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Vážení občané, začíná poslední rok našeho volebního ob-
dobí. Doufám, že i v tomto posledním  roce se nám podaří
snižovat zadluženost obce řádným splácením úvěrů a ze zbý-
vající části rozpočtu uskutečnit některou z připravovaných
akcí.

Na nejbližším zasedání  zastupitelstva obce  bude roz-
hodnuto o plánu práce na příští rok. Připravujeme projekto-
vě dostavbu kanalizace Na Kopečku, odlehčovací kanál
z hlavního řádu před domem č. 182, dokončení kanalizace
v části obce Gandia a usazovací nádrž před čistírnou odpad-
ních vod.

Další nutnou akcí  je oprava místní komunikace v části
obce  Zbihov  a potřebná je také oprava střechy a fasády ma-
teřské školy. O tom, co se podaří realizovat rozhodne nejen
rozhodnutí zastupitelstva  obce, ale také získání finančních
prostředků na jednotlivé akce.

Toto byl výčet plánovaných činností příštího roku a teď
něco ze současnosti. O prázdninách byla provedena plynofi-
kace školky. Ve vodojemu na Kopaninách byla dokončena in-
stalace elektronického hlídání hladiny vody. I přesto, že je
největší sucho za posledních šest let stačí potřebu pitné vody
pokrýt obecní studny a v tomto roce jsme ještě vodu nedová-
želi. Vedle čističky cementárna vrtá vrt na kontrolu hladiny
spodní vody, který bude v budoucnu možný použít jako zdroj
pitné vody pro obec. 

Ing. Václav Čapka 

Slovo starosty

Historické foto – Hostěnice rok 1939



PŘIJATÁ USNESENÍ:
Usnesení č. 55/2009
ZO Hostěnice schvaluje ověřovatele

zápisu číslo 5/2009 pana Ondřeje
Požára a pana  Petra Trávníčka.

Usnesení č. 56/2009
ZO schvaluje program zasedání č.

5/2009 rozšířený o bod č. 18. 1, 18. 2 a
18. 3.  

Usnesení č. 57/2009
ZO schvaluje jednání o změně nájem-

ce samoobsluhy na začátku roku 2010.
Usnesení č. 58/2009
ZO schvaluje zadání vypracování PD

na výstavbu kanalizace Na Kopečku,
odlehčovací kanál z hlavního řádu před
RD 182, kanalizace pro RD č. p. 115,
116 a 126, usazovací  nádrž před ČOV.

Usnesení č. 59/2009 
ZO schvaluje zpracování návrhu na

opravu místní komunikace včetně do-
pravního značení v místní části obce
Zbihov za cenu cca. 20 000 Kč.

Usnesení č. 60/2009 
ZO schvaluje dodatek  č. 1 k nájem-

ní smlouvě ze dne 16.3.2009 „o nájmu
nebytových prostor v objektu sa-
moobsluhy č.p. 159“ . Dodatkem dává
obec Hostěnice souhlas s dočasným
využitím prostor rodinného centra
Broučci za účelem provozování hudeb-
ní školy „Meluzín“.

Usnesení č. 61/2009 
ZO schvaluje plán zimní údržby

místních komunikací v obci Hostěnice
na období zima 2009-2010.

Usnesení č. 63/2009 
ZO schvaluje smlouvu s Firmou

AQUA-TECH s.r.o. Minská 62 Brno,
předmětem smlouvy je provádění

údržby čerpadel, opravy vodovodního
řádu včetně vyhledávání poruch. 

Usnesení č. 64/2009 
ZO schvaluje prodej traktoru  T4

K 14 za cenu v rozmezí 60000 až 80000
Kč. Jednáním o  prodeji pověřuje sta-
rostu obce.

Usnesení č. 65/2009
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č.

2 ke zřizovací listině  Příspěvkové or-
ganizace Mateřská škola Hostěnice.

Usnesení č. 66/2009
ZO schvaluje rozpočtové opatření

září 2009. (viz. příloha)  
Usnesení č. 67/2009
ZO schvaluje členy inventarizačních

komisí:
Hlavní inventarizační komise:
Předseda: Ing. Václav Čapka,
Členové: Vladimír Hodaň, Lada

Pos píchalová
Dílčí inventarizační komise: 
MŠ Hostěnice
Předseda: Jan Mikulášek
Členové: Jaroslava Hobíková, Milu -

ška Mikulášková
OÚ + samoobsluha
Předseda: Vladimír Hodaň
Členové: Růžena Debnárová, Jan

Mikulášek
ČOV + Voda
předseda: Marek Skládaný
Členové: Ondřej Požár, Petr Holub
Pozemky:
Předseda: Ing. Václav Čapka
Členové: Vladimír Hodaň, Mgr.

Marek Filouš
SDH
Předseda: Zbyněk Klimeš
Členové: Josef Zítka, Jiří Kousalík

Usnesení č. 68/2009
ZO schvaluje vodné na období od

1. 4. 2009 do 31. 3. 2010 ve výši 24 Kč
za 1 m3. 

