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Slovo starostkySlovo starostky

Vážení spoluobčané,

s vidinou prázdninových dnů a teplých dlouhých večerů Vám všem přeji, ať si 
malí užijí prázdnin a velcí odpočinou. 

Čeká nás všechny příjemné období dovolených a  alespoň pro některé z  Vás 
zpomalení pracovního tempa. Děkuji všem, kteří si udržujete své příbytky 
a předzahrádky v rozkvetlém duchu, naší vesnici to přidává na kráse a je příjemným 
zážitkem se po ní projít.

Chtěla bych Vás požádat jako každý rok o rozumné zacházení s pitnou vodou 
z  obecního vodovodu. Při velkých teplech, ale i  současném suchu, naše zdroje 
nestačí pokrýt zvýšenou potřebu nás všech na zalévání, zavlažování či napouštění 
bazénů, a  proto může docházet k  poklesu tlaku ve  vodovodní síti a  nutnosti 
vodu dovážet cisternami. Je jen na nás všech jak budeme letos s vodou vycházet. 
Pracujeme na tom, aby se co nejdříve zrealizovalo napojení nového vrtu, ale zatím 
samotná realizace čeká na administrativní kroky některých orgánů.

Jak už jste, předpokládám, všichni zaznamenali, mateřská škola prochází 
celkovou opravou fasády. Neboť se jedná o jednu z nejhezčích budov v Hostěnicích 
a myslím, že většina z nás velmi stojí o  to, aby se i pro příští generace uchovala 
v historické podobě, bude fasáda opravena dle původního návrhu, bosáže i štuky 
budou rekonstruovány. Se samotnou opravou souvisí i ztížené podmínky provozu 
školky i  provozu v  tělocvičně. Všem děkuji za  trpělivost při snášení nekomfortu 
v okolí školky a prosím Vás o opatrnost při pohybu v areálu stavby a jeho blízkém 
okolí.

Od minulého zpravodaje se v  naší obci opět žilo společensky a  sportovně. 
Dobrovolné spolky a sdružení zorganizovaly jak společenské, tak sportovní akce 
pro malé i  velké. Patří velký dík Vám všem ochotným udělat pro ostatní něco 
nezištně, jen pro radost druhým a bez nároku na odměnu. Aktivní lidé dělají vesnici 
aktivní a to si troufám říci, že takovou vesnicí rozhodně jsme. Je to moc fajn, když si 
život užíváme tam, kde žijeme.

Ráda bych Vám popřála krásné chvíle během prázdninových dnů, společné 
chvíle se svými blízkými a  dětem prázdniny plné překvapení, dobrodružství 
a pohody.

 Příjemné letní dny Vám přeje 
 Eva Karásková, starostka obce 
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Rozhovor s technickým pracovníkem Obce, 

panem Palem Tirpákem

1. Ahoj Palo, co se Ti líbí nejvíc na naší vesnici?

Nejvíc se mi líbí, že je tady doslova „Boží klid“.

2. Máš nějakého koníčka? Pokud ano, jakého?

Mám, práce kolem domu a pomáhání lidem.

3. Baví Tě práce, kterou děláš?

„Istotně“, je to práce, která mě po dlouhé době baví.

4. Jaké je Tvé nejoblíbenější jídlo?

Halušky a segedín.

5. Změnilo by se něco, kdybys vyhrál spoustu peněz?

Ano, zařídil bych se podle sebe.

6. Jakou rodinnou dovolenou letos plánuješ?

Pouze rafty. Příští rok bych chtěl i Slovensko.

7. Tvůj největší sen? ... či přání? ....

Můj největší sen je zdraví a pohoda v rodině.
Tentokrát se ptal Michal Pavlíček.

Co se událo v naší obci 

• Bioodpad

V  areálu ČOV mají občané Hostěnic v  určené termíny možnost odevzdat 
bioodpad a  malé množství stavebního odpadu. Obec se tak snaží vyjít vstříc 
požadavkům některých občanů na  zlepšení životního prostředí díky omezení 
pálení bioodpadu na  zahradách a  také předejít nelegálním skládkám v  katastru 
obce, to vše na své náklady. 

• Fasáda mateřské školy

Probíhá celková oprava historizující fasády Mateřské školy v  Hostěnicích. Více 
v samostatném článku.

• Budova objektu samoobsluhy

Fasáda objektu samoobsluhy byla ze tří stran nově natřena, špalety kolem nově 
osazených výkladců byly zapraveny a parapety znovu natřeny.

  • Pomníky

Pomník obětem 1. světové války před mateřskou školou byl částečně nově 
osazen, jeho rekultivace bude postupně probíhat po provedení nového plotu mezi 

Informace obce a obecního úřaduInformace obce a obecního úřadu
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pomníkem a zahradou mateřské školy. U pomníku obětem 2. světové války bude 
nově zřízen plůtek ze zadní strany.

• Zastávkový přístřešek naproti bývalého kluziště

Naproti bývalého kluziště začaly terénní úpravy včetně budování opěrné zídky 
tak, aby zde mohl být umístěn přístřešek pro cestující autobusovou dopravou. 

• Audit hospodaření Obce Hostěnice

Dne 14. 4. 2014 proběhlo konečné přezkoumání hospodaření obce Hostěnice 
za rok 2013 Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Při přezkoumání hospodaření 
obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Nebylo dohledáno žádné pochybení.

• Zvonička

K  projektové dokumentaci rekonstrukce zvonice bylo vydáno souhlasné 
Závazné stanovisko odboru památkové péče MěÚ Šlapanice. Následně Obec začne 
vyřizovat náležitosti potřebné k vydání stavebního povolení.

• Zateplení objektu a oprava fasády budovy obecního úřadu

Připravujeme výběrové řízení na  provedení zateplení objektu včetně opravy 
fasády.

•  Výběrové řízení na  zhotovitele rozšíření vodovodní sítě a  zprovoznění 

nového vrtu v Napajedlích

Probíhá výběrové řízení na  vyhledání zhotovitele zprovoznění (vystrojení) 
nového vrtu na pitnou vodu v Napajedlích vč. vodovodního propoje ke stávajícímu 
vrtu v téže lokalitě.

• Územní plán Hostěnice

Čistopis Územního plánu Hostěnice (upravený územní plán obce Hostěnice dle 
§188 stavebního zákona) prochází schvalovacím procesem Zastupitelstva obce. 
Obec Hostěnice vydá opatřením obecné povahy Územní plán Hostěnice schválený 
Zastupitelstvem obce Hostěnice na řádném zasedání.

 Za obec Hostěnice Eva Karásková

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice 

č. 2/2014 konaného dne 1. 4. 2014  

usnesení číslo 11/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu číslo 2/2014 pana Ing. Václava 
Čapku a pana Ing. Bořivoje Srbu, zapisovatelku zápisu paní Růženu  Debnárovou.

usnesení číslo 12/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program zasedání  
Program ZO
 1. Technický bod
 2. Kontrola úkolů
 2/2/2013  Úprava územního  plánu  Hostěnice   
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 3. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 2/2014
 4.  Nabídka ke koupi nemovitosti – rekreační objekt č.e. 8 chatová oblast 

Pastviska 
 5. Žádost o fi nanční příspěvek na Babské hody
 6. Žádost o fi nanční podporu činnosti spolku žen
 7. Žádost o fi nanční podporu Klubu seniorů a souboru Hostěnické  boubelky
 8.  Zpráva Policie ČR o operativně-bezpečnostní situaci v obci Hostěnice 

za rok 2013
 9.  Smlouva o zřízení věcného břemene č. BM-014330026314/001 s E.ON 

Distribuce, a.s. 
10.  Pronájem části pozemku p.č. 274/25 v k.ú. Hostěnice, zapsaného na LV č. 1,  

za účelem provozování rychlého občerstvení pro veřejnou potřebu  
11. Informace občanům
12. Různé
 12.1 Výběrové řízení na Opravu fasády Mateřské školy v Hostěnicích. 
usnesení číslo 13/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření Obce Hostěnice číslo 2/2014, 
v rozpočtu došlo na straně výdajů k přesunu mezi paragrafy. Celková výše rozpočtu 
zůstává nezměněna. (příloha č.3 zápisu číslo 2/2014).

usnesení číslo 14/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje neuplatnění  předkupního práva dle § 2140 
zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění na rekreační objekt, kterému bylo Obecním 
úřadem Hostěnice přiděleno číslo evidenční 8, který je postavený na  pozemku 
obce Hostěnice p.č. st. 194 v k.ú. Hostěnice.  

usnesení číslo 15/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje fi nanční příspěvek na Babské hody, které se 
budou konat 31.5.2014  ve výši 10 000 Kč na výdaje spojené s jejich pořádáním. 

usnesení číslo 16/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje fi nanční příspěvek na činnost spolku žen v roce 
2014 ve výši 5000 Kč.

usnesení číslo 17/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje fi nanční příspěvek na činnost Klubu seniorů 
a souboru Hostěnické boubelky v roce 2014 ve výši 5000 Kč.

usnesení číslo 18/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu s  E.ON  Distribuce, a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České 
Budějovice, spočívající v  umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN 
na pozemcích 422/16, 436/1, 436/24 a 436/27 v k.ú. Hostěnice pro stavbu, která je 
realizována pod názvem „Hostěnice, příp. NN, Vybíralová“ za jednorázovou úhradu 
500 Kč bez DPH.  
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usnesení číslo 19/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p.č. 274/25 v  k.ú. 
Hostěnice dle zveřejněného záměru obce panu Petru Pavlíčkovi a  panu Petru 
Holubovi za  účelem provozování rychlého občerstvení na  dobu určitou 3 roky, 
výše nájemného je 100 Kč za rok.

usnesení číslo 20/2014

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí výběr dodavatele stavby „Oprava 
fasády Mateřské školy v Hostěnicích“ na základě posouzení pětičlenné výběrové 
komise, a  to fi rmu Stavební fi rma MATYÁŠ s.r.o., Bednaříkova 1a, 628 00 Brno, IČ 
29298113. 

