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Slovo starostkySlovo starostky

Vážení spoluobčané,
už k nám zase pomalu přichází doba podzimní. Užijme si poslední krásné dny 

babího léta v pohodě a v dobré náladě. Doufám, že jste všichni načerpali během 
léta energii do pošmourných dnů a těšíte se jako já na krásně zasněženou zimu.

Během léta jsme Vás „potrápili“ nekomfortem při stavebních akcích „Rozšiřování 
kanalizace“, „Opravě vodovodu“ a  „Stavbě chodníku Na  Kopečku“. Zejména pak 
ty, kteří bydlí v blízkosti stavby. Děkuji za Vaši trpělivost. Budování infrastruktury 
je investicí do budoucnosti, kterou musíme přetrpět, aby se nám lépe žilo v naší 
vesnici. V době vydání Zpravodaje bude doufám už stavba u konce a budeme se 
moci radovat z poklidných dnů. 

Společenský a spolkový život v Hostěnicích dal o sobě opět vědět, za což všem 
zúčastněným velmi děkuji. Mohli jsme se těšit z babských hodů, letní noci, párových 
hodů, sportovních akcí pro děti i dospělé, a to vše za přispění našich spoluobčanů, 
kterým není líto věnovat svůj volný čas dobrovolné práci a organizaci společenského 
života v Hostěnicích. Myslím, že všechny akce se nadmíru povedly a je mým velkým 
přáním, aby se tito nadšenci i nadále ochotně starali o společenský život nás všech.

Opět se v naší obci vyskytli sousedské spory, které k životu na vesnici bohužel 
patří. Zkusme být tolerantní k jinakosti a rozdílnosti způsobu života. Někdy je velmi 
těžké vyjít se svým sousedem. Často je ale lepší přimhouřit jedno oko a netrápit se 
tím, co stejně nemůžeme ovlivnit. Každý jsme jiný a každý máme své zlozvyky. Tak 
nám Všem přeji, ať je takových nedorozumění co nejméně a zbytečně se navzájem 
netrápíme.

Toto léto nám znovu přineslo i problémy s nedostatkem pitné vody. Tímto bych 
chtěla poděkovat všem, kteří naše prosby k šetření s vodou vyslyšeli a chovali se 
rozumně tak, aby se vody muselo dovážet co nejméně. 

Od srpna má naše mateřská škola novou paní ředitelku. Chtěla bych jí popřát 
mnoho zdaru v této pěkné, i když ne vždy lehké práci a našim dětem krásné dětství 
ve školce pod vedením paní Dany Kousalové. 

Jak jste si mohli všimnout, obec má nové webové stránky. Jsou jiné, takže si 
budete muset zvyknout na  novou strukturu těchto stránek. Myslím si ale, že 
jsou uživatelsky přívětivější a doufám, že Vám budou vyhovovat. Pokud přijdete 
na něco, co nefunguje podle Vašich představ, přivítáme Vaše připomínky. Postupně 
budeme stránky plnit dalšími informacemi. 

V  nadcházejících měsících nás opět čekají společenské a  sportovní akce, 
mnoho práce v zahradách při přípravách na zimu a snad ještě krásné dny k malým 
procházkám. V pošmourných dnech Vám přeji hezké chvíle při knížkách nebo jen 
tak při povídání v kruhu svých nejbližších.

Krásné babí léto, 
Mgr. Eva Karásková, starostka obce 
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Rozhovor se zastupitelkou paní Evou Karáskovou

•   Jak jste si užila letošní prázdniny?
Super. Byli jsme u moře, vyplavali jsme se, vydováděli s dětmi. Pak jsem byla s dětmi 

ještě na táboře, to bylo taky moc prima, zahráli jsme si na indiány. No a pak bylo léto 
trošku pracovní, ale to k tomu taky patří!

•   Co Vás nejvíc baví na práci starostky?
Nejvíc mě baví, že je to strašně dobrodružné a různorodé, každý den na mě čeká 

nějaké nové „překvápko“. A také že můžu pracovat s lidmi a dělat pro ně to, o čem si 
myslím, že má pro ně význam.

•   Jakou domácí práci nejvíc nesnášíte?
Asi by to u nás bylo vidět, nerada utírám prach a myslím, že v naší domácnosti to 

nedělá nikdo rád, takže když přijde pozorná návštěva, může si i všimnout.
•   Jakou hudbu posloucháte?
Různé žánry, ale taková moje stálice je Suzanne Vega, tu mám asi nejraději.
•   Co Vás nejvíce baví dělat ve volném čase?
Poslední dobou mě nejvíc baví jen tak pobývat s dětmi. A kromě toho hrát na klavír, 

zpívat, hrát na kytaru, zajet si na kole. Těším se na běžky i na sjezdovky, hrozně ráda 
plavu a ještě moc ráda čtu. Ale poslední dobou hodně málo.

•   Vy jste vždycky snila stát se starostkou?
No o tom jsem vůbec nesnila a hodně mě překvapilo, když jsem se jí stala. Ale jsem 

tomu ráda.
•   Na čem si nejvíce pochutnáte?
Mám ráda ryby, ale často je nevařím, pak mám ráda těstoviny na všechny možné 

způsoby, chřest, olivy, víno. Jsem dobrý jedlík, jím pravidelně, často a ráda.

Děkuji za rozhovor!
Ptala se Zuzka Audová

Co se událo ve vsi

Během léta se v Hostěnicích budovalo
Největší investicí bylo rozšíření kanalizační sítě ve dvou lokalitách, Na Kopečku 

a Gandia (u ČOV), a posílení kanalizace v místě naproti restaurace U Stupárků. Tato 
investice je částečně hrazena z dotace Jihomoravského kraje. 

Dále byl opraven vodovod Na Kopečku a nad kanalizací v lokalitě Na Kopečku 
byl vybudován chodník spolu s rozšířením vozovky.

Informace obce a obecního úřaduInformace obce a obecního úřadu
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V  objektu mateřské školy byla zrepasována okna ve  2. nadzemním podlaží 
a vyměněna poslední tři stará okna za nová eurookna, na což nám fi nančně přispěla 
fi rma Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost, Mokrá. 

Na dětském hřišti Na Pastviskách byly vyměněny dětské hrací prvky za nové 
a obnovena dopadová plocha.

Kaple sv. Anny se konečně dočkala opravy fasády, střechy a okolí kapličky. Za to 
jsem velmi ráda a  považuji to za  velký úspěch současného zastupitelstva obce 
ve vyjednávání s Lesy ČR. 

