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Slovo starostkySlovo starostky

Co se událo v obciCo se událo v obci

Vážení spoluobčané,
léto už je za námi a já jen doufám, že jste si udělali během prázdnin čas k odpo-

činku a společně strávené chvilky s Vašimi blízkými Vás nabily energií do podzim-
ních pošmourných dnů. 

Všem Vám velmi děkuji za  trpělivost a  pochopení při výměně provozovatele 
místního obchodu. I přes naši snahu, aby vše proběhlo co možná nejlépe, tomu 
tak nebylo. Vítěz výběrového řízení odstoupil od záměru provozovat obchod těsně 
před otevřením a  tím nám všem poněkud zkomplikoval hladký průběh předání. 
Proto byl v dalším výběrovém řízení vybrán nový provozovatel. Už je to za námi 
a já přeji novému provozovateli, ať se my všichni naučíme nakupovat v Hostěnicích 
a podpoříme tak rozvoj místní samoobsluhy.

Během léta proběhlo několik velmi zdařilých akcí místních spolků a sdružení. 
Tímto jim velmi děkuji.

Společně s řádným Hostěnickým zpravodajem se Vám do rukou dostává i mi-
mořádné vydání. Od první písemné zmínky o Hostěnicích letos uplyne již 640 let. 
Při této příležitosti jsme vydali mimořádné číslo, které nám všem přiblíží historii 
obce. Společně pak oslavíme toto výročí 8. 10. 2011 v Občanském centru a restau-
raci U Stupárků, kam Vás všechny srdečně zveme. 

Krásné babí léto Vám přeje 
Mgr. Eva Karásková, starostka obce

•  Komunikace směrem na  Kopanina byla darována paní Doc.  PhDr.  Vaňkovou, 
CSc. obci Hostěnice, za což jí velmi děkujeme.

•  Komunikace od hospody k  Záhumenkové byla vyreklamována a  opravena. 
 Současně byla vyspravena i komunikace směrem na Kopanina.

•  Krajská hygienická stanice provedla kontrolu obce Hostěnice jako provozovatele 
vodovodu bez připomínek. 

•  V MŠ byla vyměněna zbylá stará okna za nová.
•  Byla dokončena a předána stavba „Rekonstrukce střechy MŠ“.
•  Byl vybrán architekt na zhotovení úpravy územního plánu podle § podle § 188 

odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a uzavřena smlouva 
o dílo. Obec Hostěnice získala dotaci na tuto úpravu ve výši 40% způsobilých 
výdajů.

•  Občanské centrum bylo úspěšně zkolaudováno včetně kontroly Krajskou hygie-
nickou stanicí  a slavnostně otevřeno dne 14. 8. 2011.
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•  Byla podána žádost o dotaci v rámci Operačního programu Lidské zdroje a za-
městnanost s možností zafi nancování provozu „Občanského centra“.

•  Bylo vypsáno další výběrové řízení na  nového provozovatele; byl vybrán pan 
Midani a byla s ním podepsána smlouva o nájmu nebytových prostor a provo-
zování maloobchodního prodeje.

Rozhovor Karla Šmerdy a Matouše Karáska s obecním

  zastupitelem Mgr. Bedřichem Horným.

1. Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo?

Nejraději mám dobré vepřo, knedlo, zelo.

2. Jaká je Vaše nejoblíbenější knížka?

Asi je to knížka Kyberiáda od Stanislawa Lema. Jsou 
tu pohromadě pohádkové motivy skloubené s  vě-
deckou fantastikou a nevšedním humorem, výborná 
kniha pro všechny fanoušky fantastické literatura od 
10 let výše.

3. Co jste měl nejraději ve škole?

Ve škole byl můj nejoblíbenější předmět matematika. 
Nejraději jsem měl přestávky, kdy jsme se řádně vydováděli.

4. Kolik je Vám let?

Je mi 43 let.

5. Sportoval jste jako dítě?

Hodně, vše pouze „amatérsky“, co dovolovala ulice (fotbálek, hokejbal, kolo, běh).

6. Co děláte, když máte volno?

Ve volném čase hraji fotbal, fotím, pracuji na zahradě nebo jsem někde s dětmi.

Informace obce a obecního úřaduInformace obce a obecního úřadu

Komentovaný výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce 

Hostěnice konaného dne 28.6.2011

Přijatá usnesení:
usnesení č. 59/2011

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 5/2011 pana 
Ing.  Václava Čapku a  pana Ing.  Bořivoje Srbu, zapisovatelku zápisu paní Růženu  
Debnárovou.
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usnesení č. 60/2011

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje vyřazení bodu č. 7 z programu zasedá-
ní č. 5/2011, dále změnu pořadí bodů 4-9  a schvaluje následující program zasedání:

-  Na  žádost majitele pozemku na  Kopaninách byl stáhnut bod k  projednání 
o oplocení zahrady.

usnesení č. 61 /2011

Zastupitelstvo obce schvaluje vodné na  období od 16.4.2011 do 15.4.2012 
ve výši 24 Kč plus aktuální výše DPH za 1 m3 pitné vody.

-  Výše vodného byla ponechána jako v minulém zúčtovacím období. 
usnesení č. 62/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje fi nanční  příspěvek  ve výši 20 000 Kč pro SDH 
Hostěnice na zaplacení dechové hudby při konání párových hodů  27.8.2011.

usnesení č. 63/2011

Zastupitelstvo obce dává pravomoc starostce obce Mgr. Evě Karáskové prová-
dět rozpočtová opatření. 

-  Starostka obce může provádět rozpočtová opatření, následně je však musí 
na nejbližším zasedání zastupitelstvo obce schválit. 

usnesení č. 64/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 4/2011 
(viz. příloha č. 3)

 usnesení č. 65/2011

„Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje výjimku z regulačních podmínek Ur-
banistické studie výstavby RD „Pod Silnicí“. Touto výjimkou povoluje provedení 
sedlových střech ve sklonu 30° s úrovní hlavní římsy ve výšce cca + 5,2 m. u navrže-
ných 3 RD předložených žadatelem.“

-  Regulační podmínky Urbanistické studie předepisují sklon 40° a výšku hlavní 
římsy max. 3,5 m.

usnesení č. 66/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje „ Jednací řád Zastupitelstva obce Hostěnice“, kte-
rý je zpracován dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Schválením tohoto jednacího 
řádu pozbývá platnosti  jednací řád ze dne 12.2.2009.  

usnesení č. 67/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje metodický postup jednání ZO Hostěnice. 
-  Metodický postup jednání upravuje zejména přípravné schůzky zastupitelů 

a povinnosti z nich vyplývající a částečně samotné zasedání ZO. 
usnesení č. 68/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje provozní řád víceúčelového hřiště.
usnesení č. 69/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje ceník poplatků za použití víceúčelového hřiště.
-  Děti do 18 let a držitelé průkazky k užívání sportovních a kulturních zaříze-

ní Hostěnic mohou využívat hřiště zdarma. Ostatní musí uhradit 120,-Kč vč. 

