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Jak již jistě víte, od minulého roku probíhají v Hostěnicích tréninky tenisu. Trénujeme

2x týdně v Hostěnicích a přes zimu v tenisové hale ve Slavkově. 

Budeme rádi, pokud v příštím roce rozšíříte se svými dětmi naši základnu. Zápis no-

vých členů bude probíhat v květnu 2008.

Historicky první turnaj se konal 9. 10. 2007 mezi TJ CEMO Mokrá - oddíl tenisu a te-

nisovým oddílem Hostěnice, který vede trenér Radim Kolář a Nataša Plchová, která za-

jišťuje fyzickou přípravu.

Tímto chci poděkovat obci Hostěnice, že nám umožňuje zdarma využívat kurtů, trené-

rovi Radimu Koláři, Lence Novotné a Viktorovi Plchovi za dobré umístění v prvním tur-

naji. Lenka Novotná skončila v silné konkurenci na 3. místě.

Nataša Plchová

Tenis v Hostěnicích



Vážení spoluobčané,
Dostává se Vám do rukou třetí zpravodaj v roce 2007. V kaž-

dém čísle zpravodaje se Vás snažím  seznámit s událostmi uply-
nulého čtvrtletí. V měsíci červenci nás navštívil hejtman JMK
Ing. Stanislav Juránek společně s vedením lesů ČR. Tato ná-
vštěva byla zaměřena na vyřešení točny autobusů pod Bernat-
kou. Výsledkem této návštěvy bylo dořešení postupu při realiza-
ci točny v roce 2008, a přislíbení pomoci při převodu a opravě
kaple Sv. Anny.

První týden prázdnin byl v obci ve znamení hodů. Chtěl bych
poděkovat všem kteří se na této úspěšné akci podíleli a přispě-
li tak k udržení tradice a kulturního dění v obci. 

U příležitosti pobožnosti na Sv. Annu u stejnojmenné kaple
jsme uspořádali prezentaci obce, místních spolků a sdružení.
Této akce se zúčastnil i náměstek hejtmana JMK Ing. Horák
a senátor za Vyškov pan Ivo Bárek.

O tomto víkendu také uspořádalo MS Horal Hostěnice
1. Pytláckou noc na Hřišti na pastviskách.

To co Vás asi nejvíc zajímá je problém vody a výstavby. Byla
zahájena výstavba komunikace a sítí pod obchodem. V této lo-
kalitě začne výstavba 30 RD v příštím roce. Předpokládaná ko-
laudace komunikace je plánovaná na konec roku 2007. Stavbu
provádí fa TOPSTAV s.r.o. která vodovod, kanalizaci, veřejné
osvětlení a komunikaci převede po kolaudaci bezúplatně na
obec. Zástavba u záhumenkové cesty stále není dokončena
a z těchto důvodů se odkládá i dokončení komunikace. I zde doj-
de k bezúplatnému převodu kanalizace, veřejného osvětlení, vo-
dovodu a komunikace do majetku obce.

Největší pozornost je upřena na výstavbu pod myslivnou.
Byla podána žádost občanů zastoupených panem Klozou
o změnu plochy pod myslivnou z bytové výstavby na zeměděl-
skou půdu. V současné době obec zadala právní rozbor na po-
souzení této změny, protože touto změnou by došlo k znehodno-
cení pozemku a obec se může dostat do situace kdy tuto škodu
bude muset majitelům pozemků uhradit. Je třeba si uvědomit, že
několikamilionová náhrada z rozpočtu obce je pro obec neřeši-
telná a způsobila by mnohaleté zadlužení obce. Toto zadlužení
by nám znemožnilo jakýkoliv přístup jak ke státním, tak evrop-
ským dotacím. Celá tato situace se měla řešit před rokem 2004
kdy se schvalovala 2. změna územního plánu ve které se rozši-
řovala plocha pro bydlení pod myslivnou. V té době nikdo z ny-
nějších odpůrců výstavby neprotestoval. Je třeba, aby si zastu-
pitelé tuto skutečnost při hlasování o změně uvědomili. Majitel
největšího pozemku p. Mlénský navrhuje změnu přístupové ces-
ty do této lokality a to ze spodní části mezi potokem a pozem-
kem p. Zeinera. Touto změnou by se vozidla po projetí komuni-
kace cca 100 m dlouhé dostali na hlavní silnici. Odlehčilo by se
tak místní komunikaci vedoucí na kopanina na kterou přibudou
ještě vozidla občanů ze záhumenkové ulice, která bude jednos-
měrná. Není tato změna podstata veškerých protestů proti vý-
stavbě? 

Pokračuje se v úpravách dětského hřiště u školky, které je
možné využívat i pro veřejnost.

Dětské hřiště i tělocvična má nového správce p. Dřínku, kte-
rý má na starosti nejen úklid, ale i kontrolu tohoto areálu. Ten
kdo tyto prostory využívá určitě poznal zlepšení.