Kromě hotových akcí připravujeme projekt pro dotaci na  posílení vodních 
zdrojů, stavební projekt na komunikaci k rybníkům a na náves. 

Za obec Hostěnice Mgr. Eva Karásková

Komentovaný výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 

Hostěnice č. 6/2012  konaného dne 3. 7. 2012

Přijatá usnesení:
usnesení č. 46/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu číslo  6/2012 pana Ing. Bořivoje 
Srbu a pana Vladimíra Hodaně, zapisovatelku zápisu paní Růženu  Debnárovou.

usnesení č. 47/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání č. 6/2012. 
usnesení č. 48/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2012 (viz. příloha č. 3) 
usnesení č. 49/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o úvěru u České spořitelny a.s. se sídlem 
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000 na  částku 2,500,000 Kč. První splátka 
úvěru 31. 3. 2013, poslední splátka 28. 2. 2021 s možností předčasného splacení. 
Výše měsíční splátky byla stanovena na částku 26,042,00 Kč. Zastupitelstvo obce 
pověřuje podpisem smlouvy starostku obce Mgr. Evu Karáskovou. 

-  Část fi nančních prostředků bude použita na  dořešení smluvního 
vztahu z  minulých let s  fi rmou F-Osset, a.s., část fi nančních prostředků 
na  dofi nancování akcí „výstavba chodníků a  komunikace Na  Kopečku“ 
a „Oprava vodovodu“.

usnesení č. 50/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o  poskytnutí dotace z  rozpočtu 
Jihomoravského kraje na nákup dýchacích přístrojů, RDST, výzbroje a výstroje pro 
JSDH ve výši 50 000 Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje podpisem smlouvy starostku 
obce Mgr. Evu Karáskovou. 
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-  Na  základě žádosti o  dotaci z  prostředků JMK obec obdržela smlouvu 
o dotaci na dovybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů.

usnesení č. 51/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na akci „Obnova dětského hřiště 
Na Pastviskách“ v celkové ceně 105 400 Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje 
podpisem smlouvy starostku obce Mgr. Evu Karáskovou. 

-  Na dětském hřišti byly vyměněny hrací prvky za nové, vyhovující současným 
normám, a byla obnovena dopadová plocha. 

usnesení č. 53/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o  dílo na  akci „Renovace stávajících 
oken a výroba nových oken v MŠ Hostěnice“ za celkovou cenu 147 222 Kč včetně 
DPH.  Zastupitelstvo obce pověřuje podpisem smlouvy starostku obce Mgr. Evu 
Karáskovou. 

-  Ve  druhém podlaží mateřské školy byly zrepasovány stávající eurookna 
a vyměněna poslední tři zbývající stará okna na budově MŠ.

usnesení č. 54/2012

Zastupitelstvo obce Hostěnice pověřuje starostku Mgr.  Evu Karáskovou, aby 
neprodleně písemně vyzvala majitele parcel p.č. 162/6, 163/21, 163/22, 191/20, 
191/22 a 191/23 pana Václava Třísku, bytem Sadařská 490/2, 624 00 Brno k řádnému 
zabezpečení kanalizačních šachet na  výše zmíněných parcelách v  termínu do 
31. 7. 2012. V případě, že se tak do uvedeného data nestane, bude majiteli parcel 
uložena pokuta dle příslušného ustanovení Zákona o obcích.

-  Komunikace v  lokalitě Záhumenková, která je v  majetku investora jsou 
nezabezpečeny kanalizační šachty. Ústní dohoda nebyla možná, proto byl 
investor vyzván písemně.

usnesení č. 55/2012

Zastupitelstvo obce Hostěnice pověřuje starostku Mgr.  Evu Karáskovou, aby 
neprodleně vyzvala majitele parcely  p.č. 274/262 pana Ing.  Miroslava Hoška, 
bytem Malinová 491/8, 644 Brno-Soběšice k řádnému zabezpečení výkopu na výše 
zmíněné parcele v termínu do 31.7. 2012. V případě, že se tak do uvedeného data 
nestane, bude majiteli parcely uložena pokuta dle příslušného ustanovení Zákona 
o obcích.

-  Toto lokalita byla dlouhodobě bez řádného zabezpečení, proto byl majitel 
vyzván k nápravě. V současné době je již místo řádně zabezpečeno.

Nepřijatá usnesení:
Usnesení č. 52/2012

Zastupitelstvo obce Hostěnice se dohodlo na  tom, že v  současné době 
nehodlá realizovat záměr prodeje pozemků p.č. 114/43 a  419/2 v  k.ú. Hostěnice. 
Jde o proluku mezi pozemky p.č. 114/23 a 114/21, jejímž uzavřením by se vytvořila 
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souvislá neprůchozí bariéra, která by občanům výrazně ztížila dostupnost okolní 
přírody. Je v zájmu obce tento typ proluk zachovat.

-  Na  základě opětovné žádosti majitele výše zmíněných pozemků byla 
projednána vůle realizovat záměr o  odprodeji pozemků – proluka mezi 
stavebními parcelami v lokalitě Pod silnicí. Toto usnesení nebylo schváleno 
nadpoloviční většinou všech hlasů, proto nebylo přijato.  

Eva Karásková, starostka

Nové webové stránky obce Hostěnice: www.hostenice.cz

Volby do Zastupitelstev krajů se budou konat

ve dnech 12. a 13. října 2012

V obci Hostěnice bude probíhat hlasování v jednom  volebním  okrsku.

Sídlo volebního okrsku:

Obecní úřad Hostěnice
knihovna  
Hostěnice č.p. 57
664 04 Mokrá  

12. října hlasování v době od 14.00 do 22.00 hodin
13. října hlasování v době od 8.00 do 14.00 hodin

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad 
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost. 

O  tento způsob hlasování můžete požádat v  kanceláři Obecního úřadu 
Hostěnice, nebo na tel.č. 544 250 763. 

Růžena Debnárová, za OÚ Hostěnice

Ve  druhé polovině prosince proběhnou odečty vodoměrů v  obci 
Hostěnice. Bližší informace Vám budou v dostatečném předstihu sděleny.

Prosíme Vás o řádné zabezpečení šachet před příchodem zimy tak, abychom 
předešli případnému zamrznutí vodoměrů a tím vyvolaným poruchám.

