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KOLÁČKY PRO HOSTĚNICE

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Ve středu 15.6. se na pozořickou faru sjelo 11 hostěnických žen,
aby zadělaly, vyválely, nazdobily a upekly na 2000 „svatebních“
koláčků s tvarohovou náplní a rozinkami, které se během pátku
a soboty staly sladkou součástí oslav 650 let Hostěnic. Děkujeme
všem zúčastněným za jejich práci a čas, který pečení věnovaly.

23. 1. 2022

27. 3. 2022

27. 3. 2022

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
s radostí se s Vámi potkávám opět nad řádky našeho zpravodaje. I když je situace
v kontextu světových událostí stále nejistá, věřím, že jsme schopni si užívat přicházejícího léta plnými doušky. Užívejme si maličkostí, sluníčka, úsměvů a přítomnosti našich
blízkých, vždyť to je to nejdůležitější.
Věřím, že situace na světových trzích, na Ukrajině a potažmo na celém světě
se brzy stabilizuje a my se naučíme s novou situací pracovat a přizpůsobíme naše
potřeby adekvátně stávajícím možnostem.
V polovině června jsme si mohli do sytosti užít oslav Obce Hostěnice k 650. výročí
od první písemné zmínky, které byly o rok odloženy. Bylo pěkné se potkat ve větším
počtu u kulturních a hudebních vystoupení a věřím, že se Vám to všem líbilo.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se jakkoli podíleli na chystání oslav, zejména pak
ženám, které byly ochotny pro Vás všechny napéci koláče a Boubelkám za jejich elán,
který jim můžeme všichni závidět. Poděkování také patří mateřské škole, která si pro
nás nachystala nejen vystoupení, ale i krásnou výstavu dětských prací. A že je mezi dětmi spousta malířů!!! Nechtěla bych na nikoho zapomenout, proto ostatním dobrovolníkům poděkuji velkým díky a věřím, že si mé poděkování zde najdou.
Toto významné výročí si ještě připomeneme i na svátek sv. Anny při tradiční mši
u kaple sv. Anny, kde bude k této příležitosti instalován obraz místní výtvarnice
paní Blanky Františky Menči s optimistickým názvem „Ke slunci“. K tomuto výročí byl pro všechny výletníky také připraven výlet s tajenkou, který si může projít
kdokoli od rodičů s dětmi po seniory. Odkaz ke stažení příběhu a mapky najdete
na stránkách obce, v rubrice Volný čas/Tipy na výlety v okolí. Poděkování patří Lucce
Borkové, která s tímto nápadem přišla.
Kromě organizace oslav probíhají v obci plánované investiční akce jako oprava
chodníku, oprava kanalizace v uličce Pod Kopečkem, nové veřejné osvětlení včetně
svítidel v lokalitě Zadní Kopanina, projekční práce pro další investiční záměry obce,
standardní údržba obce a další činnosti, které bez ohledu na jiné aktivity musí běžet.
Po určité odmlce minulý a předminulý rok způsobené covidovou situací organizují
místní spolky a dobrovolníci společenské, sportovní a kulturní akce. Doufám, v hojnou
účast a věřím, že i tímto potěšíme pořadatele, že má smysl být aktivní a akce pořádat.
Jsem optimista a doufám, že budeme i nadále vesnicí, která umí žít a současně umí respektovat a ctít určité mantinely. Tímto bych vás chtěla pozvat na tradiční párové hody,
které se letos budou konat 13. srpna a věřím, že si je všichni užijí.
Na závěr bych Vám chtěla popřát jen samé úsměvy na tváři a co nejvíce zdraví,
se kterým jde vždy všechno lépe. Dětem přeji dobrodružné prázdniny a dospělým
pohodový odpočinek při dovolených.
Krásné léto Vám všem přeje
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2022	

Eva Karásková, starostka obce
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DĚTI ZPOVÍDAJÍ
Rozhovor se slečnou Lenkou Novotnou a panem Františkem Čapkou - hlavními
stárky letošních párových hodů:
1. Jaké hody se v Hostěnicích tradičně pořádají a jaký je mezi nimi rozdíl?
Lenka:	
Tradičně a nejčastěji se pořádají hody párové, pak také babské a ojediněle i chlapské. Jediným rozdílem je mezi nimi zastoupení mužů
a žen v krojích. Na párových hodech jsou to muž a žena, při babských
spolu jdou dvě ženy a při chlapských naopak dva muži.
Pokud je mi známo, tak se u nás chlapské hody pořádají zhruba po deFrantišek:	
seti letech. Existuje pár drobných rozdílů: například u párových hodů
má stárek povinnost požádat rodiče své stárky o svolení k tomu, aby
jejím stárkem mohl být. Ať už se chasa skládá z žen, mužů anebo párů,
patří k hodovému dni předání práva od Obce, dechová hudba, spousta
dobrého jídla, vína a veselé zábavy.
2. Kdy jste byli poprvé na hodech vy a proč vás to baví?
Lenka:	Na hodech jsem byla poprvé v 17 letech a baví mne, že jde o skvělou
tradici, která se v řadě míst naší republiky už nedodržuje, což je podle mne velká škoda. Jít v kroji beru jako poctu. Člověk se tím zároveň
může přiblížit své vesnici i ostatním lidem z okolí, kteří se přijdou podívat na průvod nebo si užít večerní zábavu.
Na hody jdu letos druhým rokem. Nejvíc mě na této tradici baví to,
František:	
že je stále živá a sejde se kolem ní skupina dobrých lidí.
3. Kdo a od kolika let se může zúčastnit hodů?
Takovým nepsaným pravidlem párových hodů je věk nad 15 let. Bývá
Lenka:	
běžné, že oba stárci jsou rodáci z Hostěnic, ale není to povinnost.
Zkrátka, kdo má fajn povahu a má rád hody, je vítán.
František:	
Hodů se může zúčastnit každý, kdo má rád tradice, není mu cizí folklór
a přiloží ruku k dílu při přípravách.

🙂

4. J ak dlouho se hody připravují a co je při jejich organizaci nejnáročnější?
Lenka:	
Prvotní organizace párových hodů většinou začíná v březnu, kdy
se vybírá datum a zároveň se domlouvá (a někdy i přemlouvá), kdo
s kým půjde. Příprava na hody se skládá z nácviků, kde se učí tradiční písně, tanec, nástup a v závěru i půlnoční překvapení. Dál patří
k přípravám rezervování krojů, zařizování vína, krepáků, rozmarýnů,
tomboly a dalších věcí.
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	V týdnu před hody je tzv. „Hodový týden“, kdy jsou pilovány závěrečné nedostatky, probíhá žádání stárků o stárky, chodí se do všech
domů zvát na hody, staví se břízky a chystá se plac. Nejnáročnější
bývá většinou nácvik nástupu, kde se vše musí domyslet a synchronizovat s hudbou i se všemi zúčastněnými .
Je také nutné jednat se spoluorganizátory (hasiči) a Obcí. Nácviky
František:	
probíhají 2x do týdne, zvlášť pro nováčky je náročné naučit se všechny písně a taneční kroky. Nejvíc času a námahy zabere den před, kdy
se už od rána připravuje všechno na hody a také se na návsi staví Mája.

🙂

5. Jaké kroje se v Hostěnicích používají a musí mít každý svůj vlastní?
Lenka:	
Tradičně se u nás obléká do kyjovských krojů, které jsou krásně zdobené. Ale samozřejmě nemusí to být jediný druh kroje, který se používá. Každá obec má tradicí stanovenou jinak, čehož si můžeme
všimnout, když navštívíme hody hned ve vedlejších Sivicích. Kroj
je sám o sobě velice drahou záležitostí a jestliže jej někdo nepodědí,
například po své babičce, tak je velice těžké ho sehnat. Proto si ho
ve většině případech půjčujeme ve specializovaných půjčovnách.
František:	
Kroje si dopředu musíme rezervovat s velkým předstihem. Mimo kroje stárkovské – mužské i ženské - se půjčují i kroje pro sklepníky, kteří
se starají o pitný režim stárků, kapely i návštěvníků.
6. Kdy budou letos u nás Párové hody?
Lenka + František: Párové hody budou 13. 8. 2022. Jakožto stárci a stárky z Hostěnic bychom vás všechny z celého srdce pozvali na odpolední
průvod i večerní zábavu. Doufáme, že si s námi tenhle výjimečný den užijete, a že nám bude přát i počasí.
Děkujeme za odpovědi a těšíme se 13. srpna na viděnou!!
Tentokrát se ptali Filip a Albi Hradilovi.

Ptáme se zastupitelů:

Co se Vám osobně v pozici zastupitele Hostěnic v posledních 4 letech podařilo
a na co budete pyšní, že jste ve prospěch obce a jejích obyvatel dokázali?
Ing. Václav Čapka:
Oprava místní komunikace Zadní Kopanina.
Jan Dostál (v Zastupitelstvu od 10/2018):
Pyšný jsem na členy naší strany SPsH a naši spolupráci. Za největší úspěch považuji prosazení rekonstrukce a rozšíření ČOV.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2022	
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Ing. Bedřich Horný:
Podařilo se mi i v obměněném složení zastupitelstva dostatečně podpořit přemýšlení o věcech v obci tak, aby přesahovalo rámec daný jedním volebním obdobím. Odrazem toho je mj. i minimálně zadlužená obec s dostatečnými finančními
prostředky na revitalizaci a rozšíření čističky odpadních vod, přestože se neomezovala průběžná investiční činnost do infrastruktury obce.
Mgr. Eva Karásková:
Věřím, že jsme se dokázali porvat se situací, kterou jsme nikdo neznali a museli
ji řešit spontánně – dobu Covidovou. Myslím, že jsme ji zvládli nejlépe, jak to v našich podmínkách šlo.
Ing. arch. Jiří Marek:
Mám radost z toho, že se mi podařilo spolu se zastupiteli za SPsH mimo jiné také
prosadit plán na rekonstrukci a rozšíření čistírny odpadních vod a dostat tuto akci
do rozpočtových priorit obce.
Ing. et Ing. Jan Mikulášek:
Asi nejvíc si cením toho, že jsme se ve většině v zastupitelstvu shodli na opravě
(zvětšení) místí čističky odpadních vod, ale podařilo se a pyšný jsem i na ostatní
věci, např.: dobudování kanalizace v obci nebo koupě nové techniky pro obecního pracovníka.
Ing. Hana Polanská:
Myslím, že se toho povedlo hodně, ale mne osobně těší nově zavedené setkávání
jubilantů naší vesnice, sleva na obědy pro seniory a také žluté popelnice na třídění
odpadů u většiny domů.