DPH/hod. za využití hřiště.
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Komentovaný výpis  usnesení  ze zasedání Zastupitelstva obce 

Hostěnice konaného dne 13. 9. 2011

Přijatá usnesení:
usnesení č. 70/2011

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 6/2011 pana 
Ing.  Václava Čapku a  pana Ing.  Bořivoje Srbu, zapisovatelku zápisu paní Růženu  
Debnárovou.

usnesení č. 71/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje zařadit do programu „Žádost o souhlas se zá-
měrem oplocení zahrady na Kopaninách“ pod pořadovým číslem 12 a přečíslo-
vání bodů „Informace občanům“ na  pořadové číslo 13 a  „Různé“ na  pořadové 
číslo 14.

-  Na žádost majitele pozemku na Kopaninách byl zařazen bod do programu, 
který byl na minulém zasedání stáhnut.

usnesení č. 72/2011

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje revokaci usnesení č. 43/2011.
-  V usnesení č. 43/2011 došlo k duplicitě  pozemku p.č. 114/17, který byl před-

mětem smlouvy schválené v usnesení č.44/2011.
usnesení č. 73/2011

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje uzavření darovací smlouvy s Ing. arch. 
Antonínem Řičánkem a Marií Řičánkovou na převod místní komunikace  v lokalitě 
„Pod Silnicí“ na pozemcích p.č. 110/41 a 110/1 v k.ú. Hostěnice.  

usnesení č. 74/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcné-
mu břemenu s E.ON Distribuce a.s. na pozemek p.č. 422/21 v k.ú. Hostěnice (pří-
pojka NN xxxxxxxx).  Podpisem smlouvy pověřuje starostku Mgr. Evu Karáskovou.  

usnesení č. 75/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek  č. 2 ke smlouvě  o zajištění fi nancování 
systému IDS JMK  a podpisem smlouvy pověřuje starostku obce Mgr. Evu Karásko-
vou.

-  Zastupitelstvo JMK schválilo na svém zasedání výši fi nančního příspěvku obcí 
do fondu IDS pro rok 2011. Je ve  stejné výši jako v  minulém roce, tj. 50 Kč 
za jednoho obyvatele, pouze výpočet této položky je konstruován jiným způ-
sobem. Došlo také k aktualizaci počtu obyvatel.

usnesení č. 76/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur na rok 2011 a dále schvaluje členy 
inventarizačních komisí

-  Seznam komisí i  inventarizovaného majetku je uveden v zápise č.6/2011 ze 
zasedání ZO Hostěnice konaného 13.9.2011. 

usnesení č. 77/2011
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Zastupitelstvo obce schvaluje přesunutí bodu č. 8 a hlasování o fi nančním pří-
spěvku ve výši 5000 Kč pro pomoc a  formu spoluúčasti na dotaci k  rekonstrukci 
hřbitova v Užhorodě na příští zasedání Zastupitelstva obce. 

usnesení č. 78/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření obce Hostěnice č. 5/2011; 
6/2011;7/2011 provedených  starostkou obce. 

usnesení č. 79/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení měsíčního příspěvku pro Příspěvkovou 
organizaci MŠ Hostěnice o 2000 Kč.

-  Z důvodu navýšení počtu žáků v MŠ na celkový počet 32 dětí se adekvátně 
navyšuje příspěvek příspěvkové organizaci obce.

usnesení č. 80/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu na nebytové prostory samo-
obsluhy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, podpisem smlouvy pověřuje starostku 
obce Mgr. Evu Karáskovou.

-  Z důvodu odstoupení vítěze původního výběrového řízení od záměru provo-
zovat prodejnu bylo vypsáno nové výběrové řízení a vybrán nový provozova-
tel.

usnesení č. 81/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje oplocení  zahrady na  pozemcích  p.č. 191/70, 
191/72, 191/73, 191/74 a 191/75 v k.ú. Hostěnice při splnění podmínek stanovených 
ve vyjádření obce – stavební komise ze dne 17.5.2011, bodů 1-5. 

Komentáře: Mgr. Eva Karásková

Jak si pojmenujeme „Občanské centrum“?

Vyzýváme všechny, kteří mají jenom trochu nápadů, aby vymysleli název pro 
nově zrekonstruované „Občanské centrum“ (bývalý M-klub). Nápady, prosím, za-
šlete na e-mail: starostka@hostenice nebo doručte na OÚ spolu se jménem, aby 
mohl být vítěz odměněn. Ze všech vymyšlených názvů pak zastupitelé na pracovní 
schůzce vyberou vítězný název, který bude odměněn malou pozorností. 

Děkujeme, že se spolu s námi podílíte na spolkovém životě obce.

Děti a Tříkrálová sbírka

Vyzýváme všechny děti, které by třeba jen trochu toužily aktivně se zúčastnit 
nejbližší Tříkrálové sbírky (v lednu příštího roku), aby se přišly zapsat a zaregistro-
vat na obecní úřad.  Je to zajímavá příležitost pro všechny a každý, kdo si to vyzkou-
šel, rád na koledování vzpomíná. Těšíme se právě na Vás … 
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Ukládání odpadu v areálu ČOV 

- Provozovatel: Obec Hostěnice
-  Provozní doba: každý lichý týden v  sobotu nebo dle domluvy na  tel: 

731 186 498
- Bližší informace na Obecním úřadě

Při větším objemu odpadu je nutné se nahlásit předem na Obecním úřadu, kde 
bude vystaven doklad o zaplacení. V opačném případě nebude umožněno odpad 
uložit do areálu ČOV.

Papír, sklo a plasty se mohou ukládat do kontejnerů na sběrných místech na ná-
vsi u samoobsluhy, v parčíku u Baršového a u čistírny odpadních vod. 

Stavební odpad se nevybírá!!!!

Děkujeme Vám, že třídíte odpad a udržujete naši obec a její okolí v čistotě 

a pořádku.

Srdečné blahopřání k významnému životnímu jubileu 

červenec

Marie Vojáčková    85 let
Karel Polák             80 let

srpen

Marie Boudná       90 let
Zdeněk Konečný    75 let

září

Václav Hájek           70 let
Miroslav Koch          70 let     

Číslo 
položky Název odpadu Cena pro občana Hostěnic Cena pro 

podnikatele

01 Objemný komunální 
odpad

zdarma (v případě většího 
objemu zpoplatněno) neodebírá se

02 Šrot zdarma zdarma

03 Elektrozařízení v kom-
pletním stavu zdarma zdarma

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika
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Oslavila devadesát let

V  pondělí 1. srpna 2011 se paní Marie Boudná dožila významného životního 
jubilea. K devadesátým narozeninám ji za obec Hostěnice přišly popřát členky kul-
turní komise Ivana Kazdová a Renata Čapková. I přes vysoký věk je paní Boudná 
stále čilá a v kruhu své velké rodiny si svůj život nejen prožívá, ale i užívá. Do dalších 
let přejeme hlavně hodně zdraví a životního elánu.