A nyní k největšímu problému obce a to je zásobování pitnou
vodou. Extrémně nízké množství srážek v tomto roce způsobuje

pokles vydatnosti studní jak v Napajedlích tak ve studni za Glo-
zarovými. Od 1. 4. 2007 kdy jsme začali provozovat vodovod
jsme museli pro zabezpečení zásobování obce vodou dovést
600 000 l vody, což představuje náklady 70 000 Kč. Pro zabez-
pečení dostatku pitné vody jsme začali budovat další studnu. Na
základě geologického průzkumu byly určeny dvě místa pro vy-
budování vrtu. Vybrali jsme místo které je na obecním pozemku
10 m od vodojemu na kopaninách. Máme vyvrtaný vrt 75 m hlu-
boký, je hotova čerpací zkouška a čekáme na vypracování zá-
věrečného protokolu, který stanoví vydatnost zdroje a bude pod-
kladem pro další vodoprávní řízení a kolaudaci studny. Pokud
nenastanou komplikace, bude možné odebírat vodu v prosinci
2007. Do konce října bude vrt vybaven čerpadlem a řídící elek-
tronikou. Na závěr bych chtěl poděkovat všem občanům kteří se
nezištně podílejí na budování naší obce, těm kteří pracují s dět-
mi a šíří dobré jméno Hostěnic při vystoupení dětí v okolních
obcích. Také bych chtěl poděkovat hasičům za reprezentaci na
Krajských dožínkách a za dobrou práci výjezdové jednotky. 

Všechny tyto občany, kteří dobrovolně pracují pro obec,
bych dal za příklad zastupiteli, který mi odpověděl na otázku co
udělal on pro zabezpečení obce pitnou vodou? „co bych dělal,
když máme placeného místostarostu“. 
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Slovo starosty

Upozornění občanům
Na základě oznámení z Ministerstva dopravy Vás  upozor-

ňujeme na nutnost výměny řidičských průkazů vydaných od

1. července 1964 do 31. prosince 1993.

Bližší informace naleznete na úřední desce obecního úřa-

du, internetových stránkách Ministerstva dopravy

http://www.mdcr.cz, případně na odboru dopravy Městského

úřadu Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno, I. patro, dv. č. 215.

Ke konci roku mohou být z provozních důvodů výměny ři-

dičských průkazů spojeny s velmi dlouhým čekáním ve fron-

tách na úřadě. Nelze opomenout, že řízením vozidla bez plat-

ného řidičského průkazu se řidič dopouští dopravního

přestupku. Proto, prosím s výměnou řidičských průkazů za

nové neotálejte.

• Obec zrušila účet u Komerční banky
Veškeré platby posílejte na účet České spořitelny č:

1347844389/0800

• Na internetových stránkách obce www.obechosteni-

ce.cz byl zřízen odkaz „Hlášení místního rozhlasu“, kde jsou

uvedeny zprávy, které jsou hlášeny místním rozhlasem.

Růžena Debnárová, za OÚ

Vodné - termíny plateb 

Vodné se platí čtvrtletně vždy:
k 31. březnu, 30. červnu, 30. září, 31. prosinci.

Vyúčtování proběhne po provedení odečtu vodoměrů a ob-

držení faktury do 20. dubna 2008. 

Pro zjednodušení platby vodného Vám nabízíme úhradu

přes SIPO. Nahlásíte pouze spojovací číslo SIPO a vše ostat-

ní zařídíme za Vás. V případě zájmu nás kontaktujte na OÚ.



Kromě akcí, které nás čekají během podzimu, zorganizovala paní Katka

Halouzková výlet na představení s Majdou z Kouzelné školky. Toto představe-

ní proběhlo v Kuřimi a zúčastnilo se ho 9 rodin s dětmi z Hostěnic.

Jelo se v sobotu 13. 10. 2007. Většina rodičů to pojala jako rodinný výlet

a vzala s sebou i své drahé polovičky. Jen někteří jedinci upřednostnili práci

před zábavou. 

Představení bylo moc pěkné, nejvíc se samozřejmě líbilo dětem. I když

trvalo něco přes hodinu, čas dětem utekl jako voda. Na závěr jsme se všichni

vyfotili i s Majdou, a tak nám zbyla pěkná vzpomínka na jedno vydařené od-

poledne. 

Těšíme se na další obdobné akce.
Kateřina Šmerdová
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Vítr roztočil pavučinky babího léta,

slzičky nových malých dětí při loučení

s rodiči už oschly a je tu úsměv pro ka-

marády a učitelky. 

Dětí v tomto školním roce máme 25

zapsaných (11 chlapců a 14 dívek) tzn.

že kapacita školy je naplněná. Naposledy

byl tento stav dětí  i vyšší (v letech 1977,

1978, 1979), jak uvádí školní kronika. 

Všichni jsme přibývajícím dětem moc

rádi, obecní úřad vylepšuje prostředí, aby

odpovídalo nejen hygienickým požadav-

kům ale i modernějšímu trendu. 

