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SVATOANENSKÝ PRŮVOD OBCÍ A MŠE U KAPLE SV. ANNY

NĚKTERÉ ZE STAVEBNÍCH AKCÍ ZA OBDOBÍ 2018 - 2022

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravila skrze řádky Hostěnického zpravodaje a povzbudila Vás v nepříliš jisté době.
Věřím, že i přes veškeré negativní zprávy, které k nám přichází, si dovedete užívat chvil se svými blízkými a prožili jste letní období radostně a dle svých představ.
Buďme vděčni za to, co nám život dává a zkusme býti skromnějšími tak, abychom se
v případě nutnosti dokázali radovat z maličkostí a vystačit si s málem.
Školákům a školáčkům přeji šťastné vykročení do škol a školek, spoustu dobrých
kamarádů a kamarádek a rodičům trpělivost při organizaci školního roku.
I toto léto jsme měli dostatek příležitostí, jak si užít kultury, sportu, společenských
akcí nebo se jen tak setkávat během hezkých dnů se svými přáteli a svými blízkými.
Dobrovolníci z řad spolků a organizací opět odvedli kus práce a uspořádali spoustu akcí, za což jim patří dík. Je pak škoda, že se na některých akcích sejde jen pár lidí,
ale to už k organizování akcí bohužel patří.
Během léta a podzimu probíhají investiční akce, některé jsou již dokončené, jiné
začínají. Proběhla oprava kanalizace Pod Kopečkem a následovat bude oprava této
komunikace. Byla zkolaudována stavba výměny veřejného osvětlení a související
kabeláže v lokalitě Zadní Kopanina, zahájena stavba opravy havarijního stavu kanalizace v lokalitě Zbihova (k 1. rybníku) a technologické úpravy čistírny odpadních
vod – 0. etapa. V brzké době bude zahájena stavba zasíťování lokality Gregorka,
která je spolufinancována vlastníky přilehlých pozemků.
Mám také radost, že změna č. 2 Územního plánu Hostěnice nabyla 14. 7. 2022
účinnosti a všechny administrativní úkony s tím související byly dokončeny. I když se
jednalo o relativně malou změnu, věřím, že díky této změně dokážeme lépe chránit
malebnost a rekreační charakter osady Lhotky.
Blíží se konec volebního období. Ráda bych Vám poděkovala za podporu, které
se mi od Vás dostává a za důvěru, kterou jste do našeho zastupitelstva vložili. Velmi
si jí vážíme. Tuto práci se snažím dělat zodpovědně a věřím, že i dostatečně vstřícně
a spravedlivě, i když se samozřejmě nejde pokaždé zavděčit všem. Přestože toto
volební období bylo pro mě nejtěžší, a to jak z důvodu epidemie nemoci COVID,
válce na Ukrajině a s tím souvisejícími nejistotami na světových trzích, tak i z důvodu
dlouhého hledání konstruktivního a věcného prostředí uvnitř zastupitelstva, věřím,
že jsme se s tím nakonec vypořádali, jak jsme nejlépe mohli a díky tomu jsme mohli
realizovat spoustu užitečných věcí v Hostěnicích.
Přeji Vám, ať si užijete paprsky sluníčka během babího léta a ať se na svět díváte
usměvavýma očima.
Krásné babí léto Vám přeje
Eva Karásková, starostka obce
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PODĚKOVÁNÍ
Vážení občané, po čtyřech letech bych se s Vámi ráda alespoň touto cestou rozloučila coby místostarostka. Bylo mi velkou ctí, podílet se alespoň částečně na fungování
obecního úřadu. Za dobu své funkce jsem měla příležitost seznámit se blíže se spoustou z Vás. Dovolte mi, abych Vám poděkovala. Vážím si velice důvěry, kterou jsem
od Vás občanů dostala a pokoušela se ji naplnit a nezklamat. Snad se mi to alespoň
částečně dařilo. Děkuji i ostatním zastupitelům, se kterými jsem mohla v tomto období
spolupracovat a rovněž děkuji všem pracovnicím a zaměstnancům obecního úřadu
za aktivní součinnost a ochotu při řešení někdy i velmi nestandardních situací. Děkuji
také všem členům sociální komise za jejich obětavost a ochotu pomoci. Můj dík patří
i místním spolkům, ráda jsem s nimi spolupracovala. Mějte se hezky a společně pečujme o tohle krásné místo.
S úctou Hana Polanská

ROZHOVOR S REDAKČNÍ RADOU
Redakční rada v letech 2018-2022 pracovala ve složení Václav Dostál, Mgr. Kateřina
Halouzková, Mgr. Magda Hradilová a Mgr. Eva Karásková.
Všem moc děkuji za spolupráci a operativní reakce při korekturách a vymýšlení obsahu Zpravodaje.
Věřím, že se Vám čtenářům Zpravodaj v této podobě líbil a že jste si rádi sedli s kávou
či vínkem a začetli se do článků.
Zeptali jsme se členů rady na 3 jednoduché otázky:
1. Co Vás nejvíc baví na práci v redakční radě?
Václav Dostál:
Zpravodaj je pro naše občany hlavním zdrojem informací. Podílet se na výběru
těchto informací mne baví, i když se přiznám, že zvažuji přenechání svého místa
v radě někomu mladšímu.
Mgr. Kateřina Halouzková:	
Získávám více informací o životě v obci, někdy zprostředkovaně přes písmena, někdy povídáním o dění současném i tom minulém během našeho setkávání.
Mgr. Magda Hradilová:	
Nejprve i já poděkuji za spolupráci všem členům rady, díky nim je mi ctí a potěšením na našem Zpravodaji spolupracovat. A také všem respondentům, kteří mi byli
ochotni odpovídat na otázky.
Novinařina je záležitost návyková, ale pokud ji děláte v deníku, je časem poměrně
vyčerpávající – nezbývá vám téměř žádný čas na vlastní život, uzávěrky jsou totiž
nemilosrdné a s nástupem internetu prakticky pracujete 24/7.
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 roto jsem – po změně strany „pracovní barikády“ uvítala návrh na spolupráci
P
na čtvrtletníku, kde jsem pořád v kontaktu s psaným slovem, fotografií a vším důležitým, co se v naší obci událo i co nás čeká.
2. Co si myslíte, že je nejčtenější rubrikou v našem Zpravodaji?
Václav Dostál:
Myslím, že nejčtenější rubrika bude informace z činnosti organizací a spolků.
Mgr. Kateřina Halouzková:	
Myslím, že si čtenáři nejraději prohlíží fotografie. Pokud jde o čteni, pak asi
„Co se událo v obci“.
Mgr. Magda Hradilová:	
Doufám, že je to celý Hostěnický zpravodaj😊. Ale myslím, že největší pozornosti
se patrně těší praktické informace a ohlédnutí do historie.
3. Jakou byste čtenářům doporučili knihu na dlouhé zimní večery?
Václav Dostál:
Na zimní večery bych doporučil milovníkům klasických románů pozořického spisovatele F. Neužila „Plemeno Hamrů“, jejíž děj je umístěn do místního kraje. Případně
i jeho další knihu „Prsten“, která volně navazuje na „Plemeno Hamrů“. Pro milovníky
historických románů bych doporučil něco z řady knih Vl. Vondrušky.
Mgr. Kateřina Halouzková:	
Takovou, která je bude bavit a zlepší jim náladu. Já mám ráda pro zasmání knihu
Robin od Zdeny Frýbové, napětí má v sobě Pravda o případu Harryho Queberta
od Joela Dickera.
Mgr. Magda Hradilová:	
Zima bývá dlouhá, tak zkusím doporučit hned několik titulů. Pokud máte rádi
lehčí žánr, možná vás zaujme už páté pokračování ze svižně napsané detektivní
řady Roberta Galbraita (neboli J.K. Rowlingové, autorky Harryho Pottera) nazvané NEKLIDNÁ KREV. Je ze současného Londýna o soukromém detektivovi a jeho
pomocnici, kteří řeší 40 let staré zmizení mladé lékařky a playgirl v jedné osobě.
Ze stejné „poličky“ je i NOČNÍ BRÁNA od Petera Maye – čtivě píšícího skotského
spisovatele žijícího ve Francii – shodou okolností jde také o páté pokračování. Tentokrát pro změnu vyšetřuje bývalý forenzní expert, a to hned dvě vraždy najednou – byť je dělí bezmála 80 let.
Pokud si u knihy chcete i popřemýšlet, určitě otevřete titul PŘEPIŠTE DĚJINY I.
(druhý díl vyjde v listopadu) od historiků a zároveň podcasterů Michala Stehlíka
a Martina Gromana, kteří se dívají na vybrané úseky našich starších i nových dějin
pod originálními úhly podloženými fakty. A jestli chcete pochopit, proč a co se
i kolem nás dnes děje, sáhněte po Marku Galeottim a jeho MUSÍME SI PROMLUVIT
O PUTINOVI nebo po Peteru Pomerantsevovi a jeho TOHLE NENÍ PROPAGANDA.
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A když nestíháte nebo vás nebaví čtení, zkuste si poslechnout prostřednictvím internetu některý z podcastů /rádií na přání a v době, kdy na to máte čas/ - VLEVO DOLE,
5.59, VINOHRADSKÁ 12, PŘEPIŠTE DĚJINY, PTÁM SE JÁ a celé řady dalších, přesně podle vašeho vkusu a zájmu.
Děkuji za odpovědi, tentokrát se ptala Eva Karásková

