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Slovo starostkySlovo starostky

Vážení spoluobčané,
venku na nás konečně vykouklo jaro a vzorné hos-

podyňky a hospodáři začali s  jarním úklidem. Chtěla 
bych poděkovat všem z Vás, kteří jste si vzorně před 
svými domy zametli písek a přispěli tak k úklidu obce 
vlastním úsilím. Vážím si dobrovolné práce a za každou 
takovou pomoc obci jsem velmi ráda.

Co se od posledního Zpravodaje Hostěnic událo 
v obci zajímavého?

Rekonstrukce střechy MŠ se pomalu chýlí ke konci, 
střecha je hotová včetně hromosvodu a nových kro-
vů, zbývá už jen dodělat fi nální část nového stropu. 
27.února proběhlo slavnostní otevření klubovny ve-
dle RC Broučci, která od tohoto okamžiku začala fungovat jako zázemí pro místní 
spolky, zejména pak spolky, které mají pravidelnou činnost s dětmi, tj. Skaut, Mladí 
hasiči a Hudební škola Meluzín. Nicméně bych chtěla povzbudit i všechny ostatní 
spolky k využívání prostor klubovny, aby byly tyto prostory plně využity.

V  klubovně je vyvěšen provozní řád, podle kterého je nutné postupovat. Ti, 
kteří mají zájem o využití prostor a neprovozují pravidelnou činnost, si mohou klíč 
zapůjčit na OÚ.

Ke konci března by měla začít rekonstrukce prostor bývalého M-clubu a zázemí 
prodejny a měla by být dokončena v průběhu prázdnin. Z důvodu rekonstrukce 
bude poněkud stížen provoz místní samoobsluhy, nicméně našim přáním je, aby 
obchod fungoval bez přetržky, resp. s minimální přetržkou v případě nebytně nut-
ných prací, které by provozu bránily. Chtěla bych touto cestou poprosit všechny 
spoluobčany o trpělivost a obezřetnost při nakupování v průběhu rekonstrukce.

Od 1. 3. 2011 se obec stala plátcem DPH, a to z důvodu překročení limitního 
obratu. Co to pro nás znamená? Pro obecní úřad administrativní zatížení a pro nás 
občany zejména zdražení vodného a stočného, popř. ostatních služeb (kopírování, 
apod.). Navýšení se netýká místních a správních poplatků.

Mým přáním je, aby obec byla co nejhezčí a nejpříjemnější k životu. Děkuji Vám 
všem, kteří využíváte kontejnerů k třídění odpadu. Za rok 2010 došlo k příjemnému 
nárůstu vytřízeného odpadu, to tedy znamená, že čím dál více z nás občanů Hostě-
nic začalo třídit plasty, sklo a papír. V objektu ČOV je každou lichou sobotu možno 
odevzdat elektrozařízení, monitory, televize, žárovky, apod. v  kompletním stavu 
na Místo zpětného odběru, čímž přispějete k lepšímu životnímu prostředí obecně 
a zejména čistotě kolem naší obce. Věřím, že se budeme všichni chovat tak, aby 
naše obec byla čistá a odpady, které produkujeme, byly likvidovány ekologicky. 

Podle předpovědí má letošní léto být spíše suchým. Proto Vás všechny vyzývám 
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k rozumnému nakládání s pitnou vodou. Pokusme se zalévat zahrádky užitkovou 
vodou, napouštět bazény postupně a ne v krizových víkendových dnech, apod. 
Je to v zájmu nás všech, aby obecní zdroje vody postačovaly i v případě velkého 
sucha. Předem Vám za spolupráci děkuji.

Přeji Vám hezké prožití jarních dnů a hodně sluníčka.
Mgr. Eva Karásková, starostka obce

Rozhovor Matěje Kousalíka a Adama Konvalinky, žáků páté třídy 

ZŠ Mokrá s místostarostou obce panem Ing. Bořivojem  Srbou 
  

Odkud pochází vaše příjmení?

Nevím. Že by snad ze Srbska? 

Jaký sport preferujete? 

Jsem určitě hokejovým a basketbalovým fanouškem, v televizi rád sleduji i F1, 
golf nebo lyžování. Aktivně hraji samozřejmě ping pong, s  dětmi fotbal a tenis 
a nesmím zapomenout na kolo a lyže. Nechtěl ses zeptat, který sport nemám rád?

Jak se cítíte jako místostarosta? 
Dobře. I když cítím velkou zodpovědnost za důvěru občanů, kteří mě zvolili. 

Snažím se o to víc dívat se kolem sebe a vnímat potřeby vesnice.

Chtěl byste být starosta?

V současnosti ne, ale možná v budoucnu …

Kdybyste byl starosta, co byste udělal pro vesnici?

Snažil bych se víc podporovat obecní život, aby o sobě lidé více věděli, měli se 
rádi a aby spolu chtěli být. A aby naše okolí bylo co nejkrásnější. 

Máte rád zvířata a máte nějaké? 

Zvířata mám rád, tedy hlavně kočky. Vždycky jsme kočičku měli a už si náš 
domov bez nějaké nedovedu vůbec představit. Momentálně máme 2 a počítám, 
že se už můžeme těšit na dvojnásobná koťata.

Líbí se Vám v Hostěnicích? 

Ano a moc. Myslím, že je to správné místo, kde bych chtěl zestárnout. Nejen, 
že je tu krásně, ale žije tu spousta zajímavých lidí. A taky je tu pár věcí, které by se 
mohly zlepšit a to mě baví.

Máte  prostorný dům? 

Myslím, že tak akorát, pro naši pětičlennou rodinu a dvě kočky.

Co si myslíte o stavbě ulice pod obchodem? 

Existují i zdařilejší tváře nových vesnických domů než je tato, ale je jich opravdu 

Děti zpovídají zastupiteleDěti zpovídají zastupitele
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Informace obce a obecního úřaduInformace obce a obecního úřadu

Výpis  usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice 

č. 9/2010 konaného dne 21.12.2010

Přijatá usnesení:

Usnesení č. 86/2010

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu č. 9/2010 pana Ing. 
Václava Čapku, Ivanu Kazdovou a zapisovatelku zápisu paní Růženu Debnárovou.

Usnesení č. 87/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání č. 9/2010
Usnesení č. 89/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje splátkový kalendář panu Miroslavu Černému za 
odběr zemního plynu v období 2009-2010.

Splátky budou rozděleny do čtyř splátek po částce  2000 Kč a 1 splátky ve výši  
2 443 Kč, dlužná částka bude uhrazena do 1.6.2011.

Usnesení č. 90/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium obce Hostěnice na rok 
2011. (viz. příloha č. 3).

Usnesení č. 91/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2010 (viz. příloha č. 4)
Usnesení č. 92/2010

Zastupitelstvo obce určuje  dle zákona o rodině  č. 94/1963 Sb. v platném znění, 
§ 4 odst. 4, místem   pro konání občanských sňatků „Obřadní síň obecního úřadu 
Hostěnice,  Hostěnice   č.p.  57“.      

Oddávací den stanovuje na pátek a sobotu v čase od 11.00 hodin do 14.00 ho-
din.  

Nepřijatá usnesení:

Usnesení č. 88/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost pana Miroslava Černého o  prominutí 
platby za odběr zemního plynu  za období 2009-2010

málo. Navržený způsob zástavby má s  českou vesnicí s  typickou řadovou málo 
společného. A mohu-li si to dovolit, pak bych řekl, že alespoň polovina těchto 
domů se sem vůbec nehodí. 

Chcete v Hostěnicích paneláky? 

Ne, rozhodně ne. Ale to se určitě nemusíme obávat. Územní plán takovou věc 
vůbec nepřipouští a pokud vím, tak ani nikdo z ostatních zastupitelů (a počítám, 
že ani budoucích) se nebude o paneláky na vesnici naší velikosti nijak zasazovat.
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Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice 

č. 1/2011  konaného dne 15. 2. 2011

Přijatá usnesení :

Usnesení č. 1/2011

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu č. 1/2011 pana Ing. Bo-
řivoje Srbu a pana Vladimíra Hodaně, zapisovatelku zápisu paní Růženu Debnárovou.

Usnesení č. 2/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání č.1/2011  

Usnesení č. 3/2001

Zastupitelstvo obce schvaluje výši cestovních náhrad na rok 2011 dle vyhlášky 
č. 377/2010 Sb. (viz. příloha  č. 3 k zápisu č. 1/2011).

Usnesení č. 4/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje „Zápis o výsledku celkové inventarizace majetku 
obce Hostěnice podle stavu ke dni  31.12.2010“. Nebyly zjištěny manka ani škody.  

Usnesení č. 5/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje „Rozpočet obce Hostěnice  na rok 2011“. 
(viz. příloha č. 4. k zápisu č. 1/2011). 

Usnesení č. 6/2011 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce Hostěnice na období  
2012-2014. (viz. příloha č. 5 k zápisu č. 1/2011)

Usnesení č. 7/2011 

Zastupitelstvo obce schvaluje „Místní program obnovy venkova – obec Hostě-
nice období 2011-2014“ 

Usnesení  č. 8/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje jednorázovou roční odměnu pro kronikáře pana 
Václava Dostála ve výši 3000 Kč za vedení obecní kroniky. 