Začátek školního roku v mateřské škole

Začali jsme nově. V nově vymalovaných a částečně upravených dvou třídách. 
V každé třídě je 16 dětí, celkem v MŠ 32 dětí, z toho 17 dívek a 15 chlapců. Ve tří-
dě, kde jsou převážně starší děti – „Včeličky“, učí paní učitelka Bc. Hana Kubíková 
s ředitelkou MŠ. Ve druhé třídě mladších dětí – „Mravenci“ učí paní učitelka Lucie 
Šimků a ředitelka MŠ. Brzy ráno od 6.30 hod. se děti schází v jedné třídě a v 8 hod. 
se rozchází do svých tříd.

Pokračujeme s logopedickou péčí, kterou provádí paní logopedka Mgr. Kolní-
ková z Logo centra v Brně. Výuka probíhá 1x za 14 dnů v úterý od 7.30 hod. do 
10.00 hod. a je plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Druhý rok bude probíhat výuka 
angličtiny pro nejmladší děti, kterou učí paní uč. Lucie Šimků každé úterý od 16.00 
hod. ve třídě v mateřské škole. Tuto výuku si musí rodiče platit, konečná cena záleží 
na počtu přihlášených dětí. 

Do začátků přejeme všem dětem a rodičům úspěšné a spokojené dny. 
Jaroslava Hobíková, ředitelka MŠ

ŠkolstvíŠkolství
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 Od září zase společně v přírodě!

Lesní klub Stromík se v tomto školním roce 2011/2012 opět schází ke společné-
mu vzdělávání v přírodě. 

S novým školním rokem dochází k několika změnám v provozu našeho klubu. 
Změnilo se místo našeho zázemí. Spolu s rodiči jsme se rozhodli nepokračovat 

v pobytu na chatě Jelenici. Ústně dohodnuté podmínky se zástupci pronajímatelů 
chaty Jelenice z června 2011 se v několika bodech rozcházely s písemnou varian-
tou smlouvy, kterou jsme dostali 31.8. k podpisu. Za prázdniny se hodně změnilo 
a  i  my jsme se rozhodli soustředit více na  práci s  dětmi, než na  pečlivé uklízení 
chaty uprostřed lesa. 

Nově se tedy scházíme u Axmanovy hájovny v Pozořicích. Nový majitel objektu 
nám poskytl budovu a všechny pozemky plně k dispozici. Společně s majitelem, 
rodiči a dětmi jsme objekt i zahradu připravili na první setkání Lesního klubu Stro-
mík 5.9. 2011. Všem malým i velkým pomocníkům patří obrovský dík!

S tím také souvisí další změna – náš provoz se rozšiřuje na 5 dní v týdnu, tudíž 
od září nabízíme plnohodnotné předškolní vzdělávání včetně přípravy na  školní 
docházku. Máme ještě poslední volná místa, můžete se přidat k nám. Těšíme se 
na tvořivé a pestré hraní!

Každou středu se schází malé děti do 3 let věku s maminkami ke společnému 
tvoření, muzicírování i zkoumání zahrady, lesa a okolí hájovny. Jste také zváni mezi 
nás. 

 Mgr. Klára Krchňavá
 www.kavylos.cz
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Nový školní rok začíná…

Tak jako každý rok, i letos čekalo žáky naší školy překvapení. Tentokrát v podo-
bě vymalovaných a opravených tříd, zrekonstruované cvičné kuchyňky, drobných 
stavebních úprav ve školní jídelně a hlavně nově vybudované učebny informa-

tiky se třiceti zbrusu novými počítači. Ve třech učebnách se objevily nové lavice 
a židle. Také letošní školní rok chystáme celou řadu nových projektů, akcí a zají-
mavostí, ale budeme pokračovat i v tradicích, které jsou na naší škole již zavedeny.

Mezi novinky patří změna organizace dopravy k naší škole IDS JMK. Od 1. září 
2011 mohou děti využívat autobusovou linku 702, která je doveze přímo ke škole. 
Tímto krokem dojde k maximálnímu zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do školy 
i  ze školy. Více informací o  této změně je možné získat na  webových stránkách 
školy.

Žáci mají možnost navštěvovat na naší škole celou řadu volnočasových ak-

tivit. Nabídka kroužků se opět rozšiřuje. Připravujeme pro děti i jejich rodiče také 
pobyty v době podzimních, jarních a letních prázdnin. 

Vzhledem k obrovskému zájmu o služby školní družiny ze strany rodičů nám 
Jihomoravský kraj umožnil navýšení její kapacity z 56 na 84 dětí.  

I v letošním roce budeme realizovat projektové dny (např. Dny zdraví, Napříč 
školou atd.). Již tradičně se pod vedením paní učitelky Budíkové věnujeme důklad-
né prevenci sociálně patologických jevů ve společnosti. 

Od letošního školního roku dále dochází k  individualizaci výuky. V  šestém 
ročníku bude dělena vždy jedna hodina českého jazyka a matematiky týdně, čímž 
bude vyučování opět zkvalitněno.   

V  průběhu minulého školního roku škola požádala o  tři evropské projekty 
v celkové výši cca 16,5 milionu korun. Jedná se o projekty, které mají za úkol zvyšo-
vat úroveň a kvalitu vzdělávání na naší škole. Jeden z nich - EU peníze školám, byl 
již schválen a právě se realizuje. Díky němu má škola právě výše uvedenou novou 
počítačovou učebnu či nové kuchyňské linky a další nábytek ve cvičné kuchyňce. 
Další dva projekty jsou zatím ve  schvalovacím řízení Ministerstva školství. První 
se týká prevence extremismu na naší škole. Díky dalšímu by v Pozořicích mohlo 
vzniknout pedagogické centrum se službami logopeda, psychologa a speciálního 
pedagoga. Všechny tyto služby by byly pozořickým občanům k dispozici zdarma.   

Poprvé od roku 1996 se nám zvýšil počet dětí na škole, a to rovnou o třicet tři. 
I tento statistický údaj je doufejme znamením toho, že nově nastavený trend školy 
se ubírá správným směrem.  

Přejeme všem žákům, rodičům i vyučujícím, aby vstoupili do nového školního 
roku tou správnou nohou.  Zejména deváťákům pak přejeme, ať jdou ve šlépějích 
loňských absolventů, kteří se všichni dostali na gymnázia a další vytoužené školy.    