Usnesení č. 69/2009
ZO schvaluje návrh studie rodinného

domu na pozemku p. č. 114/6 v k. ú
Hostěnice a uděluje výjimku, která spo-
čívá v dodržení stavební čáry, kdy sou-
částí hlavního objektu je garáž, která je
na hranici stavební čáry a samotný
 objekt k bydlení je posunutý dozadu.
Střecha je sedlová, ale nemá zkosené
pohledy v podkroví, nižší sklon střechy
– hřeben zůstává ve stejné výšce, jako
by byl hřeben sedlové střechy s klasic-
kým spádem, dům je  dvoupodlažní, ale
svým řešením a zasazením do terénu
působí jako dům jednopodlažní.   

Usnesení č. 70/2009
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci

v rámci mikroregionu Moravský kras
na úpravu RC Broučci.

NEPŘIJATÁ USNESENÍ 
Usnesení č. 62/2009 
ZO schvaluje prodej pozemku p.č.

274/531 v k.ú. Hostěnice za cenu
50 Kč\m2 panu Patriku Goldovi.
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Společenská rubrika
Životní jubilea

od 1. 7. 2009 do 30. 9. 2009 
Marie Vojáčková 83 let
Marie Boudná 88 let
František Vobůrka 82 let
Miloslav Zapletal 84 let 

Všem jubilantům srdečně
blahopřejeme. 

Úmrtí 
Stanislav Uhlíř      26. 7. 2009
Běla Vobůrková   29. 7. 2009 

Po prázdninové přestávce jsme se opět sešli
na schůzi sboru. V letním čase jsme se ovšem vi-

děli neoficálně na oslavách kulatých narozenin v lomu a vrcho-
lem letní sezony byl, jako obvykle, tábor na Říčkách, který se
pravidelně opakuje přes 25 let. Začátek táboření byl pozname-
nán silnými bouřkami a velkou vodou v Říčce, kterou někteří
vyzkoušeli na vlastním těle. Na Říčkách jsme odstranili nále-
tové dřeviny a posekali trávu v okolí památníku Lichtenštejnů.
V tomto roce  rovněž zajištujeme sekání trávy v obnoveném
ovocném sadu Na Bernatce. Někteří členové se také zapojili do
oprav prostorů pod M-klubem, kde pomalu vzniká občanské
centrum, na jehož úpravu jsme v loňském roce neúspěšně žá-
dali o dotace. Prostory budou sloužit všem místním spolkům
ke společnému setkávání a jako zázemí pro jejich aktivity.

Na podzim jsme naplánovali několik společných akcí.
18. 10. ve spolupráci se Sokolem Hostěnice pořádáme Dra-
kiádu. Začátek akce je ve 14 hod. na Kopaninách u vodárny.
Na místě zajístíme občerstvení horkými nápoji pro všechny
věkové kategorie. 17. 11. proběhne tradiční lampionový
průvod obcí. Začátek akce bude v 17 hod. v místní části Na
Kopečku a průvod projde celou obcí k víceúčelovému hřišti,
kde bude zakončen. Podrobnosti budou uvedeny na plaká-
tech zvoucích na tyto akce. Po loňské úspěšné návštěvě si
7. 11. zopakujeme návštěvu vinného sklepa. Začaly rovněž
přípravy na únorové  ostatky. Všem členům sboru při pomí-
náme termín další společné schůze, která proběhne v pon -
dělí 19. října.

Chceme poděkovat obci za podporu naší činnosti a těšíme
se na společná setkání s Vámi na všech inzerovaných akcích.

Za SDH Josef Zítka a Jiří Marek

Činnost SDH Hostěnice

Výpis usnesení ze zasedání ZO Hostěnice
č. 5/2009  konaného dne 15. 9. 2009



1. září přivítali děti ve školce
Křemílek a Vochomůrka, zahráli
svoji písničku na flétničku, vyprá-
věli dětem krátký příběh a na roz-
loučenou rozdali dětem květinky
z lineckého těsta.

I letos máme opět nejvyšší počet
dětí za poslední roky, tj. 28 zapsaných
dětí z toho patnách dívek a třináct
chlapců. Složení pedagogického sboru
je trochu pozměněné. Nová sl. učitelka
Bc. Hana Kubíková, nová asistentka
pedagoga sl. Martina Kolmanová, stu-
dentka speciální pedagogiky MU
v Brně. Děti se již těší na různá kul-
turní vystoupení, která nás na podzim

čekají. Bude to divadelní představení
v mateřské škole, návštěva divadla
Radost v Brně a naše oblíbená
Hvězdárna a planetarium v Brně. Opět
budeme pokračovat s logopedickou
nápravou hlásek - do MŠ bude dojíždět
logopedka Mgr. Kolníková, při větším
počtu dětí i 1x týdně (dříve 1x za 14
dnů). Rodiče nebudou platit žádné po-
platky, vše hradí zdravotní pojišťovna
po doporučení dětským lékařem.
Pokračovat také bude výtvarná dílnič-
ka pod vedením asistentky sl. Martiny
Kol ma nové.

