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Mikulášská nadílka
O.S. Spirála Hostěnice ve spolupráci s O.S. Epona, které pracuje s postiženými dětmi, uspořádalo v neděli 6.12. v restau-

raci U Stupárků Mikulášskou nadílku. Děti měly příležitost se vydovádět při dětské diskotéce, někteří odvážlivci recitovali
básničky nebo zpívali písničky a nakonec všichni dostali z rukou Mikuláše balíček se sladkostmi. Všichni jsme se dobře bavi-
li a my se na Vás těšíme 26. 12. 2009 na Štěpánské zábavě.

O.S.Spirála Hostěnice



Společenská
rubrika

Čas a my...
Jak relativní pojem je ...čas. Někdy

utíká a nezastaví se ani na chvilinku
...a co bychom všechno dali, kdyby se
zastavil! Ale jindy je chvilinka hodi-
nou, rokem i životem…

Velmi významné životní jubileum
23. listopadu oslavila paní

Hermína Koukolová 100. naro-
zeniny, k tomuto životnímu jubi-
leu ji přejeme hlavně zdraví
a lásku svých nejbližších.

JUBILEA OD 1. 10. DO 31. 12. 2009
70 let
Milada Glozarová    
75 let 
Vlasta Nečasová    
Josef Šedý 
Ludmila Chromá 
Bohuslava Smílková 
Anna Poláková 
80 let
Hubert Hanika     

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme. 

ÚMRTÍ 
Miloš Šedý

DĚTI NAROZENÉ V ROCE 2009 
Sebastian Chamer
Natálie Komzáková
Jiří Szep
Antonie Karásková 
Nikol Mlejnková 

Naše nové občánky přivítal  do ži-
vota starosta obce a sociální komise
v neděli 13. prosince.  

Růžena Debnárová
za ohlašovnu obyvatel 

PŘIJATÁ USNESENÍ:

Usnesení č. 74/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje ově-

řovatele zápisu č. 6/2009 pana Marka
Skládaného a pana Ondřeje Požára.

Usnesení č. 74/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje pro-

gram zasedání č. 6/2009 
Usnesení č. 73/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje uza-

vření „Smlouvy o dílo“ na údržbu míst-
ních komunikací v obci Hostěnice
v období zima 2009-2010 s panem
Ing. Václavem Čapkou.

Usnesení č. 74/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje uzav -

ření „Smlouvy o nájmu nebytových
prostor“ s paní Janou Hodaňovou .

Usnesení č. 75/2009
• Zastupitelstvo obce schvaluje plán

akcí na rok 2010:
• Oprava střechy na budově MŠ
• Oprava víceúčelového hřiště na

Pastviskách

• Dokončení vrtu na pitnou vodu
u ČOV

• Dokončení kanalizace v obci (Na
Kopečku, odlehčovací kanál
z hlavního řádu před RD č. p. 15,
kanalizace pro RD 115, 116, 126) 

• Oprava MK v části obce Zbihov  
Usnesení č. 77/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje roz-

počtové opatření za měsíc listopad
2009.

Usnesení č. 78/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje pří-

jem dotace od Jihomoravského kraje
na dovoz pitné vody v roce 2008 ve
výši 300 000 Kč.

NEPŘIJATÁ USNESENÍ:
Usnesení č. 76/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje zákaz

prodeje veškerých obecních pozemků
do 31. 10. 2009.

Za správnost:
Růžena Debnárová 
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Vážení občané,
blíží se konec roku a období Vánočních

svátků. Pravidelně Vás ve svých článcích
informuji o dění v obci a činnosti
Zastupitelstva obce. Myslím si, že toto
předvánoční číslo zpravodaje by mělo být
více sváteční než pracovní. Konec roku bo-
hužel nebývá obdobím klidným s možností
více se věnovat svým rodinám, ale obdobím
nákupů stresů a napětí.

Toto všechno nám přináší tato uspě-
chaná doba ovládaná internetem a dal-
šími vymoženostmi XXI. století. Stále
více se mezi námi šíří nevraživost, závist
a ostatní špatné lidské vlastnosti.

Přeji Vám, ať jsou letošní svátky  plné
klidu, lásky a pohody.

Do Nového roku bych si přál, aby jste
dokázali mezi sebou najít více porozu-
mění, aby se Vám v naší obci dobře žilo
a já Vám přeji to nejdůležitější „hodně
zdraví“.    

Ing.  Václav Čapka

Slovo starosty

Nakládání s komunálním odpadem
na území obce Hostěnice

Také v roce 2010 bude zajišťovat sběr a odvoz komunálních odpadů firma Sita
svez. První svoz odpadu v roce 2010 se uskuteční ve středu 13. ledna a násled-
ně ve čtrnáctidenních intervalech vždy v sudý týden.

Ukládání odpadu do kontejneru v areálu ČOV
Každou sudou sobotu v době od 9.00 do 11.00 hodin máte možnost uložit větší

domovní odpad do kontejneru v areálu ČOV v r. 2010. Nelze zde ukládat televi-
zory, ledničky, pneumatiky a jiný nebezpečný odpad, jedná se pouze o odpad
z domácností, který se nevejde do popelnic.