Děkujeme, za OÚ Eva Karásková



6 HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ  3/2012

Obce Mikroregionu Rokytnice mají nový geoportál

Svazek obcí Mikroregion Rokytnice byl založen v  roce 2000 obcemi 

Hostěnice, Mokrá-Horákov, Podolí, Sivice, Tvarožná a Velatice. Ve stejném 

roce vstoupily do mikroregionu obce Kovalovice a Viničné Šumice, v  roce 

2003 přistoupily Pozořice. Mikroregion tvoří v současné době těchto 9 obcí, 

které spojuje společné řešení otázek v oblasti životního prostředí, školství, 

kultury a projekty přesahujících rámec jednotlivých obcí. 

V  předchozích letech realizovaly členské obce prostřednictvím mikroregionu 
řadu projektů pro zlepšení kvality života v obcích. Za pomoci dotačních titulů byla 
upravena veřejná prostranství, restaurovány památky, vysazována a ošetřována 
zeleň v  obcích. V  oblasti cestovního ruchu lze zmínit konkrétně například 
značení cyklotras, osazení orientačního dopravního značení v  obcích, instalace 
odpočívek… Již šestým rokem obce mikroregionu společně vydávají kalendář, 
který je distribuován do domácností členských obcí. 

Zajímavým projektem realizovaným v letošním roce je tzv. geoportál. Na pořízení 
mapového portálu obdržel Mikroregion Rokytnice dotaci z  Programu rozvoje 
venkova Jihomoravského kraje.  K  projektu se připojily všechny členské obce a 
zprostředkovaly tak svým obyvatelům řadu potřebných a zajímavých informací – 
mapy katastru nemovitostí, letecké snímky, informace o územních plánech obcí, 
vedení inženýrských sítí a další. Mapový portál bude pravidelně aktualizován a 
rozšiřován o nové informace. Je dostupný z  kteréhokoliv počítače s  připojením 
k  Internetu.  Spouští se z  webových stránek jednotlivých obcí prostřednictvím 
banneru nebo odkazu, popř. zadáním adresy: www.geosense.cz/geoportal/........... 
(název obce bez diakritiky). 

Ovládání mapového portálu je snadné.  Mapové vrstvy (v pravé části aplikace) 
se zapínají zaškrtnutím bílého čtverečku vedle názvu vrstvy. Můžete zjistit, kde se 
nachází konkrétní dům nebo pozemek nebo získat orientační informaci o umístění 
inženýrských sítí. Kliknutím na symbol oka (vpravo od názvu vrstvy), aktivujete 
volbu průhlednosti, čímž můžete měnit viditelnost dané mapové vrstvy. Pohyb 
v mapě je obdobný jako u běžných mapových portálů: rolováním kolečka myši 
vpřed se v mapě přiblížíte, a to tím směrem, kde se právě nachází kurzor myši. 
Záložka „Moduly“ (vpravo nahoře) obsahuje funkci „Pokročilý tiskový modul“, který 
při tisku umožňuje např. zvolit měřítko. Podrobnější nápověda se skrývá přímo v 
aplikaci pod ikonou otazníku (vlevo nahoře). 

V  brzké době budou také zprovozněny webové stránky mikroregionu se 
zaměřením na cestovní ruch a kulturní a společenské akce v  regionu, rovněž 
spolufi nancované z dotačních zdrojů.

 Marie Kousalová, 
 předsedkyně mikroregionu
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Odpadové hospodářství 

Termín  sběru a svozu  nebezpečného odpadu 

11. 10. 2012 Hostěnice  ČOV Hostěnice 15:55-16:15

Srdečné blahopřání k významnému životnímu jubileu 

říjen   Marie Vaňáčková 90 let
 Josef Šeba 80 let 
listopad Oldřich Šlezinger 80 let 

Narozené děti červen – září

Tomáš Kropáč

Úmrtí    

červen - září Drahoslava Houdková
 Miloslav Šamalík

Růžena  Debnárová, za evidenci obyvatel

Zprávičky z naší školičky

Zdravím všechny, kteří mají něco společného se školkou, i Vás, kteří máte už 
děti odrostlejší.

Mé jméno je Dana Kousalová, od 1. srpna 2012 jsem ředitelkou MŠ Hostěnice. 
Někteří z  Vás mě možná znají, protože jsem před nějakým časem také bydlela 
v Hostěnicích. 

Kromě změny v osobě ředitelky máme s novým školním rokem v MŠ několik 
dalších změn. Novinkou je složení tříd, ve  třídě Včeliček i  Mravenečků jsou děti 
od 3 let až po ty nejstarší předškoláčky. Věkově smíšené třídy jsou přínosem pro 
všechny děti, neboť se učí toleranci k potřebám ostatních a vzájemné pomoci.

Během měsíce srpna a částečně i v září proběhla výměna nábytku ve třídách. 

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

ŠkolstvíŠkolství
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Děkuji našemu zřizovateli, obci Hostěnice, že uvolněním fi nančních prostředků 
umožnil vytvořit dětem estetické a  funkční prostředí.  Ráda bych touto cestou 
také ještě jednou poděkovala všem rodičům, kteří obětovali sobotní odpoledne 
a pomohli nám s montáží a stěhováním, i když byla brigáda svolána narychlo.

Další novinkou je plavecký výcvik pro větší děti. Od 14. září si děti budou 
devětkrát hrát s vodou a zkoušet plavecké základy pod vedením zkušených lektorek 
z Plavecké školy Vyškov. Po první lekci byly všechny zúčastněné děti spokojené.

Spokojené děti, které se dozvídají přiměřenou formou něco nového o  světě 
kolem, jsou naším cílem. Doufám, že se nám tento cíl bude každým dnem dařit 
naplňovat.

S přáním pěkných podzimních dnů,
Dana Kousalová

Projekt Společná minulost, spoločná budúcnost

Počátkem července se naše pozořická škola připojila k  úspěšným evropským 
organizacím, kterým se podařilo získat pro své projekty podporu z programu EU 
Mládež v  akci. Program fi nančně podporuje neformální skupiny mladých lidí do 
30 let z  různých evropských zemí, pomáhá jim setkávat se, navazovat kontakty 
a spolupracovat na nadnárodní úrovni.

Náš projekt s  názvem Společná minulost, spoločná budúcnost je zaměřen 
na  mezinárodní výměnu mládeže. Našimi spolupracovníky se stala partnerská 
slovenská ZŠ v Ivanke pri Dunaji. Nejedná se o klasickou výměnu školních tříd. Každá 
škola vyšle neformální skupinu dětí z různých tříd ve věku 13-15 let. Tyto skupiny 
budou po  dobu 9 dní společně pracovat na  projektu, který jim rozšíří kulturní 
obzory, podpoří týmovou práci a  naučí je efektivně komunikovat a  dosáhnout 
vytčeného cíle.