INFORMACE ZASTUPITELSTVA OBCE
ZHODNOCENÍ OBDOBÍ 2018-2022
Čtyřleté volební období zastupitelstva obce se chýlí ke konci. Vedení obce ve spolupráci se zastupiteli navázali na předchozí fungování ve změněné sestavě a pokračovali v práci na rozvoji obce dle priorit, které si na základě potřeb a podnětů občanů
a svého nejlepšího svědomí a vědomí vytyčili vždy při sestavování rozpočtu na daný
rok. Práce na takovéto malé obci a ve složení různorodého zastupitelstva je vždy průsečíkem kompromisů, které je nutné hledat, a myslím, že se nám to nakonec napříč
všemi názorovými proudy zastupitelů ve většině dařilo.
Tomu, aby bylo možné vše zrealizovat, bylo také zapotřebí dobré fungování zaměstnanců obecního úřadu, za což jim patří obrovský dík.
Co se nám podařilo zrealizovat, i jak byly větší investiční akce financovány, Vám
předkládáme níže. Doprovodné fotografie naleznete na přebalu.
1) Dětská hřiště v obci
Osazení herního prvku na dětské hřiště u mateřské školy
Na konci roku 2018 byl osazen nový herní prvek na dětském hřišti u školky. Jednalo
se o výměnu již nevyhovující herní sestavy za novou dle přání pedagogů MŠ. Tato
herní sestava byla spolufinancována firmou Českomoravský cement, a. s.
Dětské hřiště Broučci
Pod objektem samoobsluhy byla vybudována opěrná stěna s oplocením tak, aby
bylo možné vyrovnat terén před RC Broučci a vytvořilo se zde nové pobytové místo pro rodiče s nejmenšími dětmi. Vzniklo tak nové malé dětské hřiště, které je vybaveno herní sestavou vhodnou pro nejmenší děti a je přístupné všem rodičům
s malými dětmi. Částečně byla akce financována z daru firmy Českomoravský cement, a.s, jejichž podpory si velmi vážíme.
2) Pomník osvobození
V listopadu 2018 byly dokončeny práce na opravě pomníku osvobození. Práce
spočívaly v kompletním očištění, biocidním ošetření pomníku, v doplnění hmoty,
opravách prasklin, sanaci a novém uložení zákrytových žulových desek, dále ve vyspárování, obnově nátěru a písma a závěrečné konzervaci. Oprava byla spolufinancována Jihomoravským krajem.
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3) Oprava propustku na Hostěnickém potoce
V roce 2018 – 2019 proběhla oprava propustku v blízkosti sportovního areálu Pastviska. Havarijní stav propustku byl opraven za cenu cca 500 000 Kč a slouží nadále jako
mostek přes Hostěnický potok směrem k Pekárně.
4) Změny č. 1 a 2. Územního plánu Hostěnice
Během tohoto období byly dokončeny 2 změny Územního plánu Hostěnice. Změna
č. 1 ÚP Hostěnice trvala z důvodu na straně Pořizovatele neúměrně dlouho a teprve
až tzv. „létající pořizovatel“ dokázal tuto změnu dokončit v roce 2020 (nabytí účinnosti 24. 10. 2020). V roce 2022 pak byla dokončena Změna č. 2 územního plánu (nabytí účinnosti 14. 7. 2022).
5) Veřejné osvětlení
Místní část Lhotky
V roce 2019 bylo z důvodu rekonstrukce NN sítě v rekreační oblasti Lhotky, kterou
realizovala společnost Eon, provedena ze strany Obce Hostěnice realizace pokládky
kabelů pro veřejné osvětlení v souběhu s pokládkou kabelů NN a výměna sloupů
a svítidel (LED) za cenu cca 590 000 Kč vč. DPH.
Zadní Kopanina
V souvislosti s akcí společnosti EG.D, která realizovala uložení NN vedení do země
v části Zadní Kopanina, byla provedena v roce 2022 i nová kabeláž veřejného osvětlení a osazení svítidel (LED) za cenu cca 400 000 Kč vč. DPH.
Obec Hostěnice
Během tohoto funkčního období bylo vyměněno za úsporné zdroje již 90% z veřejného
osvětlení v obci. Ve stávajících svítidlech jsou použity úsporné žárovky nebo LED žárovky.
6) Objekt mateřské školy
Historický objekt mateřské školy prochází postupnými změnami, rekonstrukcemi
a úpravami. V právě končícím období bylo zrealizováno:
Oprava vnitřních prostor v objektu MŠ: nová posilovna, prádelna a kabinet
Z důvodu potřeby prostor pro prádelnu, která by sloužila mateřské škole rozhodlo
zastupitelstvo obce o tom, že z prostoru původní posilovny bude zřízena prádelna
s kabinetem pro potřeby mateřské školy a posilovna bude přemístěna do upravených prostor vedlejších budov MŠ. Prádelna i posilovna byly zhotoveny za celkovou
cenu cca 155 000 Kč.
Oprava elektrorozvodů vč. svítidel v objektu Mateřské školy
Nevyhovující stav elektrorozvodů v mateřské škole byl řešen v roce 2019 kompletní opravou elektrorozvodů v objektu včetně výměny svítidel (LED) za cenu
cca 865 000 Kč vč. DPH.
Současně byly vybroušeny parkety ve třídách a vymalována celá budova mateřské školy.
Úpravy v areálu MŠ - 2020
V průběhu druhé poloviny roku 2020 proběhly úpravy v areálu mateřské školy v Hostěnicích, které byly podpořeny z rozpočtu Jihomoravského kraje a dále finančním
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darem Českomoravského cementu, a. s. Byla repasována okna ve třídách MŠ, pořízen nábytek do tříd a do prádelny, opravena stoletá zídka kyklopským zdivem, provedeny terénní úpravy a osazen nový herní prvek „mašinka“. Celkové výdaje činily
cca 550 000 Kč.
Kuchyň v MŠ
V roce 2021 byla do mateřské školy pořízena po dohodě se zaměstnanci MŠ nová kuchyň.
7) Kanalizace v obci
Rozšíření kanalizační a vodovodní sítě v lokalitě Zadní Kopanina
Nejsložitější a nejvíce nákladnou akcí tohoto volebního období bylo rozšíření kanalizace a vodovodu v lokalitě Zadní Kopanina. Z důvodu složitého podloží bylo nutné
kanalizaci částečně realizovat metodou skalního vrtání, kterou dokázala realizovat
pouze jediná firma v České republice. Stavba byla dokončena za cenu 6 500 000 Kč
bez DPH a probíhala na přelomu let 2019–2020.
Na financování rozšíření kanalizační a vodovodní sítě a rekonstrukci komunikace
si vzala Obec úvěr s výhodnou úrokovou sazbou ve výši 4 mil. Kč.
Oprava kanalizace Pod Kopečkem
V roce 2022 byla provedena oprava jednotné kanalizace v uličce k č. p. 10 – Pod Kopečkem. Byla to poslední část kanalizace v obci z materiálu beton a byla ve velmi
nevyhovujícím stavu. Stavební náklady dosáhly výše cca 950 00 Kč bez DPH.
Oprava havarijního stavu kanalizace k 1. rybníku
Do konce roku 2022 bude provedena oprava havarijního stavu kanalizace, která se nachází v lokalitě Zbihova, v části k 1. rybníku. V rámci opravy bude odvodněna i komunikace v této části obce. Realizace této stavby byla vysoutěžena za cenu cca 2 mil. Kč.
8) Komunikace v obci
Obnova místních komunikací v lokalitě Zadní Kopanina
Tato stavební akce navázala na rozšíření kanalizační a vodovodní sítě v lokalitě Zadní
Kopanina. Realizace zpevněné komunikace byla podmíněna přeložkou sdělovacího
kabelu, která byla provedena v zimě 2020. Stavba zpevněné komunikace byla provedena v průběhu roku 2020 za cenu cca 3 950 000 Kč vč. DPH.
Oprava komunikace Pod Kopečkem
Po opravě kanalizace v této části obce bude následovat zpevnění této komunikace.
Povrch bude ze štípané žulové kostky a bude dokončen do konce roku 2022. Předpokládaná cena za dílo je cca 1 mil. Kč vč. DPH.
9) AED (automatizovaný externí defibrilátor)
Byl pořízen AED pro JSDH obce Hostěnice. Dobrovolní hasiči byli proškoleni k první
pomoci a využití tohoto defibrilátoru v rámci zásahu jednotky. Naše jednotka byla
zařazena do systému záchranné služby AED.
10) Odpadové hospodářství
Obec Hostěnice přistoupila k postupnému rozšiřování služeb odpadového hospodářství již od roku 2015. Cílem tohoto počínání je zmenšit množství vyprodukovaného
6
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komunálního odpadu, který končí ve spalovnách a na skládkách a zvýšit množství
vytříděného odpadu, které je možné dále využít. V roce 2021 byl zaveden systém door
‑to‑door pro separovaný odpad – plasty, kdy byly zdarma přiděleny občanům popelnice na plasty k rodinným domům a jsou vyváženy jednou za 4 týdny. Toto bylo možné
realizovat díky získané dotaci z OPŽP (Operační program životního prostředí) a současně byl dovybaven sběrný dvůr v areálu ČOV o 2 nové velkoobjemové kontejnery. Další
dotací z OPŽP bylo možné dovybavit nemovitosti o kompostéry (poprvé v roce 2015,
podruhé v roce 2021) pro domácí kompostování a sběrný dvůr o štěpkovač.
V místní části Lhotky bylo rozšířeno odpadové hospodářství přidáním kontejnerů
na komunální odpad a zavedením kontejneru na plasty a sklo.
11) Péče o vodní zdroje
Oplocení Pramenišť Napajedla
V roce 2020 byla provedena obnova oplocení Pramenišť v Napajedlích, jedná se
o dvě oplocení původních vodních zdrojů, která v současnosti nejsou využívána
a slouží jako záložní zdroj, celkově za cenu cca 80 tis. Kč.
Úpravna vody – obnova a doplnění hygienického zabezpečení pitné vody
Na konci roku 2018 byly pořízeny nové dávkovací systémy chlornanu sodného včetně příslušenství, které slouží pro úpravu pitné vody, za cenu cca 100 000 Kč.
Přečerpávací stanice Pod Kopečkem
V roce 2021 byla upravena přečerpávací stanice tak, aby byl v lokalitě Na Kopečku
stálý tlak vody.
12) Čistírna odpadních vod
Obec Hostěnice je provozovatelem a vlastníkem ČOV a kanalizace pro veřejnou potřebu
v obci Hostěnice. Dle dohody zastupitelů obce byla provedena analýza fungování naší
čistírny odpadních vod a následně bylo zadáno vypracování projektové dokumentace
studie technologických úprav na ČOV Hostěnice. Na základě této studie byla vybrána
varianta, která byla dále zadána k vyprojektování a stavebně a vodoprávně povolena.
Celkové řešení má více etap, které zahrnují úpravy technologie, stavební úpravy, rozšíření kapacity čistírny výstavbou druhé biologické linky a úpravu kalového hospodářství.
Na podzim 2022 byla zahájena stavba Technologické úpravy ČOV Hostěnice – 0. etapa.
Předpokládané výdaje na akci jsou cca 3,7 mil. Kč bez DPH.
13) Sběrná hnízda Baršovo a na návsi
V rámci úpravy veřejných prostranství byla provedena estetizace sběrného hnízda
„Baršovo“. Plocha byla nově vydlážděna a doplněna dřevěným oplocením tak, aby
bylo místo nejenom pohledově příjemné, ale i funkční.
Na návsi bylo provedeno obdobné oplocení sběrného hnízda a místo bylo doplněno
dřevěnými truhlíky s kvetoucími květinami.
14) Oprava poklopů kanalizačních šachet
V průběhu let 2020 a 2021 proběhla oprava poklopů u nejproblematičtějších kanalizačních šachet a bylo upraveno osazení dešťových vpustí včetně instalací záchytných
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košů u vybraných vpustí tak, aby se bránilo co nejvíce vniku splavenin na čistírnu
odpadních vod.
15) Opravy chodníků
V roce 2021 byla zrealizována I. etapa oprav chodníku, a to od zvoničky ke sjezdu
na Záhumenkovou za cenu cca 495 000 Kč vč. DPH. V roce 2022 pak pokračovaly
opravy II. etapou od zvoničky k mateřské škole za cenu cca 600 000 Kč vč. DPH. Obě
dvě etapy byly spolufinancovány Jihomoravským krajem.
16) Sběrný dvůr u ČOV
V rámci projektování úprav a intenzifikace čistírny odpadních vod byla vypracována
dokumentace sběrného dvora u areálu ČOV. Sběrný dvůr umožní Obci zajistit místo
pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu a vymístí v současnosti
umístěné kontejnery z areálu ČOV. Stavba byla stavebně povolena a jakmile bude
vypsána výzva na sběrné dvory z OPŽP, bude zažádáno o dotaci.
17) Úpravy střešní konstrukce objektu obecního úřadu
Oprava střechy obecního úřadu byla na konci roku 2021 dokončena za cenu cca 960 000 Kč
vč. DPH. Oprava spočívala v náhradě střešní krytiny, výměně zatékáním poškozených
prvků a v zesílení většiny konstrukcí krovu příložkami. Byla doplněna podstřešní folie
a provedeny nové klempířské prvky. Mimo plánované práce byl ještě proveden záklop
nad částečnou půdní vestavbou a zateplena doposud nezateplená část nad archivem.
18) Náves – studie a projektová dokumentace
V r. 2022 byla paní Ing. arch. Irenou Machovou vypracována studie úprav návsi a víceúčelového objektu samoobsluhy. Zastupitelé vybrali ze 3 variant nejvhodnější variantu a ta byla zadána k doprojektování pro společné územní a stavební povolení.
19) Zadržování vody v krajině
Projektová dokumentace na akci Hostěnice – revitalizace Pramenišť v Napajedlech
Obec Hostěnice získala dotaci na projektovou dokumentaci revitalizace Pramenišť
v lokalitě Napajedla. Projektová dokumentace řešila využití jímané vody původních
pramenišť, které v současnosti nejsou využívány pro zásobování pitnou vodou, a to
vytvořením 2 mokřadů po toku potoka pod studnami pramenišť. Částečně byla PD
financována z rozpočtu Jihomoravského kraje. Prozatím se nepodařilo kvůli převodům pozemků mezi LČR a Vojenskými lesy akci zrealizovat.
Projektová dokumentace – vodní tůň u Hostěnického propadání
Záměrem vytvoření tůně je zejména posílit ekologicko‑stabilizační funkci v nivě
potoka a zadržení vody před nátokem do ponoru a částečně vychází z již dříve realizované studie revitalizace Hostěnického potoka. V tomto místě se akumuluje voda
z celé obce, protože Hostěnický potok včetně svých přítoků sbírá vodu z celého intravilánu i extravilánu obce, a to včetně vyčištěných odpadních vod z naší čistírny
odpadních vod a vrací ji zpět do podzemních vod v místě ponoru. Jedná se o průtočný mokřad s přístupem pro údržbu a možnost odtěžení sedimentů. Tento záměr
byl stavebně a vodoprávně povolen a čeká se na jeho realizaci.
8
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20) Pasporty kanalizace, vodovodu a uličních čar, projekt Mikroregionu
Roketnice
Mikroregion Roketnice získal v roce 2019 dotaci na pasporty a rozvojové dokumenty pro jednotlivé obce mikroregionu z Evropských fondů, Operačního programu
Zaměstnanost s financováním ve výši 95% z uznatelných výdajů. Obec Hostěnice
zrealizovala pasport kanalizace, vodovodu a uličních čar. V rámci Zpracování rozvojového strategického dokumentu Mikroregionu Roketnice byl do domácností
v Hostěnicích distribuován dotazník, který v sobě zahrnoval i oblasti týkající se
pouze Hostěnic. Výsledky byly zpracovány, vyhodnoceny a následně zveřejněny
a tento dokument slouží také jako podklad pro Obec Hostěnice při rozhodování,
kam směřovat investice a v jakých oblastech je možné se zlepšovat.
21) Z‑box
Obec Hostěnice uzavřela s firmou Zásilkovna v roce 2021 dohodu o umístění Z‑boxu
na obecním pozemku. Jedná se o službu pro občany – přijímání a zasílání poštovních zásilek z boxu přes mobilní aplikaci. Box je umístěn vedle budovy samoobsluhy
na jihovýchodní straně a v roce 2022 byl rozšířen.
22) Technika pro obec
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce byla v průběhu právě končícího období pořízena nová technika pro obecní účely. Byl pořízen stroj Stiga Park Pro 740 IX vč. příslušenství na odhrnování sněhu a úklid chodníků a pořízeno osobní auto včetně přívěsu.
23) Divadelní představení, oslavy jubilantů, koncerty, posezení u cimbálu,
vítání občánků
Obec Hostěnice se snaží organizovat divadelní představení pro všechny generace,
kulturní akce a oslavy jubilantů. Pokud to situace vzhledem k pandemii COVID dovolila, tak se divadelní představení konala v sále restaurace U Stupárků, koncerty
na prostranství u sportovního areálu Pastviska, posezení u cimbálu na návsi, oslavy jubilantů v prostorách Občanského centra a vítání občánků v prostorách obřadní
síně. Na organizaci se podílela zejména sociálně‑kulturní komise a dále dobrovolníci.
24) Udržení fungujícího občanského centra
Ve funkčním období 2010-2014 bylo vybudováno Občanské centrum a nastaveny
podmínky pro fungování těchto obecních prostor. I v tomto období jsme tyto podmínky udrželi a obecní prostory jsou hojně využívány jak pro činnost spolků, sdružení a organizací, tak pro soukromé oslavy či společenské akce. Užívání pro spolky
a organizace je zdarma v rámci podpory obce spolkové činnosti.
25) Aktivní podpora místních spolků, sdružení a volnočasových aktivit pro
místní občany
Obec Hostěnice podporuje činnost místních spolků a sdružení jednak každoroční
finanční podporou formou dotací, dále vytvářením podmínek pro činnost těchto
spolků a poskytováním občanům možnosti, jak trávit volný čas. Obec dlouhodobě
umožňuje všem spolkům a organizacím využívat zdarma obecní prostory pro svou
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činnost, občanům pak za symbolický poplatek 200 Kč (děti zdarma) využívat jak
Sportovní areál Pastviska, tak tělocvičnu, posilovnu, klubovnu, RC Broučci či občanské centrum pro volnočasové aktivity. Všechen provoz pak hradí obec jakožto
podporu všem těmto činnostem.
Přímá finanční podpora místních spolků a organizátorů akcí z rozpočtu obce je v průměru cca 100 000 Kč za rok.
26) „Mobilní rozhlas“ a nové webové stránky
V rámci zajištění informovanosti občanů obec udržela již 2 volební období „Mobilní
rozhlas“, který informuje všechny zájemce o dění v obci i v okolí a vytvořila nové
webové stránky, které vyhrály v roce 2022 v soutěži „Zlatý erb“ 1. místo v Jihomoravském kraji v kategorii „webové stránky obce“.
27) Podpora podmínek pro dobré fungování místní samoobsluhy
Obec vnímá dlouhodobě potřebu udržet v místě obchod se smíšeným zbožím
a snaží se nastavovat podmínky pro provozovatele tak, aby bylo možné obchod
udržet i s adekvátním sortimentem.
28) Posílení spojů IDS
Od konce roku 2014 Obec Hostěnice přispívá na Integrovanou dopravu nad rámec
řádného příspěvku, tzv. nadstandard tak, aby zajistila občanům kvalitní spojení
do Brna. Od konce roku 2019 pak byl zaveden i noční spoj, kterým je možné se vrátit
z Brna z kulturních akcí v noci před nepracovním dnem, tedy zpravidla v noci z pátku
na sobotu a ze soboty na neděli. Příspěvek obce pro rok 2022 byl za nadstandard
cca 250 000 Kč.
Na konci funkčního období minulého zastupitelstva měla Obec nesplacené úvěry
v úhrnné výši 2 139 448,80 Kč. Ke konci roku 2022 má Obec Hostěnice 1 nesplacený úvěr
v částce 3 123 660,43 Kč.
Současné zastupitelstvo se snažilo nezadlužovat další zastupitelstvo více, než by byla
Obec Hostěnice schopna bezproblémově splácet, což se mu také podařilo.
Znalosti a zkušenosti z práce pro obec během posledních čtyř let nám umožnily
realizovat nemálo potřebných záležitostí. K tomu bylo třeba vždy najít společný
pohled, názor. Samozřejmě byly i okamžiky, kdy zastupitelstvo nebylo za jedno,
ale na podstatných věcech jsme se dokázali posléze shodnout a většinu z nich také
uskutečnit.
Za vedení obce Hostěnice i za celé zastupitelstvo
Eva Karásková, starostka
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Mgr. Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje

