměvem. V České republice působí 93 profesionálních Zdravotních klaunů,
kteří pravidelně navštěvují 63 nemocnic, 10 domovů pro seniory a 1 hospic.
Posláním Zdravotních klaunů je tvořit uvolněné prostředí nejen ve zdravotnických
zařízeních, přinášet radost a dobrou náladu na místa, kde se jich příliš nedostává.
Snaží se odbourávat stres nejen pacientů, ale i jejich rodičů a příbuzných. Zkvalitňovat
seniorům podzim života v domovech a v neposlední řadě těšit a vyvést ze stereotypu
i samotný zdravotnický personál.
Naše obec pravidelně každý rok přispívá částkou 10 000 Kč.
Bližší informace o činnosti obecně prospěšné společnosti najdete na www.zdravotniklaun.cz

Co je nového v Dobrovolném svazku obcí Šlapanicko

Jak už mnozí z vás ví z dřívějška, Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko (DSO) vloni
dokončil stavbu druhé etapy cyklostezek na Šlapanicku. Součástí této etapy jsou
trasy Jiříkovice – Blažovice a Kobylnice – Prace, které byly slavnostně otevřeny
16. září 2021. Stavba tím sice skončila, ale pak následovalo ještě vyřízení všech potřebných administrativních záležitostí, včetně kolaudace a vyúčtování dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, které jsme odevzdali před Vánocemi a čekáme každou
chvíli její proplacení.
Od 1. ledna 2022 má naše DSO nově 30 členů. K původním 27 přistoupily obce
Mokrá – Horákov, Střelice a Troubsko.
Od října do ledna jsme řešili problémy spojené s námitkami účastníků stavebního řízení na stavbu I. etapy cyklostezek na Pozořicku, která spojí Brno‑Líšeň, Podolí,
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2022	
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Velatice a Tvarožnou a je už třetí etapou našich cyklostezek. Po jejich vyřešení bylo
stavební povolení vydáno 16. února 2022. Po nabytí právní moci jej budeme dokládat jako poslední dokument k žádosti o dotaci a budeme čekat na vydání rozhodnutí o jejím poskytnutí.
Prakticky současně bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Po jeho vyhodnocení bude provedeno výběrové řízení na banku, která bude stavbu
financovat. Po jeho skončení bude podepsána smlouva se zhotovitelem a může
začít stavba. Plánujeme to v průběhu měsíce května nebo června podle toho, jak
rychle se podaří všechno potřebné vyřídit. Dokončení plánujeme do 30. 4. 2023.
Už v září jsme podali žádost o územní rozhodnutí na stavbu II. etapy cyklostezek
na Pozořicku, která se týká obcí Tvarožná, Sivice, Pozořice a Kovalovice. Po vydání
rozhodnutí budeme i na tuto etapu žádat o dotaci.
Od podzimu 2021 se také realizuje projekt zavedení door‑to‑door systému svozu
tříděných odpadů, do kterého se zapojilo město Šlapanice a dalších 6 obcí našeho
DSO. Občané dostali zdarma popelnice, do kterých mohou ukládat tříděný odpad
přímo doma a svozová firma je bude odvážet od jejich nemovitostí. Z dotace
se rovněž financovala výsadba aleje Tuřanka ve Šlapanicích, kde bylo vysázeno
91 stromů, převážně ovocných.
Zároveň pracujeme na přípravě dalších tras cyklostezek na Pozořicku (aktuálně
na úseku Velatice – Mokrá–Horákov), na Ostopovicku a v okolí Moravan. O tom třeba někdy příště.
Rudolf Staněk a Miroslava Poštolková, DSO Šlapanicko

Poradci Bílého kruhu bezpečí mohou nyní přijet až za vámi

Již 25 let pomáhá brněnská pobočka Bílého kruhu bezpečí obětem trestných
činů, pozůstalým i svědkům trestných činů. A od loňského roku dokonce není vázaná
na prostory brněnské poradny. Díky tomu, že pro svou činnosti získala vozidlo, mohou
poradci z Brna vyjet za klienty i mimo své domovské město.
Drtivá většina obětí kriminality, která se obrací pro pomoc na brněnskou poradnu
Bílého kruhu bezpečí, žije v Brně či okolí. Je však samozřejmé, že oběťmi se stávají
i lidé mimo tuto oblast. A pokud nebydlí v dojezdové vzdálenosti od Brna nebo
je pro ně zkrátka nemožné na pobočku přijít, zůstávali až do nynějška odkázáni
pouze na naši bezplatnou non‑stop linku pro oběti na čísle 116 006. Změnu v této
situaci přináší právě mobilní poradna. Díky ní se nyní právní a psychologická pomoc
může dostat do kteréhokoli kouta Jihomoravského kraje.
Obrátit se na Bílý kruh bezpečí mohou například oběti ublížení na zdraví, týrání,
vydírání, znásilnění, porušování domovní svobody, loupeže, podvodu, krádeže
a mnohých dalších trestných činů. Poradci jim nabídnou především konzultaci,
při které vyslechnou konkrétní příběh a poskytnou právní informace a psychickou
podporu. Poradci pracují bezplatně a konzultace jsou diskrétní. Setkat se s právníkem
18
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a psychologem může klient prakticky
na jakémkoli místě, a to i v mobilní poradně samotné. Je vybavena tak, aby
konzultaci bylo možné vést přímo uvnitř.
Klient tedy nemusí uvádět svou adresu
pro to, aby si poradce k sobě zavolal.
Přístup ke službám Bílého kruhu bezpečí je velice jednoduchý. Stačí jedno
zavolání na kontaktní telefonní číslo
732 842 664. Pracovnice Bílého kruhu
pak s volajícím domluví vše potřebné a dohodne konkrétní podobu a možnosti
konzultace. Díky mobilní poradně již není domluva vázaná pouze na konzultační
hodiny brněnské pobočky, tzn. čas konzultace je domluven dle možností klienta.
Přijít však stále může klient i osobně, a to každé úterý či čtvrtek. I v takovém případě
je však lepší se objednat na uvedeném mobilním telefonním čísle.
V případě potřeby pomoci neváhejte Bílý kruh bezpečí kontaktovat.
www.bkb.cz
e-mail: bkb.brno@bkb.cz

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Kancelář ředitele
Oddělení tisku a prevence