Náplní projektu je především hlubší poznání obou kultur. Ačkoli byly ČR a SR 
dlouho společným státem, dnešní generace dětí již o svých sousedech mnoho neví. 
V  průběhu projektu si navzájem představí osobnosti současné i  minulé kulturní 
scény v oblastech populární hudby a fi lmu. Dále porovnají češtinu a slovenštinu, 
vyzkoušejí si různé formy komunikace. Setkají se s lidmi, kteří žijí a pracují v obou 
zemích a mohou poskytnout informace o vzájemném soužití. 

Program je nastaven neformálně, nejedná se o  přednášky nebo klasickou 
výuku. Děti se budou učit prostřednictvím skupinové práce, her, besed a  dílen. 
Nebude chybět ani prostor pro výtvarnou činnost, sport a  volnočasové aktivity. 
Díky tomu by si děti měly odnést nové sociální a  interkulturní dovednosti, dále 
schopnost pracovat s informacemi, prezentovat své názory a výsledky práce. Mimo 
to by se měly dobře bavit a navazovat nová přátelství, která nebudou omezena 
hranicemi. 

Mgr. et Mgr. Marta Holbová
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Celková dotace na  tento projekt je po  schválení Národním institutem dětí 
a mládeže 8.416 EUR, což je více než 210.000,- Kč. Velmi děkuji paní učitelce Martě 
Holbové za práci na tomto projektu a přeji všem účastníkům, aby pro ně setkání se 
slovenskými žáky bylo velkým přínosem. 

Jan Dudek, ředitel školy

Zpráva o Hostěnickém sedmiboji

Letošní sedmiboj měl podtitul Cestujeme kolem světa. Děti se tak přenesly 
do prérie, kde střílely bizony, v Thajsku vozily drožku, skákaly jako klokani, sever 
proběhly na  lyžích, házely podkovou, hrály kroket a  přenášely vodu v  suchem 
sužované Africe. Také dospělí se hojně zúčastnili pro ně upraveného trojboje. 
Přestože se na nás z médií valí zprávy o obézních necvičících obyvatelích našeho 
státu, o  kondici Hostěňáků nemusíme mít obavy. Do sportovních akcí se k  naší 
radosti zapojují s vervou a hojně. 

 Kateřina Halouzková, za O.s. Hosten

Babské hody

V  sobotu 23. června 2012 se v  Hostěnicích po  desetileté přestávce konaly 
Babské hody.

Mnoho z  nás bylo stárkami poprvé. Během dvouměsíční přípravy jsme si 
nástup a  udělení hodového práva vymyslely trošku „po  svém“. Ale myslím, že 
dobře a některé malé nedostatky nám „starousedlice“ určitě odpustí.  Pro příště 
mohou přijít poradit.

Hned v  úvodu děkujeme všem, kdo nám pomáhali s  přípravami spojenými 
s  organizací hodů, oblékáním stárek a  ohlídáním bezpečnosti. Dále za  možnost 
využívat k  nacvičování a  přípravám prostory Občanského centra a  sál hostince 
U Stupárků.

Další poděkování patří obci Hostěnice, panu Ing.  Ivo Karáskovi za  fi nanční 
sponzorský dar a další díky všem za přispění cenou do tomboly. Děkujeme také 
všem lidem (ať už místním, přespolním i těm z jiných států), kteří nám přispěli při 
zvaní na hody anebo nás přišli podpořit večer do sálu. Bez přispění Vás všech by se 
hody nemohly uskutečnit.

Teď už zpět k průvodu. 
Hody jsme zahájily v  sobotu ve  14 hod. slavnostním nástupem a  žádáním 

o hodové právo před Občanským centrem. Počasí nám přálo, a  tak jsme vyrazili 
do průvodu po vesnici. Do kroku nám po celý den hrála kapela Voděnka z Kozlan. 
Celkem nás bylo 18 stárek, hodně krojovaných dětí, čtyři policajti, dva sklepníci 

Z činnosti organizacíZ činnosti organizací
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a dva vozy s koňmi. Těmto všem děkujeme, že se nás nelekli a šli do toho s námi. 
Po  projití vesnice s  pěti zastávkami u  stárek jsme se vraceli zpět k  hostinci 
u Stupárků, kde jsme si na závěr zatancovali a po malém odpočinutí pokračovali 
večer v hodové zábavě.  I přes teplo v sále to někteří vydrželi až do ranních hodin.

Na závěr bych ráda poděkovala všem rodinným příslušníkům stárek za trpělivost  
při nácvicích a s tím spojenými absencemi teplých večeří v období přípravy hodů.

Pokud by v budoucnu chtěly jít za stárečky a stárky vaše děti, tak klidně mohou. 
Nezáleží na tom, jestli je stárka maminka nebo teta…, všechny je rády vezmeme 
mezi sebe. A pokud některá z Vás žen chce jít s námi na hody v příštím roce (a věřím, 
že hody budou), tak se ozvěte na tel: 605 819 101 - Hana Kousalíková nebo řekněte 
některé ze stárek, kterou znáte. Budeme rády, když půjdete také.

                                                                       Za stárky Hana Kousalíková
Stárky:
Hana Kousalíková, Lada Pospíchalová, Romana Takáčová, Miroslava Filoušová, 

Iveta Kousalíková, Katka Muselíková, Eva Karásková, Katka Šmerdová, Markéta 
Požárová, Šárka Patočková, Andrea Audová, Soňa Srbová, Renata Konvalinková, 
Jana Kučínská, Renata Čapková, Sylva Králíková, Markéta Černíková, Rút Radkovská

Sklepníci:  
Kamil Řičánek, Miloš Šedý ml.

Policajti:  
Jiří Hájek, Martin Šedý, Václav Telenský, Filip Gale

Vozy s koňmi: 
Ivan Pospíchal, Václav Čapka

Hrála: 
Dechová hudba Voděnka z Kozlan

Brigáda seniorů

Počátkem července tohoto roku opravila skupina seniorů přístupovou lávku 
k přírodnímu zdroji vody v Napajedlách. Lávka už opět slouží všem, kdo k tomuto 
zdroji chodí pro vodu i těm, kteří se jen zastaví na osvěžující doušek dobré studené 
vody.    