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice 

č. 3/2014 konaného dne 20. 5. 2014  

usnesení číslo 21/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu číslo 3/2014 paní Ivanu 
Kazdovou a pana Ing. Bořivoje Srbu, zapisovatelku zápisu paní Růženu  Debnárovou.

usnesení číslo 22/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program zasedání  
Program ZO:
 1. Technický bod
 2. Kontrola úkolů
 2/2/2013  Úprava územního plánu Hostěnice   
 12/1/2014  Výběrové řízení na opravu fasády MŠ v Hostěnicích 
 3. Rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo  3/2014
 4. Rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo  4/2014 
 5.  Závěrečný účet obce Hostěnice za rok 2013
 6.  Schválení účetní závěrky obce Hostěnice  k 31.12.2013 
 7.  Schválení účetní závěrky PO MŠ Hostěnice k 31.12.2013  a schválení 

výsledku hospodaření PO MŠ Hostěnice 
  7.1 Převedení hospodářského výsledku PO MŠ Hostěnice do rezervního 

fondu
 8. Schválení způsobu přezkumu hospodaření obce Hostěnice za rok 2014
 9.  Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcné břemeno na posílení  

kanalizačního řadu v obci Hostěnice, pozemky p.č. 27/3, 27/4 a 101/17 v k.ú. 
Hostěnice)

10. Prodloužení smlouvy o kontokorentním úvěru u České spořitelny a.s.
11. Smlouva s Ekokomem (třídění odpadů)
12. Žádost o fi nanční příspěvek pro oddíl Malé kopané 
13.  Žádost o fi nanční příspěvek na dofi nancování dotace z JMK na vybavení 



6 HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ  2/2014

klubovny v Hostěnicích – Junák- svaz skautů a skautek ČR, středisko „A JE 
TO!“ Brno   

14.  Žádost o dotaci na Ministerstvo vnitra ČR na technické zhodnocení CAS 
32-T 815 pro JSDH obce Hostěnice

15. Informace občanům
 15.1 Zahájení prací na opravě fasády MŠ
 15.2 Činnost obecního pracovníka 
 15.3 Oslava Dne matek v hostinci U Stupárků 18. 5. 2014 

usnesení číslo 23/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření Obce Hostěnice číslo 3/2014, 
rozpočet bude na straně příjmů a výdajů navýšen o částku 1300,- Kč (příloha č. 3 
zápisu číslo 3/2014).

usnesení číslo 24/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření Obce Hostěnice číslo 4/2014, 
rozpočet bude na straně příjmů a výdajů navýšen o částku 14 000,- Kč (příloha č. 4 
zápisu číslo 3/2014).

usnesení číslo 25/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce Hostěnice a závěrečný 
účet obce za rok 2013 včetně zprávy o přezkumu hospodaření obce bez výhrad.

usnesení číslo 26/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Hostěnice sestavenou 
k 31.12.2013 bez výhrad.

usnesení číslo 27/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ 
Hostěnice sestavenou k 31.12.2013 bez výhrad. 

usnesení číslo 28/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje převedení hospodářského výsledku PO MŠ 
Hostěnice ve výši 2849,37 Kč do rezervního fondu.

usnesení číslo 29/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje přezkoumání hospodaření obce za  rok 2014 
Jihomoravským  krajem.

usnesení číslo 30/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění s paní ……………., 
na   pozemky p.č. 27/3, 27/4 a  101/17 v  k.ú. Hostěnice za  jednorázovou úhradu 
ve  výši 50  000,- Kč včetně DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku obce 
Mgr. Evu Karáskovou.

usnesení číslo 31/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení smlouvy o  kontokorentním úvěru 



7 HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ  2/2014

u České spořitelny a.s. ve výši 300 000,- Kč.  Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
obce Mgr. Evu Karáskovou.

usnesení číslo 32/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o  zajištění zpětného odběru a  využití 
odpadů z  obalů se společností  EKO-KOM, a.s. se sídlem Na  Pankráci 1685/17, 
14021 Praha 4, včetně dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se pověřuje fi rma SITA CZ 
a.s. se sídlem Španělská 10/1073, 120  00 Praha 2, k  plnění některých povinností 
vyplývajících ze smlouvy. Podpisem smlouvy pověřuje starostku obce Mgr.  Evu 
Karáskovou.

usnesení číslo 33/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 5000,- Kč na sportovní činnost 
oddílu Malé kopané v Hostěnicích v roce 2014.

usnesení číslo 34/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek Junáku - svazu skautů a  skautek ČR, 
středisko „A JE TO!“ Brno ve výši 10 000,- Kč na dofi nancování vybavení klubovny 
v Hostěnicích.

usnesení číslo 35/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra ČR 
na technické zhodnocení CAS 32 – T815 pro JSDH Hostěnice.

Co jsou to bioodpady?

Biologicky rozložitelné odpady neboli 
bioodpady jsou organické odpady, které 
jsou významně zastoupeny ve  směsném 
komunálním odpadu a  tvoří až 40% jeho 
hmotnosti.

•  odpady z  domácností - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce 
a  zeleniny, zbytky pečiva a  obilnin, květiny, kávový odpad včetně fi ltrů 
a ubrousků, čajové sáčky

•  odpady ze zahrad – tráva, plevel, košťály a celé rostliny, listí, seno, sláma.
V měsíci květnu zavedla obec Hostěnice bezplatný sběr bioodpadu a stavební 

suti (dvě kolečka stavební suti zdarma), který je prováděn pod dohledem 
pracovníka obce v  areálu čistírny odpadních vod. Občané projevili velký zájem 
o  tento způsob ukládání bioodpadu, za  což jim děkujeme. Přesto však dochází 
k pálení odpadu ze zahrad a tím také k porušování Občanského zákoníku (§ 1013 
odst1) a  zbytečnému znečišťování ovzduší. Žádáme majitele domů o  využití 
sběru bioodpadu a stavební suti a seniorům nabízíme možnost odvozu odpadu 
po domluvě s obecním úřadem. 
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Termíny sběru červen – srpen 2014

28. a 29. června bioodpad
12. a 13. července bioodpad

9. a 10. srpna bioodpad
30. a 31. srpna bioodpad + stavební suť

Růžena Debnárová, za Obecní úřad        

Naše obec recyklací starých spotřebičů přispěla

k ochraně životního prostředí

Za rok 2013 občané Hostěnic odevzdali k recyklaci 46 televizí, 

19 monitorů a 186,00 kg drobného elektra

Velmi si vážíme toho, že občané naší obce již několik let zodpovědně třídí 

elektroodpad. Na základě informací vycházejících ze studií společnosti ASEKOL, 

která pro nás částečně zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení, 

je možné vyčíslit kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či 

vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme 

snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. 

Naše obec získala certifi kát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí 

a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i  těch 
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr 
a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje 
moderní úsporná lednice za  více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho 
notebooku dojde ke  snížení spotřeby ropy, na  kterou osobní automobil ujede 
téměř 100 kilometrů nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je 
například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.

Z  Certifi kátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že 
občané naší obce v loňském roce vytřídili 46 televizí, 19 monitorů a 186,00 kg drobných 
spotřebičů. Tím jsme uspořili 14,36 MWh elektřiny, 511,25 litrů ropy, 68,14 m3 vody 
a 0,73 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 3,47 tun 
CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 13,21 tun.

Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 
tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 
2,2 MWh elektrické energie, jsou to krásná čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně 
třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.