Kryptoměny v rukou podvodníků
Nákup virtuálních měn se stal velmi oblíbenou a snadno dostupnou činností.
Přispěla k tomu nejen vyšší informovanost lidí v dané oblasti, ale i rozšíření sítě
tzv. vkladomatů. Různé druhy kryptoměn si tak dnes pořídíte jednoduše např. cestou
na nákup nebo prostřednictvím několika kliků v počítači. Existují i uživatelsky zcela
jednoduché platební brány pro rychlý nákup kryptoměn platební kartou.
Kde jsou peníze, operují ale i podvodníci. Buďte proto i v souvislosti s kryptoměnami
velmi obezřetní.
Zaznamenáváme hned několik typů jednání či souvislostí, při kterých pachatelé
trestné činnosti s virtuálními měnami manipulují za účelem svého nezákonného
obohacení.
1) Vishing a spoofing
V poslední době hodně diskutované využívání nástrojů sociálního inženýrství,
kdy se podvodníci vydávají za bankéře a následně i policisty a pod legendou ohrožení
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2022	
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finančních prostředků na bankovním účtu manipulují svoji oběť do provádění finančních transakcí. Nic netušící majitel bankovního účtu z obavy o své peníze převádí peníze přímo podvodníkům.
Ve stejném duchu probíhá také výzva k vybrání hotovosti z „ohroženého“ bankovního účtu a dočasné vložení finančních prostředků do kryptoměn. Tím mají
být peníze ochráněny do doby, než se problém s ohroženým účtem vyřeší. Realita je ovšem taková, že tyto peníze nenávratně mizí ve virtuálních peněženkách
podvodníků. Vystrašená oběť dostává zcela přesné instrukce i QR kódy, na jaké
konkrétní uložiště má za hotovost nakoupenou kryptoměnu odeslat. Oproti online
převodům je tento přístup ještě více rizikový. Hotovostní transakce nemůže banka
v případě podezření zastavit ani zablokovat, a jakmile je převod na kryptoměnu
realizován, nejde ho už prakticky nijak zastavit či zvrátit.
Jak nenaletět?
• Vždy si důvody takových telefonátů ověřujte na oficiálních kontaktech bankovních
či finančních společností či dalších organizací, za které se podvodníci v dané
chvíli vydávají.
• Pamatujte, že banky ani Policie České republiky s provozovateli tzv. vkladomatů
nespolupracují.
• Případné ohrožení bankovních účtů klientů řeší banky samy a nepotřebují
k tomu zasílání přístupových údajů či údajů z platebních karet.
• Nikdy nenakupujte kryptoměny na adresy, které vám někdo jiný předá ani je na takové adresy nepřevádějte, pokud nejde o legitimní a vámi zamýšlenou platbu.
2) Falešné investice
Pokud zvažujete, jak zhodnotit své úspory, vybírejte velmi obezřetně, do čeho
a s jakými poradci budete investovat. Podvody, ve kterých hrají roli přislíbené vysoké zisky z investic, jsou velmi propracované a naletět je poměrně snadné.
Vše většinou začíná velmi výhodnou nabídkou, např. v podobě internetové reklamy. Vedle investic různého charakteru nabízejí podvodníci také pomoc s nákupem virtuálních měn, často s příslibem velkého výnosu.
Komunikace mezi pachatelem a obětí je většinou dlouhodobá. Oběť je utvrzována, že vše běží podle plánu, např. přístupem do falešného portfolia či virtuálních
peněženek na různých demo stránkách. Opět pro zvýšení důvěryhodnosti jsou
vyžadovány pravidelné vklady, často s podmínkou vyplacení výnosů až po delším
časovém úseku. O tom, že místo zhodnocení finančních prostředků zbydou jen oči
pro pláč, se tak poškozený dozvídá až po delší době.
20
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Pachatelé vystupují profesionálně, mají několik úrovní „pracovníků“ (operátory, poradce, techniky, manažery) a jejich legendy jsou propracované s cílem maximalizace zisku.
Pokud chce oběť investované peníze vybrat, přejdou ke strategii komplikací,
kdy je nutno zaslat ještě tu „jednu poslední platbu“ a pak už budou velké peníze
vyplaceny. Tato psychická manipulace se označuje jako tzv. sunk cost fallacy (česky:
utopené náklady). Podstatou je úvaha oběti: „Už jsem do toho dal tolik, teď přece
nepřestanu platit, když jsem tak blízko!“
Často oběť podvodníkům, kteří se vydávají za investiční poradce, poskytne kromě osobních údajů, snímků dokladů totožnosti či platebních karet také vzdálený
přístup ke svému počítači. K vybílení účtu pak už nebrání prakticky nic.
Jak nenaletět?
• Ke každé investici přistupujte jako k rizikové (obzvláště u kryptoměny) a nikdy
k investování či nákupu kryptoměn nepoužívejte celé své jmění.
• Před tím, než se rozhodnete investovat do kryptoměn, zjistěte si, jak fungují velké
burzy a investiční platformy a nákup a prodej kryptoměny.
• Vždy pečlivě ověřujte věrohodnost investičního poradce či společnosti. Rozhodně
nespoléhejte jen na internetové recenze, ty může napsat kdokoliv, tedy i podvodník.
• Nespoléhejte na to, že podvodný web poznáte podle vzhledu, podvodné stránky
investičních platforem bývají profesionálně zpracované, často umožňují vytvoření
uživatelského účtu a sledování, samozřejmě podvrženého a fiktivního, portfolia.
• Za žádných okolností neposkytujte vzdálený přístup ke svému počítači.
• Chraňte své osobní, přístupová hesla a údaje z platebních karet.
• Pokud údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipulace poskytnete podvodníkovi, ihned kontaktujte svou banku.
• Pozor na reklamy! Podvodníci si mohou jednoduše zaplatit reklamní kampaň u velké
platformy (např. Google, Facebook…) s odkazy na svoje podvodné stránky. Takové
reklamy se pak mohou objevit kdekoli, klidně i na prověřených stránkách.
3) Vydíraní přes ransomware
Kryptoměny získávají pachatelé také cestou, při které není nic zastíráno. Šířením
ransomware je do zařízení poškozených subjektů instalován škodlivý kód, který šifruje soubory na počítačovém systému nebo omezuje uživatele. Za dešifrování souborů
nebo obnovení přístupu je požadováno výkupné, ve většině případů právě v kryptoměnách. V souvislosti s ransomwarovými a malwarovými útoky dochází často i k odcizení dat a výkupné je tak požadováno i za to, že data nebudou prodána či zveřejněna.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2022	
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Jak nenaletět?
• Chraňte své počítače i mobilní zařízení, zkrátka vše, co připojujete k internetové
síti, kvalitním a dostatečným antivirovým programem a firewallem.
• Nestahujte do svých zařízení nic z neověřených zdrojů, neinstalujte podezřelé
a neznámé programy, neotvírejte nevyžádané e‑maily a jejich přílohy či neověřené odkazy v SMS nebo komunikačních aplikacích (např. Messenger, WhatsApp).
• Zálohujte. V případě napadení zařízení ransomwarem pak můžete svoje důležité
dokumenty (účetnictví, rodinné fotografie, pracovní dokumenty) obnovit ze zálohy. Zálohu je potřeba mít oddělenou tak, aby nemohla být také napadena.
• Nástrojem pro šíření malwaru a ransomwaru může být také „pirátsky“ stahovaný obsah, jako seriály, filmy, programy či hry.
• Na stránky se škodlivým obsahem mohou směřovat také reklamy na sociálních
sítích a prověřených webech. Pokud vás něco zaujme, neklikejte přímo na nabízený odkaz, ale vyhledejte prezentovaný obsah v některém z vyhledavačů.
por. Mgr. Zdeňka Procházková
oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
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INFORMACE O ODPADECH
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Obec Hostěnice ve spolupráci s firmou SUEZ CZ a.s.
pro Vás zajistí