V naší mateřské škole integrujeme
dívku s Dawnovým syndromem.
Integrace probíhá od loňského školní-
ho roku. Dívenka pracuje podle indivi-
duálně vzdělávacího plánu proto jsme
od roku 2008 mohly přijmout asistent-
ku pedagoga. Integrace dívence velmi
prospívá. 

(Co je to školní integrace? Je to
snaha poskytnout v různých formách

výchovu a vzdělání jedinců se
speciálními potřebami v co nej-
méně odlišném prostředí,
které odpovídá potřebám dítě-
te. V ČR probíhá proces inte-
grace od roku 1989).

Další foto dokumentuje
vycházku ke kapli sv. Anny,
loučení s létem a vítání pod-
zimu. S přáním mnoha slu-
nečných dnů za MŠ 

Jar. Hobíková,
ředitelka MŠ

Hana Kubíková,
učitelka
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A školní rok opět začíná!

Obrázky nakreslily děti z mateřské školy Lucinka
Strmisková - 5 let a Magdalenka Klozová - 4 roky
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Od září 2009 dětem přibyla další možnost
aktivního trávení volného času v
Hostěnicích. Děti od cca 6 let se mohou

scházet jednou týdně pod vedením dvou zkušených skautů
resp. skautek z Brna, kteří jsou ochotni dojíždět k nám do
Hostěnic.

Jak uvádějí ve svém letáku, „skauting, to jsou dvě zá-
kladní věci – dobrá parta a dobrá příležitost. Jednak skupina
lidí, přátel, kamarádů – jednak příležitost žít život dynamic-
ky a smysluplně. Skauting je celosvětově největší výchovné
hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci spo-
lečně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zába-
vou, hrou – a zároveň způsobem, jak poznávat nové věci.“

Skauti se scházejí jednou
týdně, vždy ve čtvrtek od 17.00
do 18.30 hod. prozatím v RC

Broučci, později ve vedlejších prostorách, které se postup-
ně rekonstruují. Společně budou vyrážet na výlety 1x za 2
až 3 týdny, a to na jednodenní i vícedenní. V létě je pak čeká
letní tábor na 14 dní, který se pravidelně koná v Bohdalově
(okr. Žďár nad Sázavou). Jsou součástí střediska „A JE TO!“
Brno, podrobnější informace si můžete najít na jejich webo-
vých stránkách http//ajeto.wosa.cz/.

Po první informační schůzce, která proběhla 1. září 2009, se
mé děti téměř každý den ptají, kdy už bude ten skaut. Zdá se
mi, že to je velmi dobrá indicie, že je to velmi zaujalo. Proto kdo
máte chuť to zkusit, dorazte ve čtvrtek na schůzku a uvidíte.

Eva Karásková

Skauti v Hostěnicích

A nejsou to jen písemky, zkoušení,
zápisy, úkoly a úkoly... prostě nuda. 

Však posuďte sami:

• V říjnu pojedeme do Planetária, na
Lipku a ve svátečním společně vyra-
zíme i do divadla (21. 10).

• Listopad patří už tradičně akci Lou-
čení s podzimem, (která je tento-
krát  naplánována na 24. 11.) a opět
budou pro vás v jídelně připraveny
tvořivé dílny i příjemná atmosféra
s občerstvením.
Druháci si v tomto období poprvé vy-
zkouší školu v přírodě a nejen  čte-
náři navštíví krásnou místní
knihovnu.

• Vánoce jsou za dveřmi a my je tra-
dičně přivítáme společným zdobením
velkého vánočního stromečku, kde

si všichni na  závěr zazpíváme. Čeká
nás také vánoční tvořivý program na
Rozmarýnku, Každý rok jezdíme
v prosinci i na  filmové představení
do Špalíčku, a ani tentokrát tomu ne-
bude jinak.

Druhé pololetí je přímo nabité růz -
nými soutěžemi a sportovními akcemi.

• V únoru budeme fandit našim dětem
na recitační soutěži a 20. 2. si určitě
nenechte ujít školní ples. 

• V březnu proběhne Mokerský slaví-
ček (i tady se naši hostěňáci obvykle
umísťují na předních místech) a sou-
těž Matematický klokan.

• V dubnu přibude soutěž přírodo-
vědná a vlastivědná, Den Země a
30. 4. naše škola přivítá  čarodějky a
čaroděje z širokého okolí, aby na Ča-

rodějném sletu předvedli nejen své
nové obleky, ale i znalosti zaříkadel a
lektvarů. 

• V květnu pojedou čtvrťáci na školu
v přírodě a ještě před tím si porov-
náme své znalosti angličtiny v soutěži
Let´s Speak English. Celá škola
také v tomto období žije legendární
Mokerskou laťkou, kde nás baví
soutěžit i fandit. Druháci a třeťaci pak
opět začnou jezdit plavat do Vy-
škova. 