Usnesení č. 9/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje roční odměnu pro předsedu stavební komise 
Ing. Libora Kučeru za rok 2010 ve výši 2000 Kč. 

Usnesení č. 10/2011 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek občanů obce Hostěnice za užívání 
sportoviště Pastviska, tělocvičny v  MŠ a Občanského centra (včetně RC Broučci 
a klubovny) v objektu samoobsluhy ve výši 200 Kč za osobu starší 18-cti let a rok. 
Splatnost příspěvku se stanovuje do 30.dubna 

Usnesení č. 11/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje investiční záměr obce Hostěnice „Občanské 
centrum Hostěnice“. 
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Usnesení č. 12 /2011 

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje smlouvu  o úvěru u České spořitelny  
na předfi nancování a dofi nancování dotace ze SZIFu na Občanské centrum Hostě-
nice a podpisem smlouvy pověřuje starostku obce Mgr. Evu Karáskovou. 

Usnesení č. 13/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2011.  
Usnesení č. 14 /2011 

Zastupitelstvo obce schvaluje  výjimku z  regulačních podmínek Územního 
plánu obce ve věci zastřešení stavby RD na pozemku p.č. 170/5 v k.ú. Hostěnice 
manželů Švantnerových týkající se sklonu střechy.

Usnesení č. 15 /2011 

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí  „Kritéria přijetí dětí k předškol-
nímu vzdělávání do MŠ Hostěnice pro školní rok 2011/2012 a směrnici ke stanovení 
výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Hostěnice. 

Rozpočet obce Hostěnice na rok 2011

 Příjmy daňové Příjmy nedaňové Financování

 5 505 700,00 2 814 900,00 1 399 000,00
 Příjmy celkem  8 320 600,00

 Výdaje  Financování

 7 271 300,00  1 049 300,00
 Výdaje celkem  8 320 600,00

Místní poplatky za rok 2011

Místní poplatek ze psů – upravuje OZV č. 1/2005

Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 30 
dnů.  Jakékoliv   změny v ohlášených skutečnostech  ohlásit do 30 dnů.  

Sazba poplatku  činí ročně :
a) Za prvního psa      100 Kč
b) Za druhého psa a každého dalšího psa téhož držitele  200 Kč

Splatnost poplatku do  1. dubna 

Při bezhotovostní platbě na účet č. 1347844389/0800 uveďte VS 1341 + č.p. Vaše-

ho RD (např. pro RD č. 1 -  VS 1341001) 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění 

a odstraňování komunálních odpadů – upravuje  OZV č. 1/2009
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Sazba poplatku činí 500 Kč za osobu a rok (u osob s trvalým pobytem v obci )
500 Kč za rekreační objekt a rok (majitelé chat)
Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 

30 dnů.  Jakékoliv   změny v ohlášených skutečnostech  do 30 dnů.  

Osvobozeni od poplatku jsou:
a)  Poplatníci, kteří prokazatelně dlouhodobě /déle než devět měsíců/ pracují 

nebo studují mimo území ČR
b) Osoby s adresou TP v sídle ohlašovny OÚ Hostěnice      

Splatnost poplatku do  30. dubna 

Při bezhotovostní platbě na účet č. 1347844389/0800 uveďte VS 1337 + č.p. Vaše-

ho RD (např. pro RD č. 1 -  VS 1337001) 
Majitelé rekreačních objektů – VS 3722 + č.e (např.  u č.e. 1 – VS 3722001)

Změna ceny vodného

Vzhledem k tomu, že se Obec Hostěnice stala od 1. 3. 2011 plátcem DPH, bude na-
výšena cena vodného o DPH ve výši 10%.

Cena vodného za období od 1. 4. 2010 do 15. 4. 2011  je ve výši 26,40 Kč za 1 m³.

Bez DPH 24,- Kč                          DPH 10% 2,40 Kč  Celkem 26,40 Kč

Vodné bude vyúčtováno fakturou v měsíci květnu po odečtení vodoměrů k 15.4.2011.

Je třeba ke kácení stromů  povolení?

Častou otázkou majitelů domů a zahrad  je, zda ke  kácení starých, přerostlých, 
nemocných nebo jinak nevyhovujících stromů na svých zahradách musí mít povo-
lení nebo zda je mohou kácet bez omezení. Zákon 114/1992 Sb. (O ochraně přírody 
a krajiny) a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. uvádí, že v případech dřevin ros-
toucích mimo les je ke kácení nezbytné povolení orgánu ochrany přírody – obecního 
úřadu, které lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického 
významu dřevin“. K závažným důvodům nepatří ani zastínění objektu nebo podrostu, 
ani např. to, že ze stromů padá listí, které zanáší okapy. V případě pozemků fyzických 
osob, což v  naprosté většině jsou i  zahrádky, je však výjimka. Zde je třeba povolení 
pouze v případech, že stromy ve výšce 130 cm nad zemí mají obvod (nikoli prů-

měr!) kmene větší než 80 cm nebo se jedná o souvislé keřové porosty o ploše vět-

ší než 40 m2. Zákon nerozlišuje, zda se jedná o dřeviny ovocné, okrasné nebo nějaké 
jiné. Dřeviny nad uvedené míry mohou být pokáceny bez povolení pouze v případě 
„hrozí-li bezprostředně škoda na životě, zdraví nebo majetková škoda značného 

rozsahu“. Ale i toto je třeba do 15 dnů písemně oznámit obecnímu úřadu. O povolení 
musí žádat vlastník pozemku nebo jeho nájemce, ten však jen se souhlasem vlastníka. 

Žádost musí obsahovat:
- Jméno a adresu žadatele
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-  Doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevi-
nám rostoucím mimo les

-  Specifi kace dřevin, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů, včetně 
situačního výkresu

- Udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí
- Zdůvodnění žádosti    za OÚ Růžena Debnárová

Sazebník úhrad za poskytování služeb platný od 1. 3. 2011

Ceny jsou stanoveny včetně sazby  DPH 20%

1. Kopírování a tisk 

                         úkon sazba  úkon sazba  

2. Hlášení v místním rozhlase                                                             30,00 Kč
3. Registrační známka na psa 1 kus                                                   40,00 Kč
4. Pytel na komunální odpad 1 kus                                                    18,00 Kč   
5. Reklama zpravodaj 

Formát                         sazba
A5                     300,00 Kč
½ A5                     240,00 Kč
¼ A5                     120,00 Kč     

6. Bruska na parkety                                                                100,00 Kč na den

Svoz a odvoz nebezpečného odpadu

Firma SITA CZ a.s. bude v sobotu 23. dubna 2011 v areálu ČOV v době od 10.10 do 
10.30 hodin provádět sběr nebezpečného odpadu. Jedná se o baterie všeho druhu, 
oleje, plechovky od barev, kyseliny, barvy, ředidla, teploměry, kosmetiku, chemiká-
lie, léky, lepidla, čistící prostředky, laky atd.  Nebudou se odebírat pneumatiky !!!  

Nakládání s komunálním a jiným odpadem

na území obce Hostěnice 

Svoz a likvidaci komunálního odpadu v naší obci zajišťuje fi rma SITA CZ a.s. Svoz 
je prováděn ve čtrnáctidenních intervalech, vždy v sudý týden ve středu.

Každou lichou sobotu v době od 9.00 do 11.00 hodin (nebo dle domluvy s pa-

Jednostranné A4 černobílé 2,00 Kč
Jednostranné A3 černobílé 3,00 Kč
Jednostranné A4 barevné  10,00 Kč
Jednostranné A3 barevné 20,00 Kč

Oboustranné A4 černobílé  4,00 Kč 
Oboustranné A3 černobílé  6,00 Kč 
Oboustranné A4 barevné  20,00 Kč 
Oboustranné A3 barevné   30,00 Kč
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nem Petrem Holubem na tel. č. 731186498) máte možnost v areálu čistírny odpad-
ních vod uložit větší domovní odpad do kontejneru. Ve stejnou dobu je zde také 
zajištěn zpětný odběr elektrospotřebičů: ledničky, pračky, drobné elektrospotře-
biče (např. žehličky, mixéry atd.), monitory, počítače, televizory a všechny druhy 
žárovek. Tyto spotřebiče je nutno odevzdat v nerozebraném stavu!     

V  naší obci máme dvě stanoviště kontejnerů, jedno u samoobsluhy na návsi 
a druhé v parčíku u Baršového. Jsou zde umístěny kontejnery na papír, plast směs-
ný, sklo barevné a sklo bílé.

Plast je odvážen každý týden vždy v pondělí a ostatní komodity jedenkrát za 
14 dnů. Vzhledem k množství odpadů a rovnoměrnému zaplnění kontejnerů Vás 
žádáme o využívání obou stanovišť.

Děkujeme Vám, že třídíte odpad a tím šetříte životní prostředí.
Růžena Debnárová, za OÚ 

Pálení rostlinného odpadu 

Mnozí z nás pálí na svých zahradách rostlinný odpad. Toto pálení není zakázáno 
zákonem, ale je třeba postupovat obezřetně. 