Děkujeme našim občanům za to, že třídí odpad a tím šetří životní prostředí.
Za OÚ Růžena Debnárová  

Výpis usnesení ze zasedání
ZO Hostěnice ze dne 12. 11. 2009

Změna v autobusové
dopravě v Hostěnicích

Od nového jízdní řádu 13. 12. 2009
zajíždí autobus na zastávku Hostěnice
chaty a otáčí se na nově otevřené
točně na Bernatce. Za vybudování
točny chci  jménem občanů bydlících
v okolí nové zastávky poděkovat
Lesům České republiky za její posta-
vení v dohodnutém termínu. 

Vladimír Hodaň, místostarosta
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Jedná se o ověřené výstupy z infor-
mačního systému veřejné správy, po-
skytované dle § 9 zákona č. 365/2000
Sb., o informačních systémech veřejné
správy.

Ověřené výstupy se vydávají na
 poč kání.

Pondělí a středa : 9.00 – 12.00  14.00
– 17.00 hodin

Úterý a čtvrtek :  8.00 – 12.00 hodin
Služby Czech Point:
-Výpis z Katastru nemovitostí

- Výpis z Obchodního rejstříku
- Výpis z Živnostenského rejstříku
- Výpis z Rejstříku trestů
- Výpis z registru řidičů
- Výpis ze seznamu kvalifikovaných

dodavatelů
- Výpis z Registru účastníků provo-

zu modulu autovlaků ISOH
- Autorizovaná konverze dokumentů 

Růžena Debnárová, pracovnice
Czech Point

na Obecním úřadě v Hostěnicích
v provozu  od 4.1.2009 

Pozvánka na akce
PROSINEC

23.12. Zpívání u vánočního stromu
v 17.00 hod. na návsi před samoobslu-

hou
26.12. Štěpánská zábava
v sále hostince U Stupárků

LEDEN
9. 1. Hasičský ples 

V Ochozi u Brna, odvoz zajištěn
(je třeba nahlásit se u p. Zbyňka

Klimeše)
22.1. Myslivecký ples

V sále hostince U Stupárků
ÚNOR

13. 2. Maškarní ples
Od 19.00 hod. v sále hostince

U Stupárků
15.2. Ostatky 

- průvod masek obcí

Vánoce přicházejí...
Vánoční čas letos přišel zase poně-

kud dříve, než jsme ho čekali. Už když
jsme v tělocvičně MŠ společně vyrá-
běli adventní věnce a všude vonělo
jehličí, říkali jsme si, že Vánoce jsou tu
coby dup. A skutečně. Už jsou tu a mů-
žeme si každý po svém užívat tu atmo-
sféru svátečních dnů. Chci poděkovat
všem, kteří se podílejí na již tradičním
setkání u vánočního stromu na návsi,
i těm ostatním, kteří si přijdou zazpí-
vat nebo jenom pobýt a užít si tak chví-
le pospolitosti, která k Vánocům patří.

Ať už Vánoce máte rádi či ne, zkus-
me si je užít. Všem nám přeji, ať ten
nový rok je stejně tak dobrý jako tento
a pokud se snad nevydařil, tak ať je
lepší... 

Za o.s. Hosten Eva Karásková

RC Broučci
Program na LEDEN

út. 5.1. Zpívání s kytarou
čt. 7.1. Tvoření se sněhuláčky
út.12.1. Modelování
čt. 14.1. Ozdobné kolíčky
út.19.1. Cvičeníčko v tělocvičně

MŠ, sraz v 9.30 v MŠ
čt. 21.1. Koláž
út 26.1. Výlet do baby-kavárny

Hvězdička, odjezd v 9.30
od „Broučků“

čt 28.1. Jóga pro rodiče s dětmi

MS HORAL Hostěnice
Je tu před námi poslední měsíc letošního roku. S prosincem nekončí jen rok

kalendářní, ale také hlavní lovecká sezóna zvěře spárkaté i drobné.
Hlavní povinností myslivce v zimních měsících je péče o zvěř. A prosinec je

měsícem velmi hektickým a náročným a vše nám komplikují stále kratší dny
a brzké stmívání, i přesto věnujeme hlavní pozornost přikrmování zvěře. V před-
cházejících příspěvcích jsme vás ale s touto tématikou, jakou je péče o zvěř, již
seznámili chtěla jsem vás pro zajímavost seznámit s pojmem „MYSLIVECKÁ
ETIKA“, proto že si myslím, že myslivci jsou v podvědomí dnešní společnosti
mylně chápáni a bráni pouze jako střelci.

Myslivecká etika je cítění a jednání při vykonávání veškeré myslivecké čin-
nosti – vytváří osobnost myslivce. Myslivost je totiž nejen prostředkem k po-
znání přírody, ale působí i na lidské srdce a rozum. Etika správného myslivce se
projeví i tam, kde přestávají platit pravidla a nastupuje cit. Je-li myslivec opráv-
něný zvěř lovit, pak má z tohoto práva i plynoucí povinnosti – zvěř netýrat, ale
chránit ji a pečovat o ni.