CO SE UDÁLO V NAŠÍ OBCI
1) Změna č. 2 Územního plánu Hostěnice
Byla vydána Změna č. 2 ÚP Hostěnice. Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne
23. 6. 2022 schválilo Vydání změny.
Změna 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
4
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• Prověření aktualizace ÚP Hostěnice vzhledem k aktualizacím č. 1 a č. 2 ZÚR JmK,
které nabyly účinnosti dne 31. 10. 2020.
• Grafické znázornění chatových oblastí.
2) Náves – studie
Byla uzavřena Smlouva o dílo na projektové práce pro společné územní a stavební povolení na akci úprav návsi a víceúčelového objektu samoobsluhy s paní
Ing. arch. Irenou Machovou za cenu 448 000 Kč.
3) Dotace z Jihomoravského kraje
• Z programu rozvoje venkova JMK bylo požádáno
v Dotačním titulu 4 na výdaje na opravy komunikací a zvýšení bezpečnosti obyvatel v obcích. Byla
nám schválena dotace na akci: Oprava chodníku – II.
etapa ve výši 250 000 Kč, vlastní zdroje musí být alespoň 50% z celkových uznatelných výdajů. Oprava
byla již dokončena (od zvoničky k mateřské škole).
• Z programu Podpory jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2022 bylo
požádáno na výstroj a výzbroj naší jednotky SDH.
Byla nám schválena dotace na akci: Pořízení věcných
prostředků požární ochrany pro JSDH obce Hostěnice na rok 2022 ve výši 67 000 Kč, vlastní zdroje musí
být alespoň 30% z celkových uznatelných výdajů.
Výstroj a výzbroj bude dle požadavku velitele JSDH
obce Hostěnice v brzké době pořízena.
• Z programu Podpory rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2022 bylo požádáno
na posezení u cimbálu, dovybavení dětského hřiště na Pastviskách a kuchyně v Občanském centru. Byla nám schválena dotace na akci: Podpora
mezigeneračního setkávání v obci Hostěnice 2022
ve výši 66 000 Kč, vlastní zdroje musí být alespoň
9 000 Kč.

Oprava chodníku

4) Oprava kanalizace Pod Kopečkem
Proběhlo výběrové řízení na opravu jednotné kanalizace v uličce k č. p. 10 – Pod
Kopečkem. Hodnotící komisí byla vybrána firma LUBOSED, s. r. o., Zbraslav, IČ: 022
89 555 a byla s ní uzavřena Smlouva o dílo za cenu 950 963,89 Kč bez DPH. Předání
staveniště proběhlo 6. 5. 2022, realizace by měla začít následně co nejdříve.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2022	
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5) Oprava komunikace Pod Kopečkem
Proběhlo výběrové řízení na opravu komunikace, která bude následovat
po opravě kanalizace. Povrch bude ze štípané žulové kostky. Hodnotící komisí byla
vybrána firma Petr Bajer, Letonice, IČ: 68074891, se kterou byla podepsána Smlouva o dílo. Celková cena je 903 461 Kč bez DPH.
6) Kabeláž veřejného osvětlení Zadní Kopanina
V součinnosti s firmou
EG.D, a. s., která provedla pokládku kabelů NN do země
v části Zadní Kopanina, Obec
v současnosti provádí pokládku kabeláže veřejného
osvětlení do země a výměnu
osvětlení. Sloupy ve vlastnictví EG.D, a. s. budou zlikvidovány a Obec osadila nové
ocelové sloupy vč. nových
svítidel. Byl vybrán zhotovitel stavby (z ekonomických a organizačních důvodů stejný zhotovitel, který realizuje stavbu pro EG.D, a. s.) firma KYTLICA‑elektro team, s. r. o., Brno, IČ: 269 14 301,
který provede stavbu za cenu 345 000 Kč bez DPH. Ve většině se jde chráničkami,
které byly v této lokalitě umístěny při stavbě zpevněné komunikace.
7) ČOV
Technologické úpravy ČOV Hostěnice nám byly stavebně povoleny a současně
bylo povoleno vypouštění odpadních vod po realizaci těchto úprav. Nyní probíhají
jednání s projektanty o dalším postupu prací tak, aby se mohly letos zahájit práce
na 1. etapě.
8) Sběrný dvůr u ČOV
Sběrný dvůr u areálu ČOV byl stavebně povolen a připravujeme žádost o dotaci
k případnému kofinancování.
9) Oprava střechy Obecního úřadu Hostěnice
Byla provedena závěrečná kontrolní prohlídka opravy střechy na Obecním úřadu
Hostěnice a stavba byla zkolaudována.
Za Obec Hostěnice Eva Karásková
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Závěrečný účet obce za rok 2021

Návrh závěrečného účtu obce Hostěnice za rok 2021 byl zveřejněn na úřední desce
a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 25. 4. 2022. Návrh byl projednán ve
finančním výboru a ten doporučil zastupitelům obce závěrečný účet schválit. Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce na svém zasedání dne 12. 5. 2022 usnesením
č. 22/2022.
Stručný výtah z projednávaných závěrkových dokumentů zachycujících stěžejní skutečnosti hospodaření roku 2021 (částky jsou zaokrouhleny):
1)	Výnosy obce v roce 2021 činily 19,7 mil. Kč (2020 18,3 mil. Kč), náklady
16,5 mil. Kč (2020 12,7 mil. Kč), zisk ve výši 3,2 mil. Kč (2020 byl 5,6 mil. Kč)
byl převeden na účet 432 „Výsledek hospodaření minulých účetních období“.
2)	Úvěry byly řádně spláceny, nebyly čerpány žádné nové úvěry a stav posledního
nesplaceného úvěru na konci roku 2021 činil 3,4 mil. Kč (stav 2020 4,4 mil.
Kč), žádný majetek obce není zastaven věřitelům.
3)	Největšími investičními výdaji a výdaji na opravy byly:
- TZH budovy MŠ – 100 657,00 Kč – výměna kotle
-	Herní sestava pod OC – 117 491,00 Kč – nové dětské hřiště pro nejmenší „Broučci“
- Zahradní traktor Stiga PARK PRO – 544 790,00 Kč
- Vybavení kanceláří – 206 970,50 Kč – výměna nábytku
-	Kompostéry: 1 806 530,00 Kč; určeno pro tři obce: Hostěnice 478 000 Kč, zbytek
Mokrá‑Horákov a Kovalovice
-	nedokončený majetek – 138 303,00 Kč – revitalizace Pramenišť na Napajedlech
-	nedokončený majetek – 572 000,00 Kč – TZH Čistírny odpadních vod – projektová dokumentace ke stavebnímu povolení
- Oprava chodníku před hospodou – 496 995,00 Kč
- Oprava střešní konstrukce na OÚ – 962 333,57 Kč
- Oprava kanalizačních vpustí – 384 802,78 Kč na hlavní krajské komunikaci
4) Při Inventarizaci majetku nebylo shledáno rozdílů mezi skutečným majetkem a majetkem evidovaným v účetnictví.
5)	MŠ Hostěnice hospodařila s výnosy ve výši 4 mil. Kč a náklady ve výši 4 mil. Kč
s vykázaným výsledkem hospodaření ve výši 0 Kč. Obec přispěla do rozpočtu
MŠ 400 tis. Kč (2020: 398 tis. Kč).
6)	Stav provozních závazků (1.330 tis. Kč na konci 2021 vs. 680 tis. Kč na konci
2020) i stav pohledávek (1.042 tis. Kč na konci 2021 vs. 1.278 tis. Kč na konci
2020) na konci roku 2021 vykázaly výraznější pohyb oproti stavu na konci roku
2020. Stav závazků a pohledávek na konci roku 2021 byl téměř vyrovnaný s převahou závazků nad pohledávkami.
7)	Obec přijala v roce 2021 celkem 100 000 Kč darů (ČMC) a 2 734 000 Kč dotací
(z toho 1 700 000 Kč na kompostéry a 509 000 Kč na žluté popelnice na plasty).
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Obec poskytla 800 000 Kč příspěvků, darů a dotací na dopravní obslužnost, činnost regionálních a občanských spolků.
8)	Přezkoumání hospodaření obce provedené odborem kontroly Krajského
úřadu Jihomoravského kraje nezjistilo žádné chyby nebo nedostatky.
Mgr. Bedřich Horný, předseda finančního výboru

Výpis usnesení ze zasedání ZO Hostěnice č. 2/2022 konaného dne 24. 3. 2022
Přijatá usnesení:

usnesení číslo 8/2022
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 2/2022 pana
Ing. et Ing. Jana Mikuláška a paní Ing. Hanu Polanskou, zapisovatelku zápisu paní
Růženu Debnárovou.
usnesení číslo 9/2022
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání č. 2/2022:
1. Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu zasedání)
2.	Kontrola úkolů 6/5/2021 Změna č. 2 ÚP Hostěnice – schválení zadání (Regulace Lhotky)
3. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 1/2022
4. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 2/2022
5. Schválení inventarizace majetku obce Hostěnice za rok 2021
6.	Schválení inventarizace majetku Příspěvkové organizace MŠ Hostěnice za rok 2021
7.	
Zpráva o operativně – bezpečnostní situaci v obci Hostěnice za období
od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
8. Pronájem nebytových prostor obce Hostěnice v objektu samoobsluhy č. p. 159
9. Odkoupení pozemku p. č. 109/10 v k.ú. Hostěnice
10. Informace občanům
11. Různé
usnesení číslo 10/2022
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěnice
číslo 1/2022. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 9 100 Kč, na straně výdajů navýšen o částku 9 100 Kč, financování 0 Kč. Rozpočtové opatření bylo schváleno
starostkou obce dne 3. 1. 2022 (příloha č. 3 zápisu číslo 2/2022).
usnesení číslo 11/2022
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěnice
číslo 1/2022. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 780 000 Kč, na straně
výdajů navýšen o částku 3 078 200 Kč, financování 2 298 200 Kč. Rozpočtové opatření
bylo schváleno starostkou obce dne 1. 2. 2022 (příloha č. 4 zápisu číslo 2/2022).
8
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usnesení číslo 12/2022
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí „Inventarizační zprávu za rok 2021“
o výsledku celkové inventarizace majetku obce Hostěnice podle stavu ke dni
31. 12. 2021. Komise nezjistily manka ani škody.
usnesení číslo 13/2022
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí „Inventarizační zprávu za rok 2021“
o výsledku inventarizace majetku PO Mateřská škola Hostěnice podle stavu ke dni
31. 12. 2021. Komise nezjistily manka ani škody.
usnesení číslo 14/2022
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí Zprávu o operativně – bezpečnostní
situaci v obci Hostěnice za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
usnesení číslo 15/2022
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje pronájem nebytových prostor obce Hostěnice v objektu samoobsluhy č. p. 159 spolku Hosten z.s., nájemné ve výši 200 Kč za rok,
pronájem na dobu určitou, a to na období 5 let, tj. od 1. 4. 2022 do1. 4. 2027.
usnesení číslo 16/2022
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje odkoupení pozemku p. č. 109/10 v k.ú. Hostěnice, druh pozemku orná půda, o výměře 28 m2 za cenu 200 Kč/m2, celková cena
5 600 Kč.