Povinnost ohlášení pálení odpadů mají ze zákona č. 133/1985 Sb., pouze pod-

nikající fyzické a právnické osoby. Občané tuto povinnost nemají, ale je dobré, 
pokud dochází k dlouhodobému pálení nebo pálení mimo obytnou zónu, nahlá-

sit tuto činnost na linku 112 nebo 150 a mít na místě pálení mobilní telefon 

a jednoduché hasební prostředky (lopatu, vědro s vodou apod.). V Jihomo-

ravském kraji je také možné nahlásit pálení klestí pomocí internetového for-

muláře na stránce www.fi rebrno.cz/paleni-klesti. Odesláním formuláře Hasičský 
záchranný sbor Jihomoravského kraje nepovoluje pálení. Odesláním vyplněného 
formuláře je Vaše pálení evidováno operačním a informačním střediskem hasič-
ského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Evidence slouží jen pro možnost 
ověření místa pálení s možným nahlášením požáru. 

Rady, jak nespáchat ekologický zločin

Lednice, stará, ale funkční, 
vhodná na chatu, značka za od-
voz. Celkem typický inzerát, ze 
kterého je jasně patrná dnešní 
tržní hodnota starých spotřebičů. 
Ani takový inzerát přitom už často 
nezabere. 

České chaty a chalupy už jejich 
majitelé vybavili vesměs podob-
ným způsobem, nejčastěji ovšem z 
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vlastních zdrojů. Letité spotřebiče mají navíc proti těm současným několikanásobně 
větší spotřebu energie, takže i mnozí chataři si raději pořídili nové. Nezbývá tedy, než 
se i takových, zatím stále „použitelných“ domácích pomocníků, zbavit stejně jako těch, 
co už defi nitivně přestali fungovat. 

Rada první: Zapomeňte na kutilství! Soused sice možná dodnes používá se-
kačku s motorem z pračky nebo kompresor demontovaný z lednice, zároveň ale 
má na triku ekologický zločin. Olej a hlavně freony, které přitom unikly, příroda jen 
tak nepromlčí. Vysloužilé elektrospotřebiče může každý občan odevzdat zdarma 
k ekologické likvidaci, ale jen v případě, že jsou kompletní! 

Rada druhá: Vyhněte se popelnicím! Lednici nebo pračku nenacpete ani do 
velkého kontejneru na komunální odpad, takový fén ano. Velikost spotřebiče ale 
není důležitá: do směsného odpadu nepatří žádný z nich. Jejich výrobcům ukládá 
zákon povinnost zajistit ekologickou likvidaci „vysloužilců“. K jejímu fi nancování 
slouží takzvané recyklační příspěvky, které jsou součástí ceny nových výrobků. Ne-
zvyšujte tedy výdaje, které mají města a obce s likvidací směsného odpadu: hradí 
je beztak z vašich peněz. Za spotřebič hozený do popelnice nebo postavený vedle 
ní můžete navíc dostat pokutu až 20 000 korun!

Rada třetí: Najděte správné místo! K legálnímu odkládání starých elektrozaříze-
ní slouží takzvaná místa zpětného odběru. Vytvářejí je města a obce, prodejci elek-
tro nebo třeba servisy ve spolupráci s kolektivními systémy. To jsou partneři, jejichž 
prostřednictvím výrobci plní své zákonné povinnosti. Nejbližší takové místo vašemu 
bydlišti najdete na internetu (na stránkách největšího kolektivního systému ELEK-
TROWIN, který zajišťuje zpětný odběr elektrospotřebičů v celé České republice – www.
elektrowin.cz). Poradí vám také na vašem obecním či městském úřadě. Samozřejmostí 
už dnes je, že váš starý spotřebič odveze prodejce, který k vám domů dopraví nový.

Rada čtvrtá: Počkejte na mobilní svoz! Pokud to máte k nejbližšímu sběrné-
mu místu daleko, počkejte, až vaše obec či město příště zorganizují mobilní svoz 
odpadu. Zákon stanoví, že je třeba to udělat minimálně dvakrát do roka. ELEK-
TROWIN například nabízí svazkům obcí a mikroregionům zdarma Putující kontej-

ner, který je možné pro obec zajistit i nad rámec mobilních svozů. Stovky prodejen 
také vybavil speciálními sběrnými koši. Stejné koše mají k dispozici i školy, které se 
zapojily do ekologického projektu Ukliďme si svět!

Rada pátá: Buďte na sebe hrdí! Pokud staré spotřebiče odkládáte jen do míst 
zpětného odběru, máte důvod k hrdosti. Přispíváte totiž významně k ochraně ži-
votního prostředí. Nejenže nevypouštíte do země olej a do vzduchu freony, ale 
také například šetříte elektrickou energii. Ze starých spotřebičů se totiž dá získat 
přes 80 % materiálů vhodných k dalšímu využití, většinou kovů. Jejich použití v hu-
tích podle průzkumu, který nedávno zveřejnil ELEKTROWIN, zatím ušetřilo množ-
ství elektřiny, která by stačila obyvatelům třicetitisícového města na rok. Díky tomu 
se také podstatně snižují emise skleníkových plynů.
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Statistika – evidence obyvatel rok 2010

Celkem počet občanů ČR  k 31. 12. 2010 je 604, z  toho 467 dospělých a 137 dětí 
do 15 let.

Cizinců k TP je hlášeno 8, cizinci k dlouhodobému pobytu 2,  1 občan EU k TP.

Úmrtí:           3 Přihlášeno:  13
Narození :    5 Odhlášeno:  10

Společenská rubrika 2011

Narozené děti:  Leden  Linda Vidrmertová 

SRDEČNÉ BLAHOPŘÁNÍ K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU

V 1. čtvrtletí roku 2011 slaví životní jubileum:

Únor :   Věra Lengálová 80 let  

Obec přivítala nové občánky

V neděli 27. února se v obřadní síni (knihovně) 
Obecního úřadu v  Hostěnicích uskutečnilo další 
vítání občánků do obce, které zahájil předseda so-
ciálně-kulturní komise Vladimír Hodaň. Starostka 
Eva Karásková připomenula, že v  obřadní síni si 
říkají své životní „Ano!“ snoubenci, kteří pak v Ho-

stěnicích zakládají rodinu. A noví občánci by si měli podle starostky pamatovat, že 
dětství prožijí na vesnici, která je považuje za své obyvatele. 

Při malé slavnosti také zazněly verše a písnička v podání mladých slečen. Do 
pamětní knihy se pak zapsala maminka Renata Míková s roční dcerkou Bělou (tu 
při podpisu vzala do náruče členka sociálně-kulturní komise Ivana Kazdová), své 
podpisy připojili rodiče devítíměsíčního Tobiáše Kousalíka Iveta a Jiří a také Šárka 
Glozarová, která chovala na klíně loni v říjnu narozenou dcerku Sofi i Szepovou. 
Kvůli nemoci se omluvili rodiče 11měsíční Elizabeth Täuberové. Maminky pak do-
staly každá kytičku a dárky pro své ratolesti. Atmosféru vítání občánků přibližuje 
foto na titulní stránce.

Text a foto: PON

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika
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ŠkolstvíŠkolství

ZÁPIS DĚTÍ do MŠ Hostěnice

na rok 2011/2012

úterý 5. a středa 6. 4. 2011
vždy od 10.00 hod. do12.00 hod.
v budově mateřské školy
S sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz rodičů

 

Zakladní škola Mokrá

Školní střípky

• V pátek 3. prosince si žáci 9. A připravili pro své spolužáky Mikulášskou nadíl-
ku. Školní vestibul se proměnil v "PEKLO", kterým musel při příchodu do školy 
každý projít. První a druhou vyučovací hodinu chodili žáci po třídách prvního 
stupně a v šestých třídách. V Horákově se sešli s členy Klubu důchodců, zazpíva-
li si s nimi a popovídali, co je nového na naší škole a o životě vůbec. Předali jim 
dárkové balíčky, které zajistila Obec Mokrá-Horákov.

Zprávičky z mateřské školy

Velkou událostí pro naše děti byl zápis do základní školy. Do ZŠ v Mokré se za-
psalo 8 dětí a do ZŠ v Pozořicích 6 dětí (ale počítáme s nějakými odklady školní do-
cházky). Předškoláci si prozatím užívají bezstarostných chvilek ve školce, ale už se 
velmi těší na „velkou“ školu ! Dětem se velice líbila maňásková představení , navští-
vily  nás členky divadla Úsměv s pohádkou, potom divadlo Genus s maňáskovým 
představením o Krtečkovi a myšce. Zdařilým byl i maškarní karneval v MŠ, kam děti 
přišly v pěkných, veselých, nápaditých maskách. Ráno děti přivítala p. uč. v masce 
klauna a maškarní ples začal. Děti tančily, plnily různé úkoly, uspořádaly hostinu 
a hlavně se radovaly !

Do našeho školního kolektivu rádi přivítáme nové děti, těšíme se na ně  u ZÁ-
PISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, KTERÝ SE KONÁ 5. A 6. DUBNA OD 10 - 12 HOD., V MŠ. 
S  sebou, prosíme, rodný list dítěte a potvrzení o trvalém bydlišti v Hostěnicích 
nebo OP.