 PhDr. Jan Dudek
 ředitel školy
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 Základní kurz První pomoci

Vzhledem k tomu, že se v posledních 10 letech podstatně změnily zásady po-
skytování první pomoci, rozhodl se ČSŽ Hostěnice zorganizovat základní kurz, v tr-
vání 3- 4 hodin, pod vedením zkušených pracovnic organizace Českého červeného 
kříže Brno-venkov.  

Tento kurz je určen všem občanům Hostěnic, bez ohledu na to, zda jsou rodiči  
dětí, které jsou v oblasti úrazů velmi rizikovou skupinou nebo řidiči, kteří se každo-
denně vydávají do automobilového provozu. Přínosem může být tento kurz i pro 
dospívající mládež, protože výuka ve školách v tomto směru není příliš aktuální. 
Nové poznatky ocení i senioři, kteří byli dříve aktivní v ČSČK.

Kurz poskytování první pomoci se bude konat ve středu 5.10.2011 od 17.00 do 
19.30 hod. v prostorách Občanského centra za samoobsluhou. Účastnický popla-
tek 50.-- Kč, přihlášky zasílejte e-mailem na adresu milena.travnickova@seznam.cz, 
telefonicky na 602 506 406 do konce měsíce září.

Těšíme se na vaši účast a věříme, že praktické dovednosti, které si během zá-
kladního kurzu osvojíte, vám budou k užitku. Srdečně zve ČSŽ.

 PaedDr. Milena Trávníčková

1. ročník turnaje v nohejbalu

Po úspěchu dnes již zavedených stolně-tenisových turnajů se již brzy amatér-
ská sportovní klání rozšíří o další. Bude jím premiérový ročník nohejbalového 

turnaje, který se uskuteční  v sobotu 15.10.2011 na hřišti Na Pastviskách. Organi-
zátoři z řad hostěnických hráčů malé kopané připravují občerstvení přímo u hřiště 
během turnaje i  večerní pokračování v  Občanském centru. Nezbytností podob-
ných akcí jsou odměny a ani o ně se není třeba obávat. Kromě sportu jde přede-
vším o zábavu a tak jsou zváni všichni dospělí bez rozdílu pohlaví, kteří tento sport 
umí a  oblíbili si ho. Zveme srdečně také všechny fanoušky, atmosféře jistě Vaše 
hlasivky i potlesk napomohou. Bližší informace i zapisovací archy budou vyvěšeny 
v předstihu na obvyklých místech. Přijďte se také pobavit!

Jiří Hájek a Filip Gale / oddíl malé kopané Hostěnice

Hostěnický sedmiboj

Tento ročník sedmiboje měl podtitul Zima v létě. Z toho můžete správně usou-
dit, že všechny soutěže se vztahovaly k zimě. Děti mohly střílet na sněhové mraky, 
hledat v  lavině, běhat na lyžích, chodit po krách aj. Také dospělí mohli porovnat 

Z činnosti organizacíZ činnosti organizací
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svoji zdatnost v trojboji. Vel-
mi nás potěšila účast nejen 
40 dětí, ale zejména 19 bo-
jechtivých dospělých. A  jak 
to celé dopadlo?  V kategorii 
nejmenších dětí se hostě-
nickým sedmibojařem stal 
Radim Pavlíček, u  starších 
školkaříků si vítězství od-
nesla Míša Novotná, Matouš 
Karásek v kategorii mladších 
školáků a  Marek Pavlíček 
v  kategorii dětí starších 10 
let. V kategorii dospělých se 
z  prvenství radoval Michal 
Špaček.     za o.s. Hosten Kateřina Halouzková

Léto s o.s. Hosten

V červnu, který taktéž patří mezi letní měsíce, jsme se nejen rozloučili s fl étnič-
kami a sportovní soutěží i s provozem RC Broučci, ale zahájili jsme také tolik oblíbe-
né společné výlety.  Už 16. června jsme si vyšli na pěší výlet Pod Hádek a na konci 
června na něj navázali výšlapem do Mariánského údolí. 7. července jsme sportovali 
na  minigolfu v  Jedovnicích, obdivovali Rudické propadání a  mlýn. 14. července 
i  deštivé počasí zvalo k  návštěvě brněnského podzemí. 26. července si milovníci 
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adrenalinových sportů zajezdili na bobové dráze v Němčičkách a vystoupali na roz-
hlednu Slunečná u Velkých Pavlovic. 11. srpna jsme přešli vrchol Babího Lomu a vy-
koupali se v aquaparku v Kuřimi. Poslední prázdninový výlet patřil muzeu strašidel 
v Olešnici a hradu Svojanovu. Díky všem zúčastněným jsme si výlety skvěle užili. 

Spolu s  návratem dětí do školky a  školy i  my zahájíme pravidelný provoz RC 
Broučci, kroužku hry na  fl étnu a  setkáme se společeně na  pravidelných akcích, 
např. tradičním říjnovém Dýňování.

         za o.s. Hosten Kateřina Halouzková

Kola Hostěňáků se opět točila dokola

Druhá zářijová neděle opět patřila tradiční sportovní akci Kola dokola, kte-
rou uspořádalo občanské sdružení Hosten. Ani letos nechyběly tradiční disci-
plíny jako je jízda lesem 
na  čas, slalom mezi kuže-
ly či jízda zručnosti. Děti 
závodily na  odrážedlech, 
koloběžkách i  bicyklech 
a  oproti předchozím roč-
níkům přidali pořadatelé 
novou disciplínu, a  to jíz-
du tříčlenných rodinných 
týmů, v  nichž muselo být 
aspoň jedno dítě. Mělo to 
úspěch, protože se nejen 
při této soutěži fandilo os-
tošest. A velký aplaus skli-
dila maminka, která na les-
ní trať vyrazila s  dítětem 
za  sebou v  sedačce v  do-
provodu dalších dvou dětí 
na kolech. Vítězové získali 
věcné ceny, ale medaili 
z  perníku a  diplom dostal 
každý, kdo se vyhoupnul 
do sedla přibližovadel 
a  vyrazil na  závodní trať. 
Akci Kola dokola přibližují 
fotografi e.

Text a foto: PON
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Nabídka nových volnočasových aktivit

Protože chceme vyhovět poptávce rodičů po zajímavých volnočasových akti-
vitách pro děti, rozhodli jsme se od října zahájit dva nové kroužky. Oba pod vede-
ním Jitky Vaňáčkové, za což má náš dík.

Cvičení pro děti – bude probíhat v tělocvičně, vždy 1x měsíčně ve středu ko-

lem 15. v měsíci.
Výtvarné dílničky – budou probíhat v klubovně pod samoobsluhou, vždy 1x 

měsíčně ve  středu kolem 30. v  měsíci. Na  výtvarné dílničky se bude třeba 

hlásit dopředu!!

Jitka vždy na začátku měsíce vyvěsí na obvyklých místech přesný termín cviče-
ní a dílniček.