Od myslivců se vyžaduje, aby přesně dodržovali zákon o myslivosti, dodržo-
vali zásady chovu a ochrany zvěře, vykonávali právo myslivosti podle všech hu-
mánních a morálních tradic, aby zachovávali rozvahu, sebeovládání a skromnost
a dodržovali bezpečnostní pravidla při zacházení se zbraní. Správný myslivec by
se měl stále vzdělávat, dodržovat myslivecké zvyky a tradice a jednat slušně, po-
ctivě a čestně, v občanském životě. Takové zásady myslivecké etiky jsou každé-
mu začínajícímu myslivci vštěpovány již od začátku.

Vážení, za naše myslivecké sdružení mi dovolte, abych Vám v tomto advent-
ním čase popřála klidné a pohodové prožití vánočních svátků a všem myslivcům
spoustu nezapomenutelných loveckých zážitků.   Jana Oravcová 

Bohoslužby o vánocích 2009 
tvrtek 24.12. Št drý den 7.15 poslední roráty, zakon ení adventu 

   15.00 první váno ní mše – zahájení vánoc 
   17.00 setkání u jezerské zvoni ky 
   22.00 p lno ní (mše „in nocte“) 
pátek 25.12. Narození Pán    7.30 
     9.30 

slavnostní váno ní mše (mše „in die“) 

   14.30 váno ní zpívání s d tmi u jesli ek 
sobota 26.12. svátek sv.Št pána   7.30 
     9.30 

 

ned le 27.12. Svaté Rodiny 7.30 
   9.30 

mše s obnovou manželských slib  

pond lí 28.12. sv. Mlá átek 17.45  

úterý 29.12. sv.Tomáše Becketa 17.45 bohoslužba slova 
st eda 30.12.  17.45  
tvrtek 31.12. sv. Silvestra 15.00 d kovná mše za uplynulý rok 

pátek 1. 1.   7.30 
  

Nový rok, slavnost Matky 
Boží Panny Marie   9.30 

slavnostní novoro ní mše 



Nedávno jsem prošla knihkupectvím
a mezi spoustou drobností jsem uviděla
magnet na ledničku s citátem: „Mládí je
úžasný dar. Škoda, že jsme ho nedosta-
li o trochu později!”

Zajímavá myšlenka! Dovedli bychom
si se současnými zkušenostmi lépe po-
radit ve věku teenagerů? Nebo bychom
spoléhali na svůj lepší odhad a zkuše-
nosti a šli do rizik, která v současné
době na ně číhají? A že jich není málo!
Spousta lákavých zbytečností, které
provětrávají naši peněženku, milion te-
levizních programů, zajímavé, často ne-
žádoucí informace a kontakty přes in-
ternet, počítačové hry a herní
automaty, první sexuální zkušenosti
v poměrně ranném věku, snadno do-
stupné tabákové výrobky, alkohol,
drogy v široké nabídce, skvělé sportov-
ní výkony za cenu dopingu, „adrenali-
nové zábavy“ - sprejerství, vandalis-
mus, extrémistická hnutí…, lákavý kult
těla se svou anorexií a bulimií, módní
sebepoškozování a další.

Zamyslíme-li se, téměř cokoliv, co
přeháníme, může poškozovat nás a ná-
sledně naše blízké a dokonce vést
k psychické či fyzické závislosti.

Být dospívajícím dítětem, které bylo
dobře opečováváno v ranném věku
a teď si začíná ve světě hledat své
místo a stavět se na vlastní nohy, měla
bych v hlavě pěkný zmatek. Obzvláště,
když mi rodiče, jak se domnívám, pře-
stávají rozumět a mé křehké sebevědo-
mí je narušováno ze všech stran. Pak
mínění kamarádů nabývá na důležitosti.
Nevím si rady - poradí přátelé nebo na
internetu najdu skoro všechno. Že se
tak dozvím spoustu nebezpečných ne-
smyslů, neřeším. Hledám únik z nepří-
jemné a ohrožující reality, potřebuji být
zábavnější a společenštější... Jak? Stačí
trocha alkoholu, potáhnout si z jointa
trávy, schovat se do virtuálního světa…
a najednou je všechno jiné, snadnější,
zábavnější… Co bude, až umělá bublina
pohody kolem mě splaskne? To není
důležité! Vzdálená budoucnost. Najde
se zase něco jiného. Nikdo nechce zaží-
vat nudu, trápit se a strachovat. Je
přece tolik možností a zakázané věci
jsou zajímavé a lákavé. A dospělí rádi
straší a přehání. Kdovíco vyváděli
sami…

Asi jsme nebyli v tomto věku o moc
jiní, ale rizikových látek a aktivit bylo
kolem nás méně nebo nás rodiče drželi
víc zkrátka. Nebo, že by na nás měli víc
času?