• V červnu nás, kromě Dne dětí plného
her a soutěží,  opět čeká příjemný vý-
jezd do kina. A na závěr si zaplaveme
všichni, tentokrát na koupališti, kde
současné osmáky s chutí nahážeme
při pasovacím obřadu do bazénu
a společně, po celém tom roce dřiny,
učení a nudného sezení v lavicích, vy-
kročíme prázdninám vstříc....

Plán akcí ZŠ Mokrá sepsala 
Andrea Audová

Ve škole se pořád něco děje...
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Během prázdnin byl pravidelný
program v RC Broučci přerušen,
neboť se většina z nás rozjela se
svými dětmi a muži na prázdniny.
Každý si tedy užíval volna po
svém, ale i přes to jsme se společ-
ně vydali na několik výletů poblíž
Hostěnic. 

První společný výlet jsme podnikli
hned 1. července 2009 a pokořili
„Jungle park“ poblíž brněnské Riviéry.
Pro děti i pro rodiče to byl opravdu ve-
liký zážitek plný adrenalinu. Jungle
park je lanové centrum přizpůsobené
dětem již od čtyř let. Většina našich
dětí absolvovala Mauglího trasu, která
je určena právě pro děti od čtyř let,
ovšem i osmiletý školák si musí dodat
kus odvahy, aby překonal lanové pře-
kážky ve výšce cca 3-5 metrů. Některé
z našich dětí po překonání počátečních
rozpaků zvládli tuto trasu i dvakrát
a možná by tam byli dodnes, nebýt ne-
trpělivých maminek a mladších souro-
zenců. Tento den jsme si všichni
opravdu užili a můžeme ostatním ná-
vštěvu Jungle parku jen doporučit (viz
jejich webové stránky www.jungle-
park.cz). Za fotky děkujeme Janě
Vintrové.  

Ostatní výlety již nebyly tolik
o adrenalinu, ale i přes to, nebo právě
proto, jsme si je užili taktéž. 9. 7. 2009
jsme se vydali společně pod Hádek
a 30. 7. 2009 pak k Jelenovi. I když
jsme k Jelenovi dorazili ještě před ote-
vírací dobou, našim dětem to vůbec ne-
vadilo. Díky venkovnímu hřišti jsme
vklidu počkali hodinku, a pak jsme se
odměnili dobrým obědem (někteří
i velmi vydatným, neboť dojídali po
všech svých dětech.)

Posledním prázdninovým počinem
byl výlet 26. srpna 2009 na koupaliště

v Hodějicích kousek za Slavkovem.
Toto koupaliště jsme navštívili po do-
poručení Šárky Pavlíčkové a opravdu

jsme nelitovali. Jako ranní ptáčata jsme
tam dorazili mezi prvními a dlouho zůs-
tali téměř osamocení. Počet návštěvní-
ků byl opravdu velmi příjemný, ho-
spůdka taktéž, děti hodné a za celý den
pěkně vyplavané, takže jsme odjížděli
až někdy kolem 18.00 hod. večerní. 

Prázdniny utekly jako voda a nový
školní rok je tady. Broučci už opět fun-
gují každé úterý a čtvrtek dopoledne,
takže se na vás všechny moc těším.
Školákům a školkáčkům přeji dobrou
náladu ve škole i ve školce a nám os-
tatním pevné nervy při zvládání každo-
denních povinností a radostí.

Za RC Broučci 
Eva Karásková
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RC Broučci - Program na říjen
čt 1. 10. Hrátky s prstovými barvičkami
út 6. 10. Cvičeníčko v tělocvičně MŠ, sraz v 9.30 hod. v tělocvičně
čt 8. 10. Bazárek-příjem zboží do komise 9-12 a 15-18 hod.
ne 11. 10. Bazárek-prodej 9.30-16 hod. 
út 13. 10. Bazárek-výdej neprodaného zboží 9-12 hod.  
čt 15. 10. Zpívání s říkadly 
út 20. 10. Výlet k rybníkům, sraz v 9.30 na odbočce k rybníkům 
čt 22. 10. Tvořeníčko s listy 
út 27. 10. Hrátky s kaštany 
čt 29. 10. ZAVŘENO-PRÁZDNINY!!!! 

Prázdninové výlety
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Poslední prázdninovou neděli se na sportovišti Pastviska odehrál Hostěnický
sedmiboj pro děti a Hostěnický trojboj pro dospělé. Caparti, předškoláci a školáci
soutěžili v sedmi disciplínách a zdolávali nejrůznější nástrahy závodní tratě.
Museli například absolvovat opičí dráhu, poté následoval trojskok, vázání uzlíků,
chůze na chůdách, chůze po pohyblivých „kamenech“ či střelba ze vzduchovky.
Na rodiče a prarodiče dětí zase čekal slalom s pivem na tácu a následné vypití pě-
nivého moku na čas, chůze na chůdách a orientační běh. Akce uspořádaná občan-
ským sdružením Hosten měla u dětí (soutěžilo jich dvacetsedm) i dospělých
(v trojboji se jich utkalo osmnáct) velký úspěch. Takže za rok se máme na co těšit!