Čtyři roky jsou pryč. Uteklo to rychle.
Chtěl bych proto poděkovat nejen všem starostům a starostkám, ale také zastupitelům za to dobré, co
dokázali.
Nebylo to zrovna snadné období. Prošli jsme si COVIDem. Loni na jih Moravy přišlo tornádo a solidarita
a pomoc mezi lidmi a obcemi byla neuvěřitelná. A těsně před koncem přišla válka na Ukrajině, pomoc
se zvládnutím uprchlické vlny a zdražování energií a vůbec všeho.
O to víc si vážím všech, kteří v posledních letech pracovali pro své sousedy, ať už mají nějakou funkci
nebo byli poslední čtyři roky obyčejní zastupitelé.
Obecní volby jsou letos 23. a 24. září.
Nejsou o vzdálených tématech. Je to o tom, kdo se bude starat o chodníky, školy, školky, zeleň, stromy,
seniory a všechny věci, které máte společné. Žádné marketingové fígle vám nepomůžou, práci vidíte
každý den. Proto jsou tak důležité.
Díky všem, kteří jste se i letos rozhodli kandidovat a vzít odpovědnost na sebe. A díky všem, kteří
k volbám přijdete.

Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje
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CO SE UDÁLO V NAŠÍ OBCI
1) Změna č. 2 Územního plánu Hostěnice
Zastupitelstvo obce Hostěnice vydalo Změnu č. 2 ÚP Hostěnice formou opatření
obecné povahy usnesením č. 38/2020 na zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice konaného dne 23. 6. 2022. Tato změna územního plánu nabyla účinnosti dne 14. 7. 2022
a nyní se postupuje podle úplného znění Územního plánu Hostěnic po změně č. 2 ÚP.
2) Oprava kanalizace Pod Kopečkem
Stavba byla dokončena v polovině srpna a dílo bylo předáno 22. 8. 2022 bez vad
a nedodělků. Následovat bude zpevnění komunikace.

3) Kabeláž veřejného osvětlení Zadní Kopanina
Stavba kabeláže a nových svítidel veřejného osvětlení v lokalitě Zadní Kopanina
byla dokončena a předána Obci. V nejbližší době bude stavba zkolaudována.
12
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4) ČOV
Proběhlo výběrové řízení na „Technologické úpravy ČOV Hostěnice – 0. etapa“.
Hodnotící komisí byla vybrána firma VHZ – DIS, spol. s r. o., Brno, IČ: 469 61 445 a byla
s ní uzavřena Smlouva o dílo za cenu 3 696 810 Kč bez DPH. Realizace by měla začít
co nejdříve.
5) Rozšíření kanalizační, vodovodní a plynovodní sítě
Proběhlo výběrové řízení na „Gregorka – rozšíření kanalizační, vodovodní
a plynovodní sítě“. Hodnotící komisí byla vybrána firma Montáže inženýrských
sítí, spol. s r. o., Protivanov, IČ: 43389554 a byla s ní uzavřena Smlouva o dílo za cenu
924 239,81 Kč bez DPH. Realizace by měla začít co nejdříve.
6) Oprava havarijního stavu kanalizace – Zbihova
Proběhlo výběrové řízení na „Hostěnice – Zbihova – oprava havarijního stavu
kanalizace k 1. rybníku“. Hodnotící komisí byla vybrána firma LUBOSED, s. r. o.,
Zbraslav, IČ: 022 89 555 a byla s ní uzavřena Smlouva o dílo za cenu 2 043 604,40 Kč
bez DPH. Stavba probíhá.
7) Finanční dar od Českomoravského cementu, a. s.
Byl nám schválen finanční dar od ČMC ve výši 100 000 Kč na kulturu, školství
a sport a částečně tím můžeme uhradit náklady spojené s Oslavami obce. Velmi
si této podpory vážíme a děkujeme za ni.
8) Rozšíření Z‑boxu
Firma Zásilkovna po dohodě s Obcí rozšířila
Z‑box vedle objektu samoobsluhy o jeden modul tak, aby se nestávalo občanům Hostěnic, že
není možné ukládat zásilky do Z‑boxu v Hostěnicích.
Za Obec Hostěnice Eva Karásková

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Obraz u kaple sv. Anny

U příležitosti svatoanenského průvodu obcí a mše u kaple sv. Anny, které proběhly
v neděli 24. 7. 2022 za krásného počasí, mi bylo potěšením představit přítomným
u kaple sv. Anny nově umístěný obraz.
Tento rok, s ročním zpožděním, slavíme krásné výročí obce, a to 650 let od první
písemné zmínky. Jako součást těchto oslav byl v blízkosti kaple umístěn obraz, který
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vzešel z rukou naší spoluobčanky, výtvarnice, paní Blanky Františky Menči. Dřevěný
rám pro obraz zhotovil pan Petr Šlof, taktéž z Hostěnic.
Jedná se o olejovou dřevokresbu s názvem „Ke slunci“. Tento obraz byl v devadesátých
letech minulého století vystaven v Karlových Varech na první výstavě paní Menči. Nově
dostal své důstojné místo u kaple sv. Anny a věřím, že svým nábojem, duchovním rozměrem a lehkým optimismem nás všechny nasměruje pokornou cestou „ke slunci“.
Nechť tento obraz přináší potěšení všem kolemjdoucím a poutníkům.
Eva Karásková, starostka