SBĚR A ODVOZ
NEBEZPEČNÉHO ODPADU!
Proč?
Nebezpečný odpad vyhozený do běžných odpadových nádob ohrožuje
život lidí, zvířat i rostlin. Proto jej musíme sbírat odděleně a potom
odborně odstraňovat.
Co to je nebezpečný odpad?
Jedná se o baterie všeho druhu,
oleje, plechovky od barev, zářivky
a výbojky, kyseliny a zásady, barvy
a ředidla, teploměry, kosmetiku,
pesticidy, fotochemikálie, léky,
lepidla, desinfekční prostředky,
čistící prostředky na okna a WC,
laky, ale také zaolejované hadry,
nádoby se zbytky chemikálií apod.
Nebezpečné odpady budou odebírány vyškoleným pracovníkem a odváženy
z následujících míst v obci podle tohoto časového harmonogramu:
Datum

Místo
ČOV Hostěnice

28. dubna 2022

www.suez.cz

info@suez.cz

Čas
15,55 - 16,15

800 102 000

TŘÍDĚNÍM SPOLEČNĚ CHRÁNÍME PŘÍRODNÍ ZDROJE. DĚKUJEME.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narozené děti 2021 Srpen
Adam Kuchyňka
Listopad
Markéta Živnová
Štěpán Kašpárek
Narozené děti 2022 Únor
Matěj Hesko
Úmrtí

Leden
Karel Kropáč

Růžena Debnárová
za ohlašovnu evidence obyvatel

Blahopřejeme jubilantům
Jubilanti 2022
Leden
Stanislav Řičánek
75 let
		
Únor
Františka Kochová
75 let
Jan Šidlo
80 let
		
Březen
Ivo Karásek
75 let
Františka Veselá
75 let
Petr Palán
70 let
Františka Chamerová 90 let
Duben
Marie Čermáková
80 let
Jaromír Mlejnek
75 let

ŠKOLSTVÍ
MATEŘSKÁ ŠKOLA HOSTĚNICE
Karneval v Mateřské škole

Jako každým rokem, i letos byl pro děti ve školce přichystaný karneval. Děti se
nemohly dočkat, až karneval začne. Konečně nastal ten očekávaný den – pátek
25. 2. 2022. Od samého rána jsme se všichni sešli přestrojení za nějakou masku.
Oku lahodila pestrost vybraných kostýmů princezen, pohádkových postav, strojů
a zvířátek. Děti si po příchodu do třídy neměly potřebu ani hrát, jak se vzájemně
prohlížely, obdivovaly a sdělovaly zážitky.
Po svačině se děti z obou tříd spolu s paními učitelkami sešly v tělocvičně. Následovalo představení masek, často doprovázené pohybem nebo krátkou scénkou.
Mohli jsme se tak přivítat s rozličnými princeznami, piráty, čertíkem, kočičákem,
vílou, včeličkou, kostlivcem, Spidermanem, dvěma draky a dračí bojovnicí, vodníčkem… a dokonce mezi námi byla i maska dronu s lepenkovými vrtulemi. Po vzájemném představení děti dostaly kartičku se jménem a zábava mohla pokračovat.
Děti se rozdělily do čtyř skupin a měly za úkol spolu navštívit čtyři stanoviště
a splnit tam úkol. U orla se trefovaly šaškovi míčem do otvoru v břiše (krmily ho
koblížky), u Vochomůrky ve dvojici mezi zády přenášely malinu (nafukovací balónek),
u čarodějnice hledaly zapomenuté předměty v kotlíku (v krabici naplněné vatou
a polystyrenovými kousky) a na stanovišti u mořské královny si vyzkoušely svoji
šikovnost a nebojácnost při vylezení na skálu a sklouznutí po mořské skluzavce
(vylezení na žebřiny a sklouznutí dolů po lavičce).
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2022	

25

Po splnění úkolů následovala veselá taneční zábava. Na konci karnevalu děti dostaly balíčky s odměnou, diplomy a medaile. Pro všechny z nás to bylo příjemně
strávené dopoledne, plné radosti, veselí a dobré nálady. Rok uteče jako voda a už
se těšíme, jak si karneval znovu zopakujeme…
Hana Gloserová

Zápis do mateřské školy

Zápis do MŠ Hostěnice pro školní rok 2022-23 proběhne ve středu 11. 5. 2022.
Postup při podání žádosti o přijetí vašeho dítěte do MŠ:
1. Vyplnění žádosti:
	Můžete využít tzv. elektronický předzápis ve dnech 25. 4.–10. 5. 2022 na adrese
https://elektronickypredzapis.cz/materska‑skola/hostenice
Systém vás provede celým procesem. Zde máte možnost rezervovat si čas zápisu.
Další možností je vytisknout si žádost z našich webových stránek.
Pokud nemáte možnost tisku, lze ručně napsat požadované údaje na čistý list.
• Prosím, vyplňte v žádosti veškeré kontakty (tel., email, případně datovou schránku).
• K žádosti doložte kopii rodného listu dítěte a potvrzení od lékaře.
• Pokud žádáte o individuální vzdělávání, je potřeba dodat žádost, vzor je na webu MŠ.
• Pokud nemá dítě trvalé bydliště v Hostěnicích, je třeba doložit potvrzení obce,
kde je zapsáno k trvalému pobytu (může být elektronické) a potvrzení o místě
současného bydliště dítěte.
2. Doručení do MŠ dne 11. 5. 2022 při zápisu.
Pokud vám bude nařízena karanténa nebo izolace, volejte na tel. 702 161 076.
3.	Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod registračními čísly na webových
stránkách MŠ, a na nástěnce v MŠ.
Den otevřených dveří proběhne v pondělí 9. 5. 2022 od 8-10 a od 15-16,30 hodin.
Schůzka rodičů se uskuteční v červnu.
Těšíme se na Vás a Vaše děti.
Mgr. Dana Kousalová, ředitelka MŠ.

SPOLEK KAVYL
Zápisy do Lesní mateřské školy Stromík a Lesního klubu Jezerka
Chcete dětem dopřát předškolní vzdělávání v přírodě, opřené o dlouholeté zkušenosti a dobré mezilidské vztahy? Srdečně zveme k zápisu do Lesní mateřské školy
Stromík a Lesního klubu Jezerka v Pozořicích. Jsou to dvě větve na kmeni jednoho
stromu s pevnými kořeny, který již jedenáct let roste na hájence na Jezerách.
26
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Srdečně zveme nejprve na Den otevřených vrátek 20. dubna od 14 – 16 h.
Budete si moci prohlédnout zázemí a zeptat se na vše, co vás zajímá.
Zápis pak proběhne 12. května 2022 14 – 16 h.
Potřebné dokumenty a informace najdete na:
LK Jezerka: www.lesnikavyl.cz/lesniskolky/zapis
LMŠ Stromík: www.stromik.cz/info/zapis
Chcete-li se na něco zeptat, kontaktujte koordinátorku Jindru Klemešovou
na telefonním čísle 604 523 160, případně ředitelku Kláru Krchňavou na telefonním
čísle 777 145 343.
Zároveň zveme všechny děti, co ještě nedorostly školkového věku, na jarní cyklus kroužku Výletníček, který probíhá jedno dopoledne v týdnu na hájence pod
vedením lektorky klubu. Aktuální informace a přihlašování najdete na www.lesnikavyl.cz/dalsiaktivity/volnocas.
Děti školkové a starší zveme na naše letní příměstské tábory, přihlašování už je
v plném proudu na www.lesnikavyl.cz/tabory.
Přejeme krásné jarní dny plné zdraví a radosti a těšíme se na viděnou!
Michaela Žižková
spolek Kavyl z.s., zřizovatel LMŠ Stromík a LK Jezerka
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ZŠ MOKRÁ-HORÁKOV
Střípky ze základní školy
Lyžařské výcvikové kurzy