U dílniček se z plakátku také dozvíte, co se bude tvořit, kolik korun bude činit 
příspěvek na výtvarný materiál a termín, do kterého se musíte přihlásit ( kvůli ná-
kupu výtvarného materiálu).

Věříme, že této nové nabídky bude, k naší radosti, hojně využíváno.
Za o.s. Hosten Kateřina Halouzková

Prasátko 2011

Zveme všechny příznivce zelených stolů na 4. ročník hostěnické-
ho turnaje ve stolním tenise, na Prasátko 2011. Podzimní turnaj pro-
běhne opět ve dvouhrách. Uskuteční se v sobotu 26.11. v sále restau-
race U Stupárků. Věříme, že klání bude jistě opět kvalitně obsazeno 
a  fi nalisté svůj souboj sehrají za  mohutného povzbuzování všech 

zúčastněných a fanoušků místních borců. Proto neváhejte a zapisujte se do star-
tovních archů, které budou vyvěšeny v restauraci U Stupárků vedle výčepu. Turnaj 
bude mít tradiční kategorie. Dopoledne v deset hodin změří své síly děti do 15 let. 
Od 14.00 hod. pak bude probíhat turnaj v kategorii mužů a žen. Děkujeme za stá-
lou vstřícnost manželům Stupárkovým, se kterou nás, sportovce, nechají využívat 
sál jejich restaurace. Ty, kteří si z různých důvodů netroufnou zapsat se a soutěžit, 
zveme alespoň na „tribuny”. Přijďte povzbudit své favority! Vládne tu vždy dobrá 
nálada a to i mezi těmi, kterým se sportovně zrovna nedaří... 

Za organizační výbor Vás zvou Bořivoj Srba, Viktor Unger a Jiří Marek. 

Párové hody 2011

Po  domluvě s  SDH jsme se rozhodli, že uskutečníme v  letošním roce párové 
hody. Sešlo se nás dvanáct párů a  již od března jsme se scházeli dvakrát týdně 
k  nácviku tance, zpěvu, nástupu a  juchání. Jelikož někteří stárkovali poprvé, ne-
chtěli jsme nic podcenit.  Dny ubíhaly a blížil se den „D“. Jakmile přivezli hasiči víno 
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z Kobylí, věděli jsme, že nás čeká perný týden. Bylo třeba ozdobit a roznést májky 
před dům každé stárky, uvázat mašličky na rozmarýny, dovézt kroje a pomoci hasi-
čům při přípravě prostoru na večerní zábavu. V pátek ráno vyjeli stárci a hasiči pro 
máju, kterou pak museli oškrabat a děvčata ji nazdobit.  Po jejím vztyčení měřila 
naše mája třicet metrů. Když bylo vše hotovo, musela se mája ohlídat až do ranních 
hodin. To už byla sobota 27. 8. 2011, kdy se stárci sešli ve 12.00 hodin v Občanském 
centru, odkud za doprovodu dechové kapely Nenkovjanka vyšel průvod přes celou 
obec. Po vyvedení každé stárky se tančilo, popíjelo a podávalo občerstvení. Celý 
den nám přálo počasí, ale večer se náhle ochladilo. Ve 20.00 hodin začínala večer-
ní hodová zábava, kterou jsme zahájili nástupem. Náhlé ochlazení nebylo jen tak, 
přihnala se bouřka a vytrvalý déšť, ale nás to neodradilo. Po domluvě s kapelou se 
sobotní zábava ukončila s tím, že se sejdeme v neděli ve 14.00 hodin. Všichni stárci 
jsme se přesunuli do velkého stanu s barem, kde jsme zpívali, juchali a přidali se 
k nám i ostatní přítomní. Zábava tak pokračovala až do rána a domů jsme se roz-
cházeli za svítání. 

Nedělní pokračování zábavy jsme opět zahájili nástupem a  pokračovalo se 
v hodové zábavě. Přišlo hodně lidí, mělo to velký úspěch a spokojenost všech, nám 
udělala velkou radost.

Na  závěr bych chtěla poděkovat všem stárkům, jejich rodinám, hlavně jejich 
rodičům, hasičům, obecnímu úřadu, paní Motalové za  přípravu občerstvení pro 
muziku a všem, kteří nám jakkoliv pomohli. Doufám, že v příštím roce se opět se-
jdeme, minimálně v takovém počtu jako letos.

Sabina Klimešová

Skautský oddíl v Hostěnicích započal svůj třetí rok

Letní prázdniny již dávno odzvonily konec a s příchodem nové-
ho školního roku se děti z Hostěnic mohly těšit na příchod dalšího, 
v  pořadí již třetího, skautského roku. Ten pro ně začal oddílovou 
schůzkou, na které se v úterý 6. září sešlo hned 17 dětí. Protože nikdo 
neměl šanci stihnout všem sdělit své zážitky z prázdnin, konal se již 

v sobotu 10. září první výlet, na který si děti mohly vzít své rodiče či mladší souro-
zence. Celý výlet doprovázelo končící letní počasí, které přímo vybízelo k různým 
aktivitám, kde si děti vyzkoušely nevšední spolupráci s vlastními rodiči.

I letošní rok bude probíhat ve stejném duchu, jako byl ten loňský i předloňský. 
Děti se budou scházet každý týden na družinové schůzce, kde společně se svými 
rádci absolvují několik zábavných, ale i naučných her a aktivit. Družinové schůzky 
budou, kvůli velkému počtu dětí v oddíle, probíhat dvě, jedna v týdnu - v úterý 
a ve čtvrtek, obě dvě vedeny koedukovanou rádcovskou dvojicí. Jednou za dva či 
tři týdny pak čeká na děti jednodenní, někdy ale i vícedenní výlet do přírody či do 
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jiných zajímavých končin. Podrobný rozpis výletů najdou rodiče či zájemci na inter-
netových stránkách www.skauthostenice.banda.cz

I přesto, že hostěnický oddíl netrpí nedostatkem členů, stále můžete přivést své 
dítě do skautu. Scházíme se v klubovně pod občanským centrem, vedle RC Broučci, 
pro bližší informace se vyplatí kontaktovat přímo vedoucího oddílu: Bris – Pavel 
Kuba, kuba.pavel@gmail.com, 721 451 603.

Expedice Gerlach 2011

Nikdo tomu nevěřil … Nikdo 
nám nevěřil …. Zdál se to být 
z  počátku bláznivý nápad. Tři 
blázni, nepříliš trénovaní, zato 
v  dobré kondici od přírody, se 
jednoho jarního večera ve  svě-
toznámém hostinci U  Stupárků 
„hecli“ a  smluvili se, že společně 
vyrazí na nejvyšší horu naší býva-
lé společné československé země. 
Přesto nebo snad právě proto, 
vyzbrojení bezbřehým nadšením, 
které je vlastní podobným šílen-
cům, vyrazili na den přesně při 31. 
výročí srpnové okupace do Vyso-
kých Tater, aby tam položili základ 
hostěnické vysokohorské turisti-
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ky. První den jsme věnovali, na do-
poručení našeho horského vůdce, 
„rozejití se“ přes známé Téryho 
a  Zbojnickou chaty s  přechodem 
přes Priečne sedlo (2352 m.n.m.). 
Skutečně, opravdová procházka. 