Na podzim se již těšíme na:

• výtvarnou dílnu dne 10. října

v 15 hodin v MŠ (s výtvarnicí p. Ma-

touškovou) pro rodiče s dětmi. 

• divadlo v mateřské škole dne 26. lis-

topadu v 9.15 hodin. - Babiččiny pohád-

ky a divadlo Radost v Brně. 

Druhým rokem máme pravidelnou

logopedickou péči. Paní logopedka

Mgr. Kýrová dochází 1x za 14 dnů, po-

radnu navštěvuje 70 % dětí. 

Přejeme všem pěkné podzimní dny.
J. Hobíková, řed. MŠ

Co se děje v mateřské škole

Prázdniny ve školním

roce 2007/2008 
Podzimní: 25. 10. -  26. 10. 2007 

Vánoční:   22. 12. 2007 - 2. 1. 2008

Pololetní:  1. 2. 2008

Jarní: 18. 2. - 24. 2. 2008 

Velikonoční: 20. 4. - 21. 4. 2008

Hlavní: 30. 6. - 31. 8. 2008

Dýňování 
Občanské sdružení HOSTEN pořádá

v pátek 26. Října od 17.00 hodin na ná-

vsi před samoobsluhou „dýňování“ - vý-

robu strašáků z dýní a jiných přírodních

materiálů.

Sebou si vezměte: dýně, přírodní mate-

riály, propisku, nůž, nůžky, drát, svíčky.

Byli bychom rádi, kdybyste stejně

jako vloni nechali své výrobky na vý-

stavce.    

VVýýlleett  zzaa  MMaajjddoouu

RWE Group - JMP
Jihomoravská plynárenská společ-

nost nabízí možnost odkoupení plyno-

vých přípojek, které byly kolaudovány

po prvním čtvrtletí roku 2006. Úhrada

činí cca. 70 % nákladů.

Kontaktovat na zástupce JMP: pan

Padrta  tel.č. 545 548 250.

Na nový plynovod přispívá JMP cca.

60-90%.

Kontakt na zástupce JMP: pan Šmí-

dek tel. č. 724 134 945 

Aerobic dance
I tento školní rok pokračujeme ve cvi-

čení sportovního aerobicu pro žákyně

i juniorky. Rozšířili jsme cvičení o nej-

mladší žákyně s cílem vytvořit základnu

pro závodní aerobic. Chceme se zúčastnit

sportovních i závodních soutěží.

Cvičení pro nejmladší žákyně je kaž-

dou středu od 16.00 hod. Starší žákyně

i juniorky trénují třikrát týdně.

Budeme rádi, pokud podpoříte naše

děvčata při sportovních akcích. Přijďte se

podívat na naše tréninky. Srdečně Vás

zveme.

Výstava obrazů
V neděli 11. listopadu 2007 se usku-

teční od 14 do 17 hodin na Obecním úřa-

dě v Hostěnicích výstava obrazů paní

PhDr. Jitky Svačinové ze Lhotek.
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Po nutných úpravách klubovny pod

smíšeným zbožím v Hostěnicích jsme

konečně otevřeli ve čtvrtek 11.10.2007

Rodinné centrum Broučci. Za pomoci

našich manželů jsme tak mohli rozjet

nový projekt o.s. Hosten, kterým je ro-

dinné centrum, jakožto místo setkání

a sdílení pro rodiče či prarodiče s malý-

mi dětmi.

První setkání proběhlo velmi příjem-

ně a doufáme, že i další maminky, babič-

ky, tatínci či dědečkové spolu se svými

dětmi nás někdy navštíví. Společně tak

budeme moci trávit aktivně čas v dopo-

ledních hodinách v úterky a ve čtvrtky.

Všechny tyto aktivity jsou dobrovolnou

činností nás organizátorek (Kateřiny

Šmerdové a Evy Karáskové) a rády přiví-

táme jakoukoli pomoc či nápad na rozvoj

„našeho“, tj.  hostěnického centra, aby

naše činnost a program vycházel z potřeb

a zájmů  nás místních.  

Otevřením tohoto centra navazuji na

svou činnost v brněnském mateřském

centru, na jehož vedení jsem se doposud

podílela a po delší úvaze jsem se rozhod-

la věnovat raději více svých sil do rozvo-

je Hostěnic. Pokud se mezi Vámi najde

někdo, kdo by nám rád pomáhal, ať už

svými aktivitami či finančně resp. mate-

riálně, budeme samozřejmě moc rády. 

Těšíme se na vás každé úterý

a čtvrtek od 9.00 do 12.00 hod. v RC

Broučci (pod M-clubem, z druhé strany

než je vchod do obchodu; přístup je troš-

ku ztížen nutností projít nově budovanou

komunikací k výstavbě rodinných domů

pod obchodem).

Mgr. Eva Karásková

Program na říjen
Čtvrtek 11. 10.