  Za obec Hostěnice Eva Karásková
Zdroj: společnost ASEKOL, s.r.o.
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Stočné 2014

Stočné na rok 2014 ve výši 1000,- Kč včetně DPH 15 % za osobu a rok vybíráme 
od 1. 7. 2014 v  kanceláři obecního úřadu v  hotovosti nebo převodem na  účet 
č.  1347844389/0800, VS 2321 + č.  p.  domu. Splatnost do 30. 9. 2014. Povinnost 
platit mají i  osoby, které nemají v  obci trvalý pobyt, ale dlouhodobě zde bydlí. 
Stočné lze platit ve splátkách po předchozí dohodě na tel.: 544 250 763 nebo e-mail: 
ucetni@hostenice.cz.

Výzva k šetrnému zacházení s pitnou vodou

Vážení spoluobčané, pitná voda z obecního vodovodu, která je zásobena našimi 
vlastními zdroji, je určena primárně pro potřeby našich domácností. Není určena 
k  zavlažování trávníků, k  tomu, prosíme, používejte vlastních vodních zdrojů. 
Důrazně Vás žádáme o dodržování těchto pravidel, zejména v období sucha!!!!, 
abychom nebyli nuceni přistoupit ke zdražování pitné vody při překročení směrné 
roční spotřeby na obyvatele. 

 Děkujeme za spolupráci. Obec Hostěnice

Vážení  vlastníci půdy v Hostěnicích

Jistě se i Vám dostala v posledních měsících do rukou nabídka na odkup Vašich 
pozemků. V  případě, že zvažujete prodej svých polí,  volte kupce raději z  řad 
místních občanů, popřípadě navažte spolupráci s  obcí,  která Vám ráda pomůže 
nebo by případně mohla pozemek sama odkoupit. Vaše půda tak zůstane   
v majetku  občanů  Hostěnic a o dalším osudu okolí obce budou rozhodovat  lidé, 
kteří zde bydlí.  Zastupitelstvo obce Hostěnice

Novinky z naší knihovny

Hostěnická knihovna funguje každou středu od 16 do 18 hodin. Členství se platí 
na  jeden rok, a  to 35 Kč. S  ohledem na  seznamy k  maturitní zkoušce z  českého 
jazyka se snažíme dokupovat další povinnou četbu z  české i  světové literatury. 
K půjčení jsou tu knihy od Čapka a Tolkiena, přes Hrabala a Párala, až po Kunderu 
či Hemingwaye.

Nadále pokračuje také zadávání knih do elektronického katalogu, který 
v budoucnu zjednoduší jak vyhledávání, tak půjčování knih. 

Během letních prázdnin nebude provoz knihovny omezen. Půjčovat se nebude 
pouze 30. 7. 2014. Případné další informace o změně půjčovní doby během léta 
budou uvedeny na obecní vývěsce.
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První občánci jsou přivítáni 

Hned sedm miminek přivítala starostka Mgr. Eva Karásková spolu se členkami 
kulturní komise Ivanou Kazdovou a Renatou Čapkovou v neděli 13. dubna mezi 
občany Hostěnic.

Mezi nové občánky byli v  obřadní síni   zapsáni Matyáš Machula, David Cha-
loupecký, Matěj Mahovský, Magdaléna Skřivánková, Filip Hradil, Thomas Zezula 
a Julie Ramšová.

Starostka se ve  svém projevu zaměřila nejen na  nevýslovnou radost, kterou 
rodičům přináší narození potomka, ale i na velikou zodpovědnost při jeho výchově. 
Popřála proto všem rodičům hodně trpělivosti a  přivítaným občánkům šťastný 
a spokojený život v naší vesnici.

Všichni přítomní včetně příbuzenstva si potom vychutnali krátké hudební 
vystoupení místních dětí pod vedení p. Kateřiny Halouzkové. Všem vystupujícím 
patří velký dík, protože se jim podařilo nejen přítomné dospělé, ale i  samotná 
miminka zaujmout natolik, že po celou slavnostní dobu v obřadní síni nebyl slyšet 
žádný pláč.

Poté už přišel čas na podpisy rodičů do pamětní knihy a předání malých dárků 
pro jejich děti.

 Za kulturní komisi 
Ivana Kazdová
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 Srdečné blahopřání k významnému 

životnímu jubileu:

duben-červen

František Švábenský
Jaromíra Komzáková
Marie Stupárková
Anna Dračková

Úmrtí – duben:

Jindřiška Dvořáčková 

Růžena Debnárová, za ohlašovnu OÚ  

 Zprávičky z naší školičky

Rádi bychom se s  Vámi podělili o  zážitky ze školního výletu. Původně jsme 
měli letos v plánu s dětmi navštívit dopravní hřiště v brněnských Lužánkách, ale 
tento záměr zhatila výměna ve  vedení Městské policie Brno. Hledali jsme tedy 
náhradu a našli program Památníku písemnictví v Rajhradu, kde pro děti připravili 
interaktivní program s názvem Od Ferdy po Jonatána.

Ve čtvrtek 15. května jsme plni očekávání nasedli do autobusu a vyrazili vstříc 
novým dobrodružstvím. Vzhledem k počasí jsme nakonec byli rádi, že jsme se mohli 
schovat do zdí bývalého rajhradského kláštera. Děti obdivovaly, jak je postupně 
klášter opravován a podle vystavených fotografi í před opravou a po ní vyhledávaly 
jednotlivá místa.

Zpět ale k našemu programu. Děti se hravou formou seznamovaly s dětskými 
knihami o  zvířatech moravských autorů. Odtud název výstavy: Ferda, Jonatán, 
dále jsme se seznámili s  liškou Bystrouškou a dalšími. Děti plnily úkoly, pracovní 
listy o  jednotlivých knihách, skládaly obrovské puzzle obálek vystavených knih, 
poslechly si pohádku Boudo, budko, ve které vystoupily postavy z prezentovaných 
knih. Děti byly nadšené, odnesly si spoustu nových zážitků a snad si jednou také při 
čtení knih, o kterých byla výstava, vzpomenou, že je už viděly na výletě se školkou. 

Ráda bych touto cestou poděkovala všem rodičům za  trpělivost, se kterou 

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

ŠkolstvíŠkolství

Narozené děti: 

duben – červen

Lukáš Vidrmert
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musí zvládat nástrahy, čekající na  ně při rekonstrukci fasády MŠ. Snažíme se co 
nejméně omezovat pohyb osob kolem MŠ, ale určitým ústupkům se nevyhneme. 
Samozřejmě maximálně dbáme na bezpečnost všech. 

Během letních prázdnin se bude také malovat, natírat a bourat okno v interiéru 
MŠ. Abychom zajistili, že veškeré práce uvnitř MŠ budou hotovy a nátěry zaschnuty 
do začátku nového školního roku, nemohli jsme letos nabídnout letní provoz MŠ.

Přejeme všem krásné léto, plné sluníčka a pohody a na děti a  jejich rodiče se 
těšíme v opravené školce 1. září.

Za kolektiv MŠ
Dana Kousalová, ředitelka.

Stromík v září otevře novou třídu

Dětský lesní klub Stromík, který nabízí alternativu k předškolnímu vzdělávání, 
otevře v září novou třídu. Vyšel tak vstříc poptávce převyšující počet volných míst. 
Do nové třídy probíhá stále ještě zápis a zbývá naplnit posledních 5 míst.

Lesní klub je inspirován alternativními pedagogickými směry a uplatňuje 
respektující přístup v komunikaci s dětmi. Školka je postavena na spolupráci s 
rodiči, kteří mají možnost zapojovat se do příprav společných akcí, jako jsou např. 
různé slavnosti, protínající celý školní rok.  Jedním z takových projektů je i rodinné 
divadelní odpoledne. Divadelní odpoledne vzniklo z potřeby sdílet školkový 
prostor s širokou rodinou dětí a s veřejností vůbec. Překročit běžný školkový provoz 
a vytvořit něco společného a zároveň také poskytnout vhled do toho, jak se s dětmi 
a třeba pohádkovými příběhy pracuje.
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Letos proběhlo divadelní odpoledne na 
konci května, za velké účasti dospělých a dětí. 
Vedle divadla, které zahrály děti z lesního 
klubu, přijali pozvání na benefi ční akci také 
umělci z Brna, violoncellistka Eva Gina a 
Ukulele Orchestra jako Brno. Rodiče přitom 
zajistili občerstvení a doprovodný program 
a všichni společně vytvořili skvělou náladu 
skoro letního odpoledne.

Stromík se snaží být otevřeným a tvořivým 
prostorem nejen pro děti. Jste srdečně vítáni 
i vy.

Mgr. Soňa Štoudková

 Informace ze základní školy v Mokré

Zápis do 1. ročníku základní školy

Ve  čtvrtek 16. ledna proběhl na  naší škole zápis dětí do 1. ročníku pro příští 
školní rok. Zapsáno bylo celkem 56 dětí, z toho 37 dětí z Mokré-Horákova, 10 dětí 
z  Velatic, 8 dětí z  Hostěnic a  1 žák s  jiným trvalým bydlištěm. Počet žáků, kteří 
skutečně zasednou v září do lavic prvních tříd, budeme znát po skončení správního 
řízení ohledně odkladů školní docházky v měsíci červnu.