Pokud bych se měla vyjádřit ke
zneužívání tabákových výrobků, alko-
holu a drog u mladistvých, asi bych
řekla - jsou v rizikovém věku a žijí ve
společnosti, která je k části zmiňova-
ných látek velmi tolerantní. Co však
může po určitou dobu zvládnout dospě-
lé tělo, to s adolescentem pěkně zamá-
vá a závislost, které je velmi obtížné se
zbavit (pokud je to vůbec možné), na-
stupuje několikanásobně rychleji.
Například o konopných produktech
 uslyšíte řadu názorů, jak jsou užitečné
a mají léčivé účinky. Nechci o tom po-
lemizovat. Naše děti se ale nepotřebují
léčit na Parkinsonovu chorobu a podob-
né nemoci. Bohužel, mezi Evropskými
státy jsme obsadili přední místo po-
myslného žebříčku ve zkušenostech
mladistvých s alkoholem a marihuanou.
Nemáme být na co pyšní.

Co dělat, aby náš potomek nespadl
do podobných problémů? Předně -
mějme ho rádi, je to naše dítě!

Zkusme překonat svou naštvanost,
rozčarování, zděšení… a mluvme
s ním. Ani hromy a blesky ani tichá do-
mácnost a zákazy všeho druhu nic ne-
řeší. Neberme příliš vážně, co náš pu-
berťák v rozčilení vypouští z pusy. Má
nás v podstatě rád, ale stydí se to dát
najevo. Nebojme se s ním mluvit nejen
o sexuálním dospívání, ale i o drogách
a jiných rizicích. 

Hledejme informace - děti o nelegál-
ních látkách a činnostech často vědí víc,
než my. Nebojme se ptát odborníků.

My dospělí zdaleka nevíme všechno.
Pomozme jim nalézt a udržet sebe-

důvěru, která je v tomto období velmi
křehká.

Naše rodiny uznávají určitá pravidla,
zásady a hodnoty. Dítě by je mělo od ma-
lička být schopno přejímat a dodržovat.
Asi se to nepovede v celé šíři, ale dobrý
základ by v něm měl zůstat. Rozeznávat,
co je dobré a co špatné, co zkusit lze a co
naopak nikdy nezkoušet, to by mělo
umět už dávno před pubertou. 

Buďme dětem dobrým příkladem.
Z vlastní zkušenosti vím, jak je to
těžké. Ale vyplatí se to. První, na co
děti poukazují, je: „Ty můžeš a já ne.
To není spravedlivé!!!“

Pomozme dítěti zvládat negativní
tlaky ze strany vrstevníků. Dětský svět
není vůbec mírumilovný a něžný. Být
v něm individualitou je velmi ceněné,
ale také nesmírně náročné.

Podporujme všechny pozitivní akti-
vity našich dětí. Investovaný čas i fi-
nanční náklady se časem bohatě zúročí.
Snad. Nikdo není doma prorokem.

Zeptáme-li se teenagerů, co z naší
strany nejvíce postrádají, většinou řek-
nou: „Víc volnosti, svobodu!”. Pak je
dost těžko pochopitelné, proč se nechá-
vají svazovat látkami a aktivitami, které
je činí závislými, proč jejich chování
programuje nějaká chemická substance.

Přeji Vám do nového roku 2010
hodné potomky, kteří se řídí zdravým
rozumem.

RNDr. J. Budíková (školní metodik
prevence na ZŠ Pozořice)
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Lákadla, která mohou ublížit

Zápis žáků do 1. ročníku základní
školy pro školní rok 2010/11

Ve čtvrtek 21. ledna 2010 od 14.00 do 17.00 hod. v budově Základní
školy Mokrá se dostaví k zápisu všechny děti, které dovrší 6 let věku do
31. 8. 2010. 

Dítě, které dovrší šestý rok věku do konce kalendářního roku, tj. narozené
v době od 1. 9. do 31. 12. 2004, může být přijato do školy, je-li tělesně i duševně
vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí je doporučují-
cí vyjádření školského poradenského zařízení (Pedagogicko psychologické po-
radny Brno–venkov). Rodiče se s těmito dětmi dostaví též k zápisu. (§36, odst. 3
zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků s účin-
ností od 1. 1. 2010)

Děti, které byly u zápisu v loňském roce a mají rozhodnutí o odkladu školní
docházky, k letošnímu zápisu již nepřijdou. Pokud by však mělo mít dítě další
(druhý) odklad školní docházky, musí zákonný zástupce opět požádat o rozhod-
nutí o tomto odkladu.

Zákonný zástupce dítěte s sebou přinese svůj občanský průkaz, rodný list dí-
těte a průkazku zdravotní pojišťovny dítěte. Josef Palík, ředitel školy
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Blíží se konec roku,
svátky vánoční a také
tradiční výroční schůze

SDH Hostěnice. Proto zveme všechny
bratry a sestry, členy našeho sboru,
k účasti na ní. Schůze začíná 3. 1. 2010
ve 14.00 h. v sále hostince U Stupárků.
Jedním z důležitých bodů, které budou
na pořadu schůze, je volba nového vý-
konného výboru. Volba se koná dle sta-
nov sdružení každých pět let. S kon-
cem starého roku a začátkem nového
je také spojena plesová sezóna.
9. 1. 2010 se bude konat okrskový ha-
sičský ples v Ochozi u Brna v místní
orlovně. Ples tradičně zakončuje vý-
roční okrskovou schůzi sborů dobro-
volných hasičů. Je zajištěn odvoz
 autobusem tam i zpět, zájemci nechť se
hlasí u velitele sboru Zbyňka Klimeše.
Plesovou sezónu pak můžete spolu
s námi zakončit v Hostěnicích v sobotu
13. 2. 2010 od 19.00 h. na maškarním
plese v hostinci U Stupárků. V pondělí
15. 2. 2010 veselice uzavřou Ostatky,
průvod masek projde dědinou za do-
provodu dechové hudby a bude veselo!
To už bude, jak všichni doufáme, před-
zvěst končící zimy, začne postní obdo-
bí, očekávaní jara a Velikonoc.