Zahájení činnosti,

seznámení se s provozem centra

Úterý 16. 10.
Hrajeme si s kaštany

Čtvrtek  18. 10.
Říkadla a básničky

Úterý 23. 10.
Hrajeme si se zvířátky

Čtvrtek  25. 10.
promítání pohádky

Úterý 30. 10.
„Kolo, kolo mlýnský“

RC Broučci

Otevření rodinného centra

V období od vydání posledního zpravodaje se naši členové zú-

častnily několika akcí o kterých Vás chceme informovat.

Na Krajských dožínkách jsme v soutěži koněspřežných stříka-

ček, kde bylo přihlášeno sedm družstev, zvítězili a byli oceněni

hejtmanem Jihomoravského kraje, který celou akci zaštitoval pohárem za první místo

a sudem dvanácti stupňového piva.

Mimo obnovy ovocného sadu o kterém píšeme v jiné části zpravodaje, pokračuje-

me v rekonstrukci a rozšíření zbrojnice. Práce na zbrojnici provádíme ve svém volném

čase a při jeho známém nedostatku postupujeme pomalu.

Pokračujeme ve spolupráci s Českou televizí a zabezpečovali jsme natáčení jejich

pořadů. 13. října jsme v sále hostince U Stupárků pořádali taneční zábavu, na které

hrála skupina Prorok.   

V listopadu proběhne sběr železného šrotu. Datum bude oznámeno rozhlasem, na

internetu a kabelové televizi.

Všichni jsme si jistě všimli že začala topná sezóna proto vás žádáme o kontrolu to-

pidel, komínů a kotelen abychom předešli možným požárům. Musíme si uvědomit že

nedbalostí nebo nezodpovědností při topení ohrožujeme nejen majetek a život své ro-

diny ale i dalších spoluobčanů.

Vladimír Hodaň

SDH Hostěnice Obnova sadu
V letošním roce obec Hostěnice ve

spolupráci CHKO Moravský kras, Agen-
turou ochrany krajiny a SDH Hostěnice,
zahájila úpravy pozemků v majetku obce
které jsou součástí CHKO.

V první etapě byly vyřezány náletové
dřeviny z pozemků na Bernatce a pozemek
upraven tak, aby byla zajištěna bezpečnost
dopravy, posečena tráva, vykopány jámy
pro výsadbu třiceti ovocných stromů.

Hasiči nabízí dětem možnost vysadit
si svůj vlastní strom v této lokalitě, sáze-
ní stromů je plánováno na měsíc říjen.
Jedná se o staré vysoko kmenné odrůdy
odolné a dříve běžně rostoucí v našem
katastru.

Děti, které mají zájem účastnit se vy-
sazování stromů, mohou přijít 20. října ve
14 hodin do sadu na Bernatce. 

Vladimír Hodaň
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Obřad na radnici a v kostele je na

první pohled podobný. Občanský sňatek

je kratší a když se budete brát na něja-

kém atraktivním místě, bude to i dražší.

V kostele zase většinou hrají opravdické

varhany a v zimě je tam na oplátku dost

zima. Co už ale na první pohled zřejmé

není, je skutečnost, že, obchodnicky ře-

čeno, v podobném balení dostanete něco

trochu jiného. Jak občanský, tak církev-

ní sňatek sice sledují podobné záměry -

vytvoření rodiny, ale církevní sňatek kla-

de na snoubence, které ten občanský

nemá. Které to jsou?

Manželstvím se nazývá vztah mezi
jedním mužem a jednou ženou. Že se

církev staví odmítavě k registrovanému

partnerství, je všeobecně známé, stejně

tak v zemích, kde je zvykem, aby muž

měl víc žen, když přijme křesťanství,

může si nechat jen jednu z nich.

Tento vztah je považován za nerozlu-
čitelný. Někdy by se mohlo zdát výhod-

né, aby člověk mohl provést „upgrade“

své již „nevyhovující“ ženy, jak jsme

toho v poslední době svědky. „Kolikrát je

člověk schopen se vážně a doopravdy za-

milovat? Už jednou je příliš“, zpívá se

v jedné populární písničce. Občas se se-

tkávám s tím, že právě z rodin, kde se ro-

diče rozvedli, jsou tím děti poznamenány

na celý život a problémy se s nimi táhnou

dál a dál.

Třetí podmínkou je otevřenost pro
život. Tam, kde by snoubenci už dopře-

du odmítali děti (což ovšem lidé otevře-

ně většinou těžko přiznají), nesplňovali

by podmínky pro církevní sňatek.

Dostát těmto podmínkám po celý ži-

vot není jednoduché, ale psychologové

potvrzují, že pokud člověk žije s vědo-

mím, že toho druhého může „v záruční

době vyměnit“, není schopen tak hlubo-

kého vztahu. Vzpomeňme jen na voje-

vůdce, co za svými vojáky nechali spálit

mosty nebo lodě. Církevní sňatek sice

není žádná pojistka, i taková manželství

se rozvádí, ale statistiky ukazují, že je

jich výrazně méně. Lidé jsou totiž spoje-

ni více pouty a když některá povolí, jsou

zde ještě další, která pomohou ohrožené

manželství udržet. A navíc nad nimi bdí

sám všemohoucí Bůh.