Výpis usnesení ze zasedání ZO Hostěnice č. 3/2022 konaného dne 12. 5. 2022
Přijatá usnesení:

usnesení číslo 17/2022
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu č. 3/2022 paní Ing. Hanu
Polanskou a pana Ing. Václava Čapku, zapisovatelku zápisu paní Ladu Pospíchalovou.
usnesení číslo 18/2022
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva
obce Hostěnice č. 3/2022:
1. Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu zasedání)
2. Studie návsi a víceúčelového objektu č. p. 159
3. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 3/2022
4. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 4/2022
5. Schválení závěrečného účtu obce Hostěnice za rok 2021
6. Schválení účetní závěrky obce Hostěnice k 31.12.2021
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2022	
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Schválení účetní závěrky Příspěvkové organizace MŠ Hostěnice k 31.12.2021
Schválení způsobu přezkumu hospodaření obce Hostěnice za rok 2022
Smlouvy na dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Stanovení počtu členů ZO v novém volebním období
Informace občanům
Různé

usnesení číslo 19/2022
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje variantu 1 „Architektonická studie návsi
a stavebních úprav, přístavby a nástavby víceúčelového objektu občanské vybavenosti č. p. 159“ a pověřuje starostku obce k zadání navazujících projektových prací pro
územní a stavební řízení.
usnesení číslo 20/2022
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěnice
číslo 3/2022. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 31 200 Kč, na straně výdajů snížen o částku 5 968 800 Kč, financování mínus 6 000 000 Kč (převod na vkladový účet u ČS, a. s.) Rozpočtové opatření bylo schváleno starostkou obce dne 3. 3. 2022
(příloha č. 3 zápisu číslo 3/2022).
usnesení číslo 21/2022
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěnice
číslo 4/2022. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 45 900 Kč, na straně výdajů navýšen o částku 45 900 Kč, financování 0 Kč. Rozpočtové opatření bylo schváleno
starostkou obce dne 4. 4. 2022 (příloha č. 4 zápisu číslo 3/2022).
usnesení číslo 22/2022
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje celoroční hospodaření obce Hostěnice a Závěrečný účet obce Hostěnice za rok 2021 včetně zprávy o přezkumu hospodaření
obce bez výhrad.
usnesení číslo 23/2022
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje účetní závěrku obce Hostěnice sestavenou
k 31. 12. 2021 bez výhrad.
usnesení číslo 24/2022
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje účetní závěrku Příspěvkové organizace
MŠ Hostěnice sestavenou k 31. 12. 2021 bez výhrad.
10
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usnesení číslo 25/2022
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje přezkoumání hospodaření obce Hostěnice
za rok 2022 Krajským úřadem Jihomoravského kraje.
usnesení číslo 26/2022
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci „Oprava chodníků v obci Hostěnice –
II. etapa“, dotační program Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok
2022, Dotační titul 4 - Opravy místních komunikací a zvýšení bezpečnosti obyvatel
v dopravě.
usnesení číslo 27/2022
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci „Pořízení věcných prostředků požární
ochrany pro JSDH obce Hostěnice na rok 2022“, dotační program Podpora jednotek
sborů dobrovolných hasičů Jihomoravského kraje pro rok 2022.
usnesení číslo 28/2022
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci „Podpora mezigeneračního setkávání v obci
Hostěnice 2022“, dotační program Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni
obcí pro rok 2022.
usnesení číslo 29/2022
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje pro nové volební období sedm členů zastupitelstva.

Vodovod v obci Hostěnice

• Kontrola vodovodních šachet a přípojek
Žádáme občany o kontrolu vodovodních šachet a přípojek k rodinným domům
z důvodu možného úniku vody. Předejdeme tak případným nesrovnalostem
při odečtech vodoměrů a následnému zjišťování poruch.
• Šetrné zacházení s pitnou vodou
Důrazně žádáme občany, aby nakládali šetrně s pitnou vodou. K zavlažování
je nutné používat užitkovou vodu a bazény je možné napouštět pitnou vodou
po domluvě se starostkou obce ve všední dny a postupně.
Předem děkujeme za spolupráci.

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2022	
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Obec Hostěnice získala 1. místo v soutěži Zlatý erb 2022

Obec Hostěnice získala 1. místo v krajském kole Jihomoravského kraje v soutěži Zlatý
erb 2022 o nejlepší webové stránky obce.
Vítězové krajského kola soutěže Zlatý erb 2022 o nejlepší webové stránky dostali ceny
20. dubna 2022 při slavnostním ceremoniálu na Krajském úřadě Jihomoravského kraje. V kategorii měst zvítězil Mikulov, mezi obcemi se z prvenství radují Hostěnice. Předání cen se účastnili Miroslav Vacula, vedoucí odboru informatiky Jihomoravského
kraje, a Petr Springinsfeld, předseda výboru pro meziregionální vztahy. K oceněným
promluvil také Zdeněk Vičar, vedoucí tiskového odboru kraje.
Věříme, že jsou naše webové stránky zejména přínosem pro naše občany a umístění
v krajském kole je pro nás zadostiučiněním, že práce strávená nad novými webovými stránkami nebyla marná.
Na základě získaného 1. místo za nejlepší
webové stránky obce v Jihomoravském
kraji naše obec postoupila do celostátního kola. V celostátním kole jsme skončili
na 6. místě ze všech zúčastněných obcí.
Výsledky byly těsné a umístili jsme se velmi dobře.

Nová agentura domácí péče „SESTRY s. r. o.“ a poradna pro pečující

Od září bude v našem regionu fungovat nově založená agentura místních
zdravotních sester zkušených v oblasti domácí péče. Sestry zřizují také poradnu pro otázky a nejasnosti těch, kteří pečují o své blízké.
Od 1. 9. 2022 zahajujeme činnost jako nová agentura domácí péče s názvem Sestry. Domácí péče je ordinovaná v případech, kdy jsou pro pacienta zatěžující pravidelné návštěvy lékaře. Nabízíme tedy poskytování odborných zdravotnických
činností sester v domácím prostředí, jako jsou např. pravidelné převazy, injekce,
rehabilitační cvičení v omezeném rozsahu, péče o stomie, výměny permanentních
močových katetrů, péče o onkologické pacienty a další. Protože je péče předepsa12
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ná lékařem, je plně hrazena ze zdravotního pojištění. O poskytnutí domácí péče
může rozhodnout ošetřující odborný lékař při propouštění z nemocnice, obvodní
lékař dle zhodnocení zdravotního stavu pacienta, nebo jiný odborný lékař.
Jako nadstandardní dobrovolnou službu naší agentury chystáme také poradnu,
která je určena všem vám, kteří pečujete. Nejste si jisti, jestli zvládnete péči o své
blízké doma a co péče bude obnášet, jak udržovat hygienu, či jak získat a správně
používat potřebné pomůcky? Rádi vám zodpovíme otázky spojené s vaší konkrétní
situací a pomůžeme se v ní zorientovat. Kontaktovat nás budete moct telefonicky
v pracovní době od 9 do 15 hodin, emailem nebo lze domluvit osobní schůzku
v naší kanceláři. Díky vzdělané sociální pracovnici v našem týmu vám také můžeme
poradit, jak požádat o příspěvek na péči či jeho navýšení, jaká sociální zařízení jsou
v našem okolí, a dopomůžeme při vyřizování žádostí o pobyt v některém z nich.
Jsme kolektiv sester převážně z našeho regionu, které mají bohaté zkušenosti s prací v domácí péči: vedoucí sestra Hana Raur Pololáníková z Velatic a sestry
Marie Králová ze Šlapanic, Jarmila Zouharová z Mokré, Andrea Přibylová z Ivančic
a Lenka Ulmanová z Velatic. Všechny se již těšíme na činnost, která nám přináší
radost, a věříme, že tato služba bude prospěšná jak pro vás, tak pro obvodní lékaře.
Těšíme se na milou spolupráci.
Kancelář: Mokrá 350, Mokrá-Horákov, Mediatéka
Telefon: 773 729 910
Email: dpsestry@gmail.com
Za agenturu Sestry: Hana Raur Pololáníková

Setkání s jubilanty

Tentokrát jsme se sešli v pátek 25. 3. 2022 jako obvykle v prostorách občanského
centra. A mohli jsme společně oslavit jubilea naši spoluobčanů v příjemné atmosféře a společnosti Hostěnických Boubelek, které nás vždy potěší příjemnou písničkou. Zábavou nás provázeli hudebníci s harmonikou a houslemi. Jako zpestření
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programu jsme promítli krátký film o Boubelkách a SDH Hostěnice, které natočil
již dříve Vojta Horák. Společně s paní starostkou jsme za Obec předaly oslavencům květiny a dárek. Během volné zábavy, kterou vyplňovali pozvaní hudebníci,
se opět nejen zpívalo a tančilo, ale také povídalo. Čas v této báječné atmosféře
utekl velmi rychle a my se spokojeně rozcházeli do svých domovů. Děkuji sociálně
‑kulturní komisi za pomoc s přípravou oslavy.
Ing. Hana Polanská, místostarostka
Krásné kulaté narozeniny oslavila paní Marie Čermáková 2. 4. 2022 v hostinci U Stupárků. Oslavy se zúčastnila celá její rozvětvená rodina. K tanci a poslechu hrála živá hudba,
popřát ji přišel z Pozořic i pan farář Pavel Lacina. Celou dobu oslavy vládla skvělá nálada.
Obec Hostěnice se tímto připojuje ke gratulaci a přeje vše dobré a zejména pevné zdraví
do dalších let.
Eva Karásková, starostka