 RNDr. Josef Palík, ředitel školy

Školní ples

V  sobotu 8. března se konal v  kulturním domě v  Horákově  22. školní ples. 
K poslechu a tanci hrála tentokrát cimbálová skupina Réva. Ples tradičně zahájila 
předtančením polonézy taneční skupina paní Dr.  Kocábové, která předvedla 
během večera také předtančení na hudbu z muzikálu Chicago. Muzikálové melodie 
zazpívala paní Martina Severová, sólistka Městského divadla Brno.

K úspěšnému průběhu plesu přispěla i řada sponzorů, kterým děkujeme za věcné 
i fi nanční dary. Byli to: AGERIT spol. s r. o., Rajhrad u Brna, BIDVEST Czech Republic, spol. 
s r. o. Brno, COMIMPEX, spol. s r. o., Brno, pan Čalkovský, Mokrá, Českomoravský cement, 
a. s., Jaroslav Divácký – výroba nábytek, JUDr. Martin Drahotský Horákov, DUOMAX 
Mokrá, GTE Hustopeče, Kadeřnictví Petra Rybová, rodina Karáskova, Hostěnice, HC 
KOMETA Brno, Květinářství ERICA Brno, Pekařská ul., Michal Kos – podlahářské práce, 
rodina Krýže, Mokrá, Petra Křešťáková – bytová kosmetika a doplňky DEDRA, Jana 
Kvapilová, Mokrá, MERIDA, spol.s r. o. Brno, pan Hynek Novotný, Mokrá, Obec Mokrá-
Horákov, OPTIMA – kancelářská technika Brno, Pohostinství U  Pipušky, Horákov, 
Poštovní spořitelna Brno, pan Karel Radkovský, Hostěnice, Restaurace U  Zbojníka - 
Miroslav Lazarčík, Mokrá, Řízení letového provozu, Jeneč u Prahy, Stolařství Zdeněk 
Severa, Velatice, ŠIMEK 96, s. r. o., Brno, Šlechtitelská stanice vinařská, a. s. Velké 
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Pavlovice, TASY, s. r. o., VARNEA, a. s. Praha, VIVO CONNECTION,  spol. s r. o. Šlapanice, 
Vodárenská akciová společnost, a. s. Brno a Zámečnictví Karel Zajíček, Horákov.

Děkuji také paní M. Kadákové, J. Strmiskové, J. Mikuláškové, Zdeně a  Janě 
Vaverkovým za  pomoc během plesu, paní Patákové za  krásně upravený sál 
a místním hasičům za dozor během konání plesu.

 Josef Palík, ředitel školy

Březen – měsíc knihy

V  průběhu měsíce března jsme se zaměřili na  prvním stupni na  to, abychom 
pozdvihli společenský význam a  prestiž četby a  čtenářů. Jak to vypadalo 
v jednotlivých ročnících? 

Žáci prvního ročníku navštívili místní knihovnu a paní knihovnice děti seznámila 
s chodem knihovny, vysvětlila jim, jak o knihu pečovat. Do vyučování si následně 
každý přinesl svoji nejoblíbenější knihu, o které povyprávěl svým spolužákům. Do 
knihy vyrobili záložku a proměnili se v ilustrátory své oblíbené knihy. 

Druháci získávali ve skupinkách informace o pětici známých českých spisovatelů 
a spisovatelek, navzájem seznamovali své spolužáky s tím, co se o pánech Ladovi, 
Říhovi, Čtvrtkovi a paní Drijverové a Doskočilové dozvěděli. Také si přinesli svoji 
nejoblíbenější knihu, kterou představili ostatním a k níž malovali obálku. Za úkol 
měli zjistit, jaké byly v  dětství oblíbené knihy jejich rodičů, blízkých příbuzných 
a dospělých ve škole. Závěrem se pokusili napsat dopis spisovateli své oblíbené 
knihy a poděkovat za ni. 

Třeťáci se učili o tom, jak vzniká knížka a jak se kniha dostane ke čtenáři. Pomocí 
knihy „Knížka o  knížce“ sestavili posloupnost pojmů: nápad, autor, redaktor, 
nakladatelství, odborný a  jazykový korektor, ilustrátor, obálka, tiráž, tiskárna 
a  knihkupectví. Třeťáci také navštívili knihovnu, kde hledali pěknou předsádku 
odpovídající povaze knihy. V  průběhu roku pracovali na  knížce o  sobě samém, 
kterou prezentovali v prostorách školy ostatním žákům. 

Čtvrťáci se zaměřili na české pověsti, seznámili se s jejich různým zpracováním. 
Každý si jednu pověst vybral a referoval o ni ostatním. Kromě národních pověstí 
se v referátech vyskytli i pověsti regionální. Ve skupinách si jednu z pověstí vybrali 
a nakreslili ji jako komiks, k obrázkům připojili vlastní text. 

V  pátém ročníku malovali obrázek V  knihovně, vyráběli a  laminovali záložky 
do knihy a  vytvářeli reklamu/upoutávku na  téma Moje nej kniha – zabývali se 
životopisem autora, jeho dalšími díly, ale hlavně zpracovávali informace o nejlepší 
knize, kterou přečetli během posledních dvou let. 

Za 1. stupeň Mgr. Ivana Němcová

Mokerský slavíček

Soutěž probíhala ve  čtyřech kategoriích - 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník 
a  4. a  5. ročník dohromady. Soutěžící si měli vybrat píseň o  zvířatech nebo se 
zvířecí tematikou. Někdo zpíval písně lidové, někdo písně umělé. Nejoblíbenější 
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písní, tedy nejčastěji zpívanou, byla píseň autorské dvojice Z. Svěrák a  J. Uhlíř - 
Když se zamiluje kůň, která zazněla celkem čtyřikrát. Poslouchat naše soutěžící byl 
příjemný zážitek lahodící uším. Z Hostěnic se na krásném místě umístlily dvě dívky 
v kategorii IV. a V. ročníku.

Umístění IV. a V. ročník: 
1. místo - Aneta Ungerová, 5.A, 2. místo - Julie Ženožičková, 4.A, 3. místo - 

Marie Glozarová, 4.A

Mokerská laťka

11.  dubna se na  naší škole uskutečnil již 22.  ročník Mokerské laťky. I  tohoto 
ročníku se zúčastnila zakladatelka a  čestná předsedkyně závodů paní učitelka 
Ludmila Oravcová, která i  tentokrát přispěla cennou radou našim závodníkům 
a pomohla s organizací závodů. Proto bych jí rád na tomto místě moc poděkoval 
a doufám, že i v dalších ročnících nás poctí svojí účastí.

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 6  základních škol z  okresu Brno  – 
venkov: Gymnázium Šlapanice, ZŠ Tišnov Smíškova, ZŠ Pohořelice, ZŠ Pozořice, 
ZŠ Židlochovice a  pořádající ZŠ Mokrá. Závodu se zúčastnilo celkem 80  žáků, 
kteří byli rozděleni do 6  kategorií podle věku a  pohlaví. Žáci naší školy ve  velké 
konkurenci obstáli a dosáhli velmi pěkných umístění i přesto, že naše škola je dle 
počtu navštěvujících žáku nejmenší. Nejúspěšnějšími závodníky se stali v kategorii 
nejmladších žáků: 2.  dělené místo: Bedřich Horný, Tomáš Novotný a  Matyáš 
Zouhar, v kategorii nejmladších žákyň jsme obsadili všechny tři první místa, což 
jistě znamená velký příslib do budoucna. Děvčata se seřadila na stupních vítězů 
v  tomhle pořadí: 1.  místo Zdeňka Kocourková, 2. místo Aneta Ungerová a  3. 
místo Klára Horná, další velmi hezký úspěch dosáhla v kategorii mladších žákyň 
Nikol Zouharová, která obsadila 3. místo. Nejúspěšnější v kategorii starších dívek 
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byla Marie Bednářová, která nečekaně celou soutěž ovládla a  ve  velmi těžké 
konkurenci těsně všechny své soupeřky porazila. Na  závěr bych rád poděkoval 
žákům 9. ročníku, kteří se výborně zhostili spoluorganizování celé soutěže a patří 
jim pochvala a poděkování.