Protože manželství podle požadavků

církve je poměrně náročný krok, je třeba

se na něj dobře připravit. Ani himálaj-

skou expedici nebo firmu nerozjíždí člo-

věk s tím, že „nějak začneme a ono nám

to třeba nějak půjde“. A život je víc než

expedice nebo podnikání. Když se ptali

Napoleona, kdy začíná výchova dítěte,

údajně odpověděl „Sto let před jeho na-

rozením“. Je v tom jistě kus nadsázky,

ale i příprava na manželství začíná dáv-

no, dávno před tím, než se ti dva do sebe

zamilují. To, že je potřeba tři měsíce

před svatbou přijít na faru, to už je ta po-

slední, vrcholová etapa cesty. Bohužel

mám občas dojem, že u řady párů se

v tomto bodě nacházíme ještě daleko

v podhůří…

Takže co konkrétně dělat, když se
chceme brát v kostele: 

1. Je třeba, aby aspoň jeden z dvojice

byl pokřtěný. Není-li ani jeden, nejde to.

Církev v takovém případě považuje za

nerozlučný a právoplatný jejich občan-

ský sňatek.

2. Pokud jste nebyli pokřtěni v místě,

kde žádáte o uzavření sňatku, bude za-

potřebí si obstarat čerstvé (max.3 měsíce

staré) potvrzení o křtu. Farář místa křtu

jej vystaví bezplatně a většinou na po-

čkání.

3. V Pozořicích většinou konám se

snoubenci 8-12 setkání, kdy si připome-

neme základní věci týkající se křesťan-

ského chápání manželství. Je dobré, že

můžeme využít blízkosti Brna, kde se

v rámci rodinné poradny a Národního

centra pro rodinu konají cykly zajíma-

vých povídání pro snoubence, které ve-

dou lékaři, právníci a psychologové. Za-

tím jsem se ale nesetkal s tím, že by mi

snoubenci říkali, že tam byli a jestli se

jim to líbilo.

4. Má-li mít církevní sňatek i státní

platnost (což v drtivé většině ano, pokud

naši zákonodárci nerozhodnou jinak), je

třeba rovněž 1- 3 měsíce před svatbou

navštívit obecní matriku a opatřit si pa-

třičné dokumenty.

5. Co se týká svědků při svatbě, nej-

sou na ně narozdíl od křestních kmotrů

kladeny žádné zvláštní požadavky. Stačí,

když vidí, slyší a celkově jsou při obřa-

du při smyslech (což někdy nemusí být

tak samozřejmé :-))

6. „A co to stojí?“ Jako u křtu - nic. Na

nutné výdaje spojené se svatbou (hudba,

výzdoba, úklid, světlo, teplo) většinou

stačí sbírka, která se při obřadu koná.

Když ještě nadto budete chtít něco koste-

lu věnovat, přijmeme to jako váš dar.

Když se blíží den svatby, konají se

v kostele podle prastarého zvyku tzv.

ohlášky. Dva až tři týdny před svatbou se

zveřejní úmysl snoubenců s tím, že po-

kud by někdo z těch, kdo dotyčné zná,

věděl o něčem, co by sňatku bránilo, ať

to na faře oznámí. Může se jednat třeba

o nějaký jiný zatajený vážný vztah,

o psychickou, morální či jinou vadu, kte-

rou by se dotyčnému podařilo utajit

a která by znemožňovala normální lid-

ské soužití nebo manželskou věrnost.

P. Karel Pavlíček, můj spolubydlící, uvá-

dí případ z jedné ze svých bývalých far-

ností, kde muž uzavřel sňatek, zplodil

dítě, rozvedl se a uzavřel nový sňatek,

a to vše stihl za jediný rok.

Den svatby je velikou slavností a je to

v pořádku. Přesto bych apeloval na to,

aby celá ta sláva byla jaksi úměrná dal-

šímu životu. Občas jsme svědky toho, že

nějaká akce, nějaký projekt, s velikou

pompou začne a za pár měsíců tiše a ne-

slavně skončí. Není kumšt slavně začít,

ale dobře pokračovat. V manželství nej-

de o slavný den svatby, ale o dlouhý spo-

lečný život. Někdy se ovšem věnuje víc

energie výběru a zkoušení svatebních

šatů než dobré duchovní a psychologic-

ké přípravě na manželství, a výsledek

pak podle toho vypadá.

A co když se manželství přes všecku

snahu nepovede a manželé se rozvedou?

Vzpomínám si na krásný případ jedné

hrdinské ženy, kterou muž opustil a vzal

si jinou. Při setkání s ním po řadě roků

mu jednou řekla: „ Já na tebe pořád če-

kám a stále tě považuji za svého zákoni-

tého manžela“. A na tváři tohoto skoro

již starce se zaleskly slzy.