Václav Dostál

Jezdecký klub Fany Hostěnice

V  dubnu letošního roku byl založen nový paravoltižním a  voltižní oddíl pod 
hlavičkou jezdeckého klubu Fany Hostěnice.  Voltiž je gymnastika a  akrobacie 
na neosedlaném koni vedeném lonžérem na kruhu. Paravoltiž je shodná s voltiží, 
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je však přizpůsobena klientům s určitým hendikepem. Velkou roli v našem oddíle 
hraje skutečnost, že v rámci tréninku můžeme vidět integraci dětí s hendikepem 
mezi zdravé děti, které jsou motivovány k dosažení lepších sportovních výkonů, 
a naopak druhá skupina se učí sociální práci s osobami méně soběstačnými.

Začínající cvičenci naši obec úspěšně reprezentovali již na  dvou závodech, 
kde mohli srovnat své síly s  celorepublikovou konkurencí. Velkou výhodou pro 
náš oddíl je trenérka, několikanásobná 
mistryně České republiky ve  voltižním 
ježdění a  také úspěšná reprezentantka 
České republiky na Mistrovstvích Evropy 
i světa Jana Sklenaříková.

Naše první závody, které jsme 
s dětmi absolvovali, se konaly v Radíkově 
u  Olomouce a  skončily pro nás velice 
překvapivě až výborně.

Výsledky ze závodů v Olomouci:

Kategorie jednotlivců:

1. místo Markéta Černíková
4. místo Soňa Černíková

Kategorie dvojic:

1. místo Markéta a Soňa Černíkovi

Kategorie těžký hendikep muži: 

1. místo Michal Obst

Oddíl JK Fany Hostěnice pořádal v  naší obci první voltižní závody a  to první 
říjnovou sobotu. Do oddílu se sjelo 37 cvičenců ze 7 oddílů z  různých koutů 
republiky. Přestože konkurence byla velká, naši svěřenci opět nezklamali.

Výsledky ze závodů v Hostěnicích:

Kategorie jednotlivců:

1. místo Markéta Černíková
2. místo Soňa Černíková

Kategorie dvojic:

1. místo Soňa a Markéta Černíkovi

Kategorie těžký hendikep muži: 

2. místo Michal Obst

Závod na barelu pro nejmenší:

1. místo Denisa Králíková
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V současné době se cvičenci připravují reprezentovat naši obec na Mistrovství 
České republiky, které se koná 13. října na Farmě Bolka Polívky v Olšanech. Tímto 
bych chtěla pozvat všechny, kteří mají zájem prožít nevšední zážitek a  chtěli by 
přijít osobně podpořit naše cvičence na tuto vrcholnou události, aby nám přijeli 
držet palce přímo do Olšan!

Renata Čapková

Oživujeme tradice

Letos opět juchali a  jásali stárci a  stárky při párových hodech, kterých 
za  posledních třicet let bylo velmi pomálu. Za  celou tuto dobu se párové hody 
konali pouze devětkrát.

Ty letošní se konaly pod záštitou spolku hasičů a obce Hostěnice, díky kterým 
jsme pokračovali v  této překrásné lidové tradici, což se nám již druhým rokem 
po sobě daří. 

Hody se konaly 25.9.2012 a  poprvé na  návsi před Obecním úřadem, což se 
ukázalo jako výborný nápad.

Ten, kdo alespoň jednou stárkoval ví, že nejde jen o  zábavu. Všichni jsme se 
začali scházet už začátkem března, aby samotný den byl co nejvydařenější. Ze 
začátku nám se zpěvem a tancem pomáhaly z řad Boubelek paní Lida Řičánková, 
Marie Dostálová a Světlana Blochová.
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Mezi námi bylo totiž i mnoho nováčků, kteří se s námi rozhodli uctít tuto tradici. 
Díky nim měl náš průvod třináct párů, čtyři sklepníky a spoustu dětí. Musíme říct, 
že všichni byli báječní.

Týden před hody vypukly přípravy na námi tolik očekávaný den. Každá rodina 
stárky měla plné ruce práce s  přípravou hodového pohoštění a  stárci pečlivě 
vybírali májky pro svoje partnerky.

My, stárky jsme měly na  starosti vázání mašliček na  voňavé rozmarýny, se 
kterými Vás stárci přišli pozvat. Velmi nás potěšilo, když jste nás čekali a společně 
s námi se těšili na hody.

V  pátek 24. srpna jsme za  pomoci tatínků, hasičů a  kamarádů postavili 
nazdobenou máju, která byla až do druhého dne poctivě hlídaná. V sobotu v pravé 
poledne jsme se všichni sešli v  Občanském centru. Za  doprovodu kapely jsme 
se Vám ukázali v  plné kráse a  převzali Stárkovské právo od paní starostky Evy 
Karáskové. Postupně jsme zatancovali a zazpívali před domem každé stárky. Celý 
průvod končil v 17 hod. opět pod májou před Obecním úřadem. Potom si každá 
stárka odvedla svého hodového partnera domů na večeři a chvilku odpočinku.

Večerní zábava byla zahájena slavnostním nástupem v krojích. K tanci a poslechu 
nám zahrála kapela Nenkovjanka, která s  námi vydržela až do pozdních hodin. 
Hodinu před půlnocí jsme zpestřili program Mašličkovanou a úderem půlnoci den 
zakončili nástupem.

Díky přípravám na hody jsme stmelili naše přátelství a utvořili další generaci 
pro udržení tradic v obci Hostěnice.

Těšíme se na příští rok párových hodů a děkujeme všem návštěvníkům.
Kristýna Galová a Alex Konečná

Akci Kola dokola letos pomohl i BESIP

V  neděli 9. září se 
v  Hostěnicích uskutečnila 
tradiční akce Kola dokola. 
Pořadatelé z  občanského 
sdružení Hosten i  tentokrát 
připravili pro malé i  velké 
závodníky rychlostní závod 
na  lesní trase se startem 
u  sportoviště v  lokalitě 
Na  Pastviskách, kde se 
odehrály i  dovednostní 
disciplíny. Kromě nich však 
děti musely absolvovat 

Malí závodníci a  závodnice, kteří obsadili pomyslné 
stupně vítězů, dostali diplomy a věcné ceny od BESIPu.
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i  teoretickou část v  podobě testu znalostí pravidel silničního provozu. Ceny 
a  diplomy pro nejlepší malé závodníky daroval BESIP. Této organizaci proto 
patří díky stejně jako všem dobrovolníkům, kteří se na  přípravě akce podíleli. 
A pořadatelé děkují všem účastníkům akce, kteří dobrovolným startovným přispěli 
na další činnost občanského sdružení Hosten. A dlužno dodat, že kola se budou 
točit dokola i příští rok.