Mgr. František Markus

Studijní pobyt v Anglii

Vyráželi jsme odpoledne o půl jedné. Projížděli jsme Německem, Belgií, Francií 
a Anglií. Ve Francii jsme večer najížděli na vlak, který nás Euro tunelem dopravil 
do Anglie. Když jsme dorazili na místo, tak jsme se procházeli po nejznámějších 
památkách jako je např. Trafalgar square, Big Ben, London Eye , národní galerie, 
Buckingham palace, Hyde park a Oxford  street. Okolo páté hodiny jsme měli sraz 
s rodinami, u kterých jsme byli ubytovaní. Když jsme dorazili k rodině, dostali jsme 
večeři, provedli nás domem a ukázali, jak všechno funguje. Další den ráno jsme se 
nasnídali a dostali jsme balíčky s jídlem. Pak už jsme jeli na Winsdor casle, do Muzea 
voskových fi gurín a na Baker street. Třetí den jsme se rozloučili s  rodinami a  jeli 
na Greenwich, Tower bridge, Tower casle, Bitevní loď a jeli jsme také lodí po Temži 
a metrem. Pak už jsme jen šli do Tesca nakoupit si jídlo na cestu a jelo se domů. Moc 
se nám tam líbilo a bylo to super. 

žákyně 7. ročníku Vendula Klímová

Hostěnické Boubelky

Letošní kalendářní rok je ve  znamení našich častých vystoupení. Hned 18.  1., 
na  pozvání paní starostky, jsme měly vystoupení v  krojích na  Obecním bále 
v  Hostěnicích. Kromě tance ocenilo obecenstvo zejména čistý a  sytý zpěv bez 
doprovodu hudby, mnozí spoluobčané viděli Boubelky poprvé a  byli příjemně 
překvapeni. Uznání se nám dostalo i od mladého publika, a to nás velmi potěšilo.

1.  2. jsme účinkovaly na  Šibřinkovém plese v  Pozořicích, tentokrát s  country 
tancem. V Pozořicích jsme byly poprvé a tak jsme byly rády, že jsme měly úspěch 
a  nezklamaly očekávání pořadatelů. Po  vystoupení za  námi přišel pán, který 
organizuje Country bál v Pozořicích a objednal si nás na další vystoupení v březnu.

Za dva týdny k nám do cvičení přijela delegace organizátorů Ostatků v Ochozi 
u Brna, že se podívají, co umíme a že by nás případně chtěli, abychom vystupovaly 
u nich na maškarním bále. Chtěli žertovné tance i písně, a tak jsme jim zazpívaly 
a předvedly, čím se i my bavíme. Pánové byli nadšeni a ihned si s námi domluvili 
vystoupení u nich v Ochozi. Za pár dní na to jsme ale dostali pozvání na maškarní 
bál u nás v Hostěnicích, a  to ve stejném termínu. Byly jsme hodně zklamané, že 
musíme místním hasičům odmítnout, protože jsme již slíbily v Ochozi.

Z činnosti organizacíZ činnosti organizací
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1.  3. jsme odjeli do Ochozi a  předvedli vystoupení pro pobavení místních 
občanů, kteří jsou pověstní svou nepřístupností vůči lidem zvenčí. Podařilo se 
nám je pobavit a rozesmát, a tak jsme nakonec byly spokojené my i tamní občané. 
Poseděly jsme a po rozloučení některá děvčata v šatně řekla, abychom si nechaly 
kroje, že jedeme k  nám do Hostěnic. Parta jsme dobrá a  tak nezkazíme žádnou 
zábavu, nasedly jsme do aut a jely. U Fanušky Kochové byly nachystány hudební 
nástroje – vařečky, pokličky, fl étničky, domácí vozembouch i  kytary se strunami 
od vyžínačky a  jako orchestr jsme se vřítily do pozdně večerní zábavy hasičů 
v Hostěnicích. Pro všechny přítomné to bylo velké překvapení, zahrály jsme jako 
orchestr, zatančily, muzikanti hráli v našem kole, zpívaly jsme, prostě se rozpoutala 
zábava, legrace, nadšení. Vše pokračovalo ve výčepu, kam později přišla i dechová 
kapela a zpívali jsme všichni ještě několik hodin, tancovalo se i na stole.

Tak jsme zvládly oboje vystoupení a už nás nemrzelo, že jsme zpočátku musely 
hostěnickým hasičům vystoupení odmítnout.

22. 3. následoval již zmíněný Country bál v  Pozořicích na  pozvání skupiny 
Experiment 2. Tanec se vydařil, moc se líbil, některá děvčata se zdržela skoro do 
konce a vyhrála v tombole krásné dary.

6. 4. Boubelky netančily, ale pomáhaly s velikonočními dílničkami u Stupárků. 
Jako vše, i tuto činnost si patřičně užily s těmi nejmenšími.

27. 4. jsme vystupovaly již tradičně v  tomto období v  Holubicích. Tentokrát 
s programem v našich krojích. Mohu bez nadsázky říct, že v Holubicích nás mají 
velmi rádi. Náš program je stěžejní v odpolední akci pro tamější seniory. Dostaly 
jsme každá kytku a  pamětní knihu k  výročí Holubic a  po  otevření jsme se tam 
našly na fotce z loňského vystoupení. Byly jsme patřičně hrdy. A další vystoupení 
v Holubicích je již předem domluvené.

Za těch pár let, co se scházíme, jsme udělaly naší obci dobrou reklamu a dostaly 
jsme do povědomí mnoha lidí, že jsme obec s prima lidmi.
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Na všech našich výjezdech máme úspěch s tancem a také s úžasným zpěvem 
bez doprovodu hudebních nástrojů. Ale především sklízíme obdiv za  to, že svá 
vystoupení tvoříme samy, zpěvy se učíme bez hudby, zpíváme často dvojhlasně 
a čistě. A že jsme schopny se sejít, domluvit se, vycházet spolu tolik let v pohodě. 
To velmi těší i mě, chodím za děvčaty moc ráda a chtěla bych jim popřát, aby jim 
vydržel elán, zdraví a stálé nápady, prostě ať je nám spolu stále dobře.

Za Hostěnické Boubelky Mirka Šotnarová

Velikonoční setkání 2014

Tradiční Velikonoční setkání se letos uskutečnilo v sále U Stupárků první aprílový 
víkend, i když svátky jara byly letos až v závěru dubna. V jednotlivých dílničkách si 
nejen Hostěňáci mohli sami nazdobit barevné kraslice horkým voskem a perníčky 
zase bílou cukrářskou polevou. Hlavně děti, z  nichž některé v  úvodu vystoupily 
s fl étnami, zdobily vyfouknuté vaječné skořápky různými materiály. Kluci a  tátové 
pletli pomlázky, mámy a malé slečny si u Jitky Vaňáčkové vyzkoušely tvorbu jarních 
květináčků a ve druhé půlce setkání pak zahrála cimbálovka. A nechyběla ani soutěžní 
ochutnávka jarních pomazánek. Atmosféru setkání dokumentuje fotografi e.

Text a foto: PON

Maškarní karneval

V sobotu 12. dubna jsme se sešli v hojném počtu na Maškarním karnevalu pro 
děti v restauraci U Stupárků. Sál se rychle naplnil nejrůznějšími maskami, které se 
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netrpělivě těšily na zábavný program. Ten si pro ně tentokrát připravila brněnská 
divadelní agentura Koráb. Princezny, kostlivci, piráti a další masky prokázaly svoji 
odvahu a  statečnost při plnění různých úkolů - krmení velryby, taneční   soutěž 
s míčky nebo setkání s obrem. Dokonce se museli zapojit i dospělí, kteří se výborně 
bavili společně s  dětmi. Na  závěr nám klaun předvedl úžasnou bublinovou šou 
a jízdu na minisegway. Všechny děti byly moc šikovné, a proto každý dostal odměnu. 

Za O.S. Spirála Hostěnice, Lada Pospíchalová

Prasátko čtyřhry 2014

Letos to bylo již po  páté v  řadě (26.4.2014), kdy nám 
po  zimním soutěžním půstu přišla chuť změřit své síly 
opět ve  čtyřhrách ve  stolním tenise. Letos turnaj vrcholil 
v soubojích čistě domácích mužstev, Sivičáci nepřijeli. Ovšem 

přátel, kteří nás nenechají ve štychu a na turnaj dorazí je stále dost a přibývají. Ti 
noví se rekrutují sice mimo Hostěnice, zato věrně Prasátko navštěvují. A to i přes 
to, že nemají vidinu met nejvyšších. Je to prostě radost zahrát si s  kamarády 
a zažít skvělou atmosféru, která vždy u Stupárků v sále panuje. Jistě nepřekvapí, 
že úspěšné podzimní duo trenér Jindra Škapa a player Adam Konvalinka navázalo 
na svůj úspěch a turnaj vyhrálo. Holt trénink dělá své. Druhé místo pak vybojoval 
Marek Filouš s Vaškem Veselým, vítězům to rozhodně zadarmo nedali. O třetí místo 
pak svedl boj znovuobnovený a dříve také úspěšný pár švagrů Měsíčník - Slunečník 
(náš třetí švagr Větrník pinec moc nehraje), tedy Borek Srba a má maličkost proti 
dvojici stvořené až na turnaji - Viktor Unger, Jirka Kousalík. Bojovali jsme srdnatě, 
ovšem švagři nakonec podlehly těsně až po  pátém setu. Nevadí, klukům to 
přejeme! Ale příště ať si nás nežádají… Na podzim při dvojhrách se na Vás těší Váš 

 Jirka Marek Karásek
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Při Dni Země se pálily čarodějnice

Naučná stezka, při níž děti 
s  rodiči poznávali fl óru i  faunu, 
byla poslední dubnový den 
tradiční součástí oslav Dne Země 
a  pálení čarodějnic. Akci opět 
pořádalo občanské sdružení 
Hosten. Limonádu pro děti 
zdarma věnovali provozovatelé 
kiosku U mě a strojníka. Po startu 
u  hřiště se šlo lesem po  naučné 
stezce a  školáci i  menší děti 
určovali pomocí otázek živočichy 
a rostliny rostoucí v okolí Hostěnic 
v Moravském krasu. Vyplňovali odpovědi na kartičky a v cíli pak za tajenku dostali 
sladkou odměnu a špekáčky, které se pak opékaly na menším ohništi. Večer na ploše 
za hřištěm vzplála vatra, do níž byly zapíchané dětmi vyrobené čarodějnice. Průběh 
události dokumentují snímky.