Takto připraveni jsme druhý 
den ráno (v 04:30 - na dovolené !!! 
) vstávali, abychom stihli „vývoz“ 
na Sliezsky dom. Tato horská cha-
ta ve  výšce 1670 m.n.m. je totiž 
východiskem k  výstupu na  bájný 
Gerlach jeho východní stěnou. 
Celá akce je počítána na něco málo 
přes 9 hodin, 4 hodiny nahoru a 4 
dolů. A  jelikož předpověď počasí 
nebyla právě nejlepší, náš prů-
vodce nás bez milosti hnal vzhůru, 
krok za  krokem, metr za  metrem 
… Stoupali jsme, obdařeni přílba-
mi i horolezeckými „sedáky“, navá-
záni jako ovečky na lano, vstříc vý-
šinám, bez ohledu na složitý a pověstně nepřehledný terén … Mezitím se rozedni-
lo a my se mohli při několika málo zastaveních kochat výhledy na okolní karpatské 
velikány. Učiněná krása! A znovu stále dál a nahoru … Dech dochází, pot skapává, 
cesta nekončí … Obcházíme Kotlový štít, shůry hledíme na Gerlachovský kotol a tu 
se nad námi konečně objevuje on! Věčně ukrytý, stále v mracích, lákavý stejně tak 
jako nebezpečný! Vrchol! Dech se tají. Síly docházejí! Sušenky BeBe už také nesta-
čí. Složitý terén nutí k lokálním sestupům, které jako první absolvuje s přehledem 
Petr, mistrně hledající tu nejsprávnější cestičku ve  své bělostné helmě. Náhle se 
nám však vrchol halí do mraků a my nevnímáme rozdíl mezi mraky nad ním a ob-
lohou. Následuje několik dalších desítek či stovek metrů, prsty odřené od ostrých 
hran krunýře, kterým se vrchol brání nezvaným návštěvám … A najednou, neče-
kaně, stojíme tváří v tvář kovovému kříži na vrcholu. Je právě 08:30 hod. 23.8.2011, 
někteří z Vás se teprve probouzí a naše výprava ? … Ještě teď mi běhá mráz po zá-
dech. Zážitek na celý život! Přál bych Vám to všem. Vrcholové foto (s hostěnickou 
vlajkou i dresem), dojetí a radostné objetí … to se nedá vyfotit! To se musí zažít! 
Slzy se mísí s potem … nemohu psát … omluvte mne … Několik minut na vrcholu, 
2655 m n.m., daleko od civilizace, daleko od všeho pozemského, jen vítr, oblaka 
a obrovská magická síla skalních masivů. Jestli to ještě nevíte, jsem se právě zami-
loval … Ale všechno má svůj konec a tak i štěstí z úspěchu, z dobytí musí ustoupit 
touze po zachování života. Čeká nás totiž sestup. Sestup Batizovskou próbou, která 
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je za deště takřka neschůdná. A mraky se honí nad námi. A proto klesáme, poslední 
letmá ohlédnutí zpět k vrcholu, musíme ale dolů. Již vnímáme dolinu pod sebou. 
Vidíme protější vrchol (Končistá – 2537 m), místy zahlédneme mezi mraky i Bati-
zovské pleso. Naposledy se znovu díváme zpátky vzhůru. Je tam, stále a vypadá 
nedotčeně stejně jako před naší návštěvou. Poté již stojíme na břehu Batizovského 
plesa, démonicky zahaleného mlhou či mraky. Krásný vizuální zážitek. / Déšť při-
chází až po dokončení sestupu do Smokovce … 

Třetí den je kritický, známá poučka. Proto jsme s Viktorem vybrali odpočinko-
vou etapu: výstup na Kriváň (2494 m n.m.). Zkouška odolnosti, zkouška charakteru. 
Ale všichni se osvědčili. Nikdo nezklamal. A tak je druhý ze slovenských mýtů dobit 
výpravou z dalekých Hostěnic. Krásné počasí, krásné výhledy, krásné cíle … 

Den čtvrtý, poslední. Nastává kritický okamžik. Týmové vozidlo odmítá posluš-
nost a tak nastává prodleva v časovém harmonogramu. Co dále? Kam vyrazit? A tu 
objevujeme přímo nad námi pověstný Slavkovský štít (2452 m). Hora, která vyzývá 
i odrazuje současně - výstup na vrchol přes 5 hodin! Tomu říkám dávka, převýšení 
1500 m nahoru! Výzva? Odhodlání? To všechno tu je … Ve výšce cca. 2000 m nám 
však stop vystavuje ten nejvyšší – přichází bouřka a na holé suťové hoře si není rad-
no zahrávat. Tak tedy ustupujeme. Frustrace? Či snad zhrzení? Nic z toho. A proto 
o půlnoci poslední den naší expedice dochází k vytvoření vrcholového družstva, 
které se rozhodlo pokořit tentýž tatranský velikán nočním prvovýstupem.

Je půl hodiny po půlnoci a výstup začíná. Na hlavě „čelovky“, na zádech batohy 
až po okraj naplněné teplým oblečením a zásobou pití, na sobě šusťákové soupra-
vy. Jdeme vzhůru, míjíme Hrebienok, Slavkovskou vyhliadku, opouštíme les, poté 
i  kosodřevinu. Měsíc nám pomáhá jen opravdu málo a  jeho srpek je sotva znát 
na nebeské obloze, natož aby nám přisvítil … V 1700 metrech poprvé vidíme pod 
sebou krásně svítící Smokovec, Lomnicu i nedaleký Poprad. Jak působivé. Ve dvou 
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tisících se zvolna začínáme „brodit“ nekonečným suťovým polem. Hledáme cestu, 
svítíme si, jak to jen jde, Viktor táhne za delší provaz … A pak, stejně nečekaně jako 
na předchozích dvou vrcholech, přichází cíl: i tady je kříž, ovšem v přítmí nočního 
světla jen málo znatelný. Ale je tu! Je přibližně 04:30 ráno a  my začínáme čekat 
východu slunce, abychom ho zachytili fotoaparátem. Čekání je však dlouhé a ani 
Viktorovi oblíbené sladkosti (BeBe) je nezkrátí. Hodina se zdá být nekonečná … 
a když se konečně slunce má vynořit a foťák je již stejně promrzlý jako my sami, 
přiženou se mraky a hlavnímu cíli naší noční mise vystaví červenou … 

Sečteno a podtrženo: během 3 dnů naše expedice dosáhla 3 vrcholů. Jsme ná-
ležitě pyšní a už se moc těšíme zpět domů, abychom se mohli o naše zážitky s Vámi 
podělit. P.S. Ve vrcholové knize na vrcholu nejvyšším jsme navždy zanechali hos-
těnickou stopu.