                                                                                                Jaroslava Hobíková, řed. MŠ
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• Ani v zimě nebyli žáci ochuzeni o nejrůznější besedy či exkurze. Hned na začátku 
prosince se žáci z obou třetích tříd vypravily do centra Lipka, ve kterém jim byl 
v rámci enviromentální výchovy představen svět včel a mravenců. Pronikli do 
tajemství jejich dokonalé organizace a dělby práce, ochutnaly včelí produkty 
a prolezly si i „opravdové“ mraveniště.

• To druháci absolvovali program Zimní spáči a nespáči. Seznámili se se zvířaty, 
která v zimě spí, i s těmi, co zimu přežijí jiným způsobem.

• Pro páťáky paní učitelky připravily exkurzi do Brna. Nejprve navštívili 
minoritský kostel sv. Janů, kterým je provedl otec minorita. Vyprávěl o výzdobě 
kostela a o historii jejich řádu. Zavedl děti také do Lorety, kam se lidé běžně 
nedostanou. Podle tradice všichni vystoupali po loretánských schodech vkleče. 
Další návštěvou byl kostel sv. Jakuba s náhrobkem Raduita de Souches. Stranou 
nezůstala ani kašna Parnas na Zelném trhu a Morový sloup na náměstí Svobody.

• Poslední prosincový den si jako každý rok žáci 1. stupně v atriu školy 
u  ozdobeného stromečku a za hudebního doprovodu zazpívali a rozloučily 
několika vánočními písničkami.

• Stranou nezůstaly ani nejrůznější vědomostní soutěže a olympiády. Celkem 10 
žáků a žákyň 9. ročníku se účastnilo školního kola olympiády v českém jazyce. 
Nejvyšší počet bodů obdržely Hana Lengálová a Petra Chvátalová (obě 9.A), 
které budou naší školu reprezentovat i v okresním kole. 

• V okresním kole dějepisné olympiády s tematickým zaměřením „Ve zdraví 
i v nemoci (Od šamana po penicilin)“ naši školu reprezentovali vítězové školního 
kola Jirka Severa (8.A) a Libor Novotný (9.A). Na gymnáziu v Tišnově se sešlo 
celkem 62 žáků základních škol a víceletých gymnázií, kteří během 90 minut 
řešili 31 různě náročných úkolů. 

• Poslední lednový den, kdy se rozdávalo pololetní vysvědčení a který se nesl 
v duchu bílo-modré barvy, se naši šesťáci přenesli při projektovém vyučování 
do starověkého Egypta. Žáci pracovali ve skupinách, znovu využili dříve 
naučené metody (myšlenková mapa, alfa-box). Jejich osobní účast na tvorbě 
hodiny a  vlastní prožitky by měly vést k lepšímu zapamatování získaných 
znalostí a k probuzení jejich dalšího zájmu o probírané téma. 

• Pro rodiče vycházejících žáků byla uspořádána rodičovská akademie o volbě 
povolání. Náplní bylo seznámení se s vyhláškou o přijímání žáků na střední 
školy a postupem školy při vyplňování přihlášek. 

      Mgr. Petra Tannenbergová, RNDr. Josef Palík

Vánoční dílny

V čase adventu jsme v naší škole opět uspořádali pro rodiče i nejširší veřejnost 
oblíbené vánoční dílny. Ve školní jídelně, kde panovala velice příjemná pracovní 
a vánoční atmosféra, si tak zájemci v úterý 14. prosince mohli vyrobit např. ozdo-
by z  včelího vosku, přáníčko z  vánočních balících papírů, sněhuláka na kolíčku, 
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vánoční zápich ve tvaru stromečku, vánoční větrník, přání z čajových sáčků, řetěz 
na stromeček, či dekoraci do květináče. Na doplnění sil se všichni občerstvili vá-
nočním čajem a perníkem, který nám upekly naše paní kuchařky. Zájem ze strany 
veřejnosti byl velký. Výtěžek akce byl věnován na charitativní účel – vzdělávání „na-
šeho“ adoptovaného Vincenta z Keni.

      Mgr. Petra Tannenbergová

Zápis žáků do 1. ročníku 

 
Zápis žáků do 1. ročníku školního roku 2011/2012 se konal letos ve čtvrtek 20. 

ledna. Budoucí prvňáčci nejdříve plnily nejrůznější úkoly, se kterými jim pomáhaly 
žákyně 8. ročníku. Potom se jim již věnovaly paní učitelky. Celkem bylo zapsáno 
39 dětí, z toho 17 z Mokré, 7 z Horákova, 7 z Velatic a 8 z Hostěnic. V příštím roce 
budeme tedy mít v 1. ročníku dvě třídy.

Zápisu předcházela dne 13. ledna schůzka s  rodiči budoucích prvňáčků, na 
které byli rodiče seznámeni se vzdělávacím programem školy a učebním plánem 
1. ročníku, s koncepcí výuky na 1. stupni. Ředitel školy, paní zástupkyně Přetáková 
a paní učitelka Mazánková potom odpovídali na dotazy rodičů. Paní učitelka Ko-
pecká připravila pro děti hry a další aktivity. Na závěr si rodiče prohlédli prostory 
školy.

Věřím, že se všem budoucím prvňáčkům ve škole při zápisu líbilo a bude stejně 
tak líbit i od 1. září, kdy je přivítáme již jako žáky naší školy.

 RNDr. Josef Palík

Na tento den jsme se všechny těšily, ale zároveň jsme z toho měly trošku obavy. 
Naše přípravy na vítání budoucích prvňáčků trvaly déle, než jsme čekaly, ale vý-
sledek stál za to. Všechny jsme měly vysoko vyčesané culíky obvázané dlouhými 
růžovými mašlemi, abychom alespoň trochu zapadly mezi všechny ty děti a aby se 
cítily dobře. Na začátku jsme se musely „naučit“ základní pokyny, které nám ukáza-
ly p. učitelky. Říkaly nám, jak se máme chovat a pěkně přivítat rodiče s dětmi. Šlo to 
bez problémů a myslíme, že nám šlo všechno pěkně od ruky. Všichni rodiče byli i na 
nás velice příjemní. S dětmi jsme si dobře rozuměly. Všechny byly šikovné a zvláda-
ly všechny úkoly. Byly jsme až překvapené, že žádné z dětí neplakalo,  dokonce ani 
jejich mladší sourozenci, kteří se přišli také podívat. Přišli se na nás podívat i někteří 
učitelé, jako p. učitel Kováčik s p. učitelem Jakubcem, kteří si některé úkoly zkoušeli 
také, jako za jejich mladých let.  Úkolů, které si u nás děti mohly vyzkoušet, než si 
jejich rodiče vše vyřídili, bylo několik, např. pletení copánků, poznávání čísel, barev 
a tvarů a zavázání tkaniček u bot. Největší úspěch mělo házení míčkem na koš. Na-
konec naši budoucí noví žáci dostali pohádkovou omalovánku. Přichystané jsme 
měly i malé občerstvení, přece jenom 6 hodin na nohou s dětmi dá  hodně zabrat. 
Nakonec jsme ale všechno zvládly. 

Za partu holek z 8.A Veronika Žáková
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Základní umělecká škola v Pozořicích

Základní umělecká škola v Pozořicích oslavila na podzim loňského roku 45. na-
rozeniny.

Nabízím vám malé okénko do historie. V roce 1965 byla otevřena v Pozořicích 
samostatná LŠU, jejíž ředitelkou se stala Anna Šlezingrová. Pět učitelů vyučova-
lo tehdy v nové budově ZDŠ 73 žáků hudebního oboru.  S přibývajícím zájmem 
o hudební vzdělání se začala vyučovat i hra na dechové nástroje a tak v roce 1975 
mohla vzniknout dechová kapela LŠU. V roce 1976 vzniklo detašované pracoviště 
v Mokré, které tenkrát sídlilo v jedné třídě ZDŠ. V roce 1985 se stává novým ředite-
lem LŠU Jan Florian. V témže roce vzniká v Pozořicích taneční oddělení. Význam-
ným rokem je rok 1987, kdy se z dosud detašovaného pracoviště v Mokré stává 
pobočka. Do „vínku“ dostává samostatnou budovu, rekostruovanou původní ZDŠ. 
Vzhledem k novým podmínkám bylo možno výuku rozšířit. Žáci měli možnost na-
vštěvovat hudební, taneční a výtvarný obor. V roce 1991 dochází ke změně názvu 
škol z lidových škol umění LŠU na základní umělecké školy ZUŠ. V roce 1992 byl 
otevřen v Pozořicích výtvarný obor, který byl v roce 1996 rozšířen o samostatnou 
keramickou třídu. Od roku 1995 vyučujeme také ve Tvarožné, přímo v budově ZŠ. 
V roce 2009 se ředitelkou ZUŠ stává Hana Navrátilová. V tomto školním roce se nám 
podařilo rozšířit nabídku výuky o literárně-dramatický kroužek, který v ZUŠ ještě 
chyběl. Naši školu navštěvují děti z Pozořic, Tvarožné, Sivic, Kovalovic, Viničných 
Šumic, Hostěnic, Mokré - Horákova a Velatic. Za léta existence školy byly provedeny 
stovky koncertů a veřejných vystoupení. V minulém roce jsme navázali spolupráci 
se ZUŠ v Mohelnici, ZUŠ v Oslavanech a ZUŠ v Ivance pri Dunaji. Z řady absolventů 
školy se stali úspěšní hudebníci, tanečnice a výtvarníci. Dnes v ZUŠ Pozořice pracu-
je 13 pedagogů a 2 nepedagogické pracovnice. Ti všichni vedou děti k lásce k hud-
bě, tanci, výtvarnému i dramatickému  umění. 