Den matek a Mezinárodní den rodiny

Druhou květnou neděli (letos to vyšlo na 8. května) jsme si opět mohli dopřát příjemnou oslavu Dne matek. A současně přitom jsme slavili i Mezinárodní den rodiny (slaví se
15. května). Akce se konala pod záštitou Obce Hostěnice společně s Mateřskou školou.
V sále restaurace U Stupárků se sešly mnohdy celé rodiny, aby si oba tyto svátky
společně připomenuly. Po mém krátkém přivítání již byla oslava zcela v rukou mateřské školky. Šikovné děti z obou tříd, Včeliček i Mravenečků, pod vedením paních
učitelek předvedly milé básničky věnované maminkám, a také zazpívaly. Nejedné
mamince pak musely zvlhnout oči.
Během celé akce bylo k dispozici malé občerstvení a dárek pro každou maminku. Poděkování maminkám za jejich každodenní péči se našim dětem jistě znovu povedlo.
Ing. Hana Polanská, místostarostka obce
14
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Vítání občánků

Vítání občánků tentokrát proběhlo na dva pokusy.
Poprvé jsme se sešli v neděli 23. 1. 2022, abychom uvítali pouze jednoho chlapečka. Ostatní děti nebo rodiče se omluvili pro nemoc. A tak jsme uspořádali náhradní
vítání občánků v neděli 27. 3. 2022, a to už se sešlo 5 kluků a 1 holčička.
S radostí jsme tak přivítali celkem sedm našich nejmladších mezi občánky obce
Hostěnice. Fotografie ilustrující tyto dvě malé slavnosti najdete na přebale. Kulturní
program nám připravily děti – flétnisti pod taktovkou paní Kateřiny Halouzkové
a opět byli skvělí.
Dovolte mi, abych všem malým občánkům popřála šťastné dětství v naší krásné vesnici.
Eva Karásková

Oslavy 650 let obce Hostěnice

Po dlouhých a náročných přípravách byly v pátek 17. 6. 2022 zahájeny oslavy Obce
Hostěnice setkáním v sále restaurace U Stupárků.
Pestrý páteční program si nenechali ujít zástupci všech generací a milou povinností starostky Evy Karáskové i pozořického faráře, otce Pavla Laciny, bylo přivítat
i celou řadu rodáků, kteří do Hostěnic s radostí i nostalgií zavítali, aby posoudili, jak
se za poslední roky rozrostly a rozzářily do krásy. Společně zavzpomínali i bývalí
představitelé obce, pan Josef Filouš a pan Václav Dostál.
Nedílnou součástí slavnostního programu k 650 narozeninám naší obce se stalo
vystoupení dětí z místní mateřské školky, které si pod vedením svých učitelek připravily krásná pásma. Ani jeden malý interpret se nestyděl a kromě potlesku dostal
na konci i pěknou upomínku na slavné výročí svého rodiště. Samozřejmě nemohly chybět ani Hostěnické Boubelky, které si spolu s hasiči v dobových uniformách
připravily slavnostní defilé i program. Za svou dlouholetou práci pro obec dostaly
Boubelky jako poděkování z rukou zástupců vedení Hostěnic věcné dárky.
V sobotu pak oslavy navázaly Srazem veteránů, kde si všichni příchozí mohli prohlédnout motoristické klenoty a zavzpomínat u guláše na minulé časy. Byl
přichystán i doprovodný program a děti si zařádily na skákacích hradech a povo-

Boubelky při nácviku
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zily se na koních. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hostěnice si připravila
ukázku hašení požáru a umožnili dětem,
aby si vyzkoušely, jak se hasí, a osvěžily
se v parném dni vodou z jejich cisterny.
Pro sobotní část oslav 650. výročí Hostěnic si Hostěnické Boubelky nacvičily nové
číslo s paraplíčky na populární píseň Jiřího
Korna „Tančit jako déšť“. Možná právě přítomnost tolika deštníků zaručila, že počasí
bylo během oslav krásně slunečné, takže bylo možné je spíš používat k vytvoření příjemného osobního stínu. Za svůj program si Boubelky zasloužily aplaus, který by jim
mohla závidět leckterá populární hvězda.
Poté následovalo představení Divadla Koráb (nejen) pro děti a pro všechny přítomné
koncerty skupin Ukulele Orchestra jako Brno a Skákající králíčci. Vše završila večerní
zábava se skupinou Panorama Band. Poděkování patří Spolku retro vozidel Kameňák,
který zajistil dostatek občerstvení pro všechny až do pozdních nočních hodin.
Magda Hradilová a Eva Karásková

Výstava fotografií a prací dětí z MŠ

INFORMACE O ODPADECH
Informace o odpadovém hospodářství obce Hostěnice za rok 2021

V souladu s § 60, odst. 4 zákona o odpadech zveřejňujeme Informaci o hospodaření s odpady v obci Hostěnice za rok 2021.
Obec Hostěnice zajišťuje systém odpadového hospodářství na území obce Hostěnice. Obecní systém odpadového hospodářství byl stanoven Obecně závaznou
vyhláškou č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
a současně byl stanoven místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství.
Svoz směsného komunálního odpadu od nemovitostí je prováděn 1× za 14 dní (ve středy).
16
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Způsob a rozsah odděleného soustřeďování komunálního odpadu
Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně
soustřeďovat následující složky: biologické odpady rostlinného původu, papír, plasty
včetně PET lahví, sklo, kovy, nebezpečné odpady, objemný odpad, jedlé oleje a tuky,
textil a směsný komunální odpad.
Papír, sklo, plasty a malé kovy se mohou ukládat do kontejnerů na sběrných
místech na návsi u samoobsluhy, v parčíku u Baršového, u čistírny odpadních vod
a Na Kopečku. Kontejner na textil je umístěn na návsi u samoobsluhy a u ČOV.
Od dubna 2021 je zajištěn svoz plastů od domů (systém door‑to‑door). O zapojení
se do systému může požádat každý občan na Obecním úřadě a bude mu následně
přidělena žlutá popelnice na plasty. Svoz je prováděn 1× za 4 týdny (ve čtvrtky).
Celoroční místo pro oddělené soustřeďování kovových odpadů je umožněno
v areálu čistírny odpadních vod, kde je umístěn kontejner, je zde také možnost
ukládat baterie, bílou techniku, elektrospotřebiče, použitý jedlý olej do speciálních
kontejnerů (vždy sudou sobotu v době od 9.00 do 11.00 hodin).
Využití a odstranění komunálního odpadu
Vývoz tříděného odpadu – plastů, skla, papíru, biododpadu zajišťuje spol. SUEZ
CZ, a. s. (od jara 2022 RECOVERA Využití zdrojů, a. s.). Vytříděné plasty, nápojové kartony jsou dodávány zpracovatelům k recyklaci, vytříděné sklo je dodáváno do skláren k recyklaci. Papírový odpad je předáván do papíren k dalšímu využití. Bioodpad
je předáván na kompostárnu. Směsný komunální odpad je předáván do spalovny.
Vytříděné kovy jsou dodávány zpracovatelům k recyklaci. Jedlé oleje a tuky jsou
předávány firmě Fritex, s. r. o. a jsou využívány jako druhotná surovina. Textil je předáván firmě DIMATEX CS, spol., s. r. o. a je využíván jako druhotná surovina.
Možnosti prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu
Do domácností byly distribuovány kompostéry, které by měly sloužit k domácímu
kompostování. Bylo přistoupeno k systému door‑to‑door pro tříděný odpad – plasty,
které tvoří objemově největší část tříděného odpadu v domácnostech v obci Hostěnice.
K tomuto systému bylo přistoupeno z důvodu prevence minimalizace směsného komunálního odpadu, který již není možné dále využívat.
Kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce
Komodita
papír
sklo
plasty a nápojové kartony
kovy
stavební suť
textil

Množství v t
13,456
16,370
18,137
14,46
8,64
1,579
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Komodita
Množství v t
jedlý olej a tuk
0,121
nebezpečné odpady
0,33
biologicky rozložitelné odpady
60,333
dřevo
4,84
směsný komunální odpad
147,941
objemný odpad
19,14
17

Náklady na provoz obecního systému
Příjmy
v Kč
poplatky
452 470
odměny EKOKOM, Asekol, Elektrowin
163 328
Celkem
615 798
Výdaje
papír
sklo
plasty a nápojové kartony
stavební suť
nebezpečné odpady
biologicky rozložitelné odpady
směsný komunální odpad
objemný odpad
Celkem

v Kč
67 983
19 191
152 825
5 765
13 967
65 883
382 405
81 619
789 638

Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se Obec Hostěnice může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 1,14 t.
Na každého obyvatele tak připadá 1,41 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku
pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního
prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro
sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspoře produkce CO2
o 13,35 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 6 ks
Nebylo nutné vytěžit 665,41 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje
spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 25 krát.
Došlo také k úspoře 6 849,88 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom
spustili cyklus myčky nádobí 6850 krát.
Podařilo se recyklovat 653,43 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo
možné použít pro výrobu 27 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 23,02 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 4094 1 € mincí, nebo 27,94 kg hliníku, který by stačil na výrobu 1863
plechovek o objemu 0,33 l.
Data uvedená v tomto článku byla vygenerovaná 22. 03. 2022 10:19 z informačního systému RECOS pro Obec Hostěnice
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EKO-KOM rozvíjí systém třídění již 25 let
Rok 2021 byl pro celý systém třídění a recyklace náročný. Nejen, že se v oblasti nakládání s odpadem
projevovala řada problémů spojených s epidemií, ale také se zásadně změnily prakticky všechny
předpisy spojené s odpady a recyklací obalů. EKO-KOM, a.s., problémy překonal ve spolupráci
s obcemi, městy i odpadovými firmami. Letos je to již 25 let soustavné spolupráce na rozvoji sběrné
sítě, jejím financování, na vylepšování technologií třídicích linek a rozvoji recyklace obalů.
Třídění a recyklace obalů pomáhá snižovat uhlíkovou stopu
Díky třídění odpadů v domácnostech a obcích vzniká surovina, která se na třídících linkách dotřídí na
jednotlivé druhotné suroviny připravené k recyklaci a využití - pro výrobu nových produktů nebo jako
zdroj energie či náhrada hnědého uhlí v teplárnách. Tříděním odpadů se snižuje zátěž životního
prostředí - každoročně tříděním a recyklací obalových odpadů šetříme přírodní zdroje surovin, energii
a zamezujeme rozšiřování skládek. A díky třídění a recyklaci odpadů se nám také daří významně
snižovat uhlíkovou stopu. Loni se podařilo dosáhnout úspory CO2 ekv. ve výši přes 980 000 tun.
Podrobné informace o výsledcích systému třídění a recyklace EKO-KOM za rok 2021, včetně grafů,
naleznete v příloze.
Kontakt: Lucie Müllerová, tisková mluvčí EKO-KOM, a.s., mullerova@ekokom.cz, tel.: 602 186 205,
www.ekokom.cz, www.jaktridit.cz
O společnosti EKO-KOM

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM zajišťuje provoz systému třídění a recyklace obalových odpadů na základě autorizace vydané
MŽP dle zákona o obalech 477/2001Sb. Neziskový systém EKO-KOM funguje na principu aktivní spolupráce průmyslových podniků, měst a
obcí, úpravců odpadů a jejich finálních zpracovatelů.