Hostěnický sedmiboj
si získal děti, trojboj zase dospělé

Hostěnický sedmiboj ve výsledcích:
Děti do 4 let:
1. Míša Novotná
2. Deniska Králíková
3. Adam Vintr
Děti 5 až 8 let:
1.-2. Michal Pavlíček a Šimon Fasora
3. Matouš Karásek

Děti od 9 let:
1. Soňa Černíková
2.-3. Markéta Černíková a Adam

Konvalinka
Hostěnický trojboj ve výsledcích:
1. Petr Pavlíček
2. Marek Filouš
3. Václav Novotný

Zpracoval a vyfotografoval 
Ondra Požár

Na opičí dráze chodily děti po laně

Chůze na chůdách byla pro mnohé
děti tvrdým oříškem.

Slalom mezi kužely s pivem na tácu
– to byla první disciplína trojboje
pro dospělé.

A střílelo se i ze vzduchovky…

Sedmadvacet dětí si Hostěnický sedmiboj pořádně užilo.



S létem jsme se rozloučili akcí Kola
dokola. Krásné počasí vylákalo na
sportovní akci spoustu dětí i dospě-
lých. Hasiči si vzali pod svůj patronát
občerstvení a bečka piva potěšila ne-
jednoho rodiče či diváka. Děti soutěži-
ly v již tradičních kategoriích a disciplí-
nách. Dospělí si změřili síly v jízdě na
kolečkových bruslích a jízdě zručnosti
na kolech. V závěru si vítězové odná-
šeli věcné dary, všichni soutěžící di-
plom, perníkovou medaili a sladkou od-
měnu. 

Děkujeme za obětavou pomoc všem
nečlenům našeho sdružení. Dále všem,
kteří přispěli dobrovolným startovným
na financování dalších námi připravo-
vaných akcí.

Za OS Hosten Kateřina Halouzková

ZPRAVODAJ HOSTÌNICE

Bukola 2009
Dne 22. 8. 2009 se uskutečnil

4. ročník cyklistické časovky do vrchu
„Bukola 2009“.

Závodu s tratí Hádek–Nový Dvůr–
Lhotky–Bukovinka–hostinec Rakovec
o celkové délce 6,8 km, s 6 km stoupá-
ním a celkovým převýšením 145 m se
zúčastnilo 125 cyklistů. Na start se
postavili i tři domácí závodníci –
Hostěňáci. A vedli si vskutku výborně.
Paní Renata Konvalinková se ve své
kategorii umístila na 5. místě, její man-
žel Josef Konvalinka na místě 4.
Nejlepší umístění a tím i největší gra-
tulace však směřují k paní Zdeně
Šídlové, která ve své kategorii bez-
konkurenčně zvítězila. Blahopřejeme
a přejeme spoustu dalších sportovních
úspěchů!

Kola dokola 2009

VÝSLEDKY:
kat. odrážedla: 
1.  Tomáš Vintr
2.  Filip Mlejnek
3.  Jakub Koch

kat. malá kola: 
1.  Matyáš Essender
2.  Aneta Tirpáková
3.  Jan Jarolík

kat. kola 1. tř. a mladší: 
1.  Bedřich Horný

2.  Klára Horná
3.  Magdalena Karásková

kat. kola 7 – 10 let: 
1.  Adam Konvalinka
2.  Lenka Novotná
3.  Jan Unger

kat. kola 11 – 15 let: 
1.  Marek Pavlíček
2.  Matěj Srba
3.  Karolína Skácelová

kat. koloběžky: 

1.  Karel Šmerda
2.  David Filouš
3.  Matouš Karásek

kat. kolečkové brusle: 
1.  Matěj Srba

dospělí – kolečkové brusle: 
1.  Šárka Mlejnková

dospělí – jízda zručnosti: 
1.  Zdeněk Pavlíček
2.  Petr Pavlíček
3.  Svatopluk Kousalík
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Webové stránky OS Hosten
Občanské sdružení Hosten upozorňuje, že si zřídilo vlastní internetové stránky

www.hosten.estranky.cz, na kterých si přečtete o akcích již konaných, naleznete
zde fotografie s popiskami, ale také v rubrice PŘIPRAVUJEME upozorňujeme na
akce, které pro vás chystáme, jakož i program RC Broučci na jednotlivé měsíce.

Prozatím ještě omluvte drobné nedokonalosti, protože stránky postupně tvo-
říme – kompletujeme zpětně všechny články a fotografie z akcí od vzniku naše-
ho sdružení. Za OS Hosten Kateřina Halouzková

Obecní liga 2009
18. září skončil letošní ročník

v malé kopané – Obecní liga. Naše
mužstvo si v něm vedlo velmi dobře a
probojovalo se do záverečné soutěže
play off, který se sehrál v Březině
27. 9. Přestože naši fotbalisté podali
bojovný výkon, nakonec podlehli
Habrůvce 3:1 a obsadili tak skvělé 3.
místo. Gratulujeme!