Termín odečtů vodoměrů

Odečty vodoměrů budou prováděny jako každý rok na začátku měsíce listopadu.
O přesném termínu budete včas informováni na internetových stránkách obce
Hostěnice a doručením oznámení o odečtech do vašich schránek. Cena vodného
a stočného je pro zúčtovací období 11/2021 až 11/2022:
Od 9. 11. 2021 do 31. 12. 2021:
Vodné 36,30 Kč včetně DPH 10% za 1 m3 (bez daně 33 Kč)
Stočné 37,40 Kč včetně DPH 10% za 1 m3 (bez daně 34 Kč)
Celková cena za vodné a stočné je 73,70 Kč včetně DPH 10%.
Od 1. 1. 2022 do 7. 11. 2022:
Vodné 39,60 Kč včetně DPH 10% za 1 m3 (bez daně 36 Kč)
Stočné 40,70 Kč včetně DPH 10% za 1 m3 (bez daně 37 Kč)
Celková cena za vodné a stočné je 80,30 Kč včetně DPH 10%.
14
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Cena vodného a stočného pro rok 2022 byla schválena na zasedání Zastupitelstva
obce Hostěnice dne 18. 11. 2021 usnesením č. 63/2021.
Žádáme občany o řádné zabezpečení šachet proti zamrznutí, aby se předešlo případným poruchám na vodovodních přípojkách. S ohledem na poměrně vysoký počet
poruch ve vodovodních šachtách, které byly zjištěny při odečtu vodoměrů v loňském
roce, tímto všechny vlastníky nemovitostí upozorňujeme, že je potřeba kontrolovat
v průběhu roku vodovodní šachty i domácí vybavení (např. bojlery, protékající záchody, úpravny vody apod.). Předejde se tak vysokým platbám za fakturovanou vodu.

Výpis usnesení ze zasedání ZO Hostěnice č. 4/2022 konaného dne 23. 6. 2022
Přijatá usnesení:

usnesení číslo 30/2022
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 4/2022 pana
Jana Dostála a pana Ing. et Ing. Jana Mikuláška, zapisovatelku zápisu paní Růženu
Debnárovou.
usnesení číslo 31/2022
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání č. 4/2022:
1. Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu zasedání)
2. Kontrola úkolů
		 2/3/2022 Studie návsi a víceúčelového objektu č. p. 159
3. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 5/2022
4. Příspěvek na provoz samoobsluhy na rok 2022
		 4.1. Veřejnoprávní smlouva číslo 5/2022
5.	Závěrečné účty dobrovolných svazků obcí – DSO Moravský kras, DSO Roketnice a DSO
Šlapanicko za rok 2021
6. Spolufinancování akce „Úprava hřbitova městyse Pozořice – přeložka VN“
7. Školné v PO MŠ Hostěnice od 1. 9. 2022
8. Změna č. 2 ÚP Hostěnice – Vydání změny
9. Informace občanům
10. Různé
usnesení číslo 32/2022
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěnice
číslo 5/2022. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 9 200 Kč, na straně výdajů navýšen o částku 9 200 Kč, financování 0 Kč. Rozpočtové opatření bylo schváleno
starostkou obce dne 5. 5. 2022 (příloha č. 3 zápisu číslo 4/2022).
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usnesení číslo 33/2022
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje dotaci - příspěvek na rok 2022, která bude
poskytnuta provozovateli samoobsluhy panu Mainu Zaudimu, XXXXXXX, XXXXXX,
IČ: 723 497 27, ve výši 24 000 Kč na provoz samoobsluhy v souladu s nájemní smlouvou ze dne 15. 12. 2012, článkem V.odst. 3) písm. d).
usnesení číslo 34/2022
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy číslo 5/2022
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hostěnice dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, ve výši 24 000 Kč
panu Mainu Zaudimu, XXXXXXX, XXXXXXX, IČ: 723 497 27, na provoz samoobsluhy
v roce 2022.
usnesení číslo 35/2022
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí závěrečný účet DSO Mikroregion Roketnice za rok 2021, závěrečný účet DSO Šlapanicko za rok 2021 a závěrečný účet Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras za rok 2021.
usnesení číslo 36/2022
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje záměr vyvolané investice „Pozořice, přeložka
VN, hřbitov“ z důvodu stavby „Úprava hřbitova městyse Pozořice“ a výši příspěvku
na tuto akci 151 600 Kč. (podíl 13,06 % z celkové částky).
usnesení číslo 37/2022
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí navýšení školkovného na 400 Kč,
s platností od 1. 9. 2022.
usnesení číslo 38/2022
I.	Zastupitelstvo obce Hostěnice konstatuje, že se seznámilo s návrhem Změny č. 2
územního plánu Hostěnice (viz příloha č. 4 zápisu č. 4/2022).
II.	Zastupitelstvo obce Hostěnice ověřilo, že návrh Změny č. 2 územního plánu Hostěnice není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje ve
znění aktualizací č. 1 a 2, s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění
její 1., 2., 3., 4. a 5. aktualizace, výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených
orgánů a se stanoviskem krajského úřadu Jihomoravského kraje, jak je prokázáno
v odůvodnění územního plánu.
III.	Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí Vyhodnocení výsledků veřejného
projednávání a návrh rozhodnutí o námitkách, návrh vyhodnocení připomínek
a stanovisek k návrhu Změny č. 2 územního plánu Hostěnice (viz příloha č. 5 zápisu
č. 4/2022).
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IV.	Zastupitelstvo obce Hostěnice vydává Změnu č. 2 územního plánu Hostěnice
ve znění přílohy č. 6 zápisu č. 4/2022, jehož součástí odůvodnění jsou rozhodnutí
o námitkách a vypořádání připomínek.
V.	Zastupitelstvo obce Hostěnice ukládá starostce obce zajistit, prostřednictvím
pořizovatele, zveřejnění vydaného opatření obecné povahy na úřední desce dle
ustanovení § 173 správního řádu a splnění činností konaných po vydání Změny
č. 2 územního plánu (zejména požadavků § 162, § 165 a § 168 stavebního zákona).

Volby do Zastupitelstev obcí se budou konat
ve dnech 23. a 24. září 2022
V obci Hostěnice bude probíhat hlasování v jednom volebním okrsku.
Sídlo volebního okrsku:

Obecní úřad Hostěnice
Hostěnice č. p. 57, 664 04 Mokrá
pátek 23. září 2022
sobota 24. září 2022

hlasování v době od 14.00 do 22.00 hodin
hlasování v době od 8.00 do 14.00 hodin

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství
ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
Volební místnost nemá bezbariérový přístup.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad, a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
O tento způsob hlasování můžete požádat v kanceláři Obecního úřadu Hostěnice,
nebo na tel.č. 544 250 763.
Růžena Debnárová
Za OÚ Hostěnice

Volby do Zastupitelstev obcí ve dnech 23. a 24. 9. 2022 - zásady hlasování

Každý volič hlasuje osobně. Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Do Zastupitelstva obce Hostěnice se bude volit
7 zastupitelů.
Volič může na hlasovacím lístku:
1)	udělat křížek v rámečku v záhlaví sloupce s názvem volební strany (hlas získá
prvních 7 kandidátů dané strany).
2)	udělat křížek v rámečku před jménem kandidáta, lze označit max. 7 kandidátů,
vybírat lze kandidáty ze všech volebních stran.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2022	

17

3)	udělat křížek v rámečku v záhlaví sloupce s názvem volební strany a dále křížkem
označit jednotlivé kandidáty jiných volebních stran, max. 7 křížků.
V případě, že volič použije pro hlasování variantu číslo 3, přednostně se započítají
hlasy pro jednotlivě označené kandidáty a u zakřížkované strany se dopočítají kandidáti do počtu volených zastupitelů - 7 kandidátů.
Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do úřední obálky, kterou obdržel od okrskové volební komise. Volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího
lístku vloží úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky. Voliči,
který se neodebral do tohoto prostoru, komise hlasování neumožní.
Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí NEVYDÁVAJÍ.

Prezentace kandidujících volebních stran, sdružení a fyzických
osob do Zastupitelstva obce Hostěnice pro období 2022-2026
Obec Hostěnice zde poskytuje prostor pro prezentaci jednotlivým kandidujícím
subjektům dle vylosovaných čísel.