A teď něco ze současnosti. Pravidelně připravujeme řadu koncertů. K těm nejvíc 
navštěvovaným patří vánoční koncerty v Mokré, ve Tvarožné a v Pozořicích, který 
se loni poprvé konal v kostele a všem se moc líbil. Teď je tu ale jaro a my jsme při-
pravili jarní koncerty a také chystáme absolventské koncerty hudebního a taneční-
ho oboru a vernisáž absolventské výstavy výtvarného oboru. 

V únoru se uskutečnil III. ročník  Pozořického gymnastického poháru ZUŠ. Zú-
častnily se ho žákyně tanečního oboru, které musí zvládnout celou řadu základ-
ních gymnastických prvků. Soutěžící byly rozděleny do pěti kategorií a každá dívka 
předvedla svoji gymnastickou sestavu. Všechno pozorně sledovala porota, která 
odhalila každou chybičku a nedokonalost, ale také ocenila snahu, soustředění,  
pečlivost a přípravu všech děvčat. Na stupně vítězů se v každé kategorii dostaly jen 
tři nejlepší gymnastky. Odměny však byly připraveny pro všechny.  Bylo to krásné 
sportovní odpoledne v sobotu 19. února 2011.
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Pozvánky:

30. března 2011 Jarní koncert   Tvarožná
31. března 2011 Jarní koncert   Mokrá
11. května 2011  Absolventský koncert HO  Pozořice
18. května 2011  Vernisáž výstavy VO  Pozořice
      červen 2011 Absolventský koncert TO  Pozořice 

Můžete také navštívit naše webové stránky: www.zus-pozorice.cz 

 Božena Škrobová
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Lesní klub „Stromík“

Zimu jsme si v přírodě užili!

Od ledna 2011 se u Jelenice schá-
zíme třikrát týdně (pondělí, úterý, 
středa) nově na celý den.  První le-
tošní setkání proběhlo v divadle 
Radost na představení O pejskovi a 
kočičce. Společně jsme se s dětmi 
dohodli na novém názvu pro klub 
„Stromík“. Užili jsme si spousty sně-
hu – sáňkovali a bobovali cestou 
k  Jelenici, stavěli sněhuláky i různé 
skřítky, bábovky ze sněhu a sněho-
vou hradbu, malovali do sněhu, po-
zorovali zamrzlou přírodu a povídali 

si o tom, co dělají zvířátka a lidi v zimě. Kolem cesty chodilo hodně zvířat, tak jsme 
zkoušeli podle stop poznat, která to jsou.

Náš program má v zimních měsících téma „vzduch“, a tak jsme se o možnostech 
tohoto živlu  dozvídali z povídání, pohádek, příběhů, tvoření a malování. V lese 
jsme zkoušeli pouštět i horký barevný balón! To byl pro všechny v bílé zasněžené 
krajině zážitek!

Před popeleční středou jsme si spolu s rodiči užili i masopustní veselici s lesním 
králem a spoustou koblih.

Zimu a mráz si můžeme užívat díky teplému vrstvenému oblečení (cibulový 
systém). Doporučujeme spodní vrstvu z vlny, či funkční prádlo, triko, svetr, bundu 
(každý jak potřebuje) a vrchní vrstvu nepromokavou (důraz hlavně na sucho v bo-
tách). Pro každý případ máme věci na převlečení ve vyhřáté chatě. V úvodním spo-
lečném kruhu si povídáme a svačíme teplý čaj z termosky a připravenou dobrotu 
od rodičů. Teplo od spodu je nám díky teplé podložce, kterou nosíme v batůžku. 
A hlavně se děti celou dobu hýbou, takže zima nemá šanci! Tady víc než kdy jindy 
platí heslo lesního klubu: „Neexistuje špatné počasí, pouze špatné oblečení.“

Od května 2011 se chceme zapojit do výzkumu Ministerstva životního prostředí 
o efektu pohybu dětí venku v přírodě (vliv pravidelného pohybu dětí v přírodě za 
každého počasí na imunitu dítěte).

Nově se začne u Jelenice scházet malá skupinka dětí mladších 3 let věku a jejich 
rodičů. Děti budou poznávat přírodu, společně si hrát a tvořit (výtvarná a hudební 
dílnička). Program začíná 23.3. a bude každou středu dopoledne od 9 do 12 hodin. 
Ještě se k nám můžete přidat.

Mgr. Klára Krchňavá
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den
čas  

od
čas do

kroužek – název

odpovědná osoba

pondělí 14.00 17.00 Senioři ping-pong - Lubomír Dřínka

úterý 10.00 12.00 (1x/měsíc) Cvičení Broučci - Jitka Vaňáčková    

14.30 16.00 Výtvarný kroužek MŠ - Martina  Kolmanová       

středa 14.00 17.00 Senioři Ping-pong - Lubomír Dřínka

17.30 19.00 Cvičení ženy - Marie Konečná

19.00 20.30 Aerobic - Lucie Šedá

20.30 22.30 Ping-pong - Jiří Marek

čtvrtek 10.00 12.00 (1x /měsíc) Cvičení Broučci - Jitka Vaňáčková    

15.00 16.00 Aerobic – ml. žákyně - Nataša Plchová      

17.00 19.00 Skaut - Pavel Kuba

19.00 20.15 BOSU - Nataša Plchová 

pátek 13.00 15.00 Senioři Ping-pong - Lubomír Dřínka

14.45 15.30 Angličtina MŠ - Lucie Šimků  

18.00 20.30 Ping-pong - Josef Konvalinka

sobota 

neděle 19.00 20.15 BOSU - Nataša Plchová

Případní zájemci o sportování v tělocvičně si mohou vyzvednout klíče u správce 
paní Lenky Dřínkové č.p. 114. 

Zájemci o stanovení pevného času využití tělocvičny se přihlásí na OÚ Hostěnice 
tel. č. 544 250 763. 

Vytížení tělocvičny MŠ v Hostěnicích 

Tělocvična v MŠ slouží občanům Hostěnic. Součástí tělocvičny je i malá posilov-
na, kterou v nejbližší době alespoň částečně obnovíme. Pravidelné kroužky jsou 
zaznamenány v tabulce, mimo vyhrazené hodiny je možno využívat tělocvičnu dle 
Vašich možností. Za užívání tělocvičny je jednorázový poplatek 200,- Kč/rok/oso-
bu starší 18-ti let, který Vás opravňuje využívat i veškeré ostatní obecní prostory 
včetně víceúčelového hřiště. Budeme jen rádi, pokud budete tělocvičnu hojně vy-
užívat. Chtěli bychom Vás touto cestou poprosit o ukázněné využívání tělocvičny 
včetně zhasínání světel, které v danou chvíli nepotřebujete k Vašim činnostem.
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Český svaz žen

Ženy oslavily Mezinárodní den žen. V úterý 8.3.2011 se sešly členky základní 
organizace Českého svazu žen ke slavnostnímu setkání u příležitosti 100. výročí 
Mezinárodního dne žen. 

Tento den se slaví celosvětově již od roku 1911, kdy v americkém New Yorku 
uhořelo v 8. a 9.poschodí oděvního závodu 146 dělnic, které byly zamčeny pro 
kontrolu docházky na svém pracovišti, plném hořlavých materiálů.  Textilní dělnice 
protestovaly proti nesnesitelným podmínkám ve 12-14 hodinových směnách mezi 
rachotícími stroji již od 8. 3. 1857. Tenkrát jejich protestní pochod rozprášila policie. 
Postupně po založení odborového svazu protesty nabývaly na síle a v březnu 1908 
již bylo v protestním průvodu již 15 000 žen. Po tragédii v roce 1911 se rozběhla ma-
sová veřejná podpora a pomoc obětem a pozůstalým a došlo také ke skutečným 
změnám pravidel bezpečnosti práce a zlepšení pracovních podmínek. 

Na schůzi jsme zhodnotily práci ČSŽ v celorepublikovém měřítku v uplynulém 
roce, ocenily jsme vystoupení Hostěnických boubelek na setkání důchodců a po-
přály jim mnoho zdaru na vystoupeních v okolních obcích. Občanům můžeme do-
poručit Vítání jara v neděli 20.3.2011 ve 13.30 u Jelenice, country zábavu skupiny 
Experiment v sobotu 26.3.2011 v 19.00 na Jezerách v Dělnickém domě v Pozořicích. 
Začátkem května uspořádáme výlet do Arboreta Křtiny na prohlídku kvetoucích 
azalek, které jsou unikátní svým vzrůstem i barevností. Protože doba kvetení závisí 
na vývoji jarního počasí, o přesném termínu vás budeme informovat obecním roz-
hlasem.  PaedDr. Milena Trávníčková

Z činnosti organizacíZ činnosti organizací
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Klub seniorů

Hned v prvních dnech nového roku 2011 zavítali místní senioři za dětmi do mateř-
ské školky. Seniory přivítala paní ředitelka Hobíková. Dětičky hostům přednesly bás-
ničky, zazpívaly a předvedly malé scénky pod vedením učitelek. Pak se děti seniorům 
představily (některé samy, některým pomohla paní ředitelka) a seniorům ukázaly 
hračky a knížky, ze kterých jim pak senioři četli a s dětmi si prohlíželi obrázky. Za snahu 
a úsilí pak senioři předali dětem perníčky, které jim předem upekly místní seniorky. 
Věřím, že se setkání nejmladší a nejstarší generace naší obce bude časem opakovat.
 Za seniory Václav Dostál

MS Horal Hostěnice

Začíná nám nový myslivecký rok

U nemyslivecké veřejnosti není až tak známé, že myslivci začínají svůj nový mys-
livecký rok 1. dubna a trvá až do 31. března roku následujícího.