Tento podzim jsme ještě stihli uspo-

řádat dvě akce pro hostěnické děti.
18. 10. 2009 to byla spolu se Sokolem
Hostěnice Drakiáda. Bohužel téměř za
úplného bezvětří. Nadšení pro draky
a jejich tahání na šňůře za rychlého
běhu však děti neopouštělo a zapojili
se i mnozí dospělí. 17. 11. 2009 pak ná-
sledoval lampiónový průvod zakončený
velkolepým ohňostrojem. Na obě akce
jsme zajistili teplé nápoje, pro děti čaj,
pro dospělé svařené víno. Pravda, letos
bylo při jejich konání relativně teplo,
v následujících dnech padly letité te-
plotní rekordy, ale i tak se vše vypilo...
21. 11. 2009 jsme vyhověli mnoha žá-
dostem občanů Hostěnic a proběhl
sběr starého železa, tentokrát se od-
vezlo cca 3,5 tuny. Za technickou
pomoc a zapůjčení traktoru děkujeme
manželům Dobromile a Miloši Šedým.

Ač topná sezóna již začala, připomí-
náme všem, kdo topí tuhými palivy,
aby si nechali vyčistit a zkontrolovat
komíny a dbali zvýšené opatrnosti při
zatápění. V noci z 15. na 16. 10. 2009
se naše zásahová jednotka zúčastnila
hašení požáru rodinného domku v sou-
sední Mokré-Horákově. Požár vznikl
pravděpodobně od žhavého uhlíku vy-
padlého z kamen a zapálením hořlavé-
ho materiálu v jejich blízkosti. Kromě

profesionálů z Pozořic a Brna-Slatiny
se vzhledem k závažnosti údálosti
zúčastnili také zásahové jednotky
z Mokré, Viničných Šumic, Sivic,
Šlapanic a Kanic. Po této události se
velitel rozhodl dovybavit naši zásaho-
vou jednotku dýchacími přístroji a za-
jistit proškolení některých členů jed-
notky na jejich používání. Při požárech
takového typu a  rozsahu se jeví jejich
použití jako nutnost. Zvýší se tak akce -
schopnost jednotky a její členové
budou při zásazích lépe chráněni.

Vinaři mají své Beaujolais nouveau
či Svatomartinské, Hostěničtí chlapi –
povětšinou hasiči – mají svá „zimní
říčka“, kde každoročním vrcholem to-
hoto zimního táboření je košt letošní
slivovice, či jiného domácího destilátu
s vyhlášením té nejlepší. Každý rok je
slyšet nářky, že se letos nezadařilo,
a že nikdo nemá vzorek hodný tohoto
klání. Nakonec se však mnoho dobrých
objeví a je z čeho vybírat.

Děkujeme našim sponzorům, zastu-
pitelstvu obce i občanům Hostěnic za
jejich přízeň v tomto roce a přejeme
Vám všem klidné svátky a šťastný
nový rok!

Za SDH Hostěnice
starosta Josef Zítka a br. Jiří Marek

Činnost SDH Hostěnice podzim 2009, zima 2010

Tradice je třeba dodržovat. A v po-
sledních letech se v Hostěnicích stal
pěknou tradicí lampionový průvod,
který vesnicí projde vždy na státní
svátek 17. listopadu. I letos se začí-
nalo už za tmy. Úderem 17. hodiny
zhaslo schválně pouliční osvětlení
a děti s rozsvícenými lampiony se vy-
daly z Kopečka na cestu přes ztem-
nělou obec až na hřiště na
Pastviskách. Průvod dětí a jejich ro-
dičů a prarodičů doprovázeli hostě-
ničtí dobrovolní hasiči v reflexních
pracovních oděvech, kteří průvod po-
řádali a dbali na bezpečnost účastní-
ků. Skvělou tečku za lampiónovým
průvodem, k němuž hrály melodie
a písničky z Večer níčků a pohádek,
udělal parádní ohňostroj. Ani po něm
se však ještě nekončilo. Spousta lidí
si totiž ráda pobesedovala u svařené-
ho vína a horkého čaje.