Na předvánočním lyžařském výcvikovém kurzu na chatě Paprsek v Jeseníkách
bylo krásně, fůra sněhu a celkově pohoda. Všech 36 účastníků z šesti tříd zvládlo
základy sjezdového a běžkařského lyžování. Každý den jsme kromě sjíždění svahu
vyráželi na běžky. Skupina deváťáků tradičně vystoupala na Smrk a zdraví všechny
předloňské účastníky.
V závodech ve slalomu obsadily v kategorii dívky první tři místa Viki a Ester ze 7. B
a Alička ze 7. A, v kategorii borci
se na stupně vítězů probojovali Ondra ze 7. A, Sebastian
z 8. A a Kuba. Pro nepřízeň počasí byly ve čtvrtek odpoledne zrušeny plánované závody
na běžkách a vítězi se automaticky stali všichni dobrovolní
účastníci poslední vyjížďky
na Císařskou boudu, kteří se nenechali odradit a vyrazili: Marťa, Alička a Dan ze 7. A, Barča ze 7. B, Zuzka, Erik a Adam
z 8. A a Viki. Bavili jsme se i mimo sjezdovku. V tradiční soutěži Paprsek hledá talent
každý předvedl, co umí. Vybrat vítěze bylo těžké, ale zaslouženě se jimi staly Lucka
a Anetka z 8. A se svým zimním příběhem.
Vše klapalo, jak mělo, akce se obešla bez úrazů a lyžovalo se parádně. Měli jsme
se skvěle a jsme rádi, že jsme i přes organizačně nepříznivou situaci vyrazili. Celá
výprava dorazila z lyžařského výcvikového kurzu spokojená a v pořádku.
Poněkud zhoršené podmínky pak měli lyžaři, kteří hned na počátku nového roku
vyrazili na Dolní Moravu. Sněhu ubývalo rychle, déšť, nevlídno. Přesto si 12 sedmáků
a 13 osmáků nenechalo zkazit náladu a užili si týden na horách také skvěle.
Za všechny lyžaře Mgr. Jana Kubáňová

Konec básníků v Čechách se nekoná!

Podzimní kolo naší tradiční básnické soutěže nabídlo téma Kdybych měl/a stroj
času. Kvalita prací se pohybovala na celé škále slohové vytříbenosti a originality.
Zastoupeny byly především básničky, ale objevilo se i několik prozaických textů.
Nejhojnější účast měla 4.A, neobvykle vyšší také osmý ročník. Vybráno bylo 7 nejlepších
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2022	
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prací, které byly zveřejněny ve Školním půlročníku. Vítězové byli oceněni souběžně
s předáním vysvědčení. Už nyní je řada „pisálků“ napnutá, jaké téma je čeká na jaře.
Nechme se překvapit.
Mgr. Jarmila Hořavová

Školní kola vědomostních olympiád jsou za námi

Letošní školní kolo olympiády v českém jazyce bylo netradičně termínově umístěno
na leden. Do školního kola se přihlásilo 20 zájemců z osmého a devátého ročníku.
Úkoly nejsou primárně směřovány na znalost gramatických pravidel, ale spíše
na jazykový cit, schopnost práce s textem a slovem. Gramatická část s hodinovou
časovou dotací a maximálním počtem 30 bodů byla zaměřena především na zvukovou
stránku jazyka a dvojznačnost vyjadřování. Nejlépe v ní uspěly Barbora z 9. B a Klára
F. z 8. B. Slohová část nabízela volnost ve slohovém útvaru, zadáno bylo pouze
téma Na naší návsi/náměstí. Řada žáků sklouzla do prostého popisu, někteří však
pojali téma daleko originálněji a zajímavěji. I tento důvod zamíchal nakonec celkovým
pořadím. Absolutní vítězkou se stala Bára z 9. B, spolu s ní postupuje do okresního kola
Pavel B. z 9. A. Vzhledem ke stejnému celkovému počtu bodů bylo přihlédnuto
k úspěšnosti řešení mluvnické části. Okresní kolo se uskuteční na konci března distanční on‑line formou. Fandit našim zástupcům tak můžeme přímo ve škole.
Obdobně posunutý termín postihl i dějepisné „olympioniky“. Školního kola se
zúčastnilo 25 nadšených historiků, z jejichž řad si do okresního kola vybojovali cestu
Marek z 9. A a Klára F. z 8. B. Také je čeká boj s ostatními vítězi školních kol přes počítač.
Mgr. Jarmila Hořavová, Mgr. Jana Kubáňová

Mediální výchova na druhém stupni

Nedílnou součástí našich životů se stala média, která nás obklopují snad na každém
kroku. Uvědomují si to i naši žáci a protože také vědí, že věrohodnost médií a jejich
působení je docela problematická oblast, věnovali několik hodin právě tomuto tématu.
Z různých médií se nejvíce zaměřili na reklamu, její působení na adresáta, náležitosti
a formy. Posvítili si na klamavou reklamu, manipulaci či kontroverzní reklamy.
Zhlédli několik reklam, které se zapsaly do povědomí lidí ať už v pozitivním, či negativním smyslu. Sami si také vyzkoušeli reklamu tvořit, hráli se reklamní spoty,
vytvářeli plakáty a slogany. Především starší žáky pak zaujal tzv. „guerilla marketing“
a gender v reklamě.
Součástí mediálního dne před jarními prázdninami bylo také filmové představení
v Mediatéce. Rodinný film Spící město byl natočen podle literární předlohy Martina
Vopěnky. Dobrodružný příběh s prvky sci‑fi se většině žáků líbil a snad je i motivoval
k četbě dalších románů tohoto autora. Touto akcí pokračujeme ve výborné spolupráci s obcí, potažmo knihovnou a moc za ni děkujeme!
Mgr. Jarmila Hořavová
30
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zápis ákù k povinné školní doch

ázce

pro školní rok 2022/23

pátek 8. dubna
13.00 - 17.00
A
sobota 9. dubna
9.00 - 13.00
Zápis bude probíhat za účasti
dětí a jejich zákonných
zástupců
v budově školy.
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Šimková
simkova@zs.mokra.cz
www.zsmokra.cz/kalendar-akci/
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Turnaj v logických a deskových hrách se blíží
Letos poprvé se výběr žáků naší školy
zúčastní velkého turnaje v logických
a deskových hrách. Ve spolupráci s Petrou
Vevinou Tesařovou se pilně připravuje
a zkušenosti sbírá jeden prvostupňový
tým a tři druhostupňové. Tréninky probíhají každý pátek v jurtě. Na velké generálce ve středu 23. února se týmy
setkaly v plném počtu. Hráči trénovali
strategie a snažili se dosáhnout nejlepších
výsledků ve 4 předem daných deskových hrách. A které to jsou? Pro mladší Drop It,
Kingdomino, Sushi Go! a Port Royal, pro starší Queendomino, Modrá laguna,
Century‑Cesta koření a Kočičí klub. Některé hry nám dávají pěkně zabrat. Atmosféra byla skvělá a moc jsme si to užili. Na turnaji v Nebovidech bude konkurence
veliká, jelikož si zasoutěžíme proti 16 dalším školám. !
Mgr. Nikola Kartusová