Text a foto: PoN

Mámám zazpívaly děti a zatančily holčičky

V  neděli 18. května se 
v  sále restaurace U  Stupárků 
v  Hostěnicích uskutečnila oslava 
Svátku matek. Maminkám a  ba-
bičkám zarecitovaly a  zazpívaly 
děti z  naší mateřské školy a  také 
velmi úspěšná skupina skautů, 
kteří se doprovodili na nástroje. 

A  když vystřihli hit Cesta od 
Richarda Krajča a  Tomáše Kluse, 
běhal z  toho příjemný mráz 
po zádech a mladí umělci sklidili 
zasloužený aplaus! Ženám pak 
zatančily i holčičky z taneční skupiny, vedené Natašou Plcho vou. Všechny mámy 
a  babičky dostaly také jako poděkování a  pozornost ke  svému Dni matek kávu 
a  sladký zákusek. A  dlužno dodat, že se všichni skvěle bavili. Akci uspořádala 
Mateřská škola Hostěnice s podporou Obce. Dění na společenské akci dokreslují 
fotografi e Zpravodaje.

Text a foto: PoN
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Babské hody

Dne 31. května 2014 ve  14 hod.  jsme  se ani ne po  roce  znovu  sešly na  návsi 
před obecním úřadem na zahájení Babských hodů. Požádaly o právo, zatancovaly 
si Moravskou besedu a vyšly do hodového průvodu obcí. Měly jsme šest zastavení 
s občerstvením, při kterých dvakrát  zapršelo, ale i tak jsme prošly vesnici. Průvod 
skončil navečer před hostincem  U  Stupárků. Po  odpočinku začala večer hodová 
zábava. Věřím, že všem, kdo nás přišli povzbudit a podpořit, ať před Obecní úřad 
nebo večer do sálu, se hodové veselí líbilo. To je  zkráceně vše k hodovému veselí.

A  teď poděkování všem, kdo nám pomáhají s  přípravou hodů, oblékáním, 
nacvičováním, zpíváním, ohlídáním bezpečnosti. Dále Obci Hostěnice, panu 
Ing. Ivo Karáskovi za fi nanční dar, všem občanům, kteří přispěli jakoukoli částkou 
při zvaní na  hody, všem fi rmám i  jednotlivcům  za   dary do tomboly. Všem patří 
velké díky, protože na vše jsou potřeba peníze.

Věřím, že jste se všichni dobře bavili a kdo jste nás neviděli, tak se příště přijďte 
podívat.  Za všechny stárky  Hana Kousalíková

Po  celý den pro Vás hrála dechová hudba Voděnka z  Kozlan, večer se přidala 
cimbálovka Řícmanica. 

V průvodu bylo 18 stárek: Lada Pospíchalová, Hana Kousalíková, Eva Karásková, 
Andrea Audová, Katka Muselíková, Iveta Kousalíková, Soňa Srbová, Nataša Plchová, 
Romana Takáčová, Mirka Filoušová, Šárka Patočková, Šárka Pavlíčková, Rút 
Radkovská, Markéta Černíková, Renata Čapková, Jana Kučínská, Hana Polanská, 
Mirka Šotnarová.

4 sklepníci: Kamil Řičánek, Petr Holub, Stanislav Tomanec, Martin Šotnar. 
4 policajti: Jiří Hájek, Tomáš Doležel, Martin Šedý, Filip Gale.
2 vozy s koňmi kočírovali: Václav Čapka a Ivan Pospíchal

Jak vznikly HASINDY

„Od nepaměti člověk využíval ohně, ale netrvalo dlouho, než se s ním v době 
ničivých požárů naučil bojovat“
V pozdních nočních hodinách na Štěpánské zábavě jsme se objevily, jako drobné 

kapičky vody, které nám stékaly po orosených sklenicích - slovo dalo slovo – a jsme 
tady! 15 dobrovolných hasiček z této malé obce, které jsou velmi statečné nejen 
v přípravách na celoroční soutěže, ale i v nutnosti skloubit nový koníček s dětmi, 
prací, domácností a drahou polovičkou - díky jim za podporu.

Některé z  nás do toho šly se vší vervou, některé byly trošku popostrčeny 
a nejedna si splnila dětský sen. Jsme nejen okrasou hasičských soutěží, ale hlavně 
dosahujeme slušných výsledků – získaly jsme dvakrát druhé a dvakrát třetí místo. 
A trénujeme nadále.

Úspěchy všech hasičů můžete vidět ve vitríně hasičské zbrojnice, kde se skvěje 
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řada diplomů a  vítězných pohárů. I  nám se podařilo jich tam pár přidat. Touto 
cestou všechny děkujeme trenérům Tomáši Š., Romanovi M. a  starostovi hasičů 
- masérovi Pepovi Z. Za neskonalou trpělivost, přehledné vysvětlování, přátelský 
přístup a hasičům za přízeň a podporu DÍKY.

Na  rok 2015 jsme si nastavily ambiciózní plány a  doufáme, že nejen SDH 
Hostěnice nám bude držet palce.

Složení družstev:
strojník  Blanka Maděrová, Mirka Tirpáková
košařka Jolana Holubová, Šárka Zítková
savice Šárka Pavlíčková, Lenka Novotná
proudy   Šárka Mlejnková, Jiřina Protivínská, Magda Šedá, Marcela Šandrová, 

Šárka Patočková
hadice B Jana Vintrová, Markéta Charvátová
rozdělovač Katka Trávničková, Jitka Vaňáčková

Jsme rády, že zůstáváme jako kapičky vody  na zemském povrchu a není mezi 
námi vítr, který podporuje vypařování…

za HASINDY Jitka Vaňáčková

Hostěničtí Svišti opět úspěšní v soutěžích skautů z Brna a okolí

Je již tradicí, že brněnské jaro je zaslíbeno různým soutěžím skautských oddílů, 
jak už sportovním, hudebním nebo třeba vědomostním. Hostěničtí Svišti na nich 
byli opět hodně vidět, když dokázali zvítězit ve dvou z nich.

Jako první se zúčastnili tradiční pěvecké soutěže Vozembouch, která proběhla 
v  březnu v  sále Sýpka v  Medlánkách. V  kategorii skauti a  skautky vybojovali 
hostěničtí skauti (kluci) celkové první místo a  zároveň obhájili loňský triumf. 
Putovní soška pro vítěze tak z Hostěnic zamířila do Brna na Sýpku, aby po půl dni 
mohla opět nabrat směr severo-východ od jihomoravské metropole. Druhá sviští 
skupina (mix holky a  kluci) ve  starší kategorii zaznamenala místo druhé, na  své 
kamarády však ztrácela pouhý bod.
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Druhý úspěch na  poli celobrněnské konkurence pak zaznamenali znovu 
hostěničtí kluci, kteří vyhráli zcela bezkonkurenčně Ufobalový turnaj pořádaný 
koncem května v Zamilovaném hájku v Brně-Řečkovicích. O jejich suverenitě svědčí 
i  výhra ve  fi nálovém zápase, kde svého soka smetli jednoznačně 9:2. Nejlepším 
střelcem v  kategorii skauti a  skautky byl vyhlášen Míša Auda, který přesně do 
černého mířil ve dvaceti pěti případech.

Dobrý výsledek na  stejném turnaji odehrály i  v  kategorii vlčata a  světlušky 
mladší děti z Hostěnic. I ty se dostaly do fi nálového boje, kde však po tuhé bitvě 
padly těsně 0:1 s brněnským oddílem Medvíďata. Jedno prvenství si však Hostěničtí 
odnesli i z této kategorie, nejlepším střelcem totiž byla vyhlášena Klárka Horná.