Obec Hostěnice
00488151

40,835 tun
1 106 981 MJ
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřejeme jubilantům
Jubilanti 2022
Marie Šlofová
		
Marie Trochtová

Květen
90 let
Červen
70 let

		
Červenec
Marie Bajerová
90 let
Milena Trávníčková
70 let
Růžena Debnárová
za ohlašovnu evidence obyvatel

ŠKOLSTVÍ
KRÁTKÉ ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLKY
Tak jsme se konečně dočkali! Padla všechna proticovidová opatření, omezení,
nařízení a i my ve školce už můžeme volněji dýchat a plánovat různé akce a oslavy.
Jako první proběhla „Besídka ke dni maminek“. Děti a paní učitelky si připravily
pásmo písniček, básniček a tanečků, aby je mohly zazpívat, zarecitovat a zatancovat vše maminkám, babičkám a tetičkám. Ale také tatínkům, dědečkům a všem,
co se těší z dětské upřímnosti a úžasné pozitivní energie. Všem tímto děkujeme za
podporu a hojnou účast.
Těšili jsme se na výlet a už je tu. Vydali
jsme se autobusem do Skalního mlýna
do Domu přírody za příběhem „O putování za kapkou vody“. Tento naučný
projekt dětem přiblížil formou pohádky,
kam až doputuje kapka vody od pramene až po moře a jak se dostane zpátky
tam, odkud připlula. Prakticky také děti
poznaly, jak vzniká déšť, jak se se dá malovat vodou. Vyzkoušely si, jak protéká
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voda rovným a zakrouceným korytem řek a spousty jiných zajímavých věcí. Tento
výlet se moc povedl. Děti měly možnost poznat, jak funguje koloběh vody v přírodě zábavnou a přitom poučnou formou.
Také jsme se účastnili „Oslav 650 let založení obce Hostěnice“, kde děti z obou tříd,
Mravenečci a Včeličky, představili své pásmo básniček, písniček a došlo i na taneček.
Čas nám rychle utíká a na dveře už klepou prázdniny a s nimi i čas letních dovolených a různých radovánek.
Milé děti, vážení rodiče a přátelé naší mateřské školy. Přejeme vám krásné a pohodové prázdniny, dovolenou strávenou v klidu a pohodě, pevné zdraví, veselou mysl
a mnoho krásných chvil s vašimi blízkými.
Za kolektiv mateřské školy Jitka Procházková

SPOLEK KAVYL
Pozořická hájenka plná zážitků

Cítíte tu energii a sílu všude v přírodě? U nás na hájence je jí také plno!
A ještě nám ji přinášíte všichni vy, děti i dospělí, co navštěvujete naše akce
nebo k nám chodíte do lesní školky. Děkujeme moc za podporu! Přinášíme
krátké ohlédnutí za událostmi minulými a pozvánku na budoucí dění.
V sobotu 21. května se zahrada Axmanovy hájenky proměnila v divadelní scénu,
jarmark se stánky s výrobky našich maminek pro potěchu oka i těla, otevřená byla
i cukrárna s kavárnou, občerstvení s popcornem a grilovanými specialitami, domácí
limonádou i drinky pro dospělé. Na pódiu se vystřídalo spousta účinkujících od bubnovacího zahájení Adámka Benka, přes školkové divadlo plné broučků,
po představení Mikro‑teatra Pohádka o říční víle. Cimbálová muzika Pecka vinula
tóny podvečerním západem až do zakončení celého dne. Děkujeme všem účastníkům
a hlavně organizátorům letošního Rodinného divadelního odpoledne – pedagogům
a úžasné partě rodičů našich
dětí, kteří nám tu parádu nachystali.
Konec školního roku přináší i loučení - do školního
světa nám letos poskočilo 11
dětí z LMŠ Stromík a z LK Jezerka. Úspěšně zdolali předškoláckou výzvu a byli
pasováni na školáky. Moc
jim gratulujeme! Novou životní etapu začínají i někteří
22
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naši pedagogové, kterým děkujeme za vše, co předali našim dětem. Všem přejeme
šťastnou cestu životem a těšíme se na „abiturientské“ srazy!
Před námi je teď léto s příměstskými tábory, které jsou naplněné až po střechu.
Děti se můžou těšit na veselá dobrodružství s Bobem a Bobkem, něžně se bát s lesními strašidýlky, vyrazit s nadšením do lesa za objevy nebo zaplout do říše divů a pohádek. Plánování je v plném proudu a věříme, že si na své přijdou předškoláci i školáci.
Jsme moc rádi, že neutuchá váš zájem o naše aktivity – ať už spolku Kavyl, nebo
lesních školek Stromík a Jezerka. Máme spoustu dalších nápadů, k nimž hledáme
posily. Pokud byste se k nám chtěli přidat jako lektoři enviroprogramů či průvodci
dětí, stačí nás kontaktovat na info@stromik.cz.
Přejeme krásné léto a těšíme se na viděnou na našich akcích! Aktuální informace
najdete na www.lesnikavyl.cz, www.stromik.cz a na našem facebooku.
Michaela Žižková
spolek Kavyl z.s., zřizovatel LMŠ Stromík a LK Jezerka

ZŠ MOKRÁ-HORÁKOV
Finiš po docela „normálním“ roce

Konec školního roku je pro všechny vždycky hektický. Po dvou letech covidových
opatřeních máme za sebou relativně normální rok. A tak i ten závěr je se vším všudy,
tedy nejen s testy, zkoušením a napravováním známek, ale také s výlety, exkurzemi
a školami v přírodě.
Ve čtvrtém čtvrtletí jsme oslavili Dne Země, několik tříd přespalo ve škole, aby
poznalo tajná zákoutí našich tříd i v noci, vydali jsme se do knihovny i na různá divadelní představení jak v brněnských divadlech, tak v Mediatéce v Mokré.
Uspořádali jsme také řadu soutěží, ať už pěveckých, básnických či dopravních. Zapojili jsme se do soutěže Bezpečně v kyberprostoru a na bednu si naši žáci stoupli
10x. Celkem čtyři čtyřčlenné týmy vyrazily do haly v Nebovidech na turnaj v logických a deskových hrách. Vybojovali jsme v tvrdé konkurenci druhé a třetí místo a náš
šesťák Matyáš se stal navíc absolutním vítězem turnaje. Chybět nemohl ani sport,
a tak jsme opět zazářili na Poháru rozhlasu i Mokerské laťce.
Úspěšně spolupracujeme s Dobronauty a je jich v našich řadách čím dál víc. Všechny třídy mimo těch prvních také absolvovaly svoji školu v přírodě. Třeťáci prochodili
Vysočinu, zbytek prvního stupně zavítal do Moravského Berouna, šesťáci, osmáci
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a 9. B se zúčastnili tradičního vodáckého a cyklo‑výcviku na Krkavci, sedmáci poctili
návštěvou naše hlavní město a 9. A svou poslední školu v přírodě strávila v Hustopečích. Nejlepší z prvostupňových žáků se vypravili na výlet za odměnu, stejně tak jako
žákovský parlament, který si za svou perfektní práci jeden den mimo školu zasloužil
měrou vrchovatou.

Osmáci se do toho všeho shonu připravují na svoje role andělů. Připravili tedy pro
děti z mateřské školky Den dětí, s budoucími prvňáky strávili také jedno odpoledne
v rámci posledních edukačních skupin.
Celá škola se také pilně připravovala na Školní akademii, která se po třech letech
opět přihlásila ke slovu.
Nesmíme zapomenout, že konec školního roku s námi prožili také naši noví spolužáci z Ukrajiny. V současné době se na naší škole vzdělává 12 ukrajinských dětí,
které pochází z různých částí válkou zasažené země, ze zakarpatské části, z Kyjeva,
z východní Ukrajiny. Musíme zdůraznit, že většina českých dětí se svým novým kamarádům snaží pomoci, jsou velmi tolerantní a trpělivé. Ukrajinští žáci si postupně
osvojují češtinu, adaptují se na nové prostředí a kolektiv. Řada z nich s námi absolvuje i všechny výše zmíněné školní akce a z jejich ohlasů víme, že se jim na naší
škole líbí a v rámci možností jsou spokojení.
Krásné léto všem!
Kolektiv učitelů ZŠ Mokrá-Horákov

Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ
Kroužek hry na flétnu

V tomto školním roce kroužek velmi ovlivnila opatření proti Covidu. Průběžně
zůstávaly v karanténách děti nebo i já, ale to nás od hraní neodradilo. Děti zase udělaly kus práce, ty starší vylepšily své hráčské umění, malí začátečníci zvládnou zahrát jednoduché písně.
V příštím školním roce budeme pokračovat se zájemci opět v pondělí navečer.
Kateřina Halouzková, Hosten
24
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Prasátko 22