Vylosované číslo 1
Hostěničtí patrioti – volební program

Jsme patrioti – máme rádi místo, kde žijeme a chceme se aktivně podílet na zlepšení
života v něm. Pro dosažení tohoto cíle jsme ochotni a schopni spolupracovat s kýmkoliv, netrpíme žádnými osobními záštěmi z minulosti. Chceme být v zastupitelstvu
sjednocujícím, aktivním, férovým a kompetentním faktorem. Za stěžejní body našeho volebního programu považujeme zajištění rozumného stavebního rozvoje
obce, vyvolání všeobecné diskuze o dalším způsobu provozování vodní infrastruktury obce, její zefektivnění, větší transparentnost řízení obce a podporu podnikatelů
a spolků v obci.
Výstavba v obci
Budeme prosazovat důsledné dodržování platného územního plánu s tím, že další
výstavba by se měla prioritně realizovat v prolukách stávajících ulic, nikoliv na nových
plochách a bude striktně v souladu s limitovanou infrastrukturou, zejména omezenými zdroji pitné vody. Zasadíme se o dodržování platné stavební legislativy a detailní
posouzení každého požadavku na změnu územního plánu. V tomto ohledu považujeme za nezbytné obnovení existence kompetentní stavební komise.
Odpady
Dle platné legislativy bude nutno v roce 2030 recyklovat 60% komunálních odpadů
a navíc bude k tomuto datu zakázáno skládkování využitelných odpadů. Znamená
to, že zvýšená efektivita třídění v důsledku povede k úsporám finančních prostředků
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obce. Bude nutno zvýšit frekvenci odvozu žlutých popelnic na plast a dodat do každé
domácnosti popelnici na papír, postupně i na sklo, případně i bioodpad.
Transparentnost
Prosazujeme maximální transparentnost jednání zastupitelstva obce, která bude spočívat v tom, že veškerá jednání zastupitelstva obce budou výhradně veřejná. Tímto
krokem chceme zvýšit zapojení občanů do záležitostí obce.
Ochrana přírody, provozování vodní infrastruktury
Zasadíme se o realizaci podpůrných opatření pro zadržování vody v krajině (tůně,
revitalizace toku Hostěnického potoka). Navrhneme jednání s Českomoravským cementem ve věci dalšího postupu těžby v okolí obce. Navrhneme důsledná a vymahatelná opatření na ochranu vodních zdrojů v obci, které jsou zasaženy kontaminací ze
zemědělské činnosti. Vyvoláme veřejnou diskuzi o způsobu provozování vodní infrastruktury v obci s vyhodnocením možností jejího zefektivnění.
Spolupráce spolků v obci, využívání zázemí sportovního areálu
Pokusíme se zefektivnit a zkoordinovat spolupráci všech spolků v obci tak, aby si vzájemně nekonkurovaly při pořádání akcí pro občany. Zázemí sportoviště by mělo být
přístupné pro všechny spolky v obci. Prosadíme revizi provozního řádu víceúčelového hřiště včetně jeho zázemí tak, aby všechny jeho části byly využívány zejména ke
sportovním účelům. Současně budeme iniciovat diskuzi o nápravě stavu části hřiště
a o příslušných kompetencích a odpovědnosti.
Plán krizového řízení obce
Díky závažným klimatickým i konfliktním válečným jevům musí být obec připravena
reagovat na potenciální krizové události. Prosadíme zpracování krizového plánu, kde
budou přesně stanoveny kompetence jednotlivých složek obce pro případ záchranných prací, budou stanoveny lokality pro krizové ubytování (potenciálně podkrovní
prostory MŠ a obecního úřadu) atd. Současně se pokusíme navrhnout způsoby pomoci sociálně nejslabším spoluobčanům v období vzrůstajících cen energií.
Vzájemná podpora obce, občanů a podnikatelů
Pro příjmy obce jsou důležitým faktorem daně z příjmu fyzických a právnických osob.
Pokusíme se vytvořit motivační faktory pro občany a firmy bydlící v obci, ale s externím trvalým bydlištěm nebo adresou firmy tak, aby převedli místo bydliště, příp. sídlo
firmy do obce.
Investice a dopravní opatření v obci
Pokusíme se prosadit vybudování nových zpevněných komunikací za hostincem
U Stupárků, k rodinným domům ve směru ke kapli Sv. Anny a k rodinným domům
ve směru k rybníkům pod Zbihovem. Pokusíme se najít vhodné plochy pro parkování
motorových vozidel a navrhneme intenzívnější údržbu a péči o infrastrukturu obce
(kanalizační vpusti atd.) a o zeleň v obci včetně chatové oblasti Na pastviskách. Navrhneme a s příslušnými orgány projednáme technická opatření (např. ostrůvek osetý
zelení, který nemá vliv na plynulost provozu) pro snížení rychlosti při vjezdu do obce,
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zejména ve směru od Pozořic, kde nemá instalovaný radar dostatečný efekt. Pokusíme se rovněž navrhnout úspory energie v obci (výměna veřejného osvětlení) a zahájit
první kroky k energetické nezávislosti objektů v majetku obce (instalace solárních panelů na budovy obecního úřadu, obchodu a zázemí víceúčelového hřiště).
Naši kandidáti
Mgr. Radim Kloza
Radim je hydrogeolog s třicetiletou praxí a jeho náplní práce je řízení a vyhodnocování projektů likvidace znečištění podzemní vody a horninového prostředí v rozsahu
od dílčích lokálních zakázek až po komplexní dlouhodobé sanace rozsáhlých ekologických zátěží v průmyslových areálech. V Hostěnicích žije s krátkou přetržkou od narození a má dvě děti. Mezi jeho koníčky patří například rocková hudba nebo rekreační
basketbal, v případě zvolení do zastupitelstva by se chtěl věnovat veškeré problematice související s vodou, odpady, výstavbou a ochranou životního prostředí.
Vlastislav Polák
Vlasta soukromě podniká a jeho náplní práce je údržba zeleně včetně zajištění rizikového kácení a prodej palivového dříví. V Hostěnicích žije od narození a mezi jeho
koníčky patří chov domácích zvířat, kynologie, práce se dřevem a příroda všeobecně.
Pokud bude zvolen do zastupitelstva, rád by se podílel na zdokonalení údržby zeleně
a veškeré infrastruktury v obci.
Vlastimil Radkovič
Druhý Vlasta je pekař se specializací na pečení chleba. Pochází z Bukovinky, do Hostěnic se přistěhoval před 14 lety z důvodu atraktivního okolí obce. Má dvě děti a jeho
hlavními koníčky jsou cyklistika a pobyt v přírodě. V zastupitelstvu by se chtěl podílet
na řešení dílčích potřeb občanů obce – parkovací místa, podpora podnikání atd.
Božena Ferrari
Paní Božena je soukromá krejčová, nyní v důchodu. Do Hostěnic se přistěhovala před
osmi lety, má dvě děti a tři vnoučata. Jejími koníčky jsou divadlo, koncerty a práce
na zahrádce. V současné době studuje na univerzitě třetího věku. Pokud bude zvolena do zastupitelstva, ráda by se věnovala sociální problematice, provozu mateřské
školky a problematice dostupnosti zdravotní péče.
V sobotu 17. 9. 2022 od 16.00 srdečně zveme občany obce ke stánku u víceúčelového hřiště na předvolební Patriotský guláš, kde budou osobně přítomni
všichni naši kandidáti a můžete s nimi diskutovat náš volební program i problematiku dění v obci. Prosíme všechny hlavně o účast ve volbách. Pokud v nich
dáte hlas našim kandidátům, předem děkujeme.
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Vylosované číslo 2
Spolek Přátel sportu Hostěnice
Vážení spoluobčané,
rozhodli jsme se opět sestavit kandidátku, protože se chceme zapojit do komunální
politiky a rozhodovacích procesů v obci. Chceme tak navázat na naši účast v zastupitelstvu obce v minulém volebním období. Jednou z našich priorit je zachování venkovského rázu naší obce, dbát na její vzhled a podpořit spolkovou činnost.
A co navíc chceme do vedení obce přinést?
Zastupitele, kteří již po generace v obci žijí, znají místní poměry a chtějí navazovat
na tradice v obci.
Více jako zastupitelstvo komunikovat s lidmi a spolu s nimi rozebírat a konzultovat
záměry Obce. Zejména na veřejných zasedáních zastupitelstva.
Opět zřídit stavební komisi, která bude odborně posuzovat stavby v obci.
Zapojit školku a vedení školky do veřejného dění v obci. Zabývat se situací v MŠ a potřebami rodičů.
Dobudovat sportovního areálu obce o pumptrack. Být nápomocni úsilí místního
skautského oddílu vybudovat jejich stálou základnu.
Posílit počet technických pracovníků obce.
Naplnit přání občanů a jejich rodin o místě posledního odpočinku v rodné obci. Řešit
umístění a vybudování urnového háje.
Naši kandidáti:
1. Ing. arch. Jiří Marek, 48 let – architekt, pedagog
2. Ing. et.Ing. Jan Mikulášek, 39 let – manažer, specialista v dopravní firmě
3. Jiří Hájek, 33 let – dispečer dopravy
4. Jan Skřivánek, 39 let – rozpočtář
5. Václav Novotný, 47 let – dispečer dopravy
6. Václav Veselý, 47 let – realitní makléř
7. MVDr. Ján Matiašovic, PhD., 49 let – vědecký pracovník
8. Ing. Dalibor Veselý, 48 let – systémový inženýr
9. Bc. Filip Gale, 35 let - strojírenský technolog, cenař
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Vylosované číslo 3
Hostěnice 2022
ZÁLEŽÍ NÁM NA MÍSTĚ, KDE ŽIJEME
Chceme navázat na dlouhodobou práci předchozích zastupitelstev, ve kterých
jsme působili ve vedení obce. Věříme, že dobře hájíme zájmy občanů a jdeme
správným směrem.
Jsme tým lidí, kteří chtějí spolupracovat na dalším rozvoji obce:
1) Mgr. Eva Karásková – socioložka, nyní starostka obce
2) Mgr. Bedřich Horný – finanční ředitel
3) Ing. Radim Machula – ředitel ve stavební firmě
4) Ing. Hana Polanská – účetní
5) Ing. Viktor Unger – statik
6) Ing. Bc. Jiří Soják – stavbyvedoucí
7) MUDr. Zuzana Ryšavá – lékařka
Z čeho máme radost, že se povedlo: oprava kaple sv. Anny, celková rekonstrukce
objektu mateřské školy a jejího okolí, oprava zvoničky, postupná revitalizace Občanského centra a jeho okolí, několikaleté investice do technologie a údržby čistírny
odpadních vod, vybudování 3 vrtů pitné vody a zásobovacího vodovodního řadu,
podpora místní samoobsluhy, opravy komunikací (Záhumenková, Kopanina, Zadní
Kopanina, Zbihova, Pod Kopečkem), stavba chodníku směr Pozořice, postupná oprava chodníku u hlavní silnice, rozšíření kanalizace (Kopeček, Kandia, Zadní Kopanina,
Pod Kopečkem), doplnění sportoviště o tenisový a nohejbalový kurt a kabiny, oprava
propustku na Hostěnickém potoce za hřištěm, zavedení žlutých popelnic a kompostérů k rodinným domům, postupná náhrada svítidel veřejného osvětlení úspornými
světelnými zdroji (cca 90%), rozšíření technického vybavení obce (stroje Vari, Stiga,
štěpkovač, vozidlo), plánovaný mokřad před Hostěnickým propadáním.
To vše při snižujícím se zadlužení obce bez zastavování majetku obce věřitelům.
DLOUHODOBÝ PLÁN ROZVOJE OBCE
1) Venkovský ráz obce považujeme za důležitý. Chceme k němu přihlížet při všech rozhodnutích s dlouhodobým přesahem. Nejsme pro budování dalších „satelitních“ ulic.
2) Pozvolný regulovaný rozvoj obce považujeme za přirozený a z dlouhodobého hlediska za jediný možný udržitelný.
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3) Za investiční prioritu v příštím volebním období považujeme pokračování v opravách
místních komunikací a chodníků. Budeme pokračovat v započatých úpravách ČOV.
4) Nadále budeme zajišťovat dostupné zdroje pitné vody.
5) Budeme hledat zdroje k realizaci rekonstrukce návsi a objektu samoobsluhy tak,
aby se náves stala příjemným místem společného setkávání.
ŽIVOT V OBCI
1) Chceme podporovat činnost místních spolků a sdružení. Ochotu udělat něco pro
druhé považujeme za základ dobře fungující vesnice.
2) Budeme hledat další způsoby, jak přesvědčit občany k šetrnému chování vůči přírodním zdrojům, životnímu prostředí a svému okolí.
3) Hodláme pokračovat ve sdílení informací s občany a budeme hledat další způsoby
transparentní komunikace s občany.
4) Budeme i nadále prohlubovat spolupráci s ostatními obcemi mikroregionu na společných projektech. Cenné zkušenosti získané touto spoluprací umožňují realizovat
zajímavé projekty i v naší obci.
5) Považujeme za potřebné zajišťovat drobné výpomoci potřebným spoluobčanům.
Potřebným občanům a seniorům zachováme stávající formy pomoci (např. příspěvky
na obědy pro seniory, sociální poradenství) a budeme se zabývat jejich rozšířením.
6) Neopustili jsme myšlenku Domova s pečovatelskou službou nebo komunitního bydlení pro seniory, jen neevidujeme prozatím dostatečný zájem místních občanů.
Proto bychom byli spíše pro podporu terénních služeb tak, aby senioři mohli zůstat
co nejdéle ve svých domovech.
7) V případě zájmu podpoříme vybudování kolumbária.
8) Veřejný prostor u sportovišť na Pastviskách chceme řešit jako ucelené území.
EKONOMIKA
1) I nadále budeme zodpovědně a efektivně hospodařit s prostředky obce a účelně
nakládat s obecním majetkem.
2) Výdaje chceme udržet na rozumné úrovni, nechceme jen hledat úspory, ale také
zajistit občanům kvalitní služby.
3) Nepolevíme ve vyhledávání dotačních příležitostí a jejich využití ku prospěchu občanů naší obce.
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Vylosované číslo 4

Seznam kandidátů:

1. Ivana Kazdová
2. Ing. Václav Čapka
3. Ing. Martin Šotnar, Ph.D.
4. Mgr. Kristýna Pilch
5. Ing. Petr Šotnar
6. Roman Patočka