Text a foto: PON

Kroužek hry na fl étnu 

Scházet se budeme opět každé pondělí v RC Broučci a to v těchto časech:
•  17:00 - 17:30  začátečníci  ...... děti od cca 5-ti let
-  Děti se nejen seznamují s notičkami a rytmickými hudebními nástroji, učí 

se hrát i  zpívat jednoduché písničky, ale také provádějí dechová cvičení 
a malují.

•  17:45 - 18:15 pokročilí ......... děti, které zahrají písničky v rozsahu C1 - D2 (6 až 
7 let)

- Děti rozšiřují a prohlubují své umění hry na fl étnu. 
•  18:15 - 19:00 hudební sbor (nepravidelně) ....... všichni zájemci o zpěv ať už 

umí či neumí zahrát na nástroj od osmi let
-  S  hudebním sborem se scházíme a  připravujeme jen před konkrétní akcí, 

na  které máme vystoupit. Od 1. října začneme nacvičovat na  zpívání 
u vánočního stromu.

Veškeré podrobnější informace získáte přímo u  mne mailem, ústně nebo 
telefonicky.

 Kateřina Halouzková, k.halouzkova@volny.cz

P  ř  i  j  ď     m  e  z  i     n  á  s

Klub maminek při Rodinném centru Broučci

V  hostěnickém Klubu maminek se už od září opět začaly scházet maminky 
na mateřské dovolené, těhulky nebo i babičky s vnoučátky. Letos odešly větší děti 
do školky, takže pomalu začínáme úplně znovu s dotykovými říkadly, zpíváním se 
štěrchadly, cvičením s padákem, míči, čmáráním na velké papíry, lepením, trháním aj.

Dvakrát měsíčně pak budeme chodit do tělocvičny MŠ, kde si můžeme zaběhat 
a zařádit na větším prostoru a cvičit na velkých míčích, lavičkách a žíněnkách.

Moc se těšíme na všechny mamky na mateřské, které chtějí tento čas aktivně 
strávit a něco pro své děti udělat.

Vítáme jakékoliv nápady a  podněty a  věříme, že si toto období společně 
zpříjemníme.
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Program setkání v centru:

  9:00 – 10:00  –  hernička
10:00 – 10:30  –  společný program – zpívání, říkadla, cvičení, tvoření
10:30 – 11:45   –  hernička, program dle rozpisu                     
11:45 – 12:00  –   společný úklid
Říjen (nad rámec pravidelného programu):
2. 10.  - Cvičeníčko v tělocvičně MŠ - sraz 9:30 u MŠ
11.10.  - Příjem oblečení na bazárek

16. 10. - Výdej oblečení z bazárku

25. 10. - Cvičeníčko v tělocvičně MŠ           

A co nás ještě na podzim čeká?

Dovádění na  novém hřišti s  odrážedly, výlet do okolí pro přírodniny a  listy 
na  tvoření, štrůdlová párty, společný oběd v  Broučcích, batikované podzimní 
obrázky, lampionek, dýňová lucernička, dráček, tvoření z korálků pro maminky.

A  hlavně noví kamarádi, neokoukané hračky, příjemné prostředí a  společné 
téma – děti.

Termíny akcí a tvoření domluvíme podle počasí a zájmu maminek. Bude to vždy 
uveřejněno na webových stránkách obce, o.s. Hosten a na nástěnce v Broučcích. 
Prosím všechny mamky, aby v Klubu nezapomněly zapsat svou mailovou adresu, 
aby mohly dostávat aktuální informace.

Dotazy: andrea@auda. cz

PODZIMNÍ BAZÁREK 
 

PRODEJ: Pátek 12.10.2012 15-18 hod. 
        Sobota 13.10.2012 9-16 hod. 
                             
         v Oc vedle obchodu na návsi 

Oble ení Podzim-Zima pro d ti cca 0-15 let 
do komise p ijímáme: isté oble ení a obuv pro d ti cca 0-15 
       sportovní vybavení, brusle, hokejky, lyže, snowboardy, sá ky, helmy...... 
                               t hotenská móda, hra ky    
       ko árky, židli ky, postýlky, pot eby pro d ti, apod. 
 
p íjem zboží do komise:  t 11.10.2012 9-17 hod v RC Brou ci (pod obchodem na návsi, 
vchod zezadu) nebo dle domluvy Jitka Va á ková, tel: 607 592 511 
výdej neprodaného zboží: út 16.10.2012 9-12 a 16-17 hod. v RC Brou ci nebo dle domluvy 
 
Formulá e k popisu zboží budou k vyzvednutí v RC Brou ci v Host nicích nebo si o n  napište na mail: 
jitka.vanackova@email.cz 
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Skautský oddíl v Hostěnicích vstupuje do svého čtvrtého roku

Letní prázdniny utekly jako voda, s příchodem nového školního 
roku přichází i  další skautský rok. Ten bude pro hostěnické skauty 
již čtvrtý, pojďme se ale napřed společně vrátit do horkých letních 
dnů a  připomenout si letní tábor, na  který se hostěničtí skauti 
o prázdninách vydali.

První dva týdny v  červenci zavlekly šestnáct odvážlivců z  Hostěnic 
na  Českomoravskou vrchovinu, na  známé tábořiště u  obce Bohdalov. Zde se 
děti převtělily do kůží dobrodruhů, kteří ve  dvacátých letech dvacátého století 
putovali do střední Ameriky s  cílem vypátrat zajímavé informace pro publikaci 
v prestižním americkém časopise. V džungli se spřátelily s domorodým kmenem, 
který však, jak se později ukázalo, bral přátelství jenom na oko a toužil po masu 
našich dobrodruhů. Než došlo k nejhoršímu, podařilo se dětem uprchnout, navíc 
se spojily s  dalším dobrodruhem, který v  džungli již nějakou dobu pobýval – 
s nebojácným Jonesem.

Společně s  Jonesem začaly sbírat informace o  největší záhadě střední 
Ameriky – o starodávném pokladu, o který se pokoušelo již mnoho dobrodruhů. 
Neúspěšně. Dozvěděly se, že poklad doopravdy existuje, je ale střežen právě 
jim známým domorodým kmenem, který každého potencionálního zájemce 
nemilosrdně popraví. Jedinou možností, jak se k  pokladu přiblížit, bylo opět se 
sblížit s  domorodci a  v  nejlepším případě si je podmanit. To se naším hrdinům 
pomocí tajemného artefaktu, který získala Klára, podařilo a mohli se vydat na cestu 
za pokladem. Ta utekla poměrně rychle a za stmívání mohli naši táborníci zvednout 
nad hlavu zasloužené dary.