Po dvouleté nucené odmlce se mohli 28. května t.r. ping‑pongoví nadšenci konečně znovu sejít, aby si to rozdali s nejmenším míčkem nad zelenými stoly. Zřejmě
i nechtěná přestávka spolupůsobila menší účast jak z řad přespolních, tak i domácích hráčů, což byla škoda. Ale kvalitě turnaje to až tolik neubralo. Přesto věřím, že
v dalších turnajích (nejbližším budou na podzim boje ve čtyřhrách) se budou znovu účastnit někteří „staří známí“ a že se můžeme těšit i na nové tváře, které kouzlu
tohoto sportu teprve podlehnou.
V onu pozdně květnovou sobotu byl opět nejlépe připraven Honza Dvořák z Kovalovic, který se tak tímto svým již čtvrtým vítězstvím stal rekordmanem. Z hostěnických borců se opět jako nejlepší ukázal být Viktor Unger, byť medaile mu těsně
unikla, což pro něj ale jistě bude motivací příště být ještě lepší.
Všem hráčkám a hráčům děkuji za jejich bojovnost a už se těším na příště,
Borek Srba

Stezka odvahy

V sobotu 11. 6. večer jsme se zase někteří báli. Děti po setmění v lese toho, co je tam
asi čeká za strašidla, dospělí pak aby vyšlo počasí. Už potřetí v řadě se totiž u nás konala
Stezka odvahy. Její termín se 2x přesouval,
ale nakonec vše vyšlo a podařilo se sehnat
dostatek ochotných dobrovolníků, kteří
s akcí pomohli. Bez nich by to vůbec nešlo
a patří jim ještě jednou velký dík. Je pravda, že se na ni někteří těšili snad víc než
děti a bavilo je změnit na chvíli svou civilní
identitu díky kostýmu a líčení za vodníka,
Krakonoše, hejkala, vědmu, vílu, čarodějnici, vojáka, Mexičana anebo čerta. Ti byli letos hned tři. Přes jejich zvýšený počet se
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ale peklo nekonalo a děti se vracely ze stezky spíš radostné než vyděšené. Letos si Stezku odvahy prošlo 57 mladších dětí a 34 starších. Ty starší jsme letos nechali čekat na
pořádnou tmu a vyrážely na svou trasu až po desáté hodině. Naštěstí pro ně se měsíc
blížil ke svému úplňku a noc až tak temná nebyla.
Tak zase za rok.-)
Za SPSH Jiří Marek

Pod Bartákovou třešní

„Pojďme přihlásit nějaký hezký strom do soutěže Strom roku 2022, nevíte o nějakém?“
„Naše Bartákova třešeň…“
Nějak tak začala diskuse na facebookové skupině Hostěnic a je z toho postup mezi
12 finalistů z osmi krajů v celostátní soutěži. Letos do ní bylo přihlášeno 55 stromů. Bartákova třešeň na severním cípu Gregorky pod Kamenným kopečkem je opravdu krásný strom a účast ve finále si zaslouží. Díky všímavým lidem a milovníkům krásných míst
v okolí naší dědiny jsme měli hned k dispozici nádherné fotky tohoto stromu, které
vznikly již v minulosti ve všech ročních obdobích. Nezbývalo než sepsat příběh stromu
a podat přihlášku. Porotu soutěže strom zaujal a napsala nám, že postupujeme do finále a že by se moc rádi s místními u stromu sešli. Setkání se konalo 1. 6. odpoledne a počasí nám přálo. Díky ochotě a laskavosti rodiny Bartákových bylo místo pod třešní
perfektně posečeno. Na přinesené stoly pak byly servírovány jejich vynikající čerstvé
koláčky a také se tu objevily třešně. Jednak
ty pravé, byť z jiného stromu, a také ty tekuté v tematicky laděném cherry pivu, které
dodal na akci lesní bar U krav. Občerstvení
bylo v letním počasí osvěžující pro porotu
i místní, kteří přišli akci podpořit. Třešeň
pak byla porotou slavnostně dekorován
a proběhlo i focení profesionálním fotografem. Nutno dodat, že její příběh začal
v roce 1935, kdy strom zasadil pan František Petržela, dědeček paní Bartákové.
26
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Jde o roub pláňky na třešeň srdcovku. Pan Petržela byl prý velký zahradník a s roubováním stromů pomáhal i sousedům. Jeho vnučka po 87 letech od jeho vysazení
v jeho příjemném stínu vylosovala stromu soutěžní číslo 12. Strom můžete podpořit
v internetovém hlasování od 20. 6. do 11. 9. na adrese www.stromroku.cz. Hlasování
je zpoplatněno a výtěžek z něj jde na podporu výsadby nových stromů. I my chceme
na podzim pokračovat ve výsadbě ovocných stromků v této lokalitě.
Za SPSH Jiří Marek

HISTORIE
Hostěnické stromy

Nejstaršími stromy na katastru Hostěnic jsou pravděpodobně stromy v chatové
oblasti „Pastviska“. Dá se to odvodit od obvodu kmenů skupiny stromů, který byl
odborně měřen v r. 1994. Jednalo se o dva jírovce, dva javory, lípu velkolistou a lípu
srdčitou, jejichž obvod byl naměřen v uvedeném roce od 210 cm do 452 cm.
Další dva letité stromy jsou proti zvoničce vedle kříže z r. 1877. Jedná se o jírovec a lípu
velkolistou. V r. 1994 byl u těchto stromů oficielně změřen obvod a bylo u jírovce naměřeno 230 cm a u lípy 307 cm. Pro zajímavost jsem letos u těchto dvou stromů orientačně
obvod přeměřil. Za 28 let se obvod jírovce zvětšil o 32 cm a u lípy dokonce o 65 cm.
Tato lípa dokonce před léty přežila požár. Do tehdy otevřené dutiny kmene lípy někdo
vhodil nějakou pyrotechniku. Ztrouchnivělý vnitřek kmene se vznítil a duté větve začaly
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působit jako komín. Oheň šlehal z děr ve větvích až do poloviny stromu. Požár uhasili
místní hasiči cca po půl hodině, ale strom požár přežil. Dutina pak byla odborně ošetřena
a uzavřena. Doba výsadby není v análech nikde zaznamenána. Dalo by se předpokládat,
že stromy byly vysazeny ke zhotovenému kříži z r. 1877.
V těsné blízkosti zvoničky byla po vzniku samostatné republiky vysazena „Lípa svobody“, která je i zachycena na některých historických fotografiích. Byla však po několika
letech (přesný rok není nikde uveden) pokácena, snad pro blízkost zvoničky.
V r. 1898 se slavilo 40 let panování knížete Jana. Při této příležitosti byly vysazovány
duby a u nich umístěn vždy jubilejní kámen s nápisem „Duby jeho milosti, knížete Jana
Dobrotivého, při příležitosti jeho XXXX let panování“. Takových míst bylo v lichtenštejnských lesích řada. Nápisy byly na některých kamenných deskách v češtině, na jiných
v němčině a latině. Dubů se vysazovalo 58, z toho 18 dubů červených a 40 dubů letních a zimních. Mělo to připomínat 18 let věku knížete v době počátku jeho panování,
40 dubů pak dobu jeho panování a celkový počet 58 pak jeho věk v r. 1898. Duby sice
zachovány nebyly, ale jubilejní kameny se v řadě míst dochovaly. U jubilea je kámen
s českým textem a na Říčkách s textem latinským.
V r. 1898 se rovněž připomínalo 50 let vládnutí císaře Františka Josefa. Tehdejší představitelé obce nechali k tomuto výročí v blízkosti bývalé staré školy vysadit lípu, u které
byl kámen s nápisem připomínajícím půl století císařovy vlády. Po pádu Rakouska –
Uherska pak jiní představitelé obce nechali kámen odstranit, ale lipku ponechali. Dnes
se nachází na soukromém pozemku poblíž budovy OÚ.
Z doby nedávné stojí za připomenutí „Mírová alej“ vysázená podél lesní cesty za Jelenicí. Alej převážně kaštanová byla vysázena ČSOP Pozořice v r. 1986. Jako připomínka
slavnostního otevření aleje byl na levé straně této cesty umístěn pamětní kámen. Tohoto slavnostního otevření se zúčastnil i spisovatel Jar. Tomeček.
Po r. 1989 vysadila za svým domem (č. p. 153) lípu paní doc. Dobromila Vaňková,
dlouholetá funkcionářka Junáka a Skauta a nazvala ji „Skautská lípa“.
V r. 2003 nechala obec vysázet ovocnou alej podél polní cesty pod Kamenným kopečkem. Jednalo se převážně o peckoviny, ale i jiné ovocné stromy v celkovém počtu
asi 40 ks. V té době alej značně devastovala lesní zvěř, ale něco přece jen z této původní
aleje zbylo. Místní občan pak před několika roky vysadil další ovocné stromy jako pokračování aleje původní.
V r. 2007 vysadila obec ovocné stromky na Bernadce vlevo od silnice a cca před 7 lety
byla tato výsadba doplněna stromy podél silnice na Ochoz.
V r. 2011 vysadili skauti pod spodním rezervátem na Kopaninách lípu k 800. výročí
narození sv. Anežky České. V loňském roce byla lípa poškozena.
V r. 2018 vysadili místní příznivci sportu lípu poblíž sportovního areálu ke 100. výročí vzniku samostatné republiky a jako připomínku vstupu vojsk Varšavské smlouvy
na území naší republiky v r. 1968.
Poslední hostěnický strom, který si vysloužil pozornost veřejnosti zcela nedávno
je „Bartákova třešeň“ pod Kamenným kopečkem. Pod touto třešní se 1. června, kterou
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přihlásil do celostátní soutěže Ing. arch. Jiří Marek, sešli místní občané, aby si vyslechli
od zástupců nadace, která soutěž zastřešuje pravidla soutěže a hlavně, že se tato třešeň
umístila na 12. místě z 55 celostátně přihlášených stromů. To znamená, že Bartákova
třešeň postupuje do dalšího kola soutěže. Bez ohledu na to, jak se v dalším kole soutěže (které bude vyhlášeno v září) náš strom umístí, už si třešeň svou slávu užila, odbyla
si nutné fotografování i dekorování tabulkou o 12.místě v soutěži a postupu do dalšího
kola soutěže. Závěrem vyzval pan Marek přítomné, aby pomohli dle svých možností
s výsadbou ovocných stromů podél cesty k doplnění stávající aleje.
Václav Dostál, kronikář obce

INSPIRUJME SE
Jak se vybírají finalisté „Miss“ mezi stromy?