Text a foto: Ondřej Požár

Ztemnělou obcí prošel lampionový průvod

Největší radost z lampiónového průvodu měly děti
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Začátkem prosince mě navštívil můj
dobrý přítel P. Jiří Barhoň, farář
v Městě Touškově u Plzně. Protože
jeho koníčkem je psaní, požádal jsem
ho o malý příspěvek do našeho zpravo-
daje. On sám se k psaní krátkých hu-
morných povídek dostal zvláštním způ-
sobem: Když studoval v kněžském
semináři v Litoměřicích, při večerních
návštěvách nemocných spolužáků na
marodce jim čítával povídky Šimka a
Grossmanna. Když mu časem došly,
začal si psát svoje. Tiskem vyšly již tři
knížky jeho povídek: Zlý farář přejel
hodného psa (2003), Pane faráři, já vás
budu muset zabít (2007) a Všichni svatí
s hašlerkou (2009). Přijměte následují-
cí řádky jako malý vánoční dárek:

Boží hod vánoční
Jiří Barhoň
Je jedno probuzení v roce, které je

jiné než ostatní. Je nejkrásnější ze
všech a stojí za to na něj po celý rok
trpělivě čekat. Probuzení na Boží hod
vánoční, 25. prosince. Nemusíme do
školy, nemusíme do práce, ale to není
to hlavní. Když toto probuzení nastane,
když ještě v posteli odklopíme oční
víčka, ocitneme se napůl v jiném světě.

V ráji. Vidíme před sebou vánoční stro-
meček, pod ním betlém a dárky, z kouta
pokoje sálají kamna, pokud je tam
máme a nezapomněli jsme večer přilo-
žit, za okny poletují sněhové vločky jak
malí andělé, když není zrovna obleva.
Je Boží hod vánoční. Kus nebe sestou-
pilo na zem, tak jako kdysi v Betlémě. 

Pak pomalu vstaneme a uděláme to,
co máme. Děti i dospělí. Každý něco ji-
ného, a přece stejného v tom smyslu,
že je to v pokoji a radosti společně
s druhými. S rodiči, sourozenci, přáteli.

Jeden z největších starozákonních
proroků, Izaiáš, už dávno před
Kristovým narozením napsal: „Vlk
bude přebývat s beránkem, levhart s kůz-
letem odpočívat. Kojenec si bude hrát
nad dírou zmije, nikdo už nebude páchat
zlo a šířit zkázu.“

Ani my dnes nemáme chuť se han-
drkovat a přít o malicherné věci, jak to
bývá jindy. Dnes se to nehodí. Jsou
přece Vánoce. Jako kněz musím vstát
už časně ráno i po dlouhé půlnoční mši
svaté, ale nevadí mi to. Odpočinu si
jindy. Prožívám s druhými vánoční ra-
dost při dalších bohoslužbách, návště-
vách a koledách, které spolu zpíváme.

Na koledy nedám dopustit. Snad nej-

více ze všech se mi líbí – a doufám, že
nejen mně – koleda „Jak jsi krásné, ne-
viňátko“. V její třetí sloce se zpívá: „Já
ti nesu veselého beránka ze stáda svého,
s ním si můžeš hráti, libě žertovati.“

Od dětských let mi vrtalo hlavou,
jak si ten malý sotva narozený Ježíšek
s veselým beránkem mohl hrát a libě
s ním žertovat. I když to nevím do-
dnes, snad právě proto ta koleda mi
zůstala v srdci. Nejenže si ji rád s dru-
hými zpívám, ale také ji využívám
k jiným účelům. Přijdu třeba
o Vánocích na návštěvu a přinesu jako
dárek krabici vánočního pečiva.
Dostávám ho tolik, že mi nikdo nemů-
že mít za zlé, že ho rozdávám dál.
Nejednou se stane, že v takovém pří-
padě slyším: „Ale, pane faráři, vždyť vi-
díte, že jsem jako bečka. Můžete mi
říct, co mám s tím cukrovím dělat?“

A já s úsměvem odpovím: „Jistě,
rád. S ním si můžete hráti a libě žerto-
vati.“

*  *  *

Přejeme vám s Otcem Karlem krás-
né a idylické vánoce, vždyť kus nebe
sestupuje na zem, jako tehdy
v Betlémě, mám–li citovat svého  pří -
tele Jiřího.

P. Jan Nekuda, farář

„S ním si můžeš hráti, libě žertovati“

S příchodem nového školního roku za-
počal v Hostě ni cích svojí činnost nový
skautský oddíl. Vedený brněnskými skauty
z 6. skautského střediska “A JE TO!“ přilá-
kal na svoji první schůzku kolem patnácti

dětí z Hostěnic. Klukům i holkám ve věku od šesti do deseti
let se na schůzce líbilo, a proto neváhali a přišli i příští týden.
A chodí doposud.

Hlavní náplní programů schůzek a výletů, které pro děti
připravujeme je všestranný rozvoj. Děti si na schůzkách
mohou vyzkoušet pracovat v týmech i v jednotlivcích, naučit
se nové dovednosti, které uplatní v budoucím životě, či bu-
dovat a zlepšovat kamarádské vztahy s dětmi z Hostěnic, do-
konce poznat nové kamarády odjinad – třeba z Brna.
Hostěnický oddíl totiž úzce spolupracuje s brněnským skaut-
ským oddílem Medvíďata, kde se nachází děti stejného věku.
S brněnskými Medvíďaty jsme již absolvovali několik výletů
a spousta nás jich ještě čeká. 