Hudební škola
Meluzín v Hostěnicích

I zde v Hostěnicích byla zřízena po-
bočka soukromé hudební školy pana
Meluzína z Mokré. Výuka probíhá
každý pátek odpoledne prozatím v RC
Broučci. Možnosti učit se hrát na ná-
stroj přímo v naší obci prozatím využí-
vá 5 malých hostěňáků.

Dne 21.11.2009 proběhne 2. ročník
amatérského turnaje ve stolním tenise
v sále hostince U Stupárků. Stejně jako
loni budou pro hráče připraveny čtyři
pingpongové stoly a pro vítěze hodnot-
né ceny. Dopoledne proběhnou soubo-
je v dětských kategoriích, odpoledne
pak v kategoriích mužů a žen. Pro oži-
vení paměti, minulého ročníku se zů-
častnilo 28 mužů a 10 žen za skvělé di-
vácké kulisy. Turnaj pak gradoval
v překrásném finále mezi Luckou
Hornou a Evou Karáskovou v ženské
kategorii a Laďou Dvořákem a Pepou
Konvalinkou v té mužské. V loňském
roce jsme zaznamenali jistý ostych
v řadách místních pravidelných hráčů
seniorů, kterých se do turnaje přihlási-

lo jen poskrovnu.
Přitom dobře víme,
že mají co ukázat! 

Podrobnosti budou uvedeny na pla-
kátech doprovázejících celou akci, při-
hlašovací archy rozvěsíme v hostinci
U Stupárků, v M–klubu a nově i v šatně
tělocvičny v mateřské škole. Při -
pomínám, že pravidelně trénujeme
každou středu od 21 hodin v MŠ a rádi
uvítáme nově příchozí, kteří si budou
chtít svůj herní styl před turnajem oži-
vit, připomenout či dopilovat. Těšíme
se na Vás a doufáme, že letošní
Prasátko bude stejně uspěšné jako to
loňské.

Za organizační výbor Jiří Marek –
marek@m2ai.com

Pozvánka na akce
ŘÍJEN

11. 10. Bazárek dětského oblečení –
RC Broučci

18. 10.  Drakiáda – Kopanina
(u vodárny)

23. 10. Dýňování
na návsi před samoobsluhou

LISTOPAD
17. 11. Lampionový průvod

sraz u aut. zastávky
Hostěnice, kasárna

21.11. Prasátko
v sále U Stupárků

PROSINEC
5. 12. Mikulášská zábava pro děti

v sále U Stupárků
Zpívání u vánočního stromu
na návsi před  samoobsluhou

LEDEN
22. 1. 2010 Myslivecký ples

u Stupárků -  MS Horal Hostěnice

Prasátko 2009,
aneb do roka a do dne...

Podzimní bazárek
neděle 11. 10. 2009 9.30–16 hod. v RC Broučci

( v Hostěnicích, pod Smíšeným zbožím na návsi, vchod zezadu ) 

Oblečení PODZIM-ZIMA pro děti cca 0-10 let

do komise přijímáme:
oblečení a obuv pro děti cca 0-10 let, těhotenská móda, sportovní

vybavení, kočárky, potřeby pro děti, hračky, apod.

příjem zboží do komise:  čt 8. 10. 2009 9-12 a 15-18 hod.
výdej neprodaného zboží:  út 13. 10. 2009 9-12 nebo dle domluvy

Hory 2010
I tuto zimu bude pořádán zájezd na hory.
Na chatě SKILAND v obci Ostružná v Je se -

níkách je zamluveno ubytování v termínu od
12. ledna 2010 do16. ledna 2010.

Cena ubytování ve dvou a osmilůžkových poko-
jích je včetně polopenze pro dospělé 1 740 a děti do 10 roků 1420 Kč.

Doprava autobusem bude zajištěna jen v případě min. 30 zájemců.
Prosím o nahlášení účastníků nejpozději do 30. října 2009 u Renaty Čapkové

na tel. 777 113 447.

Chcete si oddechnout od kaž-
dodenních starostí?

O.S. Spirála Hostěnice zve
všechny ženy do sauny ve
Viničných Šumicích. Zahájení pro-
vozu sauny je 1. 10. 2009 od 21.00
hodin. Zájemkyně ať se hlásí na tel.:
777 113 447 u paní Čapkové.
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Přemýšlel jsem, kdy člověk kolem
své osoby shromáždí nejvíc lidí: Při
promoci? Při svatbě? Nebo když se do-
žije 50 či 100let? Když stávám u oltáře
a dívám se do zaplněného kostela,
často mě napadne, že je to právě tehdy,
když se člověk loučí s tímto světem.
Může to být třeba starý člo-
věk, bez bližších příbuzných,
ale přesto se na pohřbu sejde
50, 100 nebo i 400 lidí. Tolik
by se za jeho života kvůli
němu asi nikdy nesešlo.
Udělají si čas, uvolní se
z práce, aby mu vzdali poctu.
Kostel je slavnostně osvětle-
ný, vyzdobený, zní varhany,
zvony, jako bychom cítili
vznešenou důstojnost této
chvíle.