Čtrnáctičlenná porota měla letos při výběru finalistů ankety Strom roku celkem
náročný úkol. Z bezmála šesti desítek kandidátů z celé České republiky bylo třeba
zvolit 12 těch, které se utkají o čestný titul „Strom roku 2022“.
„To, čím nás musí dotyčný strom oslovit, není jen jeho stáří, mohutnost nebo krása v kontextu okolního prostředí,“ vysvětluje koordinátorka ankety Silvie Zeinerová Sanža z brněnské Nadace Partnerství. „Důležitý je i příběh, který se ke stromu váže a hlavně komunita lidí
kolem něj, protože je podstatné, abychom si svých mlčenlivých partnerů, ať už jehličnatých nebo listnatých, dokázali vážit a udělat pro ně – a tím i pro sebe – něco navíc.“
Právě sepětí místních s Bartákovou třešní se stalo jedním z hlavních kritérií, proč
se komise k výběru hostěnické listnaté krásky rozhodla. Ostatně důkazu, že nesáhli vedle, se nominační komisi dostalo 1. 6. odpoledne, kdy se pod zrajícími plody při malé
slavnosti podávaly všem příchozím výborné třešňové koláče. Recept na ně najdete
i v tomto vydání zpravodaje.
Mezi minulými premianty ankety pořádané přes 20 let byly namátkou jabloň,
zpívající lípa, borovice uprostřed Vírské přehrady nebo pernštejnský tis. Pokud
by se to – i s vaším přispěním, rozhodnete‑li se hlasovat – podařilo, třešeň by byla
vítězem vůbec poprvé.
A na závěr ještě jeden vzkaz od koordinátorky ankety. Každý z nás by měl mít
svůj strom – a není důležité, jestli to bude
mohutný dub na hrázi, bukový krasavec
na pasece nebo ovocný štěp u domu.
„Třeba pro mne a moji rodinu je „stromem
roku“ bez nadsázky mladá jablůňka na naší
zahrádce, kterou jsme nedávno vysazovali
na přání dvanáctiletého syna,“ dodává Zeinerová Sanža.
M. Hradilová
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Hostěničtí motýli

Léto je nejpříhodnější dobou pro pozorování řady našich denních motýlů. To platí
i pro dva vzácnější chráněné druhy, se kterými se můžeme setkat doslova za humny.
Od května až do konce léta zde můžeme postupně spatřit různé druhy modrásků.
Jedním z nejzajímavějších je modrásek bahenní. Ten létá v červenci a srpnu na vlhčích
loukách a můžeme ho najít pouze tam, kde kvete jeho jediná živná rostlina – krvavec
toten. Do jeho květenství naklade samička několik vajíček. Z nich vylíhnuté housenky se nejprve 2-4 týdny živí vykusováním semeníků. Pak spadnou na zem a čekají,
až si jich všimne některý ze tří druhů mravenců. Ten by ji za normálních okolností
přivítal jako přilepšení svého jídelníčku. Housenka ho však svým chováním a hlavně
vylučovanými chemickými látkami „přesvědčí“ o tom, že je mravenčí larvou. Proto
ji nálezce rychle odnese do svého mraveniště, tam se o ni mravenci začnou starat
a krmí ji. A pokud by snad bylo potravy málo, tak se začne živit i mravenčími larvami
a kuklami. Takto žije housenka obvykle až do začátku příštího léta. Pak se zakuklí
a v červenci v ranních hodinách, kdy je ještě poměrně chladno a mravenci jsou málo
čilí, vylétne z mravenišť další generace motýlů. Musí si ale pospíšit, protože na rozdíl
od housenek a kukel nemá dospělý motýl proti mravencům již žádnou „chemickou
ochranu“ a ti by nezvaného vetřelce zakrátko bez milosti zlikvidovali.
Modrásci bahenní se vyskytují třeba i na podmáčené upolínové loučce kousek
za hostěnickým obchodem. Pokud by se louka přestala kosit, časem by zarostla dřevinami a chráněné upolíny i modrásci by zmizeli. Louku je ale potřeba posekat brzy, aby
zde ještě stačil vyrůst a rozkvést krvavec toten. To ale posečeme i upolíny, ty se nestačí
vysemenit a přestože jsou to vytrvalé byliny, po čase by zde asi vyhynuly. A tak je třeba
kosit mozaikově. Většinu loučky, kde se upolíny tolik nevyskytují, posekat nejpozději
do konce května a zbytek až po vysemenění upolínů, ale ještě předtím, než zde toteny
rozkvetou. A pokud možno se přitom vyhýbat nápadným „mravenčím kopečkům“.
Mezi chráněné motýly patří i bělopásek dvouřadý. Žije hlavně na okrajích listnatých lesů, na světlinách nebo lesních cestách. Ale jenom tam, kde rostou keře
zimolezů (výjimečně i pámelníků), jejichž listy se housenky živí. Na podzim si upředou ze svinutého zimolezového listu úkryt, ve kterém pak přečkají zimu. A protože
zimolez obecný roste na vápencích v okolí Hostěnic skoro všude, můžeme zde poměrně vzácného bělopáska často spatřit.
Letní květinou snad nejvhodnější k pozorování bělopásků i dalších druhů motýlů je bez chebdí. Pro člověka i zvěř je sice jedovatý, zato květy této statné byliny
přitahují svým nektarem od poloviny června až do srpna motýly a další hmyz ze širokého okolí. U Hostěnic roste běžně, třeba v Napajedlech nebo u točny autobusů,
odkud je druhá a třetí fotografie.
Snad nejvzácnějším motýlem typickým pro jižní část Moravského krasu je jasoň dymnivkový. Když ale vyjde tento zpravodaj, bude na jeho pozorování již příliš
pozdě. Proto se o něm dočteme až v některém z příštích čísel.
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Na přiložených snímcích (všechny pořízeny v nejbližším okolí Hostěnic):
1 Modrásci bahenní na kvetoucím totenu (foto M. Trochtová) • 2 Upolín nejvyšší •
3 Bělopásek dvouřadý na rozkvetlém chebdí • 4 Perleťovec a zlatohlávci na chebdí
Aleš Moravec

Cementárna Mokrá chystá modernizaci provozu. Už teď je výkladní
skříní cirkulární ekonomiky

Jde o jedno z mála míst, kde lze ekologicky likvidovat vysloužilé pneumatiky.
Vyrábí se tu nejvíce cementu v Česku. A v současnosti se zde připravuje ekologizace, která umožní snížit měrné emise CO2 na tunu cementu až o 25 %. Vítejte
v závodu Mokrá u Brna!
Laické povědomí o cementu většinou končí ve stavebninách u objemného pytle, který se dává do betonu. Jak a z čeho se tento materiál vyrábí a co dobrého samotná výroba může přinášet, to většinou tuší mimo cementářskou obec málokdo.
Je to přitom fascinující příběh s řadou netušených technických detailů a úctyhodnou dvousetletou historií. Dobrou příležitost, jak jej poznat, nyní přináší společnost
Českomoravský cement, která připravuje v závodu Mokrá modernizaci provozu.
Výrobní proces je složitý, ale dá se popsat jednoduše. V lomu se vytěží a nadrtí
vápenec, po dopravníkových pásech směřuje do mlýnice a následně do tzv. homogenizačních sil, která zajistí stejnorodost materiálu. Další zastávkou jsou pece.
V Mokré mají dvě a zachovaly si poněkud národopisné názvy Republika a Morava.
Při vypalování vápence a jílu vniká tzv. slínek, který v cementu plní klíčovou úlohu
pojiva. Po zchlazení se uskladní v silech a čeká na finální smíchání a mletí s ostatními příměsi.
Nejcitlivější a technicky nejpozoruhodnější součástí výrobního procesu je zjednodušeně řečeno vydatné „zatopení pod kotlem“ až na teploty nad 1800 °C. V minulosti se k těmto účelům používala různá paliva – mazut, pak zemní plyn a později
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uhlí, k němuž se v posledních letech přidávají nejrůznější sekundární a alternativní
paliva. „Vtip je v tom, že ať už topíte čímkoliv, na výstupu z pece musí surovina projít teplotou 1450 °C, aby se z ní stal slínek,“ vysvětluje Jiří Strapina, vedoucí závodu
Mokrá. „V zájmu ekologie a úspory primárního uhlí používáme řadu alternativních
paliv, například vysloužilé plasty, papír či textil. Důležité je zachovat nízkou variabilitu materiálů, a tím i optimální výhřevnost a další parametry.“