Expedici Gerlach 2011 tvořili Viktor Unger, Petr Živna a Borek Srba
 S lehkým nadhledem zapsal Borek Srba

pond lí 14:00 - 16:00 od 16:00 po 17:00 17:00 - 17:30 17:45 - 18:30
ping pong jízda na koni jízda na koni hra na flétnu hudební sbor

senio i ml. d ti st. d ti mírn  pokro . d ti 8 - 12 let
R. apková R. apková K.Halouzková K.Halouzková

úterý 9:00 - 12:00 17:00 - 18:00 17:00 - 18:30 18:00 - 20:00
RC Brou ci mladí hasi i skaut angli tina

d ti s (pra)rodi i d ti d ti 6 - 12 let dosp lí
J. Va á ková P. Kuba

st eda 14:00 - 16:00 od 17:00 21:00 - 23:00
ping pong výtvarné dílny/cvi ení d tí ping pong

senio i d ti dosp lí
J. Va á ková J. Marek

tvrtek 9:00 - 12:00 17:00 - 18:30 17:30 - 19:30 19:00 - 20:00
RC Brou ci skaut cvi ení BOSU
d ti s (pra)rodi i d ti 6 - 12 let seniorky dosp lí
J. Va á ková P. Kuba M. Kone ná N. Plchová

pátek 14:00 - 16:00 17:00 - 18:00
ping pong mladí hasi i

senio i d ti

ned le 19:00 - 20:00
BOSU
dosp lí

N. Plchová

Přehled volnočasových aktivit v obci
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Pod tímto názvem budou v  Hostěnickém zpravodaji uváděny články, jejichž 
snahou bude přiblížit čtenářům historii Hostěnic. K tomu bychom chtěli využívat 
nejen dostupných historických podkladů a fotografi í, ale také vzpomínek pamět-
níků, pokud nám budou ochotni věnovat svůj čas a svoje vzpomínky nebo vzpo-
mínky svých předků.

Mezi prvními jsem oslovil paní Marii Stupárkovou, hostěnickou rodačku, se 
kterou jsme si povídali o období mezi dvěma světovými válkami. Vyprávět začala 
o svých dětských letech:

„Děti v Hostěnicích chodily do „nové školy“, která byla dvoutřídní. Bývalá stará ško-
la sloužila v té době jako obecní úřad. Naším učitelem byl Silvestr Kopecký (1). S ním 
zde učila paní učitelka Benešová, která pocházela z Bučovic. Učitel Kopecký pocházel 
z Holubic a za manželku měl sestru mého otce. Byla to vlastně má teta. V Hostěnicích 
byly v té době tři hospody, a to na č. 33 /hostinský Václav Kučera / a na č. 15 /hostinský 
můj otec Vincenc Kučera/ (2). Třetí hospoda byla na Lhotkách, které do Hostěnic patřily. 
Můj otec koupil tuto hospodu v  r. 1923 od Vladimíra Doseděla. V  roce 1930 přistavěl 
k  hospodě sál. Přes silnici na  druhé straně 
bývala před touto hospodou kuželna. Vedle 
kuželny pak postavili společníci -  můj otec 
Vincenc Kučera, Antonín Řičánek a Metoděj 
Bajer - parní pilu. V  r. 1928 vznikl na  této 
pile požár, po něm byl provoz obnoven, ale 
v r. 1930 vyhořela pila podruhé.

V  období mezi dvěma válkami byly 
v Hostěnicích dvě hlavní organizace - Sokol 
a  Hasiči. Obě tyto organizace vyvíjely bo-
hatou kulturní činnost. Sokol měl „útočiště“ 
při své činnosti v pohostinství na č. 15, kde si 
pronajímal prostory, a hasiči měli své“ úto-
čiště“ v  pohostinství na  č. 33. Sokol kromě 
cvičení pořádal různé besedy a  přednáš-
ky, veřejná cvičení a  sám se také se svými 
členy zúčastňoval těchto veřejných cvičení 
v  okolních obcích. Určitou dobu měl Sokol 
i svou vlastní knihovnu. Pořádal několikrát 
do roka divadelní představení (4). Zábav se 
běhěm roku uskutečnilo nespočet. Začínalo 
to Novoroční zábavou, která byla často po-
kračováním silvestrovských zábav. Po  ple-

Hostěnické vzpomínáníHostěnické vzpomínání

Hostěnický bubeník
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sech bývaly tzv. „dozvuky“. Pravidelně se konaly zábavy na sv.Annu. Svátek sv. Anny se 
v Hostěnicích slavil přesně v den, na který svátek připadl, ať už to byl svátek, sobota či 
všední den. V ten den šel ráno průvod od místní zvoničky do Pozořic, kde byla v kostele 
slavnostní mše. Odpoledne se šlo průvodem od zvoničky ke kapli sv. Anny, kde se kona-
la pobožnost a po návratu od kaple začínala hned zábava.

V létě se také konaly tzv. „výlety“. Cílem byl prostor „Ve smrčkách“ na Kopaninách 
a odcházelo se tam průvodem i s kapelou. Tam byl určený prostor, který byl urovnán 
a vysypán jehličím, na kterém se tancovalo. Po jehličí to při tanci krásně klouzalo, jako 
na parketách. V té době zde hrávala tzv. Placarova kapela, ve které hráli také místní 
muzikanti např.̈ Kousal, Gusta Hájek, F. Šedý.

Kulturní činnost vyvíjeli mimo své hlavní poslání i místní hasiči. Také oni nacvičovali 
divadelní představení, pořádali zábavy a přednášky. V těchto dvou organizacích byli 
vpodstatě zapojeni všichni místní občané.

Obecní úřad měl sídlo, jak bylo řečeno, v budově staré školy. Nová budova obecní-
ho úřadu byla postavena po válce v padesátých letech. Zprávy obecního úřadu ozna-
moval obecní bubeník, který měl několik zastávek a  po  zabubnování přečetl zprávy. 
Bubnovával obecní sluha nebo se mu také říkalo obecní policajt. Do r. 1939 měla obec 
obecního pastýře, který pásl dobytek celé obce. Posledním pastýřem byl Ant. Vaverka, 
který také až do zřízení obecního rozhlasu bubnovával (3).