V některých případech ovšem je

možné podat žádost k církevnímu sou-

„Stála svatba, stála, do bílého rána,

v pondělí celý den, celý Boží týden…“

Pokračování na str. 6

Pokud posloucháte skupinu Čechomor, asi znáte tuhle písničku. Příběh o vel-
ké svatbě nakonec nedopadne dobře, ale to není předmětem našeho povídání. Po
minulém článku o křtu vám chci dnes nabídnout některé věci týkající se církev-
ního sňatku - lidově „svatby v kostele“. 
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du, aby prozkoumal rozpadlé manžel-

ství. Církevní soud si nechá předložit

všechny dokumenty, vyslechne svědky

a může dojít k závěru, že při uzavírání

manželství nebylo vše v pořádku, že

třeba někdo z nich neměl potřebné vla-

stnosti nebo poznání, jaké měl mít,

a tudíž manželství bylo uzavřeno ne-

platně. Jsou to ovšem krajní případy,

které se zvlášť po desetiletích těžko

prokazují. 

Mám-li shrnout to, jak církev chápe

manželství, snad by to mohlo být těchto

několik bodů:

1. Církev říká, že manželství je vztah

mezi jedním mužem a jednou ženou.

2. Říká, že když lidé spolu chtějí žít,

je normální, že uzavřou sňatek.

3. A když se vezmou, je normální (i

když stále vzácnější), že spolu vytrvají

po celý život.

4. Je normální, že manželé mají děti.

Rádi se vracíme do starého světa - ku-

pujeme stylové roubené chalupy, líbí se

nám lidová řemesla, pijeme bylinkový

čaj z malovaných hrníčků po babičce,

a opatrujeme různé jiné staré krámy. Ale

možná si neuvědomujeme, že kouzlo

a přitažlivost tohoto starého světa tkví

právě v tom, že lidé ctili a zachovávali

určitý řád života a nepovažovali něco za

dobré a normální jen proto, že je to pří-

jemné a že se mi to líbí.

Přeji všem nešťastně vzatým, aby se

to změnilo a oni byli šťastní, všem šťast-

ně vzatým, aby byli ještě šťastnější

a všem dosud nevzatým, aby se nebáli se

vzít. Lehké to není, ale s pomocí Boží to

jde a je to krásné. Vidím to na mnoha

manželech kolem sebe.

A příště? Nemoci nechodí po horách

aneb co se nabízí pro staré a nemocné.

Mgr. Jan Nekuda, farář

Náhled do
farního kalendáře

- letošní advent
Letos bychom chtěli naše prožívání

adventu opět něčím obohatit. Budeme

se scházet každou sobotu v 7.15 za sví-

tání k rorátní mši, budeme si svítit lu-

cerničkami, zpívat staré rorátní zpěvy

a připravovat se na vánoce. Zkuste se

v adventě vyhýbat koledám, všelija-

kým těm „vánočním“ koncertům a při-

jďte prožít opravdové starodávné rorá-

ty. Ty skutečné vánoce pak budete mít

o to radostnější.

Mgr.Jan Nekuda, farář

Letos uplynulo 120 let od narození plukovníka Věnce-

slava Krejčiříka. Narodil se 28.6.1887 v Bedihošti na Pro-

stějovsku. V roce 1915 vstoupil do tzv. „České družiny“,

která byla zárodkem pozdějších legií v Rusku. V čs. le-

giích pak velel 11. Rotě druhého střeleckého praporu.

V roce 1916 utrpěl první zranění v bitvě u Zborova a

v roce 1917 byl raněn podruhé. V roce 1918 byl povýšen

na majora a v hodnosti podplukovníka velel 1. Jezdecké-

mu pluku Jana Jiskry z Brandýsa. Tento pluk kryl ústup

čs. legií do Vladivostoku. Vrátil se přes Kanadu a Ně-

mecko do vlasti dne 4.8.1920, také se za  mobilizace

v roce 1921  zúčastnil bojů s Maďary. Celkem obdržel 10

vyznamenání a to vyznamenání ruské, litevské a fran-

couzský řád.

V Hostěnicích bydlel na hájence Československých

státních lesů č.p. 12 a to od roku 1947 až do své smrti dne

3.7.1962. Jen starší občané si pamatují na staršího pána,

který rozuměl koním a do konce života je miloval.

Václav Dostál,
kronikář obce

Plukovník Krejčiřík

Lyžařský zájezd
OS SPIRÁLA - Hostěnice organizuje lyžařský pobyt v Jeseníkách uskuteční se ve

dnech 29. 1. 2008-2. 2. 2008, na chatě SKILAND v Ostružné. Odjezd 29. 1 v 15.00

hodin, po celou dobu nám bude k dispozici autobus a instruktorky lyžování. Předběž-

ná cena pro dospělého činí 2000 Kč pro dítě do 15 let 1700 Kč, která zahrnuje dopra-

vu, ubytování, instruktor pro děti do 15 let a polopenzi.   