Co laická veřejnost může vnímat jako poněkud kuriózní, je využívání starých
pneumatik jako sekundárního paliva. Představa černého dýmu z požárů skládek
je však na hony vzdálena tomu, co se odehrává za zdmi cementárny. „Spalovací
teplota je tak vysoká, že z paliva nezůstane vůbec nic, a provoz je tak zcela bezodpadový. Ostatně potvrzuje to i kontinuální měření emisí na výduchu a imisí v okolí
cementárny. Plníme všechny zákonné limity a ovzduší zatěžujeme minimálně,“ říká
Jiří Strapina a jedním dechem zdůrazňuje nepříliš známý přínos cementářského
oboru v oblasti recyklace. „Provoz, jehož hlavním účelem je výroba cementu, dokáže velmi efektivně využít odpady, které se u nás stále dost často nesmyslně skládkují či bezúčelně spalují. Jen pro představu: naše cementárna za rok spolyká 17 000
tun vysloužilých pneumatik.“
V době, kdy se v rámci klimatické politiky hovoří mimo jiné o tzv. cirkulární ekonomice, jde o vzorový příklad využití druhotných surovin. Nicméně v Mokré rozhodně
nejde o nic nového – například zmíněné pneumatiky zde spalují již od roku 1984…
Novinku, která už bude cíleně směřovat ke splnění požadavků Green Dealu, přinese až nadcházející modernizace. Jejím cílem je snížení emisí až o 25 % a vytvoření
předpokladu pro budoucí přechod cementárny k uhlíkové neutralitě. „Naše stávající dvě pecní linky mají kapacitu po 1900 tunách denně, dohromady tedy 3800
tun. V rámci modernizace je nahradíme jednou linkou s kapacitou 3200 tun, která
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nám bude stačit, protože chceme snižovat podíl slínku v budoucích cementech.
Díky tomu budeme spotřebovávat méně tepla i elektřiny a snížíme nejen plynné
emise, ale i množství zařízení, a tím i hlukovou zátěž okolí,“ říká Jiří Strapina. V loňském roce cementárna vypustila 794 kg emisí na výrobu tuny slínku. Po modernizaci by to mělo být o 106 kg méně. Na tunu cementu to vychází o 150 kg méně
oproti skutečnosti roku 2021.
V roce 2018 oslavil závod Mokrá padesátiny a byla to skvělá příležitost k bilancování. Firma například vyčíslila, že od zapálení první pece vyrobila 53 milionů
tun cementu. Z něj se mohlo odhadem vyrobit téměř 20 milionů kubíků betonu,
což odpovídá výstavbě dvou set O2 Aren či pěti tisíc kilometrů dálnic. Protože poptávka po tomto základním materiálu spíše stoupá a s ní poslední dobou i nároky
na udržení soběstačnosti a nezávislosti všude tam, kde je to možné, lze předpokládat, že další desítky milionů tun má cementárna ještě před sebou. Z toho důvodu
je důležité, aby prošla další modernizací, a mohla tak zásobovat český trh i v souladu s přísnou dekarbonizační evropskou politikou.
Cementárnu Mokrá jste měli možnost poznat při příležitosti 50 let cementárny
na dni otevřených dveří v roce 2018 osobně. Tuto příležitost by společnost ráda nabídla i v roce 2023, kdy oslaví již 55 let fungování. Pokud budete mít zájem poznat
provoz na vlastní oči a třeba i více podrobněji, neváhejte se této akce zúčastnit.
Marek Tláskal
tiskový mluvčí skupiny HeidelbergCement ČR

HÁDANKA
Fotografie z minulého čísla nám ukazovala
sněhového koně poblíž
1. hostěnického rybníka, nad strání naproti
posledního RD.
Tentokrát přinášíme
fotografii vzpomínkového místa v našem katastru.
Tipy na místo můžete psát na e‑mail:
zpravodaj@hostenice.cz.
Na výherce čeká malý
dárek.
Redakční rada
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HOSTĚNICKÉ RECEPTY ANEB CO SI DOBRÉHO UPEČEME
Olejové koláče podle paní Jarmily Mlejnkové

Tyto koláče již peče velkou řádku let a jsou vynikající. Tak si je také zkuste a nebojte
se kynutého těsta.
Recept
Nejprve uděláme kvásek.
- ¼ l mléka
- 1 kostka kvasnic
- troška hl. mouky
- 2 velké lžíce cukru krystalu
Mléko ohřejeme tak aby bylo teplé, ale ne horké (zkusíme namočit malíček). Přidáme
kvasnice, cukr, mouku a vše zamícháme tak, aby vznikl kvásek. Kvásek necháme vzejít.
Kvásek dáme do mísy a do něho postupně přidáváme všechny ingredience.
- 1 vajíčko
- 1 žloutek
- sklenička oleje (2 dcl)
- cca ½ kg hl. mouky 00
- špetka soli
Těsto vymícháme do hladka, až se nelepí a necháme kynout pod utěrkou. Můžeme
v průběhu kynutí přemíchat.
Z těsta děláme koláče (malé, velké, podle libosti). Paní Jarmila dělá nejčastěji velké koláče plněné tvarohem, do koláče udělá důlek na povidla, posype posypkou
a okraje potře vajíčkem.
Posypka:
- hl. mouka, cukr moučka, trocha oleje
Na plechu necháme koláče 1/4 hod. dokynout a pečeme při cca 180 °C 20 minut
(vždy záleží na typu trouby).
Přejeme dobrou chuť!!!

DUCHOVNÍ OKÉNKO
Milí přátelé!
Jistě mi dáte za pravdu, že doba, kterou prožíváme je jaksi jiná, než na jakou jsme
byli zvyklí v minulých letech. Nejen pandemie koronaviru, ale i nečekaný válečný
konflikt na Ukrajině, myslím, že silně zasáhl do našich životů, i když teď ještě vlastně
nezakoušíme plně dosah těchto událostí a jejich důsledky. Každý si ale jistě silně
uvědomujeme, že tato doba je proti letům, které jsme prožívali v míru a ekonomické prosperitě, dosti odlišná. A to zvláště pro duševní pohodu a jistotu. Od konce
druhé světové války se Evropa nikdy neocitla v tak napjaté situaci a její obyvatelé
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nikdy nezakoušeli takové obavy o mír či zabezpečení energetických zdrojů jako je
tomu dnes. Myslím, že mnozí prožívají i úzkost a obavy z nejisté budoucnosti.
Relativně nedávno jsme prožili Velikonoce. A právě v této době křesťané slaví
svátky Kristova vítězství nad smrtí, které jsou také vyvrcholením celého tzv. církevního roku. Tyto svátky, jako by byly přímo načasovány pro tyto události. Do této
ponuré až pesimistické nálady se nám nabízí úžasný motiv naděje v příběhu Ježíše
Krista, který žil na tomto světě a často se také setkával se zlem a mnohdy s beznadějí těch, kteří se k němu obraceli s nadějí a prosbou o pomoc. Sám byl také vystaven
pokušení zlého ducha, jak o tom čteme v příběhu evangelia o pokušení na poušti.
Dovedl však v pokušeních obstát a nejen to. Obstál také ve zkoušce utrpení, které
podstoupil dobrovolně a z lásky za spásu tohoto světa. A tuto spásu nabízí každému, kdo o ni bude stát a po ní toužit s upřímným a radostným srdcem. Buďme tedy
i my v tyto dny i navzdory nepříznivým okolnostem plni naděje a radosti a nedejme si ji ničím a nikým vzít.
To vám do těchto dnů ze srdce přeje
P. Václav Novák, farní vikář

CO SE UDÁLO VE FARNOSTI POZOŘICE
Koncert Scholy brněnské mládeže

SBM je zkratka hudebního uskupení, sdružujícího mladé zpěváky a hudebníky
z Brna a širokého okolí. V úterý 31. května dorazili do Pozořic a spolu s nimi i štáb
TV Noe. Večer proběhl v zaplněném kostele koncert chval, při kterém byl pořízen
televizní záznam. Zážitek to byl nejen kulturní, ale i duchovní. A kdo si ho chtěl zopakovat, zapnul si ve středu televizi a prožil výjimečný večer znovu.

Noc kostelů v Pozořicích

Noc kostelů je jedinečnou příležitostí nahlédnout v kostele i tam, kam se běžně nepodíváte. Zakusit výšku kostelní věže nebo velikost zvonů, vidět kupoli kostela z opačné strany, slyšet tikat věžní hodiny, prohlédnout si kostel z kazatelny… to je tradiční
nabídka pozořické Noci kostelů, která přitahuje návštěvníky zpravidla nejvíce. Kdo letos zůstal dole při zemi, ten se také nenudil. V chrámové lodi proběhly hudební
workshopy pro děti i dospělé a středem kostela se vinula interaktivní biblická výstava.
Umožnila přítomným poznat bibli doslova všemi smysly – ochutnat „biblické“ ovoce
a oříšky, očichat vzácné oleje nebo koření, poslechnout si audio‑bibli, prolistovat a porovnat nejrůznější vydání bible, prohlédnout si místa v Izraeli. Vrcholem celého večera
byla mše svatá při svíčkách a následná modlitba chval.
Další noc kostelů proběhne v Pozořicích za dva roky, v roce 2024, kdy budeme
slavit velké jubileum: 300 let od postavení našeho kostela.
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Koncert Scholy brněnské mládeže

Noc kostelů v Pozořicích
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Termíny akcí ve farnosti:
Farní pouť v Pozořicích
Farní den

14. 8. 2022
11. 9. 2022

PŘEHLED AKCÍ
Červenec 23. 7. 2022 Anenská zábava ve starém lomu od 19.00 hod.
24. 7. 2022	Mše svatá u kaple sv. Anny od 15.00 hod., průvod obcí od Božích muk na Kopečku
od 14.00 hod.
Srpen

6. 8. 2022 Letní kino – ve starém lomu od 19.00 hod., promítání od 21.00 hod.
13. 8. 2022 Párové hody
25. 8. 2022 Mše v Občanském centru od 18.00 hod.
27. 8. 2022 Rockfest Hostěnice – sportovní areál Pastviska
3. 9. 2022 Dětský sportovní den na Pastviskách
10. 9. 2022 Hostěnické pivní slavnosti na návsi
29. 9. 2022 Mše v Občanském centru od 18.00 hod.
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INZERCE

Pronájem apartmánu v rakouských Alpách

Nabízíme k pronájmu apartmán v Rakousku,
ve Štýrských Alpách, v městečku Vordernberg.
• 1+1, koupelna s vanou, myčka na nádobí, infrasauna.
• Parkovací stání v ceně, sklepní kóje, internet.
• Wellness v Leobenu 21 km. V létě alpská turistika
(svišti, kamzíci, hořce.), horská jezera, vodopády,
ferraty, cyklistika, rybník ke koupání, lanové
centrum, motokáry na sjezdovce.
• V zimě lyžování‑středisko Prabichl 4 km, v blízkém
okolí běžkařské středisko. Skialpinismus.
Trasa z Hostěnic 325 km, 3,5-4 hodiny dle provozu.
Klíče k apartmánu k dispozici v Hostěnicích.

E-mail: snezenka.info@seznam.cz
Facebook: https://www.facebook.com/Kamzík-111321554866397
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KOLÁČKY PRO HOSTĚNICE

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Ve středu 15.6. se na pozořickou faru sjelo 11 hostěnických žen,
aby zadělaly, vyválely, nazdobily a upekly na 2000 „svatebních“
koláčků s tvarohovou náplní a rozinkami, které se během pátku
a soboty staly sladkou součástí oslav 650 let Hostěnic. Děkujeme
všem zúčastněným za jejich práci a čas, který pečení věnovaly.

23. 1. 2022

27. 3. 2022

27. 3. 2022

PÁTEČNÍ OSLAVY OBCE HOSTĚNICE - 650 LET

HOSTĚNICKÝ
ZPRAVODAJ
2/2022

SOBOTNÍ OSLAVY OBCE HOSTĚNICE - 650 LET
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