V obci bývalo před válkou několik obchodníků a živnostníků. Jen co si vzpomínám 
Metoděj Bajer a Jan Kousal prodávali textil, Josef Neveselý měl obchod s potravinami, 
Jan Bartl měl obchod se smíšeným zbožím v rámci obchodního sdružení „Včela“. Berta 
Řičánková prodávala tabákové výrobky, Frant. Veselý prodával textil po okolních ob-
cích, Oldřich Šlezinger provozoval pekárnu s rozvozem pečiva až do Bílovic. Osobní pře-

Bývalá Kučerova hospoda č. 33
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pravu provozoval Karel Neveselý  a to do Bílovic, Pozořic a Slavkova. Nákladní dopravu 
měli Alois Pantůček, Železný, Smílek. Kučera Hubert byl řezník, Jan Vašíček švec vyučený 
ve Vídni. Zemědělstvím se živili Řičánci Stanislav a Václav, Šedý Jan, Motal Josef, kteří 
také měli koně, pak Tomáš Řičánek, který měl kravský potah. Dost místních se živilo 
prací v lese a okolních lomech a vápenkách.

S  příchodem protektorátu téměř zcela ustal kulturní a  společenský život v  obci. 
V r. 1942 byl zatčen gestapem můj otec Vincenc Kučera a s ním jeho švagr Vincenc Bajer. 
Oba byli následující rok popraveni. Já sama jsem se obtížně vyhnula totálnímu nasa-
zení. Měla jsem už dokonce určen nástup do Mnichova. Pak už šel běžný všední život. 
Za svá nejhezčí léta proto považuji roky před protektorátem, v době, kdy jsem byla mla-
dá a plná elánu, i když život nebyl ani tehdy lehký. Pozdější roky byly již poznamená-
ny různými starostmi. Ráda vzpomínám na  obětavost a  elán tehdejších sokolů, kteří 
po celodenní, často těžké práci, dokázali nacvičovat divadelní představení, organizovat 
spoustu akcí a najít si pro to čas. Myslím, že tehdy byl život těžší, ale byl družnější. Lidé 
se více znali, dokázali si pomoct. Nebyla televize, počítače a lidé se proto víc bavívali 
společně.“

Tolik paní Marie Stupárková v krátké vzpomínce na mladá léta.

Poznámky  k textu:
(1) Silvestr Kopecký učil v Hostěnicích od r. 1906. V r. 1922 začal psát obecní 

kroniku, kterou psal svým krasopisným písmem až do r. 1938, kdy odešel 
do penze a vrátil se na dožití do Holubic.

(2) V seznamu „osedlých“ z r. 1776 je již pod č. 15  uváděna obecní krčma.
(3)  Kronikář Kopecký k obecnímu pastýřovi v r. 1922 uvádí: „Největší pastvi-

na je na  západním konci osady při vápencových lomech, patří velkostatku. 
Obec ji má pronajatou a  platí z  ní 60 K  ročního nájemného. Obecní pastýř 
pase krávy a  kozy zdejších občanů. Každého roku si občané pastýře volí při 
valné hromadě. Děje se tak na den 26. prosince. Pastýř bývá též obecním slu-
hou a ponocným. Z obecní pokladny jako sluha a ponocný má ročně 2000 K, 
za pasení dobytka dostává z jedné krávy 6 K, pecen chleba, 1/4 míry ječmene, 
1/2 kg másla, 1/2 kg tvarohu, dále z  1 jalovice nebo kozy dostává 3 K. Dříve 
měl obecní pastýř k obývání obecní pastoušku, která má číslo 28 a stojí poblíž 
domu č. 13. V této době je k obývání nezpůsobilá  pro chatrnost stavby.“

(4) K jednotě sokolské kronikář Kopecký v r. 1922 uvádí: „ V r. 1910 byla zalo-
žena tělocvičná jednota Sokol. Prvním starostou byl zvolen Josef Řičánek č. 8. 
Spolek má v tuto dobu 48 členů a 10 členek“.

V knize protokolů Sokola je však uveden jako první zápis z ustavující 
valné hromady z 1. 1. 1911, ve kterém se uvádí, že byla ustanovena tělový-
chovná jednota Sokol, která se současně slučuje se Čtenářským spolkem 
s tím, že byly schváleny stanovy Sokola.

Rozhovor zaznamenal a poznámky k textu uvedl: Václav Dostál
Foto: archiv autora
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ŘÍJEN

7. 10.  Dýňování

8. 10.  Oslavy výročí obce

15. 10.  Nohejbalový turnaj

29. 10.  Sběr železného šrotu

LISTOPAD

17. 11. Lampionový průvod

26. 11.  Prasátko

PROSINEC

Mikulášská zábava pro děti

Pozvánka na akcePozvánka na akce

InzerceInzerce

� PRODÁM řadový, přízemní dům s prů-
jezdem 3+1 s  možn. rozšíření - Velatice 
u Brna.
Jedná se o  dům ve  tvaru L s  verandou, 
soc. zařízením, komorou, dílnami, skle-
pem zvlášť, ne pod domem, dvorem, 
zahradou s příjezdem zezadu, možno 
jako stavební místo. Klidová část obce, 

výborná dostupnost do Brna, IDS, dálni-
ce, volné ihned.
Cena: 2 000 000,- Kč
Kontakt: tel. č. 728 140 655

� Koupím pozemek nebo rodinný dům 
v Hostěnicích, platba v hotovosti. 
Kontakt tel. č. 777 148 332. 
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AUTODOPRAVA

IVAN POSPÍCHAL

Hostěnice 128, 664 04 Mokrá
Tel.: 602 502 112, 777 552 115

Dovoz písku, štěrku, stavebního materiálu.

Odvoz suti , stavebního odpadu.
Kontejnery do 4t.
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Veterinární ordinace PetraVet nabízí komplexní veterinární služby pro psy, 
ko ky, drobné savce a malá hospodá ská zví ata.  
Modern  vybavená ordinace v obci Mokrá Horákov disponuje ekárnou, 
ambulancí, odd lenou hospitalizací pro psy a ko ky. Pro klienty je k dispozici 
prostorné parkovišt  p ed ordinací. 
 
Poskytované služby: 

Prevence 
Laboratorní diagnostika  
Interní medicína  
Chirurgie 
Gynekologie a porodnictví 
Odstra ování zubního kamene 

Hospitalizace, poopera ní pé e 
ipování, vystavení petpas  

Poradenství v oblasti výživy 
Prodej krmiv a diet 
Pohotovost 
Návšt vy u klient  

Kontakt: 
MVDr. Petra Otychová 
Mokrá 348 (vedle eské pošty) 
664 04, Mokrá-Horákov 
Telefon: 515 537 169 
Mobil: 725 633 208 
E-mail:ordinace@petravet.cz 
www.petravet.cz 

 

Ordina ní hodiny: 
Pond lí: 8 – 10  15 – 18 
Úterý:  objednaní  
St eda:  8 – 10 15 – 18 
tvrtek:  zav eno 

Pátek:  8 – 10  15 – 17  
 

 

 
T šíme se na Vaši návšt vu! 
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Odevzdávejte vysloužilá elektrozařízení na sběrný dvůr nebo prodejci 
při koupi nového. Více informací na www.elektrowin.cz
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