V případě zajištění sponzora bude cena pro děti do 15 let snížena. 

Závazné přihlášky na telefon p .Čapkové nejpozději do 31. 10. 2007 záloha se bude

platit 1000 Kč na osobu do 20. 11. 2007.  

Stála svatba, stála, do bílého rána...
Dokončení ze str. 5
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Podle stručné citace zákona o mysli-

vosti je právem myslivosti souhrn práv

a povinností zvěř chránit, cílevědomě

chovat, lovit, přivlastňovat si ulovenou

nebo nalezenou uhynulou zvěř, její vý-

vojová stádia a shozy paroží, jakož

i užívat k tomu v nezbytné míře honeb-

ní pozemky.

Náš myslivecký spolek hospodaří

v honitbě o výměře 888 ha. Z drobné

zvěře se u nás vyskytuje hlavně zajíc pol-

ní a na polích v okolí Hostěnic se daří

i bažantům. Ze zvěře spárkaté je to zvěř

jelení, srnčí, mufloní a prase divoké. Tyto

druhy zvěře jsou hlavním cílem celoroč-

ního plánovaného chovu a lovu. 

Povinnost přikrmovat zvěř nám uklá-

dá zákon o myslivosti a my bychom vám

tímto příspěvkem chtěli, alespoň trochu

přiblížit způsob, jakým se naši myslivci

v tomto období této „povinnosti„ snaží

dostát.

Přikrmování má významný vliv nejen

na zdravotní stav zvěře, ale i její kondici

a trofejovou hodnotu. Záleží však také na

úživnosti místní honitby, na tom, jakou

potravu má zvěř dostupnou. Snažíme se,

aby měla zvěř potravy dostatek ve vhod-

ném poměru a tím se eliminovaly škody

způsobené zvěří na polních a lesních po-

rostech na minimum.  K tomu si dále po-

máháme zakládáním zvěřních políček.

Právě nadcházející období, prakticky

až do jara, je pro zvěř z hlediska výživy

kritické. Zvěř má zvýšenou spotřebu nez-

bytných živin a přístup k nim má omeze-

ný. Je potřeba tedy přistupovat k při-

krmování zodpovědně a podle druhu

zvěře. U zvěře drobné začínáme už kon-

cem léta s pravidelným intenzivním při-

krmováním na mnoha místech v honitbě.

Nezapomínáme i na dostatek vody.

U zvěře spárkaté předkládáme jadrná

krmiva, která jsou pro zvěř důležitým

zdrojem energie a pomáháme jí tím vy-

tvořit si zásoby energetických látek na

náročnou zimu a předjaří, kdy je pak její

organismus vyčerpaný a oslabený a hlav-

ně kdy oplodněná samičí zvěř potřebuje

doplnit nedostatek vitamínů a její orga-

nismus je tak lehce napadnutelný různý-

mi parazity a nemocemi. Nesmíme rov-

něž zapomínat na dostatek klidu

v honitbě.

V krmných zařízeních si tedy vytváří-

me zásoby kvalitního sena, sušíme letni-

nu, dále máme k dispozici vhodná jadrná

krmiva, granule, které by měly obsahovat

vhodné látky, zajišťujeme zvěři řepu a ce-

loročně doplňujeme sůl. Na jaře pak

předkládáme léčiva, většinou ve formě

granulátu, k přeléčení proti parazitům.

Podle poslední statistiky myslivecké-

ho hospodáře našeho spolku krmíme

v zimním období v 12 krmných zaříze-

ních pro spárkatou zvěř a ve 4 zásypech

pro bažanty. Krmí se v průměru 2 x do

týdne. Za zimu skrmíme přes 10 tun ja-

drného krmiva (kukuřice, oves, pšenice,

granule), 8 tun krmné řepy, dále vojtěšku

a seno.

Tímto jsme vám chtěli alespoň trochu

přiblížit péči našich myslivců o zvěř. Je

to vlastně základ činnosti našeho mysli-

veckého spolku.

Za MS HORAL Hostěnice

Pečujeme o zvěř

Jako již tradičně, začátkem září se hostěnické děti sešli na

místním hřišti, aby si společně zasportovali. V neděli 9. září

2007 odpoledne uspořádalo o.s. Hosten cyklistické závody v

areálu sportoviště na Pastviskách.

Závodníci všech věkových kategorií se dostavili kolem

15.00 hodiny. I když bylo dosti větrno a zima, dětí se sešlo ko-

lem třiceti. Soutěžilo se v mnoha kategoriích od odrážedel, přes

koloběžky, tříkolky, kolečkové brusle až po kola různých veli-

kostí.