😊

NAJDETE SE?
Ohlédnutí za školními roky
Nově bychom chtěli připravovat rubriku s historickými školními/školkovými fotkami z budovy školy/školky v Hostěnicích. A nechat pak na vás, zda se na fotkách

32

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2022

poznáte a zavzpomínáte na školní léta, která byla určitě pro většinu z nás krásná.
Alespoň ve vzpomínkách.
Jako první přinášíme historickou fotografii třídy před školou v Hostěnicích
z roku 1955.
Všechny ochotné prosíme, zda by ve svých domácích pokladech nenašli fotografie
z let školních, v rozmezí let 1970 – 2002 a neposkytli je k použití do Zpravodaje. Prosíme
o domluvu na obecním úřadě nebo se starostkou obce. Děkujeme za spolupráci.
Redakční rada

Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ
Pochovávání basy

Pochovávání basy po mnohaleté odmlce znovu obnovili k naší velké radosti Vašek
a Mařenka Dostálovi. Před dvěma lety ale toto představení dělali naposledy a dále již
nechtěli pokračovat. Covid vyřešil loňský rok, ale co dál? Tato tradice již vymírá
a v okolních obcích jen vzpomínají pamětníci, že se u nich basa pochovávala také.
Nechtěli jsme dopadnout stejně, když u nás tato tradice žila, a tak jsme se rozhodli
pokračovat. Hlavní role se vyměnily a šli jsme do toho. Letos tedy mnozí měli ve své
roli premiéru a nervozita byla veliká. Díky věčné karanténě ani událostí nebylo plno,
ale díky paní Zdeně Hájkové, která sepsala, co se dalo, nakonec text vznikl, Mirka
Šotnarová ho upravila do veršů a převzala roli faráře a basu jsme pochovali. Setkalo
se to s velkým nadšením, přítomno bylo i plno přespolních, kteří si zavzpomínali
na zašlé časy, všichni se dobře bavili a když řekli, že to bylo humorné a nikoho to neurazilo, byli jsme nadmíru spokojené. Tradice pokračuje. Jen by se do ní mohli zapojit
i mladší ročníky, aby byla naděje, že bude pokračovat další ne jen roky, ale desetiletí…
Abychom mohli vesele zpívat, že podle starých zvyků jsme basu pochovali, aby
mladí viděli, že staří Čechové, ti slavní rekové, bývávali veselí…
Za Hostěnické Boubelky Mirka Šotnarová

Skautský oddíl Svišti Hostěnice

V prosinci proběhla Vánoční výprava,
kterou jsme si všichni moc užili. Po cestě
jsme hráli spoustu her a na konci jsme
dostali všichni nějaké dárky. (foto na další
straně)
Dále se také uskutečnil 8. 1. 2021 Novoroční výlet, který se opět velmi vydařil.
Na oddílovém výletě v lednu napadal
i sníh, takže jsme naše aktivity zaměřili
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Vánoční výprava

Vánoční výprava

na hry na sněhu. A to se všem vždy moc líbí. Tématem byla vzpomínka na Vánoce,
a tak jsme navštívili např. Pozořický slaměný betlém.
Oddílový výlet

Oddílový výlet

V únoru jsme se vydali do „Země plné neznámých míst“ a objevovali místa, která
trochu známe a jiná, která zase neznáme.

Únorový výlet

Únorový výlet

Na začátku února jsme odjeli do Blanska na Pololetní výpravu, kde jsme strávili pár
dní. Přespávali jsme ve skautské klubovně společně ještě s dalším oddílem.
Na 26. března jsme si naplánovali Oddílový výlet se společným vítáním jara.
Aily, vedoucí družinky
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Velikonoční setkání

Tato tradiční akce, kterou pořádá spolek Hosten, patří k jedné z pohodových akcí,
kterou si, troufnu říci, užívají jak organizátoři, tak účastníci. Nevzpomínám si přesně
na rok, kdy jsme s touto akcí začali, ale určitě je to už více než patnáct let. Letos se
akce koná v neděli 3. 4. 2022 a kromě dílniček s tvořením pro malé, větší i dospělé,
vás čeká i možnost velikonoční vazby pod vedením paní Jitky Vaňáčkové, zdobení
perníčků, pletení pomlázek a cimbálová muzika Šmytec z Brna. Přijďte do sálu restaurace u Stupárků, budeme se na vás těšit od 15.00 hod.
Abychom si trošku zavzpomínali a velikonočně se naladili, přinášíme historické
fotky z Velikonočního tvoření z uplynulých ročníků.
Za Hosten z.s. Eva Karásková
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2019
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HISTORIE
Připomínka konce II. světové války