Kandidáti za KDU-ČSL

pro Komunální volby v Hostěnicích
23. a 24. září 2022

„Spolehliví v těžké době“
„Chceme být spolehliví v těžké době, chceme, aby v nás měli lidé jistotu, že se postavíme
za jejich problémy, ať už se jedná o dopravu, zdravotnictví nebo o vzdělávání dětí.“
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Volební program KDU ČSL ke Komunálním volbám v Hostěnicích
Vize a směřování obce
Chceme navázat na to dobré, co se v minulosti v obci podařilo a dobrou praxi promítnout
do budoucnosti. Proto budeme usilovat o dosažení široké shody.
Naším cílem jsou Hostěnice, kde se budou všichni občané cítit opravdu doma.
Ekonomika a správa obce
• Transparentní zadávání veřejných zakázek
• Efektivní a ekonomicky hospodárný chod obce
• Přispívat na činnost mládeže a sportovním organizacím, charitě, církvím
• Zachovat provoz obecního vodovodu a kanalizace i nadále pod správou obce.
A s tím spojenou rekonstrukci čističky odpadních vod
• Podpora rozšiřování služeb pro občany (kadeřnice, masáže, pedikúra, 1x týdně lékař, a jiné.)
Lepší komunikace s občany
• Širší zapojení občanů do rozhodování o investicích obce, např. i pomocí referenda
• Obecní FB stránky
• Jednání zastupitelstva chceme přenášet on-line
Rodinná politika
• Snížení poplatku za svoz odpadů pro děti do 15 let a seniory nad 70 let
• Zajistit předškolní vzdělávání všem dětem od tří let v obci, např. i podporou vzniku soukromé
školky
• Podpora spolků pro volnočasové aktivity dětí a mládeže
• Zpracování studie domova pro seniory rodinného typu
• Podpora sociálních služeb a pomoc v hmotné nouzi
Rozvoj komunitního života
• Chceme podpořit všechny zájmové spolky, které povedou k lepšímu soužití všech skupin obyvatel
• Chceme sjednocovat, hledat to, co nás spojuje
Sport v obci
• Podpora rozvoje sportovních aktivit všech věkových skupin obyvatel
• Pravidelnou údržbu stávajícího vybavení sportovišť a rádi bychom vytvořili i nové příležitosti pro
sportování
Infrastruktura
• Chceme zvýšit bezpečnost a komfort chodců v obci rozšířením stávajícího měření rychlosti
na další místa. Zamezit parkování na plochách určených pro chodce
• Udržovat pořádek v obci a dbát na bezbariérové trasy v obci
• Nadále zajistit a podporovat provoz místní samoobsluhy a Občanského centra
• Zamezit rozšiřování zástavby v obci mimo již schválené plochy pro bydlení v územním plánu pro
developerské projekty
• Parkovací plochy pro občany Hostěnic
• Dokončit rozvod optického kabelu
• Dokončení oprav místních komunikací a efektivní údržba
Zeleň a ekologie
• Motivace k třídění odpadů a hospodaření s vodou
• Ekologická likvidace BIO odpadu během celého roku
• Podpora výsadby a obnovy veřejné zeleně v obci
„ Nikdy nepochybujte o tom, že by malá skupina přemýšlivých a odhodlaných lidí mohla změnit svět.
Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.“
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřejeme jubilantům
Jubilanti 2022
Září
Jan Pichert
75let
		
Říjen
Josef Šeba
90let
Milana Kučerová
75let
		 Listopad
Kamil Horodyski
70let
Marie Jakubcová 75let

úmrtí 2022
Červen
Marcela Krystmanová
Červenec
Věra Švábenská
narození 2022

Srpen
Matěj Polák
Růžena Debnárová
za ohlašovnu evidence obyvatel

ŠKOLSTVÍ
MATEŘSKÁ ŠKOLA HOSTĚNICE
Dne 1. 9. 2022 jsme v MŠ opět přivítali stávající a nově příchozí děti, na které čekalo
spousta překvapení a zážitků. Stručně si shrneme posledních pár týdnů minulého
školního roku. Na začátku června jsme s dětmi oslavili Den dětí zábavným programem na zahrádce MŠ, děti plnily pohybové a rozumové úkoly a na konci programu
je čekala sladká odměna. V dalším týdnu jsme s dětmi navštívili Dům přírody Moravského krasu, kde pro nás měli připravený naučný program Putování za kapkou vody.
Během června předškolní děti navštívily základní školu v Pozořicích a v Mokré-Horákově, kde si prohlédly budovy škol, třídy, chod vyučovací hodiny a zkusily si pár úkolů
pro prvňáčky. 17. června děti vystoupily na 650. výročí založení obce Hostěnice, měly
připravené vystoupení složené z básniček a písniček.
Koncem měsíce proběhlo každoroční pasování předškoláků na školáky. Paní ředitelka děti opasovala „školkovým mečem“ a děti dostaly drobné dárky spolu s knihou
pro školáka s věnováním od paní učitelek. Slunný den jsme si užili společně s dětmi
i rodiči. Rodiče donesli spoustu občerstvení v podobě ovoce, dortíků, koláčů, slaných
dobrot. Program jsme zakončili opékáním špekáčků u ohniště na zahrádce MŠ.
V prázdninovém provozu si děti užívaly sluníčka, lesa a posledních chvil školního
roku 2021/22. Dětem, které nastoupily do ZŠ přejeme hodně štěstí v první třídě a těšíme se, že se na nás někdy přijdou podívat. 😊
Na školní rok 2022/23 máme již naplánováno spoustu zajímavých akcí, počínaje
prvním divadlem 12. 10. v 10:00, které nám představí divadlo Paravánek. Bude se hrát
pohádka Malý špalíček pohádek. Čeká nás také návštěva knihovny v Mokré a několik
dalších divadelních představení.
Za kolektiv školky Linda Loulová
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Ohlédnutí za zážitky v MŠ před prázdninami

SPOLEK KAVYL
Nový školní rok na pozořické hájence

Za námi je léto plné táborů a my jsme si to v přírodě s dětmi moc užili. Věříme,
že i děti byly spokojené a z táborových dobrodružství si odnesly spoustu zážitků
a nové kamarády.
My už se pilně chystáme na start nového školního roku – vylepšujeme zázemí,
rozvíjíme naše plány.
Rádi bychom vás pozvali na aktivity, které zahajujeme ve školním roce.
Od 1. září jsme přivítali staré i nové kamarády v Pozořicích v Lesním klubu Jezerka
a LMŠ Stromík, v Líšni pak v LMŠ Mariánka. Je‑li vašemu srdci blízké vzdělávání v přírodě
s respektujícím přístupem, máme ještě pár volných míst v klubu Jezerka na pozořické
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2022	
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hájence. Děti se můžou těšit také na pravidelné setkávání s koníky nebo kroužek
bubnování. Podrobné informace najdete na www.lesnikavyl.cz/lesniskolky/jezerka,
koordinátorku můžete kontaktovat na jezerka@lesnikavyl.cz.
Až se v září všichni trochu rozkoukáme, přizveme naše nejmenší s doprovodem
rodičů či prarodičů na oblíbené kroužky Zvoneček v Líšni a Výletníček v Pozořicích.
Jsou‑li mezi vámi, či vašimi kamarády paní učitelky z MŠ a 1. stupně ZŠ, máme pro
ně připravené pestré výukové programy o přírodě na pozořické hájence nebo naši
lektoři přijedou za dětmi do škol. V rukávu máme i další vzdělávací a společenské
akce a pevně doufáme, že se do nich budeme moci pustit bez omezení setkávání.
Sledujte facebook spolku Kavyl a určitě vám nic neunikne!
Přejeme klidný start do nového školního roku a těšíme se na hájence na viděnou!
Michaela Žižková, spolek Kavyl z.s.

ZŠ MOKRÁ-HORÁKOV
Letos to bude „havaj“

Takto zní heslo, pod kterým chceme vést nastávající školní rok. Jak už to bývá,
prázdniny utekly rychleji než ta příslovečná voda a my se 1. září setkali před budovou
školy, abychom přivítali nový školní rok. Podle doplňků a oblečení řady přítomných
bylo možné tušit veselou a uvolněnou atmosféru, onu „havaj“, kterou, věříme, udržíme po celých deset měsíců.
28
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Na prvňáčky čekali jejich andělé, kteří by jim měli zpříjemňovat velkou životní
změnu, dodat jim odvahu, provázet je nejen peripetiemi školní docházky, ale také
různými mimoškolními akcemi. Všechny přítomné přivítal pan ředitel.
Společně jsme si zatančili, mohli se nechat vyfotografovat v tematickém fotokoutku, dát si drink v „havajském baru“ a z použitých kelímků společně postavit pyramidu. Jak je u nás zvykem, názor žáků nás zajímá, a tak mohl každý (opět použitým)
brčkem hlasovat, jak ten nadcházející školní rok vidí, protože i na Havaji mohou být
skryta různá úskalí. Největší optimisté zvolili sklenici „Překonám to levou zadní“,
ti méně sebevědomí si vybrali „Bude to fuška, ale zvládnu to“ a někteří zase „Bojím se,
že budu potřebovat záchranný kruh“. Ale i ti to určitě zvládnout, protože pomocníků
je plná škola. Tak pojďme na to, vždyť to bude HAVAJ!
Za všechny pedagogy Jarmila Hořavová
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2022	
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Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ
Činnost klubu seniorů za rok 2022

To, jak jsme prožili rok 2022 a co všechno jsme podnikali s Klubem seniorů se můžete dozvědět níže.
Rok 2022 jsme zahájili v únoru vycházkou k JELENICI a 25. února byla odpolední
zábava se skupinou Melodie v sále restaurace U Stupárků. Tato zábava byla uspořádána ku příležitosti Pochovávání BASY a v průběhu večera se nám ji opravdu podařilo pochovat.
V březnu k svátku MDŽ se uskutečnilo posezení v Občanském centru.
V dubnu jsme jako každý rok zašli na zelené pivo a naladili se tak na Velikonoční svátky.
V květnu jsme pořádali májovou veselici se skupinou Melodie, kde nám ale chyběli kamarádi – senioři z Mokré.
27. května bylo první opékání ve starém lomu, na které se vždy už od prvních
hezkých dnů v roce, těšíme. V červnu se opékání pro nepřízeň počasí nekonalo, ale
nahradili jsme ho posezením v občanském centru (24. 6.), kde se hodnotila dosavadní činnost Klubu a plánovali jsme akce na II. pololetí.
17. 6.–18. 6. , kdy proběhly oslavy výročí 650 let založení obce, se senioři zúčastnili většiny akcí v hojném počtu.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem pracovníkům obecního úřadu
a všem, kteří se na organizaci oslav podíleli, protože všem, zejména rodákům, připravili krásné pohodové chvíle.
Plán akcí
září – opékání ve starém lomu (podle počasí) - posezení v občanském centru
říjen – v pátek 21. 10. – k tanci i poslechu bude hrát v sále restaurace U Stupárků
MELODIE od 17 hodin. Všichni jste srdečně zváni.
V prosinci bude zábava na Mikuláše – hrát bude Melodie, v sále restaurace U Stupárků (termín bude upřesněn) a poslední den v roce, SILVESTR, oslavíme v Občanském
centru dle domluvy.
Výbor Klubu seniorů

Mše u kaple sv. Anny

Stejně jako v loňském roce začal svatoanenský průvod na Kopečku s muzikou.
U zvoničky čekala soška Sv. Anny a dále ji nesli až ke kapličce v průvodu. Před samotnou mší promluvila paní starostka a poděkovala za dar autorce obrazu, který
je nově umístěn pod širým nebem u kapličky Sv. Anny. Mši letos necelebroval páter
Pavel Lacina, což nás trochu mrzelo, ale sešlo se docela dost návštěvníků a atmosféra byla velmi příjemná.
Soubor Hostěnických Boubelek zpíval s muzikanty po dobu průvodu i při samotné mši.
Nakonec jsme se s děvčaty sešly a pobesedovaly v místním hostinci U Stupárků
u osvěžující zmrzliny.
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Je to chvályhodné, že naše obec udržuje tradice a můžeme se občas ponořit
a zavzpomínat na život obce v době našich předků. Svatoanenský průvod a mše
pod širým nebem k nim jistě patří.
Za Hostěnické Boubelky Mirka Šotnarová