Závodilo se v rychlosti jízdy a v jízdě zručnosti. Závodníci

prokázali sportovní statečnost a po zásluze byly všechny děti od-

měněny, nikdo neodešel s prázdnou. Zajištěno bylo také malé

občerstvení. Doufáme, že se i v příštím roce sejdeme při cyklis-

tickém zápolení a všechny (nejenom rodiče s dětmi) zveme na

další akce, jako Dýňování, Zpívání u Vánočního stromu, apod. 

Děkujeme sponzorům a všem rodičům, kteří dobrovolným

startovným přispěli na pořádání dalších akcí pro děti.

Mgr. Eva Karásková, kontakt: eva.karaskova@gmail.com

Kola dokola
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Pravidelná rubrika tipů na
webové stránky

www.vyletnik.cz

- tipy na výlety po Česku, popis turis-
tických oblastí, informace o městech,
rozhlednách a koupalištích, cyklotra-
sy v ČR.
www.hrysdetmi.cz

- nápadník na nejrůznější hry s dětmi
www.jablko.cz

- dětský portál s nápady a informace-
mi zejména pro děti, ale i dospělé
www.sportovninoviny.cz

- sportovní server ČTK
www.autonaprodej.cz

- server pro prodej a nákup osobních
a užitkových vozidel
www.bazar.cz

- nabídky i poptávky po zboží všeho
druhu
www.zahrada.cz

- diskusní fórum o zahradě
www.drogy-info.cz

- informační portál o ilegálních a le-
gálních drogách s mnoha odkazy (on-
line poradny, publikace, prevence,
léčba, apod.)

Pokud máte vlastní tipy na www
stránky, které by mohli zajímat obča-
ny Hostěnic, ráda přijmu tyto tipy
a zařadíme je do následujícího zpra-
vodaje.

Mgr. Eva Karásková, o.s. Hosten
mail: eva.karaskova@gmail.com

Kam na internetu

inzerce Společenská rubrika

Narozené děti

David Koch 5. 1. 2007 č. p. 17

Jakub Koch 5. 1. 2007 č. p. 17

Denisa Králíková 2. 2. 2007 č. p. 188

Filip Mlejnek 14. 3. 2007 č. p. 182

Karolína Řičánková 26. 7. 2007 č. p. 144

Navždy nás opustili

Josef Mlejnek 3. 3. 2007 č.p. 4

Otokar Essender 3. 5. 2007 č.p. 38

Emílie Šedá 10. 4. 2007 č.p. 5

Marie Poláková 10. 9. 2007 č.p. 90

Sběr a odvoz

nebezpečného odpadu
8.11.2007 na ČOV od 18.45 do 19.05 hodin 
V rámci sběru nebezpečného odpadu je možno odevzdat:
Baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, zářivky, výbojky, barvy,

kyseliny, zásady, kosmetiku, lepidla, léky, zbytky chemikálií.

Nebudou se odebírat televizory, ledničky a pneumatiky!! 

Jsou mezi námi vandalové!! 
Před časem převzali místní senioři patronát nad nově vysázenou ovocnou alejí na

kamenném kopečku. V prvním roce po výsadbě bylo třeba stromky zalévat s čímž nám

pomohli hasiči. Stromky celkem dobře rostly, vytvořily se korunky a my jsme je při-

hnojovali, vysekávali  jsme trávu a opatřovali je proti okusu zvěří. 

Uprostřed letošního léta měly jednoho dne některé stromky rozlámané korunky

a další dokonce zlámané kmínky se smutně visícími korunkami k zemi. Několikaletá

péče tak byla pryč. Ty stromky různých ovocných druhů někdo vypěstoval a jejich za-

koupení a údržba stála několik desítek tisíc korun. 

Další případ se stal na začátku srpna tohoto roku. Na jaře obec zakoupila truhlíky

a květiny, senioři je vysázeli a upevnili na několika místech v obci. Truhlíky bylo tře-

ba zalévat, přihnojovat a ošetřovat proti škůdcům. Pak se odmění pěkným květenstvím

a rozdávají radost všem kolemjdoucím. O víkendu ze 3. na 4. srpna nebylo najednou

co obdivovat, protože část květin byla vytrhána a rozházena po silnici, dokonce i před

pomníkem u mateřské školy výsadba někomu vadila. 

Stačí jedna oslava a trochu alkoholu a už je důvod k ničení, nechápu čeho je to pro-

jev. Máto být projev síly, odvahy, nebo demonstrace vlastní blbosti? Možná, že začát-

ky jsou už někde tam, kdy sedmiletý klučina má potřebu zvednout kámen a rozbít sklo

na vývěsce s jízdním řádem. My dospělí si toho raději nevšímáme, natož tak  upozor-

nit rodiče, že se takto projevil jejich synek. Raději nad tím mávneme rukou a nebo je

omlouváme bujarým mládím, Jen aby ty konce nebyly horší než je vytrhané kvítí či

polámané stromky. Myšlenkový pochod těchto ničitelů nechápu, pokud jsou vůbec

nějaké myšlenky schopni. 

Václav Dostál