Pozořice byly osvobozeny už 25. 4. 1945. Boj o Hostěnice započal 27. 4. a osvobozeny
byly 29. 4. Jako připomínku těchto dnů bych chtěl dokončit informaci o partyzánské
skupině WOLFRAM.
V Hostěnickém zpravodaji č. 3/2021 jsem se krátce zmínil o veliteli skupiny Josefu Otiskovi. Parašutistická skupina Wolfram, která byla vysazena poblíž Lysé hory v Beskydech
v noci 13. 9. 1944, byla původně šestičlenná. V posledních válečných měsících působila
v okolních lesích a udržovala kontakt s několika místními občany. To už jich bylo jen pět.
Ke konci války se skupina Wolfram spojila se zbytkem ruské partyzánské skupiny Ivanuška. Dne 23. 4. 1945 ustupovala německá vojska přes Hostěnice směrem na Ochoz. V zátočinách nad Hádkem přepadli partyzáni z obou skupin část německé kolony. V pamětní
knize obce se uvádí: „Dva důstojníci a jeden šofér byli při přestřelce zabiti a další němečtí
vojáci zraněni. Další auto se vrátilo do Hostěnic a němečtí oficíři zajeli na obecní kancelář.
Přítomného předsedu Správní komise Jana Šedého a tajemníka Václava Májka seznámili
s touto událostí s tím, že pokud se nezjistí pachatelé přepadu do 24 hodin, bude každý
desátý muž zdejší obce zastřelen. Oba zástupci obce ale nakonec německé důstojníky
dokázali umluvit. Následovala pak protiakce německých vojáků hned následný den.
K tomu po válce vypovídal účastník přepadení a nový člen skupiny Wolfram
por. Miloslav Hnilica: „Německá jednotka o síle cca 180 vojáků začala druhý den prohledávat les. Nezbývalo než před takovou přesilou uhýbat. Zásoby a tlumoky jsme
ukryli. Tlačili nás do prostoru „Suchá louka“. Se stmíváním se pak němečtí vojáci stáhli
zpět do Hostěnic. V noci jsme si trochu odpočinuli a čekali, co bude dál. Hned po rozednění se vše opakovalo. Dokázali jsme bez ztrát ustupovat téměř až k Pozořicím.
Naštěstí neměli němečtí vojáci moc času v trestních výpravách pokračovat.“
Ruská armáda už byla v Pozořicích, a tak měla německá armáda jiné starosti. Jakmile byl prostor Pozořic a Hostěnic osvobozen, tak se partyzáni skupiny Wolfram
vydali do Jiříkovic na tamní velení ruské armády, kde odevzdali výzbroj. Nebyl s nimi
už jejich druh Josef Bierský, který byl zastřelen ještě v Beskydech. V r. 2006 byla vybudována Stezka Josefa Bierského, která začíná před hotelem „Srdce Beskyd“ v Čeladné
a po 3 km končí v lese u pomníčku rtn. J. Bierského.
Nekončil s nimi ani Karel Svoboda, radista skupiny, který po seskoku v Beskydech
ztratil orientaci a byl zadržen německou hlídkou. Přežil koncentrační tábor. Po válce
byl dokonce vyšetřován, zda nespolupracoval s gestapem, což se neprokázalo. Karel
Svoboda byl původně určen do skupiny ANTHROPOID, ale těsně před vysazením se
zranil při cvičném seskoku, a tak byl nahrazen v této skupině Gabčíkovým přítelem
rtm. Janem Kubišem. Gabčík s Kubišem pak byli vysazeni na naše území v prosinci
1941. Jako vycvičený parašutista pak byl Karel Svoboda určen k doplnění skupiny
Wolfram v r. 1944. Po válce pracoval jako meteorolog v Ruzyni.
Dalším členem skupiny Wolfram byl Robert Matula. Po válce byl nějaký čas na Ministerstvu obrany a později byl převelen na Vojenskou akademii v Hranicích, kde
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vyučoval tělesnou a bojovou přípravu. R. Matula měl z doby svého pobytu v Anglii
dceru a manželku, která po válce přijela za ním i s dcerkou. Po únoru 1948 emigroval
s celou rodinou do Anglie a v r. 1958 se i s rodinou odstěhoval do Kanady. Zemřel
13. 6. 2012 ve městě Chemainus v Kanadě v hodnosti generála v.v.
Další ze zbývající čtveřice byl Josef Černota, který byl po válce na hlavním štábu
MNO a po krátkém působení byl rovněž převelen na Vojenskou akademii v Hranicích, pak byl instruktorem u parašutistů v Stráži pod Ralskem. Po r. 1948 z armády
odešel a pracoval v různých dělnických profesích a naposledy jako traktorista JZD
v Mimoni. V r. 1991 se dočkal rehabilitace a povýšení do hodnosti plukovníka v. v.
Zemřel 22. 10. 2001.
Poslední pak byl Vladimír Řezníček. Po válce i on učil na Vojenské akademii v Hranicích, později byl vychovatelem učňovské mládeže v Moravolenu, následně pracoval
v kamenolomu v Hukvaldech, a nakonec v Tatře Kopřivnice. Dočkal se rehabilitace
po r. 1989, kdy byl povýšen do hodnosti podplukovníka v.v. Zemřel 10. 1. 2001 a je
pochován v rodných Kunčicích pod Ondřejníkem.
Václav Dostál, kronikář obce

INSPIRUJME SE
Hostěnické kosatce

Na Moravě roste šest původních druhů kosatců. A hned na pět z nich můžete
narazit při svých procházkách v širším okolí Hostěnic. Na Horneku, Santonu, Vinohrádkách nebo na Velatické slepencové stráni kvete už v polovině dubna kosatec
nízký. O měsíc později rozkvétá na Hynčicových skalách za Viničnými Šumicemi
a velmi vzácně i na Horneku kosatec různobarvý. Dříve se mu také říkalo dvoubarevný, protože žlutou barvu jeho květů doplňuje výrazné fialověhnědé žilkování
vnějších okvětních lístků. Ve stejnou dobu a jen malý kousek od Hostěnic, v přírodní rezervaci Údolí Říčky pak kvete i poměrně nenápadný kosatec trávovitý. Jeho
modrofialové květy se často ukrývají nízko nad zemí mezi listy připomínajícími trs
obyčejné trávy.
Všechny předchozí tři druhy se u nás kromě jižní Moravy prakticky nikde jinde
přirozeně nevyskytují a v okolí Hostěnic pak probíhá hranice jejich areálu. Na rozdíl
od nich jsou zbývající dva druhy vysloveně vlhkomilné a narazit na ně můžeme ve větší
části Česka. Vzácně (a za posledních 100 let stále vzácněji) se můžeme od poloviny května na podmáčených loukách setkat s kosatcem sibiřským. Posledních
pár, možná pár desítek těchto kosatců se ještě stále vyskytuje na k. ú. Hostěnice
v údolní nivě Říčky. Mezi Křtinami a Jedovnicemi a asi i v nedalekém Rakoveckém
údolí již vyhynul a nikde jinde v okolí již bohužel volně neroste. Zato kosatec žlutý,
ten se na silně podmáčených lukách, březích stojatých i mírně tekoucích vod u nás
vyskytuje v teplejších oblastech docela hojně. A kde jsem jich viděl nejvíc – stovky
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květů na jediný pohled? No přece koncem května v údolí Říčky, pár stovek metrů
pod autobusovou zastávkou Bukovinka, Říčky, hájenka.
Všechny kosatce patří mezi klenoty naší přírody a kromě nejhojnějšího kosatce
žlutého jsou chráněny zákonem jako silně ohrožené druhy rostlin. Pokud se ale
chcete již v březnu kochat na své zahrádce nizoučkými kosatcovými květy, v zahradnictví bývá běžně k dostání v různých barevných odstínech kosatec síťkovaný. Je
známý spíše pod svým latinským názvem Iris reticulata a přestože pochází z Kavkazu a horských oblastí Turecka, Íránu a Iráku, v Hostěnicích se mu docela dobře daří.
A proč se každé jaro rozzáří pálavské stráně spoustou různobarevných květů kosatců
nízkých a jak to souvisí s jejich latinským názvem? O tom se můžete dočíst v novém
pohádkovém příběhu na hostěnických webových stránkách.
Aleš Moravec

Kosatec trávovitý v PR Údolí Říčky

Kosatec různobarvý na
Hynčicových skalách

Kosatec sibiřský v údolí Říčky

Kosatec nízký na Santonu

Kosatec žlutý na břehu
rybníka Pod Hádkem

Poděkování ornitologům-dobrovolníkům

Akce Ptačí hodinka (sčítání ptáků) proběhla letos 7.–9. ledna 2022. Od České společnosti ornitologické získal pan Aleš Moravec níže uvedené výsledky letošního sčítání
ptáků na krmítku v Hostěnicích. Děkujeme všem hostěnickým účastníkům za jejich čas
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a za jejich nadšení do pozorování ptáků a uvádíme pro zajímavost počty za všechny
4 ročníky této akce. A jenom pro porovnání - letos se do sčítání zapojilo s přihlédnutím
k počtu obyvatel v Hostěnicích skoro 5x více účastníků, než je celostátní průměr.
Souhrn účasti za všechny ročníky v Hostěnicích
rok

počet sčítání

počet účastníků

2022

9

13

2021

13

14

2020

8

8

2019

2

2

Eva Karásková

HÁDANKA
Fotografie z minulého čísla nám ukazovala zaplavené Hostěnické propadání
po bleskové povodni v minulém roce.
Tentokrát přinášíme velmi poetickou
fotografii místa s krásným sněhovým výtvorem.
Tipy na místo můžete psát na e‑mail:
zpravodaj@hostenice.cz. Na výherce čeká
malý dárek.
Redakční rada

HOSTĚNICKÉ RECEPTY ANEB CO SI DOBRÉHO UPEČEME
S přicházejícím obdobím Velikonoc vám tentokrát přinášíme recept na velikonoční
klasiku, která by neměla chybět na svátečním stole.