Jak probíhaly takové po-
hřby dřív? Vy starší to máte
ještě v živé paměti. Krásně
o tom píše prof. Piťha ve své
brožurce „Dušičková zamyš-
lení“:

Když někdo umřel, roznesla
se o tom zpráva po obci od úst
k ústům. Že někdo zemřel,
oznámil také zvuk malého
zvonku–umíráčku. Podle pře-
sných nepsaných, pravidel při-
šli sousedé, aby pomohli nebož-
tíka upravit. Celý děj se
odehrával tam, kde se odehrával život.
Neexistovaly žádné instituce, na které by
se služba zemřelému přenesla. Nikoho
taky nenapadlo, že by mohl být vydán do
cizích rukou. Sousedé nebožtíka umyli
a oblékli a přitom k němu mluvili.
Říkalo se například: „Podej mi, Josefe,
pravou ruku, abych ti navlékl košili
bílou. Nepůjdeš se mnou vícekrát trávu
kosit, ale půjdeš na slavnost velikou.“
Upravili ho, poté jej položili ve světnici
a rozsvítili u jeho hlavy hromničku. Pak
u zesnulého drželi stráž a modlili se za
pokoj jeho duše. Přicházeli mnozí, aby
nebožtíka ještě naposledy viděli, kladli
mu do rakve svaté obrázky a spolu
s nimi svá přání klidného odpočinutí.
Místní člověk, ne cizí, připravil hrob.

V den pohřbu sešli se sousedé u ne-
božtíkova domu a nejbližší muži ho vy-
nesli ven. Na prahu domu třikrát křížem
postavili rakev na zem. Všem domácím
zvířatům bylo oznámeno, že hospodář se
loučí s domem. V průvodu nesli zemře-
lého do kostela, kde byla odsloužena mše

za zemřelé. Pak odnesli rakev k hrobu a
někdo se s ním rozloučil. Zde byla ona
těžká chvíle definitivního loučení. Ale i
chvíle, kdy se ukončily spory a odpouště-
ly křivdy, aby on klidně odpočinul a my
bez výčitek mohli žít. Pak se do hrobu
spouštěná rakev pokryla květy a hrstmi

hlíny, kterou tam jeden po druhém lidé
vhazovali. Ještě chvilku tam postávali
a pak byli pozváni, aby přišli ke stolu.
Přešli do hospody, dali odpočinout
nohám, zimě pocítili teplo, v létě si od-
dechli v chládku. Občerstvili se a mluvi-
li o nebožtíkovi. Kdo co pamatoval, vy-
právěl. Vše, co se mělo uchovat v paměti,
věci vážné i veselé. A pak někdo třeba
řekl: „A jak on rád zpíval“. Vzpomněli,
kterou měl nejradši a dali ji zahrát.
„Škoda, že už tu s námi nebude," říkali
při rozchodu, ale nebylo v tom už té řeza-
vé bolesti jako ještě ráno. Věděli, že ho
přenesli ze hřbitova zpět do svého středu
a dali mu pevné místo ve svých vzpomín-
kách i v paměti celé obce.

Dnes už nemáme možnost takto
konat pohřby, doba se změnila. Přesto
ale zůstávají věci, které se nemění:
Člověk potřebuje rituály, a zvláště
v případě úmrtí někoho blízkého je
dobré uspořádat veřejné rozloučení.
Stále více se rozmáhají pohřby bez ob-
řadu, od prostého rozloučení v úzkém

rodinném kruhu až po jednání s náde-
chem cynismu „Tady máte peníze a ze-
mřelého a již nás s tou záležitostí ne-
obtěžujte“. V mnoha případech se pak
v lidech ozývají výčitky, že někomu ze
svých blízkých nepřipravili důstojné
rozloučení. 

Podle starého křesťanského zvyku
se pohřby konají do země. Církev však
dnes neodmítá ani kremaci – někdy,

zvlášť ve velkých městech, by jiné ře-
šení bylo spojené s velkými obtížemi.
Zkušenosti nás kněží však ukazují, že
není dobré přechovávat urnu s pope-
lem zemřelého doma – bývá to zdrojem
problémů.

Na pohřeb a rozloučení v našem
kostele má právo každý. Spolu s Otcem
Karlem si dáváme záležet, aby pohřby
byly opravdu krásné a důstojné.
Napomáhá tomu i dobrá spolupráce s
pohřební službou Nostalgie v Líšni.
Jistě si můžete vybrat i jiné pohřební
ústavy, ale přesto právě s nimi jsou
naše zkušenosti nejlepší a jejich služby
nejkomplexnější.

Až půjdete o letošních Dušičkách na
hřbitov, s úctou a vděčností vzpomínej-
te na ty, kteří tam leží. Zapomeňte
stará ublížení a křivdy, vždyť mnohé
hřbitovy mají na bráně nápis „Pole
svornosti“. A snad něco z toho klidu
a míru přejde i na nás živé. 