Spolek Hosten

Kroužek hry na flétnu
I v novém školním roce se děti od pěti let budou moci učit hrát na flétnu. Setkávat se
budeme každé pondělí v RC Broučci. Zájemci se mohou nahlásit buď osobně v pondělí
19. 9. v době od 17:00 do 17:30 v RC, nebo telefonicky na čísle: 728630042. Časy jednotlivých skupin doladíme společně při „zápisu“. Poprvé se sejdeme na hraní 26. 9.
Kateřina Halouzková

Co se událo ve skautském oddíle Svišti

Náš skautský oddíl Svišti Hostěnice zakončil školní rok tvrdým táborovým tréninkem, který se uskutečnil od 17. 6. do 19. 6. za účelem připravit nás na tábor. Zkusili
jsme si tam vše, co bychom mohli využít či potřebovat na táboře, aby nás tam nic
nepřekvapilo a všechno jsme zvládli levou zadní. Táborem jsme zároveň zahájili
naše dlouho očekávané prázdniny. Tábor ve Velkém Tresném se konal od 1. 7. do 15. 7.
pro mladší (světlušky a vlčata) a do 22. 7. pro starší (skauty).
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Letošní tábor byl na téma Japonsko. Vyzkoušeli jsme si spoustu tradičních japonských věcí a odnesli si spoustu nových dovedností. Vedoucí měli s sebou i spoustu
kostýmů a převleků, díky kterým, jsme se mohli vžít do děje. I počasí nám v rámci
možností tento rok vyšlo. Kromě pár dní strávených v holínkách jsme si užívali sluníčka. Myslím si, že jsme si tábor všichni parádně užili. A i když tento rok byl skvělý,
tak doufám, že následující rok bude ještě lepší.
Valérie Belková (Imave)

Párové hody Hostěnice 2022

Párové hody v Hostěnicích proběhly tento rok v sobotu 13. 8. 2022. V pátek 12. 8.
se od brzkého rána na návsi stavěla mája s pomocí sdružení dobrovolných hasičů,
kteří s námi každoročně hody pořádají.
Hodovou atmosféru jsme započali již týden před hody, kdy v sobotu proběhlo žádání stárků o stárku, v neděli zvaní občanů Hostěnic roznášením pozvánek s rozmarýny.
Ve středu proběhlo kácení břízek, které se následně nazdobené roznášely po bydlištích
stárek. Páteční den byl v režii stárků, kdy se úspěšně postavila nazdobená mája.
Letos hodovou chasu tvořilo 11 párů, což je oproti loňským rokům značný nárůst
zájmu. Jsme rádi, že mezi nás zavítala mladá krev a doufáme, že jsou to právě ti, kteří
hody dále udrží a předají tuhle tradici zase mladší generaci. I přesto, že předpověď
slibovala déšť, nestalo se tak a počasí vyšlo ideálně na hodový den. Secvičeným nástupem a klasickým předáním hodového práva jsme započali sobotní slávu a po věnovaném tanci hlavního stárka s paní starostkou jsme vyšli k průvodu obcí.
V průvodu obcí nás doprovázela již druhým rokem dechová kapela Šohajé spolu
s místními, kteří nás přišli podpořit. V průvodu se o občerstvení starali sklepníci
a sklepnice, kteří mimo hodové víno rozdávali i své úsměvy! V průběhu jsme tradičně
zastavovali u domu každé stárky, kde jsme zpívali folklórní písně a tancovali. Průvod
obcí jsme zakončili kolem páté hodiny večer na návsi a jak se sluší a patří pozvali muzikanty domů na večeři.
Večerní zábava vypukla v 20:00 opět secvičeným nástupem stárků a poděkováním všem, kteří se na letošních párových hodech podíleli. Následně pokračovala
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volná zábava za doprovodu kapely či zpěvu stárků v kolečku. Kolem půlnoci proběhlo tradiční vynášení stárek a stárků na bar. Dobrovolníky, kteří se s námi tahali
na ramenou, jsme odměnili láhví hodového vína. Zbytek večera se zpívalo a tancovalo, dokud neutichla hudba a neodešli poslední lidé.
Jménem hostěnických stárků a stárek bych chtěla poděkovat všem, kteří se jakkoliv
podíleli na organizaci letošních párových hodů. Obzvláště paní starostce Evě Karáskové,
SDH Hostěnice za spoluorganizaci, všem, kteří přispěli do bohaté tomboly, a hlavně
bych ráda vyjádřila vděk všem stárkům, sklepníkům, sklepnicím a rodičům stárek
za ochotu, laskavost a péči jak v průběhu příprav, tak i v hodový den.
Doufáme, že se vám tato kulturní akce také líbila a budeme se těšit na příští párové
hody v Hostěnicích!
Za hostěnické stárky
Lenka Novotná

HISTORIE
Jak se rozrůstala naše obec

Zcela nedávno jsme slavili rok odložené 650. výročí od první písemné zmínky o Hostěnicích. Při takovém významném jubileu se vybaví otázka, kolik generací tady vyrůstalo
a prožilo své osudy. Lidé zde prožili životy plné dřiny, zápasili s nemocemi, nepřízní počasí, umírali při epidemiích, při častých požárech přicházeli o střechu nad hlavou, prožili první světovou válku, do níž bylo odvedeno 131 místních mužů, a bohužel 22 z nich
se už domů nevrátilo, prožili i druhou světovou válku. Ne vždy bylo lidem vesele, a přesto
tady zůstávali a přes všechny útrapy si dovedli najít čas na odpočinek a zábavu.
V Urbáři pozořického panství z r. 1587 je uvedeno v Hostěnicích pouhých 9 osedlých. V soupisu obyvatel z r. 1675 je uvedeno rovněž 9 osedlých, z toho je 8 domkařů
a jeden má 1/8 lánu polí. Je zřejmé, že polí tady v té době bylo málo. V seznamu
osedlých z r. 1775 je uvedeno už u jmen i číslo domu a je zde 30 domů a přibývá
polí. Uvádí se už 8 čtvrtlániků, jeden půlčtvrtlánik, 17 domkařů a samota – myslivna.
Počty obyvatel Hostěnic pak postupně rostou:
r. 1869… 435
r. 1930… 598
r. 1991… 457
r. 1880… 510
r. 1950… 539
r. 2001… 450
r. 1890… 534
r. 1961… 590
r. 2011… 644
r. 1910… 657
r. 1970… 534
r. 2022… 810
r. 1921… 596
r. 1980… 510
V jubilejním roce 2021 je v Hostěnicích vykázáno 277 domů a 808 obyvatel.
V r. 1921 tedy před 100 lety popsal ve Vlastivědě Moravské slavkovský farář Ličman
Hostěnice následovně:
„Obec je 13 km SZ od Slavkova. Katastr je 19,99 km2, z obou stran okresní silnice
z Pozořic do Ochoze. Leží v dolíku na pravém břehu potoka Hostěnického, jenž vyvěrá
z několika pramenů pod Kalečníkem a za osadou „u vápenek“ se propadá do země.
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Domky stojí průčelím do ulice, místy nesouvisle od sebe, před některými jsou zahrádky a u č. 19 žundr. Hostěnice mívaly 40/64 lánu (48 m polí). Ještě r. 1675 tu byli
4 domkaři s poli a 5 bez polí. Roku 1790 38 domů, 250 obyvatel, r. 1900 102 domů
a 560 obyvatel, českých katolíků až na 1 novokřtěnce.
Ve 14 stol. patřily Hostěnice pánům z Vildenberka, kteří hrad s příslušenstvím,
mezi jiným i ves Hostěnice, prodali r. 1371 markraběti Janovi. Od té doby není o nich
písemné zmínky, až teprve r. 1604 se vyskytují mezi osadami panství pozorského.
Domkaři nyní mají pronajato 19,93 ha panských polí. Na panském pozemku u pronajatého kamenného lomu je 5 vápenek (před 20 lety jich bylo 22). Z jednoho palu
(asi 12 q vápna) platí se 1 K nájemného.
V obci jsou dvě staré hájovny, na západním konci nová myslivna z r. 1889 a ½ km východně od obce nová hájovna z r. 1908.
Asi ¼ hod. SZ od obce na kopci Hádek je zřícenina kaple sv. Anny, jež byla vystavěna v r. 1748, vybídnutím pozorského faráře Jos. Leflera a opravena 1802. Místo bývalé
střechy v podobě zvonovité báně, je nyní pokryta travou a nízkými smrčky. Na stěnách
4 výklenků bylo do nedávna ještě znáti neumělé malby svatých.
Uprostřed obce je zděná zvonice.
Hostěnice jsou přifařeny do Pozořic a byly sem též do r. 1858 přiškoleny. Toho roku
byla zřízena exkurendní škola v pronajatém domku č. 57, jejž obec koupila r. 1869
za 640 zl. a přestavěla na jednotřídní školní budovu. Teprve r. 1872 stala se škola samostatnou. Nynější školní budova č. 95 byla postavena za 30 000 K roku 1899, kdy
byla rozšířena na dvoutřídní. Ze správců školy déle působili: Frant. Kruttak (1861-1878),
založil pamětní knihu a knihovnu školní. Nynější Ant. Šťastný je správcem od r. 1888.
Obecní majetek: r. 1775 - hostinec, pastouška, nyní - stará a nová škola a pastouška.
Obec spravoval do r. 1919 starosta, 3 radní a 14 výborů.
V katastru obce je 91,32 ha polí, 88,48 ha luk, 5,3 ha zahrad a 1790,47 ha lesa.
Trati polní: Pod vápenicemi, Mordovny, Kopaniny, Nová pole.
Trati luční: Napajedla, Kosovská, Zbihov, Pod Kalečníkem, Říčky.
Trati lesní: Knězova seč, Pacholčí, Pařeznice, Fontánka, Napajedla, Roviny, Malinová,
Vyšová, Dlouhý vrch, Zběhova, Kamenný kopeček, U Havlíčka, U milířů, Anenské údolí.
Kopečky v lese: Baba, Hádek, Dlouhý vrch, Rechtora, Vyšová, Skalka, Na Galašině.
Triangulační bod 507 m na kopci u Bučkovy boudy.
Hostěničtí se živí pracemi v lese, v kamenných lomech a továrnách brněnských.
Spolky: hasičský 1906, Sokol 1910, Potravní 1912.
Poštou patří obec do Pozořic.
Přes 100 let drží domy rodiny: Bajerova č. 16, Kousalova č. 25, Řičánkova č. 2 a č. 8
a č. 13, Šedých č. 5, Šlezingrova č. 11 a Šlofova č. 1.
Obec utrpěla cholerou r. 1849 (+ 19), r. 1866 (+ 41), krupobitím 1878, 1912, ohněm
r. 1898 (11 domů).
Samoty: 2 km od obce 2 hájovny pod Hádkem a 8 km na sever Lhotky (myslivna,
hájovna a hospůdka).“
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Tak popsal slavkovský farář Hostěnice ve Vlastivědě moravské r. 1921 tedy právě
v roce, kdy uplynulo 550 let od první zmínky o naší obci.
Václav Dostál, kronikář obce