Velikonoční beránek

Suroviny: 4 vejce, 350 g hrubé mouky, 175 g másla, 325 g krupicového cukru,
10 lžic mléka, 1 prášek do pečiva, máslo a strouhanka na vymazání a vysypání formy
Postup: všechny suroviny v pokojové teplotě smícháme do těsta a vlijeme
do připravené formy. Pečeme 60 min při teplotě 145-150 °C. Hotového beránka necháme vychladnout ve formě a teprve pak ho vyklopíme.
Tip: do těsta lze přidat před pečením předem namočené rozinky nebo kandované ovoce. Hotového vychladlého beránka můžeme přelít čokoládovou polevou.
S využitím kuchařky Poklady klasické české kuchyně od Romana Vaňka
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2022	
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DUCHOVNÍ OKÉNKO
Taky bojujete se vzdorem?

Já ano. V sobě samém. Vím, že mám něco udělat, ale nechce se mi. Může to mít
tisíce podob, a to každodenně. Sám se tomu divím, kde se to ve mně bere…
Velmi mi pomohla jedna knížka, která tento jev úžasně popsala. Sedí to. Mně to
pomohlo mé vzdory pojmenovat, a tak proti nim účinně bojovat. No, účinně? Aspoň
se o to snažím!
O co tu vlastně jde? Autor zmíněné knihy tu poukazuje na paradox, že svým
vzdorem vlastně vzdorujeme svému štěstí. Což je zarážející proto, že zároveň
po štěstí toužíme. Často můžeme projevy vzdoru pozorovat mnohem jasněji v životě
druhých lidí než ve svém vlastním. Moderním slovem je dnes „prokrastinace“, tedy
odkládání povinností na později. Tento povahový sklon křiví lidi po stránce osobní
i profesní, činí z lidí pouhý stín jejich pravého já. Proč to tak je? Zdá se, že odpověď
je univerzální a odzbrojujícím způsobem jednoduchá: Lidé dělají hloupé věci, jelikož
mylně věří, že jim přinesou štěstí.
Během mé přípravy na kněžství nám jeden představený, když nás ráno viděl
v kapli ještě napůl spící, říkal občas tato slova: „Tak bratři, nechce se nám, ale chceme,
ne?“ Byl to laskavý člověk, jeho výrok byl upřímný a opravdu povzbuzující, a tak
jsme si tato slova na konci ročníků nechali vytisknout na trička. Až po čase jsem
pronikl do hloubky těchto prostých slov. Ano, pro mé životní štěstí nezáleží na tom,
CO SE MI CHCE, ale CO JÁ SKUTEČNĚ CHCI, pro co se rozhodnu a čemu obětuji třeba
i svůj život.
Vzdor otravuje náš život, brání nám v opravdovém štěstí, klade nám překážky.
Když ho necháme, objeví se kritika, pomluvy, lenost, strach, výmluvy, negativní
smýšlení, žárlivost. To vše devastuje naše štěstí. Naštěstí teď stojíme před Velikonocemi, které svým poselstvím mohou být pro nás výzvou a skutečným „lékem“, jak
se vším tímto „hnisem“ pořádně zatočit. Jak? Předně vědomím, že všichni hledáme
štěstí. Pak si zmapovat, co mě opravdu činí šťastným a co mé štěstí ničí. Nakonec se
vydám správnou cestou, i když vím, že v něčem budu muset pořádně zabrat. Protože, i když už teď se mi trochu nechce, tak OPRAVDU CHCI! A také opravdu chci,
abychom byli šťastní všichni!
Váš P. Pavel Lacina, farář
Zdroj inspirace: KELLY, M. Nevzdoruj svému štěstí. Uhřice: Doron, 2021

Termíny akcí ve farnosti:
1. - 2. 4.
10. 6.
12. 6.
26. 6.
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- Jarní setkání s Karlem Řežábkem v Pozořicích
- Noc kostelů v Pozořicích (i celé ČR)
- farní Pouť do Křtin
- Mše pod lipami ve Viničných Šumicích
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2022

Jarní brigáda na Poustce a křížová cesta

V sobotu 5. března se díky více než 30 dobrovolníkům z farnosti mohla uskutečnit další brigáda na pozořické Poustce. Navzdory ostrému počasí se odvedl velký
kus práce. Po poradě s krajinnými architekty byl proveden prořez suchých stromů
a náletových dřevin tak, aby se obnovoval původní ráz kopce: travnaté terasy
a meze porostlé stromy a keři. Cílem je dosáhnout přírodní druhové pestrosti
v dané lokalitě, ale také příjemného výletního cíle s krásnými výhledy do okolní
krajiny. Zveme vás tedy k procházce na Poustku, třeba právě před Velikonocemi,
kdy zde bude opět instalována křížová cesta. Ta vám může nejen připomenout
Velikonoční události z pohledu křesťanské tradice, ale je i prostorem k zamyšlení,
ztišení, zastavení.

Farní kavárna na podporu lidí prchajících před Ruskou agresí na Ukrajině

V neděli 6. března proběhla v rámci farní kavárny dobročinná sbírka na podporu
lidí prchajících před hrůzami války na Ukrajině. V prostoru před kostelem bylo možné
občerstvit se kávou i sladkým pečivem. Mnozí si odnesli připravené balíčky cukroví,
koláčů a buchet s sebou domů a dobrovolně přispěli do připravených pokladniček.
Veškeré vybrané peníze budou použity na pomoc ukrajinským lidem, kteří přicházejí
do našich obcí. Velkým potěšením pro všechny bylo, že díky pozvání přišli i ti, kteří
onu pomoc potřebují. Poděkování patří všem pekařkám, našim milým kavárnicím
a samozřejmě každému, kdo přispěl. Vybraná částka dosáhla 60 095 Kč.

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2022	
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Velikonoce 2022 v pozořické farnosti

ZELENÝ ČTVRTEK (14. 4. 2022):
18:00 hod.		Mše sv. na památku Večeře Páně
po skončení:		společná modl. v Getsemanské zahradě
do 23:00 hod.		otevřený kostel

VELKÝ PÁTEK (15. 4. 2022):
8:00 – 23:00 hod.
otevřený kostel
10:00 hod. 		Křížová cesta na Poustce
15:00 hod.		Velkopáteční obřady
19:00 hod.		Křížová cesta Pozořicemi – zač. u fary

BÍLÁ SOBOTA (16. 4. 2022):
8:00 – 20:00 hod.
otevřený kostel
21:00 hod.		Velikonoční vigilie

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ (17. 4. 2022):
7:30 hod. a 9:30 hod.		mše svaté s žehnáním pokrmů

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ (18. 4. 2022):
7:30 hod.		mše svatá
42
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POZVÁNKY

23.4.2022
sobota

19.00 hod.
start od

100,- Kč
vstupné

pořádá Hosten, z.s.