První společný výlet proběhl již v polovině září.
Brněnské děti přijeli do Hostěnic a v celkovém počtu 23
dětí (12 z Hostěnic) a 5 vedoucích navštívili nejbližší okolí
Hostěnic – potažmo jeskyně Pekárna a okolí Karáskova
mlýna. Druhý výlet proběhl v sobotu 3. října a děti
z Hostěnic společně s brněnskými se vlakem dopravily až
do Nedvědice, kde i přes hustou mlhu zažily úžasný výlet.
Třetí jednodenní výlet byl do Brna. Opět s brněnskými

Medvíďaty jsme navštívili výstavu Hry a Klamy, prošli se po
Špilberku a po Petrově a nakonec skončili v místní brněn-
ské skautské klubovně, kde jsme si zahráli plno her. Jako
čtvrtý výlet v pořadí přišla na řadu Drakiáda. Na tu jsme jeli
společně s dalšími oddíly ze střediska „A JE TO!“.
Ubytováni jsme byli ve vesnici Uhelná Příbram
v Pardubickém kraji. Jednalo se o první vícedenní výlet pro
Hostěnické děti, které všechny zúčastněné děti zvládli na
jedničku. Během tří dnů jsme hráli spoustu her, stavěli
a pouštěli draky či poznávali přírodu. Pátý výlet byl opět jed-
nodenní, opět s brněnskými Medvíďaty. Tentokrát jsme se
vydali vlakem do Bílovic nad Svitavou a poté pěšky na
Velkou Klajdovku. Poslední dosavadní výlet byl vícedenní.
Mezi pátým a šestým prosincem jsme vyjeli do Lomnice
u Tišnova, kde jsme byli ubytování v místní škole. V sobotu
večer nás dokonce navštívil Mikuláš s čertem a děti po zá-
sluze odměnil.

Tímhle příspěvkem jsem se chtěl pokusit nastínit skvě-
lou atmosféru, ve které se činnost Hostěnického skautské-
ho oddílu vyvíjí a informovat případné čtenáře, co o naší čin-
nosti příliš nevědí.

Pokud vás tenhle článek zaujal a chtěli byste vědět více
informací o Hostěnickém skautském oddíle zvaným Svišti,
či o pořádajícím brněnském středisku“A JE TO!“ klikněte
na naše střediskové stránky www.ajeto.skauting.cz 

Pavel Kuba – Bris, vedoucí oddílu

O Skautském oddíle v Hostěnicích
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V neděli 18. října se uskutečnila tra-
diční hostěnická Drakiáda 2009, pořá-
daná místní organizací Sokola a dobro-
volnými hasiči. I když letos na kopci na
Kopaninách pod vodojemem moc ne-

foukalo a větrné počasí tedy bylo tak -
říkajíc „na draka“, papíroví draci i je-
jich kolegové z lehké tkaniny či tenké
plastové fólie přece jen nakonec oblo-
hu nad Hostěnicemi brázdili. 

K nebi jim ale často museli na něko-
likrát pomoci tatínkové, maminky či
babičky. Děti se proháněly po polích,
které po dešti připomínaly opravdové
ozeleněné oraniště, takže mámy se už
„těšily“ na další domácí směnu u pra-
ček. A komu nestačil k zahřátí ve vlez-
lém studeném počasí pohyb pod vnáše-
jícími se draky, ten rád přikvačil
k várnicím s horkým čajem a svaře-
ným vínem. Podtrženo sečteno – i přes
zmíněné potíže se Drakiáda 2009 opět
vydařila. Text a foto: Ondřej Požár

Letošní Drakiáda se vydařila, i když nefoukalo 

Čekám na tátu, až toho draka, co
držím, vynese nahoru…

Někdy to chtělo se rozběhnout s drakem
po zabláceném poli…

Podzimní bazárek
Oblečením zaplněné rodinné cen-

trum Broučci, to jste mohli spatřit,
když jste sem nakoukli v pátek večer.
V den prodeje, v neděli, jsem se hned
ráno vydala fotografovat nedočkavé
nakupující občany a dobrovolnice z řad
maminek. K mé hrůze (naprosto ne-
snáším davy lidí) a radosti organizáto-
rek jsem zjistila, že prostor je lidmi
zcela zaplněn. Mimochodem děvčata si
zaslouží velký obdiv, protože práce
s organizačním zajištěním bazárku
byla několikadenní a vyčerpávající.
Nejvíce šli na odbyt zimní bundy
a kombinézy, ale i ostatní zimní věci.
Kupující odcházeli s plnými taškami
a organizátorky se spokojeně usmíva-
ly. Nezbývá nám než jim poděkovat za
zdařilou akci a začít chystat oblečení
a sportovní potřeby na jarní bazárek.

Výtvarná soutěž Dva světy 2009
„Svět minulosti – Svět budoucnosti“

Do této výtvarné soutěže se zapojily školy a školská zařízení z celého
Jihomoravského kraje, zúčastnilo se téměř 500 dětí a dětských kolektivů.
V této silné konkurenci se na třetím místě se svým obrázkem v hodnocení od-
bornou porotou umístila Lucie Strmisková, z naší mateřské školy, které tímto
srdečně blahopřejeme.   