P. Jan Nekuda, farář

ZPRAVODAJ HOSTÌNICE

Zamyšlení dušičkové
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Před 65 lety, v noci ze 13. na 14. září,
se začal odvíjet osud partyzánské skupi-
ny Wolfram. Její členové, po prodělaném
parašutistickém výcviku v Anglii, na-
stoupili 13. září na palubu anglického le-
tounu Halifex a před půlnocí byli vysaze-
ni nedaleko Lysé Hory v Beskydech.
Bylo jich ve skupině šest a to Vladimír
Řezníček, Josef Černota, Josef Bierský,
Karel Svoboda, Robert Matula a velitel
skupiny Josef Otisk.

Po seskoku trvalo členům skupiny ně-
kolik dnů, než našli určené shromaždiště.
Nedostavil se jen radista skupiny Karel
Svoboda, který po seskoku ukryl vysílač-
ku, ale ztratil orientaci a po dvou dnech
bloudění byl zatčen gestapem.

V prostoru Lysé Hory působila již
skupina „1. čs. partyzánský oddíl Jana
Žižky“ a další skupiny. Po dohodě s veli-
telem skupiny kpt. Murzinem se pokou-
šeli členové skupiny Wolfram obnovit
spojení s centrálou v Londýně. Mezitím
se skupina rozrostla o nové členy. S nimi
se však do skupiny dostal i zrádce. Ten
při plnění úkolů ve dvojici s Bierským
střelil na hoře Smrk Bierského do zad,
okradl ho a zahrabal v lese. Gestapu pak
udal spolupracovníky skupiny. Čtyři
z nich gestapo zatklo a pro výstrahu po-

pravilo v Kunovicích na Valašsko me zi říč -
sku. Udavač a vrah Bierského byl po
válce zatčen a popraven v Brně.

Poté následovala rozsáhlá akce ně-
mecké branné moci, na které se podílelo
na 12 000 vojáků a gestapo s tehdejší po-
licií. Při přestřelkách došlo ke ztrátám na
obou stranách. Byl zastřelen velitel party-
zánského oddílu Murzin i jeho zástupce.
Partyzánské skupiny přišly o své základ-
ny i část zásob. Akce však byla ukončena
aniž došlo k likvidaci skupin. Velitelé se
pak dohodli na opuštění prostoru a velitel
skupiny Wolfram rozhodl o přesunu
k Brnu do Líšně, kde měl rodinu a známé.
Pochod z Beskyd se uskutečňoval v noci
a trval 6 dnů. Do Líšně skupina dorazila
3. prosince 1944 a nadále působila v le-
sích u Horákova, Mokré a Hostěnic až do
konce války. Tuto etapu činnosti skupiny
Wolfram podrobně zpracoval v brožuře
Výpis z kroniky Český svaz protifašistic-
kých bojovníků – bývalá místní organiza-
ce v Hostěnicích.

Osudy členů skupiny po válce:
Vladimír Řezníček skončil v armádě

v 50. letech. Pak pracoval jako vychova-
tel mládeže, odkud byl propuštěn.
Pracoval v kamenolomu v Hukvaldech
a nakonec v Tatře Kopřivnice. Zemřel

v r. 2001 a je pochován v rodných
Kunčicích pod Ondřejníkem.

Josef Černota byl rovněž počátkem
50. let propuštěn z armády a dál pracoval
jako traktorista JZD v Mimoni. Zemřel po
dlouhé nemoci v r. 2001. Na škole
v Břeclavi je jeho pamětní deska.

Robert Matula po propuštění z armády
pracoval jako dopravní referent
v Moravolenu Šumperk. V roce 1948
emigroval do Anglie a od roku 1958 žil
v Kanadě. V roce 2006 obdržel čestné
občanství Ostravy.

Karel Svoboda přežil koncentrační
tábor a po válce pracoval jako radista na
ministerstvu zahraničí. Po roce 1948 byl
zaměstnán v Hydrome teo rolo gickém ús-
tavu v Komořanech. Zemřel v r. 1982
v Praze.

Velitel Josef Otisk pocházel z Líšně
a do Hostěnic často až do své smrti cho-
dil navštěvovat své známé z dob váleč-
ných. Starší občané si ho jistě pamatují. 

V roce 2005 byla vybudována naučná
stezka Josefa Otiska a skupiny Wolfram.
Její začátek je na parkovišti Morávka-
Velká Lipová v Beskydech a měří 17 km. 

O činnosti skupiny Wolfram pojedná-
vá řada publikací a vzniklo i několik tele-
vizních naučných pořadů. Činy lidí, kteří
bojovali za vlast a svobodu, jejich druhů
a spolupracovníků, mužů a žen různých
národností a náboženského vyznání, by
nikdy neměly upadnout v zapomnění.

Václav Dostál, kronikář
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Skupina Wolfram v Beskydech
(PŘIPOMÍNKA UDÁLOSTI)