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2022	
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INFO UKRAJINA
Informace pro naše občany a pro občany Ukrajiny v návaznosti
na válečný konflikt na Ukrajině - новини для біженців з України
Na webových stránkách obce v záložce „Mimořádné události“ přinášíme souhrn
nejdůležitějších informací pro občany Ukrajiny a případnou pomoc Ukrajině:
https://www.hostenice.cz/mimoradne_udalosti.
V Brně na výstavišti je zřízeno Asistenční centrum pomoci pro lidi, kteří utíkají
před válkou z Ukrajiny. Vyřešit zde mohou registraci, víza, zdravotní pojištění a další potřebné pro pobyt v ČR. Centrum je v provozu nonstop a sídlí v pavilonu B
(https://mapy.cz/s/gahujehodu, GPS: 49.1855217N, 16.5824075E).

Довідковий центр допомоги

Центр працює 24 години на добу і розташований у павільйону Б
(https://mapy.cz/s/gahujehodu, GPS: 49.1855217N, 16.5824075E).

Přehled sbírek na pomoc Ukrajině

Charita Česká republika: veřejná sbírka Charita pro Ukrajinu na pomoc lidem
zasaženým ozbrojeným konfliktem v této zemi.
(https://www.charita.cz/podporte‑nas/darujte/v‑zahranici/charita‑pro‑ukrajinu/)
Člověk v tísni: Na rychlou pomoc uvolnila organizace 1 milion korun z Klubu
přátel Člověka v tísni. Všechny prostředky ze sbírky využije na pomoc lidem zasaženým ozbrojeným konfliktem na Ukrajině.
(https://www.clovekvtisni.cz/darujte/jednorazove?amount=1000 & accountId=7)
ADRA: Finanční dary jsou a budou použity na přímou pomoc lidem zasaženým
konfliktem, zejména na zajištění základních potřeb vysídlených a evakuovaných
obyvatel. (https://www.darujme.cz/projekt/1205456)
Český červený kříž – dlouhodobější pomoc Ukrajině
(https://www.darujspravne.cz/daruj/castku/pomozte‑ukrajine)
V případě, že uprchlíci zdržující se v naší obci budou potřebovat něco konkrétního, zveřejníme seznam poptávaných věcí tak, aby ti, co chtějí pomoci, mohli pomoci adresně.
Děkujeme všem za zájem pomoci, víme o Vás a případně se vám ozveme.
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Aby byla pomoc adresná a nějak organizovaná, nabízíme shrnutí, co je možné
dělat v situaci, kdy chcete pomoci i jinde než v Hostěnicích:
Spolek Vesna provozuje šatník, kde si mohou ukrajinští uprchlíci přijít pro
oblečení a potřebné věci pro děti. Vesna je zapojená do systému sběru a distribuce materiálu pro Brno a blízké okolí jako místo, kde se shromažďují, třídí a rozesílají
věci pro děti.
Na Husovu 18a na nádvoří mezi Pražákovým palácem a Besedním domem můžete
nosit věci od pondělí do pátku od 9 do 18 hodin.
Více na https://spolekvesna.cz/

Chci nabídnout humanitární pomoc Ukrajině:
https://www.nasiukrajinci.cz/

Chci nabídnout prostory k ubytování:

https://www.stojimezaukrajinou.cz/jak‑pomoci#sekce‑ubytovani
Konkrétní nabídky ubytování můžete posílat na email Správy uprchlických
zařízení MV: ubytovaniukrajina@suz.cz

Další důležité webové stránky:

https://www.hzscr.cz/clanek/otazky‑a-odpovedi‑informace‑a-odkazy.aspx
Pokud víte o někom z uprchlíků, kdo potřebuje akutně pomoci, je možné se
obrátit kdykoli na starostku obce, Mgr. Evu Karáskovou, tel: 724 075 323, která
se pokusí věc vyřešit nebo Vás odkázat na kompetentní osobu.

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2022	
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INZERCE

PŘííMĚS
S T S K ý TáBOR
MOKRá-HORáKOV
VIKINGOVé-DRAČíí JEZDCI
Léto se nám rychle blíží, a tak jsme pro vás připravili
příměstský tábor na ZŠ Mokrá-Horákov, kde budeme
prožívat vikingská dobrodružství. Každý den si něco
vyrobíme a zařádíme s draky. :-)

Cena:

2 750 Kč (celodenní program, pitný režim, oběd,
2× svačina)

Termín:

11.7. - 15.7. 2022, 8:00 - 16:30 hod

Místo:

ZŠ Mokrá – Horákov

Věk:

6 – 11 let

Kontakty:

Vopatová K. 606 549 439, Vítková L. 737 804 840,
info@tabormokra.cz, www.tabormokra.cz

Stačí vyplnit elektronickou přihlášku na naší webové stránce, nebo si
můžete papírovou přihlášku vyzvednout Vy či Vaše dítě v kanceláři
školy. Po vyplnění přihlášky vám pošleme podrobnější informace.
Pokud máte dotazy, neváhejte nás kontaktovat.
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Atraktivní prázdninová akce
s tématikou největšího
etapového závodu světa.
Dlouholetá tradice,
zkušenosti, kvalita, to je

letní cykloturistický
tábor Kolovalt!
Místo konání:

Táborová základna „U Panského Lesa“
poblíž obce Valtínov – Kunžak, Jihočeský kraj
Termín: Od 16. do 30. července 2022. To je 14 dnů plných zábavy a
dobrodružství, uprostřed krásné přírody České Kanady!
Cena: 4 490,- Kč včetně nákladů na dopravu a pojištění
Součástí je:
• Odjezd autobusem z Brna,
možnost i individuální dopravy
• Skvělé jídlo 5x denně
• Ubytování v kvalitních stanech
s podsadou a podlážkou
• Vynikající táborové zázemí
splňující všechny požadavky na
kvalitní pobyt
• Plnění hygienických opatření
samozřejmostí

Pro bližší informace nás
neváhejte kontaktovat na:
kolovalt@seznam.cz
+420 737 402 271
Fotky z minulých ročníků
najdete na naší facebookové stránce
www.facebook.com/kolovalt
Pokud se chcete rovnou přihlásit,
registrujte se na www.85psletka.cz
v sekci přihlášky vyberte II. Turnus – Kolovalt
Těšíme se na vás!

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2022	
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PŘEHLED AKCÍ
Duben

2.4.	
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ – brigáda kolem Hostěnic –sraz v 9.00 hod.
před obecním úřadem
3.4. Velikonoční setkání (tvoření s cimbálovkou) v restauraci U Stupárků
23.4. Škrabošková party v sále restaurace U Stupárků – taneční zábava
28.4. Mše v Občanském centru v 18.00 hod.
30.4. 	Den Země a Pálení čarodějnic – stezka s úkoly ke Dni Země,
na kterou naváže tradiční pálení čarodějnic ve starém lomu

Květen

8.5. Den matek a rodin v restauraci U Stupárků
15.5. Pohádkový les – téma bude upřesněno
28.5. Volejbalový turnaj na Pastviskách
24.5. Mše v Občanském centru v 18.00 hod.

Červen

4.6. Stezka odvahy
15.6. Pečení koláčů na oslavy 650. výročí obce
17.-18.6. Oslavy výročí Obce (vč. srazu veteránů) na Pastviskách
25.6. Hostěnický sedmiboj – na víceúčelovém hřišti na Pastviskách
28.6. Mše v Občanském centru v 18.00 hod.
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MASOPUST 26. 2. 2022

MAŠKARNÍ PRO DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

POCHOVÁVÁNÍ BASY 25. 2. 2022
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