INSPIRUJME SE
Kousek Alp kousek od Hostěnic
Růže alpská (Rosa alpina) je planá
středoevropská horská růže. Má ráda
vlhko a roste nejenom v Alpách, ale
vyskytuje se často i u nás. Na suché
a teplé jižní Moravě je poměrně vzácná,
většinou ji tu spatříme pouze na dně
údolí a krasových žlebů. Desítky drobných nenápadných keříků, z nichž jen ty
největší dorůstají do výšky něco málo
přes metr, můžeme najít v údolí Říčky
kousek pod Pekárnou. Růžově zde rozkvétají již v květnu a koncem léta visí
jejich šípky skloněné dolů na dlouhých
stopkách. Podle toho získaly i své novější botanické jméno – Růže převislá.
Popíchat se o ni prakticky nemůžete,
trnité má obvykle jen nejspodnější části
větévek.
V okolí Hostěnic rostou i dva ohrožené druhy drobných planých růží. Oba
dva jsou naopak teplomilné a pro jižní
Moravu typické. Na úbočí Hádů, v Sivickém lese nebo v rekultivované části
Mokerského lomu najdeme naši nejnižší růži, která jen málokdy vyroste výše
než do půlmetru a spíše se jen tak plazí
po zemi. Ze všech planých evropských
růží má přitom největší květy. Jmenuje se Růže galská (Rosa gallica) a je to
nádhera, když se její tmavě růžové květy rozsvítí v červnu nizoučko nad zemí.
Areál jejího rozšíření se z velké části
překrývá s oblastí dávného keltského
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Růže alpská v PR Údolí Říčky

Růže galská v Sivickém lese

Růže bedrníkolistá na Horneku
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osídlení a podle toho také dostala svůj název; její novější české botanické jméno je
Růže keltská.
Nejvzácnější růží z okolí Hostěnic je pak Růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima).
Podobně jako růže galská se vyskytuje třeba na Hádech nebo v Mokerském lomu.
Keříky jen 50–100 cm vysoké tam rozkvetou již v květnu a velké čistě bílé květy pak
kontrastují s malými sytě zelenými listy. Nejhezčí je ale tahle růžička až na podzim.
Zkuste si zajít v první polovině října na skalní vyhlídku na Horneku. U vašich nohou
budou temně karmínově zářit její drobné lístky a mezi nimi se tu a tam objeví malý
sametově černý šípek.
I o jedné z těchto růží a také o dávné historii údolí Říčky a jejího blízkého okolí se pak
můžete dočíst v novém příběhu publikovaném na hostěnických webových stránkách.
Aleš Moravec

HÁDANKA
Fotografie z minulého čísla nám ukazovala vzpomínkové místo, tzv. „Jubilejní památník knížete Jana II. z Lichtenštejna“. Pokud se vydáte na pohodovou vycházku
k tomuto vzpomínkovému místu, určitě narazíte i na nějakou houbu či hříbek. Nabízíme 2 možné trasy a určitě to stojí za to, je tu krásně.

A co nám ukazuje tato fotografie? To
je už dotaz pro soutěživé čtenáře. 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
Tentokrát vám přinášíme velmi osvědčený a rychlý recept na skvělou bábovku a vynikající cukeťák, který přesvědčí svou chutí i zaryté odpůrce cuket,
že stojí za to si je vypěstovat.

Kefírová bábovka

Recept
2 vejce
2 hrnky polohrubé mouky
1 hrnek kefíru
1 hrnek cukru (stačí tak 3/4)
půl prášku do pečiva
půl lžičky jedlé sody
vanilkový cukr
Všechny suroviny smícháme a dáme do vymazané a vysypané formy na bábovku.
Pečeme na 180 °C asi 30 minut.

Slaný cukeťák na plech

Recept
1 středně velká cuketa
20 dkg tvrdého sýra
20 dkg salámu nebo klobásy (lze obojí)
15 dkg anglické slaniny
3 vejce
sůl
pepř, chilli
majoránka
zelené bylinky (petrželka, bazalka …)
česnek 4-5 stroužků
4 lžíce hrubé mouky
2 lžíce strouhanky
1 lžíce olivového nebo rostlinného oleje
1 prášek do pečiva
Cuketu, sýr a uzeninu nastrouháme na hrubém struhadle, přidáme 3 žloutky, ostatní
suroviny, a nakonec opatrně vmícháme sníh ze 3 bílků.
Pečeme na pečícím papíře na 180 °C asi 30 minut, na posledních pár minut můžeme
přidat teplotu a upéct do růžova, když se upeče trošku víc nevadí, je na krásu a chutná
skvěle!!!
Podáváme samostatně teplý nebo studený, výborně chutná s bramborem nebo jako
příloha ke špenátu.
Přejeme dobrou chuť!!!
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DUCHOVNÍ OKÉNKO
Pohlednice z prázdnin…
Léto je pomalu z námi a my se můžeme ve vzpomínkách vracet k tomu, co jsme
prožili. Snad byla příležitost poodstoupit od běžného shonu a díky tomu si odpočinout a také se trochu podívat na život se zdravým nadhledem. Chci vám nabídnout svoji „pohlednici“, která mi pomohla zachytit pohled na život z určitého úhlu.
Pamatuji si z fyziky jedno důležité pravidlo, že pro popsání a výpočet určitého jevu
velmi záleží na postavení pozorovatele. Tak např. i takové dva jedoucí rychlíky mohou
být vůči sobě ve vzájemném klidu, pokud pojedou vedle sebe stejnou rychlostí. Všechno kolem uhání, ale oni jsou v klidu. Není to nádhera? Zkuste sedět na nástupišti ve vlaku
a koukat na ten odjíždějící vedle. Pokud přitom neuvidíte nic jiného, nemusí být v první
chvíli jasné, kdo vlastně odjíždí. V takovém světě žijeme. Úvahy tohoto typu možná mohou být i klíčem k rozlousknutí novověkých sporů o to, které vesmírné těleso se kolem
kterého otáčí. I Malý Princ by vám potvrdil, že budete vidět podle toho, na kterou planetu se právě postavíte. Takto pestře se můžeme dívat na celý svět.
Také člověk je pouhým shlukem čtyř základních vesmírných prvků. Je bohatou
snůškou anatomických součástek. Jistě je také souborem miliard chemických reakcí probíhajících v každé vteřině. Ale také jsi to TY: Petr, Pavel, Monika, Jitka… Prostě
záleží, co chceš vidět, i když koukáš na to samé.
Já chci vidět to, že všechno je mi darem. Můj život, zdraví, lidi, kteří mě mají rádi;
moje schopnost vnímat, vidět, slyšet, myslet a dobrá vůle měnit kolem sebe svět
k lepšímu; vidět krásu přírody, slyšet krásnou hudbu. Denně mám tisíce obdarování
včetně střechy nad hlavou a základních životních potřeb. Ano, mohu zde zaujmout
místo pozorovatele, který tvrdí, že vše je shlukem miliardy náhod. Já chci ale vnímat velkého Architekta, který vytvořil nádherný projekt vesmíru a do něj postavil
největší poklad: ČLOVĚKA. Chci nás lidi vidět jako cíleně chtěná nádherná umělecky i technicky propracovaná díla svěřená nám samotným. Nejprve jsme sice byli
svěření našim rodičům, ale skrze jejich výchovu pak následně každý sobě samému.
Rodiče nás v dospívání svěřili nám samotným, abychom pak pochopili, že se skutečně najdeme, až se z lásky zase darujeme někomu dalšímu. Vidím tedy logiku
daru vepsanou do všeho, co existuje, a zároveň pozvání k správnému a zodpovědnému hospodaření. A taky nechci zapomenout na to, že každý vynález na sobě
nese autorská práva svého génia. Jestliže ovšem přestanu vděčně přijímat a budu
si pouze sám brát, pak už jsem změnil pozorovatelské stanoviště…
Tak to je moje letní prázdninová „pohlednice“. Co na ní uvidíte vy? A čeho jste
si na letní dovolené všimnuli vy? Přeji vám nejen vzpomínky třeba na krásné přírodní výhledy a scenérie, ale také otisk, který pak jako vaši pohlednici budete moci
nabídnout zase někomu dalšímu.
Krásný čas babího léta a začínajícího podzimu!
Váš P. Pavel Lacina, farář
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CO SE UDÁLO VE FARNOSTI POZOŘICE
Farní tábor

Již tradičně patří jeden
prázdninový týden pozořická fara dětem. Letos, od
1. do 5. srpna, byl s námi
i svatý František z Assisi
a svatý Antonín z Padovy.
Vedoucí pro děti nacvičili
scénky ze života světců
a připravili i mnoho her
a soutěží, které s tématem
souvisely. Také jsme si užili
výlet na poutní místo Svatý Antonínek, kde jsme si
prohlédli kapli i celý areál,
dověděli jsme se některé
zajímavosti od místního
strážce kaple a k obědu si
opekli špekáčky. Koncem
týdne byly některé děti
smutné, že tábor končí
a do příštího si ještě budou muset počkat.

Termíny akcí
ve farnosti:
Farní den
11. 9. 2022
Pouť do Sloupu
8. 10. 2022
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Přehled volnočasových aktivit v obci Hostěnice pro školní rok 2022/2023
Pondělí: 15:00 – 17:00 Malý rančer
ranč Barevný sen
16:30 – 18:00 Paravoltiž
farma u Čapků/tělocvična Brno – Juliánov
17:30 – 19:00 Hra na flétnu
RC Broučci
18:30 – 19:30 Step aerobic/aerobic
tělocvična MŠ
Úterý:
09:00 – 12:00 Klub rodičů s dětmi
RC Broučci
17:00 – 18:30 Keramika pro všechny (1x 14 dní)
klubovna
17:15 – 18:45 Sportovní kroužek pro děti
hřiště Na Pastviskách/tělocvična MŠ
19:00 – 20:00 Power yoga
tělocvična MŠ
Středa:
17:00 – 18:30 Cvičení – seniorky
tělocvična MŠ
17:30 – 19:30 Výuka Č. J. pro Ukrajince
Občanské centrum
19:00 – 20:00 Jumping (trampolíny)
tělocvična MŠ
20:30 – 22:30 Ping pong – dospělí
Občanské centrum
Čtvrtek: 09:00 – 12:00 Klub rodičů s dětmi
RC Broučci
16:30 – 18:00 Paravoltiž
farma u Čapků/tělocvična Brno - Juliánov
18:30 – 19:30 Kruhový trénink
tělocvična MŠ
Pátek:
15:00 – 17:00 Malý rančer
ranč Barevný sen
Neděle: 18:45 – 20:00 Kruhový trénink – muži i ženy
tělocvična MŠ
Termíny schůzek skautů budou upřesněny poté, co vedoucí družinek budou znát své rozvrhy. Zahajovací schůzka
bude ve středu 7. 9. 2022 od 17.00 hod.
Výuka Č. J. pro Ukrajince bude opět probíhat pravidelně ve středu od 17.30 do 19.30 hod. Po prázdninách se začíná 7. 9. 2022.
Курси чеської мови відбуваються щосереди з 17.30 до 19.30 год в центрі (Hostěnice 159). - найближчі курси: 7. 9. 2022.

PŘEHLED AKCÍ
Září

10. 9. Pivní slavnosti na návsi
22. 9. Vzácné a zajímavé rostliny
		 – beseda spojená s promítáním v OC
29. 9. Mše svatá v OC od 18.00 hod.
Říjen
8. 10. Drakiáda
21. 10.	Zábava se skupinou Melodie od 17.00 hod.
v sále restaurace U Stupárků
27. 10. Mše svatá v OC od 18.00 hod.
Listopad 17. 11. Lampionový průvod

Listopad 24. 11. Mše svatá v OC od 18.00 hod.
26. 11. Prasátko – turnaj ve stolním tenise
		 v sále restaurace U Stupárků (dvouhry)
Prosinec 4. 12. Mikulášská besídka
18. 12. Živý Betlém s Eponou na statku U Čapků
22. 12. Mše svatá v OC od 18.00 hod.
23. 12. Zpívání u Vánočního stromu na návsi
		 s živým Betlémem od 17.00 h.
Termín Sběru železného šrotu bude upřesněn.
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SVATOANENSKÝ PRŮVOD OBCÍ A MŠE U KAPLE SV. ANNY
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