Čeká nás spousta práce, není to jen střílení zvěře, jak si mnozí myslí, ale myslivec 
je hlavně hospodářem a odborníkem svého oboru. Musí předvídat a plánovat na 
rok další, což je hlavně úkolem mysliveckého hospodáře. 

Myslivecký rok nám začíná sčítáním zvěře, které je podkladem pro plánování 
v mysliveckém roce nadcházejícím a je řádně konzultováno s majitelem honitby – 
Lesy ČR, a.s.
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V  honitbě se nám objevují první mláďata, 
zejména první zajíčci, začíná tok bažantů a tah 
sluk. Máme tedy nejvíce práce s ochranou před 
toulavými psy a kočkami, kteří dovedou první 
jarní přírůstky spolehlivě likvidovat. A jelikož se 
naše honitba nachází v  blízkosti velkého měs-
ta, stává se vyhledávaným místem hlavně ví-
kendových turistů, chtěli bychom Vás poprosit 
o zvýšenou opatrnost při venčení svých miláč-
ků. Dle zákona jsme povinni mít své psí mazlíč-
ky   upoutány na vodítku, abychom předešli ne-
štěstí (např. stržení mláděte srny apod.). Někteří lidé, ještě spíše děti, protože jsou 
méně znalí situace, by měli vědět, že pokud někde při procházce najdou například 
malého samotného zajíčka choulícího se někde v trávě, neměli by se ho dotýkat 
a brát ho do rukou. Zaječka ho zde mohla odložit, ale neopustila ho, a pokud pak 
na mláděti ucítí pach člověka, opustí ho natrvalo a je to pak opravdu nenahradi-
telná škoda.

Prostřednictvím takovýchto příspěvků bychom chtěli více informovat nemys-
liveckou veřejnost o významu myslivosti. Také o zvěři, která zde žije, a kterou se 
snažíme cíleně chovat a o myslivosti u nás v Hostěnicích.

Za  MS  HORAL  Hostěnice
Jana Oravcová

OS Hosten

Co již proběhlo:

Přestože by se mohlo zdát, že jsme usnuli zimním spánkem, opak je pravdou. 
Pilně pro Vás chystáme tradiční i nové akce. 

V rodinném centru pod vedením Jitky Vaňáčkové a Šárky Mlejnkové pro Vás ne-
únavně chystají nové a nové náměty pro výtvarnou práci s těmi nejmenšími, také 
různá cvičeníčka, divadelní představení, zpívání, výlety aj. S programem se můžete 
seznámit nejen na vývěsce na návsi, ale také na našich webových stránkách. Kdo 
jste ještě nezavítali, jste vítáni. 

Starší děti z  kroužku fl éten prošli naší obcí při Tříkrálové sbírce  (spolupráce 
s pozořickou farností ). Už na začátku února jsme se všemi fl étnisty začali chystat 
hudební vystoupení na Velikonoční setkání. Kromě toho vymýšlíme náměty a při-
pravujeme materiály na tvořivé dílničky. 

Velmi nás potěšilo, že jsme mohli rozšířit okruh spolků a sdružení, se kterými 
spolupracujeme, o místní skauty. Společně se připravujeme na skautskou pěvec-
kou soutěž Vozembouch, která se bude konat 2. dubna. 

S mnohými rodiči a jejich dětmi jsme 5. března vyjeli do Brna na divadelní před-
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stavení v divadle Polárka – Jen počkej, zajíci. Velmi mě mrzelo, že některé maminky 
nezjistily z  našich plakátků ve školce či v  RC, že se něco takového chystá, a pak 
jsem je už musela odmítnout, protože počet lístků byl zarezervován již od prosin-
ce. Abychom mohli v budoucnu předejít takovým situacím, rádi Vás v případě mi-
mořádných akcí budeme informovat e-mailem nebo sms. Stačí, když svůj zájem 
o informace nahlásíte osobně nebo telefonicky Jitce Vaňáčkové nebo mně. Přece 
jen ztrácíme přehled o maminkách s dětmi, které nechodí do MŠ, ani do RC. Což 
teprve babičky a dědečkové, kteří by se svými vnoučaty také někam rádi vyrazili . 
Děkuji za pochopení.

11. a 12. března naše šikovné dobrovolnice z RC připravily jarní bazárek, na kte-
rém, jsme mohli, ještě před slibovaným vládním zdražováním, nakoupit za malý 
peněžní obnos spoustu krásného oblečení, sportovních potřeb aj.

Co se chystá:

9.4. – Velikonoční setkání  - od 15 hod. v sále restaurace U Stupárků
Tradiční velikonoční tvoření – výroba dekorací, velikonoční vazby s Jitkou, zdo-

bení perníčků, hudební vystoupení našich dětí, soutěž pro děti i dospělé, podve-
černí posezení s cimbálovou muzikou Šmytec. 

16. 4. – Prasátko – turnaj ve čtyřhrách ve stolním tenise v sále restaurace U Stu-
párků. I tato akce si našla své tradiční příznivce. V loňském roce si vítězství odvezli 
hráči ze Sivic. Takže doufáme, že se v místních sportovcích vzedme hostěnická hr-
dost, přihlásí se a vítězství bude naše .

30. 4. – Den Země – i letos nás nemine vycházka lesem spojená s kvízovými 
otázkami na přírodní témata. Společně si spálíme čarodějnice, posedíme s přáteli.

12. 6. – Hostěnický sedmiboj – děti i dospělí změří své síly v  netradičních 
sportovních disciplínách.

Podrobnější informace o těchto akcích, ale také o akcích mimořádných, mů-
žete získat z  plakátků na tradičních místech i na našich webových stránkách 
www.hosten.estranky.cz.

 Doufáme, že si i letos najdete tu svoji akci a budeme se společně setkávat.

 

Závěrem bych ráda poděkovala: 
- zastupitelstvu obce za příspěvek na nákup materiálu pro tvoření dětí 
-  manželům Stupárkovým za vždy mimořádný přístup k žádostem na pronájem 

sálu
-  všem dobrovolníkům, kteří nám vždy ochotně ve svém volném čase pomo-

hou při zajišťování akcí
-  našim již „stálicím“, které nejsou našimi členy, ale jako by byly: Šárce Mlejnkové, 

Jitce Vaňáčkové a našim mužům, jejichž práce je neocenitelná a my si jí vážíme
-  všem místním občanům, kteří fi nančními, sponzorskými či materiálními při-

spěvky podporují činnost našeho sdružení
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-  společnosti Českomoravský cement, která podpořila v roce 2011 naši činnost 
poskytnutím reklamních a propagačních předmětů, které využijeme jako od-
měny  pro děti i dospělé na našich akcích

Za o.s. Hosten Kateřina Halouzková

SDH Hostěnice

Dobrovolní hasiči letos slaví 105 let od svého založení a rok 2011 jsme začali 
Výroční valnou hromadou v sále U Stupárků, kam jsme pozvali současné i minulé 
zastupitelstvo obce, aby se mohli všichni seznámit s činností dobrovolných hasičů  
a  výjezdové  jednotky v uplynulém roce a s plánem na rok 2011.

 Po 11 letech se nám podařilo obnovit družstvo mladých hasičů, které vede Jo-
sef Mlejnek, tímto bych mu veřejně poděkoval, že se mladým hasičům ve svém 
volném čase věnuje a přeji  mu hodně úspěchů.

V lednu jsme pořádali Okrskový hasičský ples, kterého se účastní sbory okrsku 
Pozořice.

První Okrskový ples se konal v roce 1999 v Hostěnicích a od té doby ho pořádá 
pokaždé jiný sbor z okrsku. Myslím, že letošní ples byl velice podařený,  kapela  Ak-
cent hrála výborně až do ranních hodin.

V únoru jsme začali  s opravou hasičské zbrojnice  a  přípravou Maškarního ple-
su.

Při slavnostním otevření nové klubovny pod samoobsluhou jsme měli i my pro 
hosty připraveno občerstvení, které všem, kdo se přišel  podívat, moc  chutnalo. Na 
opravě klubovny hasiči odpracovali 117 hodin, skupina Žízeň 66 hodin, důchodci 
12 hodin, junáci 12 hod.
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V březnu jsme pořádali maškarní průvod obcí zakončený večerním Maškarním 
plesem. Chtěl bych poděkovat  všem občanům, kteří nás podpořili při této náročné 
sobotě.