Skvělý sportovní výkon
předvedl v seriálu Mistrovství ČR
v dogtrekkingu Jan Dostál, který
v celkovém počtu 82 účastníků v ka-
tegorii mužů do 40 let obsadil nád-
herné 9. místo. Gratulujeme k úspě-
chu a přejeme hodně zdaru do další
sezóny.



Ústředním prvkem výstavy halloweenských dýní byla letos pirátská loď,
vytvořená Jitkou Vaňáčkovou. S nápadem přišel její syn Matýsek. 
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Celá sobota 21. listopadu patřila již
druhému ročníku stolně-tenisového tur-
naje Prasátko. Zatímco dopoledne sou-
peřily děti, odpoledne se sešli hráčky
a hráči přihlášení do turnaje dospělých.

Hrálo se opět v sále Restaurace
u Stupárků, kde tato klání našla ideální
podmínky. Navíc se podařilo od loňska
zkvalitnit i technické vybavení turnaje.
V předchozích týdnech byl z financí zís-
kaných z dotace (o niž se postaralo
Občanské sdružení Hosten), sponzor-
ského daru Josefa Konvalinky a přís -
pěvků hráčů (občanů Hostěnic), pravi-
delně trénujících týden co týden ve
školce, pořízen nový krásný ping-pon -
gový stůl, za nějž by se nemusely stydět
i soutěže na mezinárodní úrovni.

A k tomu ještě SDH zapůjčilo přenosné
osvětlení ke zlepšení světelných pod-
mínek nad stoly.

Dopolední soutěž (zúčastnilo se však
pouze 8 dětí) vyhrála jediná dívčí účast-
nice, Lenka Novotná, která postupně
porazila všechny své klučičí soupeře. 

Po obědě (věřím, že lehkém) nastou-
pilo všech 8 odhodlaných žen a 18 při-
hlášených mužů ke svým zápasům
s růz ný mi cíli: někteří s coubertinov-
ským heslem na rtech, jiní s touhou zví-
tězit. Všichni si ale určitě chtěli hlavně
zahrát, což se všem podařilo a svou bo-
jovnou účastí přispěli ke krásné atmos-
féře celého turnaje. Můžeme jen litovat,
že se mužská sekce musela obejít bez
obhájce loňského vítězství a rovněž bez

některých hráčů, kterým zřejmě došla
kuráž...

Přesto je ale jisté, že turnaj měl
i přes menší počet přihlášených vyšší
úroveň než v loňském roce a radost
nám všem může dělat i to, že se zúčast-
nili i „přespolní“ hráči ze Sivic i jedna
hráčka z Brna. Po obvyklém srdnatém
výkonu pak ve večerních vyřazovacích
zápasech projevil největší touhu po ví-
tězství loňský finalista Pepa Kon va -
linka, gratulujeme!

A po lítých bojích se i ženská část
 doč kala oproti loňsku nového vítězky,
když se jí stala Andrea Audová.

Věřme, že i v příštím roce přibudou
další kvalitní hráči (myslím i na ty nej-
lepší) a že se všichni znovu fajn zabaví. 

Vzhledem k úspěchu turnaje i nárůs-
tu popularity ping-pongu v Hostěnicích
jsme se rozhodli uspořádat v jarních
měsících i turnaj ve čtyřhrách. Doufám,
že svůj um tak budou mít možnost pro-
kázat i někteří dosud váhající hráči... 

Takže: trénujte, zima je na to nejlep-
ší a tentokrát i na jaře se na vás všech-
ny těšíme!!! O přesném termínu bude-
te včas informováni a na známých
místech budete mít možnost se do sou-
těže čtyřher přihlásit.

A upozornění na závěr: Prasátko
2010 se uskuteční 20. 11. 2010. Zapište
si to do svých kalendářů !

Za pořadatele
Borek Srba

V pátek 23. října odpoledne uspořá-
dalo OS Hosten tradiční oblíbené
Dýňování 2009 na návsi před  samo ob -
sluhou. Z přinesených dýní a dalších
podzimních plodů a z dodaných přírod-
nin se v Hostěnicích vytvářely typické
halloweenské dýně. Tvůrců bylo dost –
malých i velkých. A komu byla zima,
mohl se u stolu zahřát čajem a gulášem,
dospělí si pak nechávali do horkého čaje
nalít rum. Děti většinou navrhovaly po-
dobu dýně a rodiče či prarodiče vyřezá-
vali, zdobili, upravovali. Ústředním mo-
tivem výstavy dýní, ve kterých hořely
svíčky a kahánky, je pirátská loď s dý-
ňovými bukanýry, kterou na návrh syna
Matýska vytvořila z proutí, zeleně, pi-
rátských čepic a šátků a dalších přírod-
nin floristka a aranžérka Jitka Va -
ňáčková. Dlužno dodat, že většina
účastníků i diváků se při Dýňování
shodla, že dýně jsou rok od roku větší a
krásnější. Text a foto: Ondřej Požár

Dýňování aneb  vyřezává skoro celá dědina 
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