K  táborovému životu ovšem nepatří pouze celotáborová hra. Děti se kromě 
„zábavy“ musely naučit starat o  sebe samotné, pracovat ve  skupinkách, řešit 
krizové situace. Nesmíme pak zapomenout ani na  tradiční noční hlídky, služby 
v kuchyni či nutné práce pro bezproblémový chod tábora. A když náhodou zbyl 
volný čas, k dispozici bylo vytvořené hřiště, na kterém mohli táborníci zlepšovat 
své sportovní dovednosti a schopnosti.

Na začátku září se skautský oddíl opět sešel na své zahajovací schůzce, otřepal 
se z končících prázdnin a řekl si, jak bude letošní rok probíhat. Do Vánoc přebírá 
vedení oddílu Ywende – Kateřina Heincová, na  kterou se obracejte v  případě 
jakýchkoliv dotazů (katerina.heincova@gmail.com, 774 714 747). Další změnou je 
rozdělení oddílu na dvě věkově různorodé družiny. Nejstarší kluci se přesunuli do 
vyšší výchovné kategorie, obdrželi hnědé šátky a stali se z nich skauti. Prakticky to 
pro ně znamená částečně oddělený program od mladších, zhruba polovina akcí 
však bude probíhat společně se zbytkem oddílu.

 
 Pavel Kuba, Bris
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Prasátko 2012

Zveme všechny příznivce zelených stolů a  dobré zábavy 
k 5.  ročníku hostěnického Prasátka, které se uskuteční 24.11.2012 
v sále restaurace U Stupárků. Turnaj ve stolním tenise ve dvouhrách 
proběhne tradičně v mužské i ženské kategorii, a to od 14.00 hodin. 
Dětská část soutěže proběhne od 10.00 hodin. Na  vítěze čekají 
hodnotné ceny a na všechny zúčastněné hlavně skvěle strávený 

čas s  přáteli. Je skvělé zase po  roce vidět u  mnohých sportovní pokroky a  staré 
známé tváře. Velmi rádi ale uvítáme ve svém středu turnajové nováčky! Hlaste se do 
startovního archu, který bude k dispozici v restauraci U Stupárků. Za organizátory 
z o.s. Hosten se těší Jirka Marek Karásek:)

Vzpomínka na žně

Dobu prázdnin mám od dětských let spojenou s obdobím žní. Žně byly hlavní 
událostí tohoto čtvrtletí na venkově. Bylo to období očekávání úrody, která byla 
vyvrcholením celoroční práce a  snad proto se zemědělcům i  malozemědělcům 
lépe snášela obrovská dřina se sklizní zrna spojená. Několik týdnů před žněmi už 
zemědělci obcházeli svá políčka, sledovali, jak obilí zlátne a jak postupuje zralost 
zrna. A když pak obilí dozrálo, nastoupili sekáči se svými vykutými kosami, které 
měly na  kosišti zvláštní křídlo vyplněné síťovinou nebo pytlovinou. Toto křídlo 
usměrňovalo useknuté obilí jedním směrem. Říkalo se mu lidově letopéř, ale mělo 
i  jiné názvy. Při ručním sečení si sousedé, příbuzní i  známí vypomáhali a  řada 
sekáčů postupovala za sebou. Za každým sekáčem odebíraly ženy pokosené obilí 
a pokládali na povřísla. Pomocí povřísel se obilí svazovalo do snopů. Ke svazování 
slaměných povřísel sloužil dřevěný kolík, kterému se říkalo robl, někde zase roubík. 
Pokud obilí zůstávalo na  poli, skládaly se snopky do mandelů nebo do panáků. 
Mandele se skládaly do kříže, kláskami  dovnitř a  ukončen byl mandel jedním 
snopem přes klásky. Do mandele bylo 15 snopů. Panáci se stavěli se snopů na stojato 
opřených o sebe a ukončených snopem chránícím klásky ostatních snopů. Panák 
byl různé velikosti dle místních zvyků od 5 snopů.

Původní slaměná povřísla se vyráběla z  dlouhé rovné slámy, která se před 
použitím vlhčila, aby byla vláčná a nelámala se. V tenkých svazcích se vkládala do 
tzv. povřísláků. To bylo zařízení, které z těchto svazků slámy na speciálním šneku 
splétalo pevné povříslo určité délky. Před použitím na poli se povřísla udržovala 
vlhká, aby jim zůstala pružnost. Prostírání povřísel na  poli bylo často povinností 
menších dětí a  ty starší měly již povinnosti jako ostatní dospělí. Snopy obilí se 
svážely do stodol, kde se obilí mlátilo na malých soukromých mlátičkách. Drobní 

Hostěnické vzpomínáníHostěnické vzpomínání
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pěstitelé si svoz obilí i  vymlácení u  některého sedláka odpracovali výpomocí 
při žních nebo i  v  období jiných zemědělských prací. Malé mlátičky, původně 
poháněné klikami, nahradily kdysi dávné mlácení pomocí cepů. Mládež možná zná 
cepy spíše jako husitskou zbraň. Tyto primitivní mlátičky neměly žádná vytřásadla 
a sláma se odebírala ručně. Postupem času se mlátičky modernizovaly. Byly nejen 
výkonnější, ale čistily zrno od plev a  zrn plevelů a  nahrazovaly tak samostatné 
fukary, kterými se obilí čistilo. Sláma vycházela slisovaná. Mlátičky časem nahradily 
kombajny, které obilí sekly i mlátily a nahradily tak ruční sečení i pozdější samovazy.

V Hostěnicích se mlátívávalo u Bajerů, u Řičánků, později u Stupárků na kuželně, 
také na návsi a za JZD v areálu družstva, kde stávaly dvě mlátičky. Jedna mlátila 
pro družstvo a jedna pro tzv. záhumenkáře. Mlátičky mlátívaly od časných ranních 
hodin do pozdního večera a lidé kolem nich si užili něco prachu. O provoz a údržbu 
obou mlátiček se staral pan Fr. Smílek st. Při mlácení bývala velká nervozita, často 
křik a  hádky, které gradovaly, když hrozilo zhoršení počasí, déšť nebo bouřky. 
Sepisoval se pořadník a upřednostňovali ti, kteří vypomáhali v průběhu roku při 
pracech v JZD. Nervozita lidí byla pochopitelná. Promoklé snopy se někdy musely 
rozvazovat a znovu sušit. Při déletrvajícím deštivém počasí hrozilo naklíčení zrna 
v klasech a jeho znehodnocení. Občas mlácení pozdržela porucha, přetržený pás 
apod. problémy. Pás se musel občas nakalafunovat, aby neklouzal a  za  chodu 
mlátičky nepadal a nerušeně přenášel pohyb elektromotoru na mlátičku.