Další akce pořádané SDH:
 9.4.  Sběr železa

 1.5.  Hasičská pouť ve Křtinách
 8.5.  Hasičská soutěž v Sivicích
18.6.   Oslava založení SDH v Mokré
25.6.    Stopáté  výročí založení SDH Hostěnice, ukázky hasičské techniky  a  od 

20 hod. taneční zábava na hřišti.
27.8.  Párové hody

Internetové stránky sboru : www.sdhhostenice.cz
Fotky z pořádaných akcí najdete na www.sdhhostenice.rajce.net/

Josef Zítka
Starosta SDH Hostěnice

Foto:  SDH výroční schůze, Hasičský ples, Ostatky, Maškarní ples
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 Skaut

Přechod starého a nového kalendářního roku nepřine-
sl pro hostěnické skauty žádnou změnu a tak nic nebránilo 
hladkému pokračování započatých svištích aktivit. Na prv-
ním výletě v novém roce chtěli Svišti vyzkoušet své brus-
lařské dovednosti a schopnosti, leč počasí stálo proti nim 
a z prohánění se po zamrzlé ploše hostěnického hřiště se 
vyklubalo pouze skotačení na suchém povrchu. I přesto si 
ale malí skautíci zahráli spoustu her a rychlá změna plánu 
se na nich vůbec nepodepsala.

O dva týdny později čekal na Sviště první vícedenní vý-
let v kalendářním roce 2011. Společně se svými skautskými kamarády z Ořechova 
u  Brna se vydali do jedné z  brněnských skautských kluboven, aby zde společně 
strávili pololetní prázdniny. Výlet to ovšem nebyl ledajaký. Děti se staly přímými 
svědky loupeže kouzelného sluchátka a s pomocí Macha a Šebestové se jim po-
dařilo sluchátko navrátit jeho právoplatným majitelům, tedy samotné pohádkové 
dvojici.

V polovině února na Sviště čekal další z jednodenních výletů, kvůli chladnému 
počasí ho ale opět nestrávili celý venku a využili tak přívětivosti Broučkárny, do 
které se uchýlili, aby si zahráli několik her v teple. 

A další výlety jsou v pořadí. V polovině března se Svišti vypraví na jednodenní 
putování za keltským pokladem, na začátku dubna je čeká pěvecká soutěž skaut-
ských kapel Vozembouch, ke konci dubna budou mít zase možnost strávit společ-
ně část velikonočních prázdnin s ostatními oddíly z brněnského střediska. Nejvíce 
z plánovaných akcí ale bezkonkurenčně vyhlíží již zmíněná pěvecká soutěž. Po loň-
ském osahání pódia brněnské Sýpky se na stejné místo Svišti vypraví i letos, kde 
oproti loňskému roku budou moci ofi ciálně soutěžit ve smíšené kategorii a pokusí 
se tak oslnit porotu svým výkonem, na který se již od ledna s paní Halouzkovou 
pečlivě připravují. Podpořit hostěnické zpěváčky můžete i vy, soutěž proběhne 
v sobotu 2. dubna v dopoledních hodinách v sále Sýpka v Medlánkách na ulici Kyt-
nerova 1.

Další velkou akcí, která nepochybně převyšuje všechny ostatní, je i letní stanový 
tábor, kterého se Svišti zúčastní i letošní rok. Tábor proběhne v termínu od 8. do 
22. července na stejném místě jako loni - u vesnice Bohdalov na Českomoravské 
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vysočině. Během dvoutýdenního odloučení od rodičů se malí skautíci opět vžijí do 
nových rolí a nových situací, které budou muset zvládnout k dosažení úspěšného 
cíle celotáborové hry.

I přes nemalý počet dětí v hostěnickém skautském oddíle jsou jeho dveře stále 
otevřeny novým tvářím. Máte-li i vy doma dítě ve věku od 6 do 12 let, které by 
mělo chuť vyzkoušet skautskou činnost, neváhejte a přiveďte ho na jednu z našich 
schůzek. Ty bývají ve středu od 17:00 a ve čtvrtek od 16:30, pro bližší informace 
můžete kontaktovat přímo mne (Pavel Kuba, vedoucí oddílu, 721 451 603). Na nové 
přírůstky do skautského oddílu se velmi těšíme.

Pavel Kuba, Bris

Spolky z Hostěnic mají novou klubovnu

Členové hostěnických spolků se mají od začátku března kde scházet. Poslední 
únorovou neděli totiž starostka obce Eva Karásková otevřela v přítomnosti občanů 
novou klubovnu, kterou se podařilo díky fi nančnímu příspěvku Jihomoravského 
kraje vytvořit rekonstrukcí a úpravou prostor pod samoobsluhou. Klubovna souse-
dí s hernou Rodinného centra Broučci (na jednom ze snímků). Náklady na opravu 
se podle místostarosty Borka Srby pohybovaly kolem 200 tisíc korun. Starostka při 
slavnostním otevření, kde zazněly i písničky v podání hostěnických dětí z hudeb-
ního kroužku fl étnistů, poděkovala zejména hasičům a všem dobrovolníkům, kteří 
se na opravě prostor podíleli bez nároku na fi nanční odměnu. Slavnostní otevření 
nové klubovny přibližují fotografi e.

Text a foto: Ondřej Požár
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Ještě k loňským volbám

Volby do obecního zastupitelstva jsou už pár měsíců za námi, ale přesto se 
k nim ještě vrátím. Tyto volby byly v něčem mimořádné a to v tom, že se poda-
řilo postavit 4 kandidátky, na kterých kandidovalo do obecního zastupitelstva 
27 kandidátů.  Na naše poměry to je jistě hodně. Nebyl to však počet rekord-
ní. Před válkou spravoval obec starosta a 3 radní. Zastupitelstvo mělo 15 členů. 
V roce 1923 si kandidující strany rozdělilo těchto 15 mandátů následovně: strana 
lidová 4, komunisté 4, čs. socialisté 4 a domkaři a živnostníci 3. V roce 1927 pak 
nejvíce hlasů získali čs. socialisté a na druhém místě strana lidová. V  roce 1932 
byl rekordní počet kandidátek do zastupitelstva a to 7. Rekordní byla i  účast 
v těchto volbách a to 96%. Loňské volby však přece jen mají jeden primát. 
Paní Mgr. Karásková se stala v historii Hostěnic vůbec první starostkou obce.
Před vznikem samostatné republiky byly volby od r. 1906 do zemského mor.
sněmu přímé, dvoukolové. Volební okres zahrnoval bývalé okresy Vyškov, Slav-
kov, Zdounky a Bučovice. Ve druhém kole se volilo mezi dvěma kandidáty, kte-
ří v kole prvním získali největší počet hlasů. Volby tehdy vyhrál doc. Šrámek. 
Z r. 1901 se dochoval hostěnický voličský seznam. Seznam voličů měl 3 sbo-
ry. Rozdělení do sborů bylo podle výše placených přímých daní. V hostěnickém 
volebním seznamu je v I. sboru zapsáno 12 osob. Mimo jiné pak i kníže Jan z Li-
echtensteinů se zápisem daně ve výši 4 400 K a také František Sal. Bauer, brněn-
ský biskup. Ve II. sboru je 44 voličů, z Hostěnic pak 22 a ve III. sboru je 132 voli-
čů a z toho 65 z Hostěnic. Mimohostěničtí voliči měli v katastru obce pozemky.
V hostěnickém I. sboru uvedený čestný občan obce Frant. Sal. Bauer byl katolický 
duchovní, brněnský biskup. Narodil se 26. 1. 1841 a zemřel 25. 2. 1915 v Olomouci. 
Od r. 1904 byl arcibiskup Olomoucký a v r. 1911 byl jmenován kardinálem. Vysvěcen 
byl v Olomouci v r. 1863 a přednášel na teologické fakultě v Praze. Zasazoval se 
o jazykovou rovnoprávnost na Moravě. V místní části Valašského Meziříčí Hrachovci 
má nedaleko mlýna, kde se narodil, umístěn památník.

Václav Dostál, kronikář

Zpívání u vánočního stromu

Živý Betlém a zpívání koled u vánočního stromu na návsi se už v Hostěnicích 
stává pomalu tradicí. Letos pak účinkujícím i přihlížejícím přálo i počasí.O pěkný 
večer a vytvoření předvánoční atmosféry se však zasloužila řada našich obětavých 
spoluobčanů, kterým je třeba poděkovat. Nutno ocenit čas věnovaný přípravě 

Z historie obceZ historie obce

Z dopisůZ dopisů
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a organizaci a to od místních hasičů, kteří postavili překrásný vánoční strom a po-
stavili jesličky, přes občanská sdružení Hosten a Spirála, je třeba poděkovat všem, 
kteří připravili vystoupení dětí z mateřské školky, vystoupení dětí na fl étny i všem 
účinkujícím v „ živém Betlému“. Věřím, že obětavost těchto spoluobčanů je záru-
kou toho, že tento předvánoční večer se stane v Hostěnicích opravdovou tradicí. 