Vedle těchto dvou zmíněných soutěží však skauti a skautky z Hostěnic pokračovali 
ve své klasické skautské činnosti. Chodili každý týden na schůzky, jednou za dva až 
tři týdny je pak čekal výlet. O Velikonocích strávili jeden den v Hostěnicích společně 
s dalšími brněnskými oddíly, na začátku května se pak vydali na Vysočinu pomoci 
tamním zemědělcům se sběrem kamení z pole. Ti jim pak na oplátku poskytnou 
louku na jejich letní tábor, který se již neúprosnými kroky blíží.

  Pavel Kuba, Bris

Informace o.s. Hosten 

Prázdniny na  dva měsíce přeruší činnost  RC Broučci, kroužku hry na  fl étnu 
a keramiky. Během letních měsíců si jistě všichni odpočineme a nabereme plno sil 
do příštího školního roku 2014/2015. V něm budou naše aktivity pokračovat tak, 
jak jste zvyklí. 

V pondělí od 17:00 hod. bude probíhat výuka hry na fl étničky. V tomto školním 
roce bude první hodina od 17 do 17:30 hod. věnována úplným začátečníkům – 
dětem od 4 let.  V  dalších hodinách budou pokračovat pokročilejší hudebníci. 
Výuka hry na  fl étnu zahájí svoji činnost pravděpodobně v  posledním týdnu 
v měsíci září. Výuka hry na fl étnu je zdarma. Případné dotazy Vám ráda zodpoví 
Kateřina Halouzková.

Termíny kroužku keramiky budou opět zveřejňovány na  webových stránkách 
o.s. Hosten, ty se přizpůsobí časovým možnostem Jitky Vaňáčkové. Zde se hradí 
příspěvek na nákup keramické hlíny, glazur a jiných potřebných materiálů.

 za o.s. Hosten Kateřina Halouzková

Je co chválit!

Každého čas od času tu a  tam něco rozladí nebo naštve a pak někdy oprávněně 
a někdy i neoprávněně věci kritizuje a všeobecně bývá kritika častější než chvála. Ale 
i chválit je třeba a myslím, že je v naší obci řada věcí, které si pochvalu a uznání zaslouží.

Příspěvky našich spoluobčanůPříspěvky našich spoluobčanů
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Hostěnické vzpomínáníHostěnické vzpomínání

V  Hostěnicích je řada organizací, spolků a  kroužků, které jsou velice aktivní 
a  věnují se činnosti s  dětmi. Zejména jsou to Hosten, Spirála, Skaut i  rodinné 
centrum Broučci. Známá je i aktivita o.s. Epona v areálu „U Čapků“ s hiporehabilitací 
a pořádáním nejrůznějších akcí pro děti i dospělé. Je zde aktivní Sbor dobrovolných 
hasičů se svou největší členskou základnou.

Řada akcí už začíná mít své tradice a těší se ze strany občanů velkému zájmu, 
např. Zpívání u  vánočního stromu, Dýňování, Velikonoční setkávání i  řada 
různých sportovních aktivit. V posledních letech se daří i konání hodů, které jsou 
svátkem celé obce. Známé jsou hostěnické zpívající a  hrající děti pod vedením 
Mgr. Halouzkové, v řadě okolních obcí získaly své příznivce Hostěnické boubelky.

Tato rozsáhlá aktivita by nebyla možná bez řady obětavých lidí, kteří tomu obětují 
spoustu času ze svého volna a mnohdy s tím mají spoustu starostí i odpovědnosti. 
Těmto lidem patří velké poděkování. Pochválit je třeba i  umožnění cvičení 
a sportovní aktivity v prostorách budovy Mateřské školky. I když se jedná o malé 
prostory, jejich každodenní využívání je dokladem jejich potřebnosti. Obdobně 
je třeba pochválit za využití nevyužívaných prostor v bývalé samoobsluze, kde je 
zřízeno rodinné centrum pro matky s dětmi, klubovna i Občanské centrum, které 
slouží organizacím a spolkům a je velmi využívané.

Pochválit by se mohlo i za docílení opravy kaple sv. Anny v loňském roce, kterou 
fi nancovaly Lesy ČR (s fi n. příspěvkem obce). Letos se konečně začala opravovat 
budova Mateřské školky, která se neúspěšně řešila desítky let. Zdá se, že konečně 
bude tato budova se svým novým kabátem přínosem pro celkový vzhled naší 
obce. Proto i toto nutno pochválit. Pochválit je třeba i místní obchod, který po řadě 
neúspěšných pokusů konečně slouží našim občanům ke spokojenosti.

Jistě by se našly věci, za které by chvály moc nebylo, ale to, co se podařilo, není 
málo. Václav Dostál

Památky  v k.ú. Hostěnice

V obecním zpravodaji  č. 2/2013 jsem psal o nejznámnější hostěnické, památkově 
chráněné stavbě, kapličce sv. Anny. 

Známá je i místní zvonička z  r.1877. Zvon pro tuto zvoničku odlil Martin Weber. 
Na zvonu je nápis „Svatá Anna - ke cti a chvále boží a sv. Martina ulil Martin Weber“. 
Dříve se zvonívalo ručně, provozem ze země. Zvonilo se ráno, v  poledne a  večer. 
Zvonilo se také při úmrtí místního občana a  při průchodu procesí procházejícího 
obcí, zpravidla  na pouť do Křtin. Postupně  se přestávalo zvonit a před zavedením 
elektrického zvonění se vyzvánělo už jen při úmrtí. Ručně zvonívala naposledy paní 
Anděla Bajerová. Z  popudu pozořického faráře Ladislava Vrbňáka bylo v  r. 1990 
zvonění přebudováno na  elektrický pohon a  spouštění zvonění pomocí časového 
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spínače. Od té doby zvoní opět ráno, v poledne  a večer. Zvonění při úmrtí občana 
obce zapíná pan F. Glozar. Během válečných let, v r. 1942, byl zvon z nařízení tehdejších 
úřadů zabaven. Po skončení války byl objeven v Hamburku a byl obci vrácen.

Obec má i  další drobné památky, např. litinový kříž na  kamenném podstavci 
před domem č. 14. Kříž má jen letopočet 1854, bez dalšího textu. Vysvěcen byl  
administrátorem Leopoldem Derhou dne 21. 5. 1854, tedy před 160 lety. Traduje 
se, že na tomto místě kdysi stávala malá kaplička vyzdobená třemi obrazy, která 
byla pak při rekonstrukci domu zbořena a snad proto zde byl postaven tento kříž, 
který fi nancoval rychtář Matěj Zrnečko.

U školy stojí kamenný kříž, který zde nechal postavit obchodník z Pozořic Tomáš 
Seibert. Byl vysvěcen v r. 1899. Je na něm nápis: „Nechte maličkých přijíti ke mně“.
Kříž zhotovil místní kameník Jan Šlof.

Třetí kříž je proti domu č. 17, uprostřed mezi lípou a  jírovcem. Byl postaven 
nákladem obce, a to z fi nanční sbírky původně určené na opravu kaple sv. Anny v r. 
1879. Na kříži je nápis: „Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, 
kdo v něho věří, nezahynul“. Kříž zhotovil jiný místní kameník, a to František Slaný.

Další kříž se nachází v lese nedaleko Jubilea, a to na místě, kde byl při honu dne 
3. 1. 1926 zastřelen nešťastnou náhodou hajný Vilém Řičánek z Hostěnic.

V r. 2006 postavili místní hasiči  na kraji Pacholčí dřevěný kříž u příležitosti 100. 
výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v  Hostěnicích. Kříž byl zasvěcen sv. 
Floriánovi, patronovi hasičů a vysvětil ho 15. 10. 2006 pozořický farář Jan Nekuda.

Výše zmíněná lesní část „U Jubilea“ je nazvána podle dochovaného jubilejního 
kamene, který je v  tomto místě umístěn na  malé umělé mohyle z  kamenů. 
Na  pískovcové desce je nápis: „Duby jeho milosti, knížete Jana Dobrotivého, při 
příležitosti jeho XXXX. let vladaření“.

Jan II. z  Lichtensteinu se stal vladařem panství 18. 11. 1858 a  40 let jeho 
vladaření se slavilo v r. 1898. Na různých místech v lesích panství se umísťovaly tyto 
kameny s nápisy českými, německými i latinskými. Druhá deska s latinským textem 
se nachází na  Říčkách. Obě desky byly péčí místních hasičů opraveny a  znovu 
umístěny na původní místo. V místě těchto jubilejních kamenů se vysazovaly duby 
v počtu 58 ks, a to 18 dubů červených a 40 dubů letních a zimních. Počet 58 byl 
odvozen  od věku knížete Jana v r. 1898, počet 18 dubů červených byl připomínkou 
dne, kdy se kníže stal vladařem, tj. 18. 11. 1858 a počet 40 dubů zimních a letních 
připomínal počet roků vladaření knížete Jana.