S  nástupem kombajnů odpadlo při žních spousta dřiny, i  když řada starostí 
zůstala. Zkrátila se doba žní a rychleji měli po žních i drobní záhumenkáři.

Samostatnou kapitolou pak bylo organizování povinných protipožárních 
žňových hlídek, do kterých byli zapojováni nejen požárníci (dnes hasiči), ale i další 
občané.

Ze vzpomínek spoluobčanů i vzpomínek vlastních sestavil Václav Dostál

Zemřel generál Matula

Dne 12. června tohoto roku zemřel v Kanadě ve městě 
Viktoria nedaleko Vancouveru generál Robert Matula, 
poslední dosud žijící člen parašutistické skupiny Wolfram, 
která na jaře 1945 působila v lesích v okolí Hostěnic.

Robert Matula se narodil 19. 12. 1912 v  Ostravě. 
V  březnu 1939 přešel hranice Protektorátu do Polska. 
Odtud odešel do Francie a po porážce Francie se dostal 
do Velké Británie. V září 1944 byl se skupinou parašutistů 
Wolfram vysazen v  Beskydech a  pod velením Josefa 
Otiska působila skupina v okolních lesích až do skončení 
války. V  r. 2006 bylo Robertu Matulovi uděleno čestné 
občanství města Ostravy a  v  r. 2009 byl prezidentem 
V. Klausem povýšen do hodnosti generála.
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Ohlédnutí za létem

Mám rád ony první příznaky „unaveného léta“, kdy se za oknem objevují známky 
blížícího se podzimu, zatímco píšu tenhle příspěvek a vzpomínám na krásné dny 
červencové dovolené. Letos jsem ji prožil na třech místech.

Valašsko – rázovitý kraj odlehlých údolí, chudých políček a  strážců hranic – 
portášů. Lidem se zde v minulosti těžko žilo – země chudá, zimy dlouhé a všude 
daleko. Rozjímal jsem o tom, kde tito lidé brali životní sílu, nebáli se zakládat rodiny, 
měli hodně dětí a dokázali vytvořit krásnou kulturu a stavby, za jejichž shlédnutí 
jsme ochotni v rožnovském skanzenu platit nemalé částky. My se máme tak dobře, 
jak se lidé nikdy v dějinách neměli a přesto jsme nespokojeni. Asi nám chybí něco, 
co těmto lidem nechybělo.

Dalším místem mého pobývání bylo Třeboňsko, kraj krásné přírody a jihočeské 
gotiky. Přemýšlel jsem o  dvou významných šlechtických rodech – Rožmberkové 
a Schwarzenberkové, kterým tento kraj po osm století patřil. Ve svém majetku viděli 
i zodpovědnost a dokázali vytvořit tento krásný přírodní park a dávali práci mnoha 
lidem. A každý z nás si může říci: Je i můj nevelký majetek ve službě dobra pro druhé?

A třetí moje letní zastavení se odehrálo v srdci Kanady (té české ) – v Nové 
Bystřici. Příroda, úzkokolejka, lesy, rybníčky, prostě romantika. A  zde jsem 
vzpomínal na doby, kdy obyvatelé, kteří zde po staletí žili, byli ze svých domovů 
násilně vyhnáni a pár let nato byl život kraje ještě více paralyzován. Trasa bývalých 
hraničních zátarasů již pomalu zarůstá mladým lesem, ale život lidí je stále ještě 
poznamenán a  já netroufám si odhadnout dobu potřebnou k  tomu, kdy se 
i tyto jizvy v lidských duších zacelí. A přitom stačí se z Bystřice vydat pěšky 6 km 
za hranice a člověk jakoby se ocitl v  jiném světě – lidé se starají o své pozemky, 
které jim nikdy nepřestaly patřit, malé rodinné farmy s dvaceti kravkami a dvěma 
traktůrky, žádné velkokapacitní výkrmny pro tisíc kusů. Jako milé pohlazení pak 
působí dřevěná lávka, kterou v  roce 2008 postavila rodina rakouského sedláka 
Hausera z Hauschlagu a dnes opět spojuje oba břehy hraničního potoka nedaleko 
hotelu Peršlák. Dojemný je i vzkaz, který zde Hauserovi zanechali: „Doufáme, že se 
tento most zase stane místem, kde lidé budou jako v minulých staletích přecházet 
z jedné země do druhé bez obav“.

A protože nejen chlebem živ je člověk, ale také něčím k němu, připojuji na závěr 
jeden z mých oblíbených receptů. Nazval jsem jej

Kapr silných mužů

půlka čerstvého chlazeného kapra (nebo víc, podle toho, kolik vás je)
kelímek sladké smetany, 
1 cibule
1 krenex (nebo strouhaný čerstvý křen)

Z farnostiZ farnosti
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1 stroužek česneku, 
1 ostrý kečup
koření na ryby, kousek másla , sůl
Vše se pokrájí nadrobno (kromě kapra ), smíchá se dohromady, porce kapra 

se v  té omáčce obalí a  asi půl hodiny se peče, je možné i  v  alobalu. Podává se 
s  čerstvým chlebem a  lehkým bílým stolním vínem míchaným s  bublinkovou 
vodou. 

A  máte–li k  tomu navíc v  nohách nějakou tu desítku kilometrů na  kole, je 
výsledný chuťový dojem neopakovatelný. Přeji krásný podzim.

P. Jan Nekuda, farář

ŘÍJEN 6. 10.  – Koncert Orange Chords v OC
 12. 10.  – Dýňování na návsi před samoobsluhou
 12. – 13.10.  – Bazárek dětského oblečení v OC
LISTOPAD 17. 11.  – Lampionový průvod obcí
 24. 11.  –  Prasátko 2012 – turnaj ve dvouhrách ve stolním 

tenise v restauraci U  Stupárků
PROSINEC 23. 12. –  Živý betlém a zpívání u Vánočního stromu

 25. 12.  – Štěpánská zábava
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Skautský oddíl v Hostěnicích - „Svišti“
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Obr. 1–5:  letní tábor Bohdalov 2012;  obr. 6, 7:  turnaj v ufobale 2012