 Václav Dostál

Jak se baví naši senioři

Byla jsem shodou okolností pozvána na jedno ze setkáních našich seniorů se 
seniory z  okolních obcí v  restauraci U Stupárků. Šla jsem tam opravdu zvědavá, 
jak se baví naši starší spoluobčané. Co jsem viděla, předčilo veškeré mé představy. 
Zcela zaplněný sál tančícími, zpívajícími  a zjevně skvěle se bavícími seniory vyvo-
lal i v mé dušičce pohodový stav. Vystoupení „Hostěnických boubelek“ – prostě 
paráda. Smekám před dámami, které tančily a zpívaly s nasazením, které bychom 
jim my mladší mohli závidět. A to se nezmiňuji o naprosté čistotě několikahlasého 
zpěvu bez hudebního doprovodu. Myslím, že jsem seniorům při svém odchodu 
i trochu záviděla. Opět mě dokázali přesvědčit, že je stále co se od nich učit. Prosím, 
aby tento text chápali, jako mé poděkování za pozvání.               

 Kateřina Halouzková

Výzva čtenářům 

Pište, Vaše názory a připomínky nás zajímají. Pište své podněty, nápady a ná-
měty, ptejte se na cokoliv, co Vás v Hostěnicích zajímá, pište o problémech, které 
Vás, občany, pálí. Pište třeba i anonymně dotazy na e-mailovou adresu zpravodaj@
hostenice.cz.

Děti a školáky vyzýváme, ať se přihlásí na obecním úřadě nebo na zmíněné 
adrese ke zpovídání členů obecního zastupitelstva, jimž mohou položit jakoukoliv 
otázku k tomu, co je zajímá.                                                                                                                   

• Na prodej  3 hrubé stavby RD včetně pozemku. Hostěnice – lokalita Pod Sa-
moobsluhou. Cena 2 990 000–3 100 000,- Kč. Plánovaný termín realizace  09/2011. 
Bližší informace na www.topstav.cz  nebo tel. 777 733 760.

• Nabízím prodej novostavby v  OV, krásný 2+kk s  balkonem, 48m2. Jedná se 
o 1NP (druhé patro ze tří). Vlastní plynové topení, volné - duben 2011. Nízké měsíční 
náklady 2.300 Kč včetně všech záloh el., plyn, voda. Telefon: 739 307 318.

InzerceInzerce
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Bermudský trojúhelník – záhada nad záhady

(Téma tak trochu masopustní)

V červencovém odpoledni, 6. 7. 1997, se vracela fregata „London“ anglického 
vojenského námořnictva z obvyklého vojenského cvičení. Na okraji oblasti zvané 
Bermudský trojúhelník se setkali s malou jachtou. Když nereagovala na žádné sig-
nály, vystoupili na palubu, ale nikde nikoho nenašli. Loď působila dojmem, že byla 
opuštěna nedávno – na palubě byly zásoby potravin, na rádiu naladěna stanice, 
kterou ale neměl kdo poslouchat. Zkrátka posádka se nenašla. Proč loď beze stopy 
opustili? V náhlé hrůze? V panice? Po útoku neznámých sil? Nebo za tím byly nevy-
světlitelné přírodní jevy či únos mimozemšťanů? Vojáci zanechali na palubě jachty 
posádku a vezli ji do přístavu. V noci se ale začaly divné věci – náhle zhasla světla, 
motor vypověděl a nešel nastartovat, nefungovala lodní vysílačka ani kompas. Ne-
zbylo než se pomocí přenosné vojenské vysílačky spojit s fregatou, aby ji válečná 
loď vzala do vleku.

A jak to bylo dál? Pokud čekáte fantastické líčení z pera nejproslulejších záha-
dologů a tajemné objevy tajemných sil v tajemném Bermudském trojúhelníku, bu-
dete pravděpodobně zklamáni. Jak už to bývá, skutečnost je mnohem, mnohem  
prozaičtější.

Tajemná jachta patřila manželům Schmidtovým, původem z Německa, kteří da-
leko odtud na jachtě trávili dovolenou. Když jednou odpoledne vepluli do přístavu 
na Kanárských ostrovech, uvázali jachtu k molu a šli do města. Vzali si jen doklady 
a nejnutnější osobní věci, předpokládali, že do večera budou zpět. Večer už jachtu 
nenašli, buď se uvolnila sama nebo ji někdo odvázal. Protože ale v přístavu kotvili 
načerno (aby se vyhnuli přístavním poplatkům), měli strach a ztrátu jachty neo-
známili ani policii, ani úřadům. O týden později jachtu našli vojáci 8000 km daleko, 
kam ji zahnal vítr.

O záhadách Bermudského trojúhelníku se poprvé zmiňuje v 50. letech mystik a 
spisovatel Vincent Gaddis (1913–1997) a jako důkazy uvádí řadu tvrzení, která se při 
podrobnější zkoumání ukážou jako mylná, polovičatá a zavádějící. 

Když nahlédneme do archívů britské lodní pojišťovny Lloyd, zjistíme, že jsou 
mnohem nebezpečnější místa než Bermudský trojúhelník, především ta, kde se 
kříží lodní trasy a je hustý provoz. Zjistíme, že není problém vytvořit záhadu kde-
koli na světě – vyberme kdekoli na světě podobnou oblast jako Bermudský trojú-
helník, přibližně stejné velikosti i tvaru, vezměme si záznamy lodních či leteckých 
katastrof za posledních 50 let – a zjistíme podivuhodnou věc: Najdeme zde zrovna 
tolik nevysvětlených ztroskotání, potopených plavidel a záhad jako kdekoli jinde, 

Z farnosti PozořiceZ farnosti Pozořice
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včetně oblasti Bermud. Neboli stačí dát dohromady řadu faktů, které ať už spolu 
souvisí či nesouvisí, něco zamlčím (jak často najdeme v „zaručeně spolehlivém“ 
popisu událostí v Bermudském trojúhelníku), něco přidám (najdeme tamtéž), oko-
řením něčím podivuhodným a zdánlivě nevysvětlitelným, a dobře prodejný příběh 
je na světě. A o to tady jde.

A jak to bylo s těmi záhadnými poruchami motoru a elektrických přístrojů na 
zmíněné jachtě? Odborníci po prozkoumání zjistili, že někdo amatérsky opravoval 
elektroinstalaci jachty a připojil alternátor obráceně. Takže když motor chvíli běžel, 
místo aby baterie dobíjel, ve skutečnosti je vybíjel, a po zhasnutí motoru vypově-
děly baterie službu úplně a loď byla bez elektřiny. Jenže to se tvůrcům záhad moc 
do krámu nehodí, verze o nevysvětlitelnosti je mnohem prodejnější. Inu, svět chce 
být klamán.

P. Jan Nekuda, farář

Velikonoční bohoslužby v Pozořicích

Květná neděle 7.30 
 9.15  žehnání ratolestí u Orlovny, průvod do kostela 

a mše

Zelený čtvrtek 18.00 obřady Zeleného čtvrtku

Velký pátek 8.00 společná ranní modlitba v kostele
 18.00 velkopáteční obřady

Bílá sobota 8.00 společná ranní modlitba v kostele
 18.00 společná večerní modlitba v kostele
 21.00 obřady Vzkříšení

neděle velikonoční 7.30 
 9.30 hlavní sváteční bohoslužba s udílením křtu

pondělí velikonoční 7.30 ranní
 9.30 devátá

·  V pátek a v sobotu bude kostel po celý den otevřený k soukromé modlitbě 
a návštěvě Božího hrobu.

· U Božího hrobu můžete přispět do sbírky na údržbu chrámu Božího hrobu 
v Jeruzalémě.
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Tříkrálová sbírka

Tradiční Tříkrálová sbírka se uskutečnila v  sobotu 
8. ledna 2011, koledníci byli rozděleni do čtyř skupin.

Celkem  se vybralo 14 989 Kč.
Děkujeme všem za fi nanční příspěvek.

12. Galakoncert
Johann Strauss orchestru  

„Z OPERETY DO OPERETY“ , 
který se bude konat 

21. 5. 2011 v 17.00 hod 
v Historickém sále 

zámku ve Slavkově u Brna.

Sólisté: 

Luisa Albrechtová z Vídně - soprán, 
Milan Vlček ND Brno – tenor, 

Jiří Preisinger – housle

PozvánkaPozvánka
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V období, kdy v domácnostech propuká jarní úklid a okna si zdobíme veliko-
nočními motivy, neznámí umělci vyzdobili okno RC Broučci a chodník k němu ve-
doucí podnětnými nápisy. Nebylo by možné se umělecky projevovat na místech 
k tomu určených? Děkujeme!

 OÚ Hostěnice

Přehled akcí

(nám nahlášených)

9.4. Sběr železa 

9.4. Velikonoční setkání – tradiční tvoření, 
vystoupení dětí z MŠ a kroužku fl éten,

 od 19.00 hod. hraje cimbálová muzika Šmytec
10.4. Pohádkový les

16.4. Prasátko – turnaj ve stolním tenise – čtyřhry
30.4. Den Země – vycházka s ekologickým zaměřením

14.5. Pyžamový bál

12.6. Hostěnický sedmiboj – netradiční sportovní klání
25.6. – 105. výročí založení SDH Hostěnice – ukázky techniky,

taneční zábava
Podrobnější informace budou zveřejněny obvyklým způsobem

Netradiční výzdoba
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