U odbočky na místní komunikaci k Hostěnickému propadání  na místě bývalého 
obecního sadu, se nachází pomník padlých vojáků Rudé armády ve II. sv. válce při 
osvobozování obce. Pomník byl slavnostně odhalen 6. 11. 1949.

Před budovou místní školy je postaven pomník občanům Hostěnic padlých 
v  I. světové válce. Z  Hostěnic bylo do války odvedeno 131 mužů, kteří bojovali 
na různých frontách. Na pomníku jsou uvedena jména 20 padlých spoluobčanů. 
Pomník byl postaven v  r. 1936 a  stál 6431 Kč. Na  pomníku je kovová deska 
s portrétem 1. presidenta republiky T. G. Masaryka.
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Deska se několikrát z pomníku ztratila. Poprvé za německé okupace a na pomník 
se vrátila po  válce. Pak se znovu ztratila v  r. 1949 a  vrátila na  pomník v  r. 1968 
a znovu zmizela v r.1969.  Na pomník byla naposled instalována v r.1988 těsně před 
oslavou 100. výročí vzniku ČSR (a zatím tam ještě je).

Václav Dostál, kronikář obce

100 let od vypuknutí 1. světové války

Milí spoluobčané! V letošním roce (a to už poměrně za krátkou chvíli), konkrétně 
28. července, si připomeneme 100. výročí začátku jednoho z  nejhorších období 
lidských dějin – 1. světové války. Vše začalo o  měsíc dříve, kdy byl v  Sarajevu 
zavražděn následník rakouského trůnu František Ferdinand d´Este. Když poté 
Srbsko  dostalo od Vídně takřka nesplnitelné ultimátum a  požadavky skutečně 
nesplnilo, vyhlásilo tehdejší Rakousko-Uhersko Srbsku válku. Během několika málo 
dní se do konfl iktu zapojila většina světových velmocí a nastalo 4leté období, které 
na všech frontách stálo život dohromady 9,5 milionů vojáků, z čehož bylo 300 tisíc 
českých. Je v naší vlasti jen velmi málo obcí, kde by nestál pomník těchto hrdinů. 1. 
světová válka byla příčinou rozpadu nejen tehdejších velmocí, ale hlavně tradičních 
jistot a  hodnot, uspořádání společnosti a  celkové světové stability. Stala se také 
příčinou vzniku nejhorších diktatur a teroru 20. století. Než konfl ikt začal, většina 
evropské populace si vůbec nepřipouštěla, že by k něčemu takovému mohlo dojít. 
Mír se bral jako samozřejmost a že je něčím, co prostě vydrží navždycky. Mnozí ale 
byli tehdy znechuceni životem a rostlo napětí mezi světovými velmocemi. Mnozí 
toužili po  určitém dobrodružství a  válka jim pro to nabídla vhodné prostředí. 
Bohužel, když se podíváme na stav dnešní (zvláště české) společnosti, situace se 
v mnohém podobá té před 100 lety. Je mnoho zla a nenávisti v lidských srdcích, 
ve  vztazích, celkově je naše společnost nespokojená a  otrávená. Bohužel se 
kumuluje i agrese a násilí, což také často vyjde napovrch. A že by si někdo připouštěl 
válku? Žádna přece nehrozí; to jen dětí vraždí postavičky v počítačových hrách – 
a to je přece JENOM hra, ne? …

Nemilé výročí a  oběť našich českých vojáků si v  naší farnosti společně 
připomeneme přesně v den 100. výročí, tedy v pondělí 28. července, a to v 18:30 hod. 
v pozořickém kostele slavením mše sv. za oběti války s prosbou o zachování míru. 
Poté se přesuneme na hřbitov k pomníku padlých, kde položíme věnce a zazpíváme 
naši národní hymnu. Chci již předem poděkovat Obci Hostěnice i dalším přifařeným 
obcím za podporu této akce a také Vám všem, kteří se akce zúčastníte, a vůbec všem, 
kterým ani minulost ani budoucnost naší evropské společnosti není lhostejná…

S přáním opravdového Pokoje v našich srdcích i pohodových odpočinkových 
prázdnin a času dovolených 

 Váš P. Pavel Lacina, pozořický farář

Z farnostiZ farnosti
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POZVÁNKA NA TRADIČNÍ MŠI U KAPLE SV. ANNY

Mše u kaple sv. Anny se koná v neděli 27. července 2014 od 15 hodin.
Zveme všechny občany.

SDH HOSTĚNICE A MLADÍ STÁRCI VÁS ZVOU NA
PÁROVÉ HODY

které se konají v sobotu 23. Srpna 2014

Průvod stárků obcí začíná ve 13.30 hodin
Večerní zábava se bude konat na návsi před objektem samoobsluhy od 20 hod. 

Po celý den pro Vás bude hrát dechová kapela Voděnka z Kozlan

Vstupné 100 Kč

 5. 7. 2014  Letní noc na hřišti – hraje skupina Žízeň s Adamem Kukačkou, 

bude přichystán zvěřinový guláš

19. 7. 2014  Hostěnský kotlík – mistrovství vesnice ve vaření kotlíkového 

guláše – od 15. hod. u kiosku (občerstvení U mě a strojníka)

26. 7. 2014 Nohejbalový turnaj na víceúčelovém hřišti 

27. 7. 2014 Mše svatá u kaple sv. Anny

23. 8. 2014 Párové hody na návsi

14. 9. 2014 Kola dokola – cyklistická soutěž pro malé i větší na hřišti

PozvánkyPozvánky

Přehled akcíPřehled akcí
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„ Je to jednoduché, přijedu k Vám, zaměřím objekt, navrhnu optimální
řešení, spočítám cenu a když se Vám to bude líbit, rád vše dodám.“

www.coleman.cz   prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

Váš poradce: Karel Studnička, mobil: 725 675 622
OBCHODNÍ CENTRUM BRNO, 
Moravanská 224/98, 619 00 Brno-Přízřenice, tel.: 547 214 950 
ředitel obchodního centra Ing. Jiří Dolníček, mobil 725 675 616

Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji.

Odvaděč vody do sudu
Cena od 134 Kč/ks vč. DPPH

za odvaděč vody pozinkkovaný 80mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Pouze pro držitele věrnostníchh karet
cena od 127 Kč/ks vč. DPH.

V nabídce i jiné průměry a materiályy
(lakovaný pozink, měď, titanzinek, hhliník)

Jen v Colemanu nakoupíte kvalitní řezivo
a ještě ušetříte. Např. latě 40x60 mm, 
impregnované za nejlepší cenu na trhu. epší cenu na trhu. 
Exkluzivní cena 16 Kč/bbm 
vč. DPH. Ihned k odběruu!
Dále v nabídce: 
prkna, hranoly, 
OSB desky, palubky

Nakupte u Colemanu a zapojte se do 
soutěže Smršť výher. Jen ColemanColemannnnnnnnnnnnnnnnnnn
Vám vrátí za Vaše nákupy zzpěttěttětětětětětětět
až 20.000 Kč. Jen v Colemaannannnanannnu u u uuu
vyhrává každý zákazník.

Za své nákupy získáváte body
- COLY a za ty můžete u nás 
nakoupit zdarma materiál z naší nnnnnnnabíaba dkykykykyykkykykkykkkkyyy..............

Nejkvalitnější česká pálenáíí
krytinak se zárukou 33 let!

e v Pouze Colemanu
za exkluzivní cenuí

d od 16,99 Kč/ks
(vč.DPH)



Kříž z roku 1854

Kříž z roku 1879 Kříž z roku 1899 Řičánkův kříž

Pomníček Vlastimila Nezvala

Hostěnické památky
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BABSKÉ HODY ROZJÁSALY DĚDINU

Poslední květnovou sobotu se v Hostě-
nicích opět po roce uskutečnily Babské 
hody, z nichž se stává pěkná tradice. 
Hodové veselí vypuklo dvě hodiny po 

ni, kdy místostarosta obce Bořivoj poledni kdy místostarosta obce Bořivojpolednnpolednpoledn
udělil stárkám v čele s Hanou Kou-Srba uuu
vou hodové právo v podobě velké salíkovvv
ené vařečky. A po úvodní taneční é ř čk A ú d í t č íozdobeee
ě na návsi se už juchalo a zpívalo beseděěě
vodu po vesnici, který při zastáv-v průvvv
v domech stárek dvakrát zkropil kách vvv
Ani ten však společenskou událost déšť. AAA
zil. Při průvodu a k tanci a posle-nezkazzz
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párků hrála až do pozdních nočních U Stuppp
kapela Voděnka z Kozlan, se kterou hodin kkk
ále střídala cimbálovka Řícmanica. se v sááá
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