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Slovo starostkySlovo starostky

Vážení spoluobčané,
i když nám letošní prázdniny přinesly vydatné srážky, věřím, že jste si dokázali 

najít chvíle klidu se svými blízkými a přáteli a načerpali tak sílu do podzimních dnů. 
Všem nám přeji, ať se nám sluníčko ještě ukáže a užijeme si alespoň babího léta. 

Školákům a školáčkům přeji příjemné vstávání do školy a školky a hlavně dobré 
kamarády, se kterými to jde vždycky lépe.

I toto léto jsme měli spoustu příležitostí, jak si užít kultury, sportu i společenských 
setkání v naší vesnici. Opět vše bylo organizováno dobrovolníky z místních sdružení 
a spolků, bez kterých bychom nebyli tak živou vesnicí jakou jsme a patří jim za to dík. 

Na víceúčelovém hřišti si mohli malí i velcí zasportovat na Hostěnickém sedmiboji 
a na nohejbalovém turnaji. Dále jsme se měli možnost pobavit na Letní noci na hřišti, 
kde hrála skupina Žízeň s Adamem Kukačkou a předvést své kulinářské umění na vel-
mi vydařeném mistrovství vesnice ve vaření kotlíkového guláše. V červenci jsme se 
mohli pozastavit při mši svaté u kaple sv. Anny, kterou sloužil poprvé nový pan farář 
Pavel Lacina z pozořické farnosti. Konec prázdnin byl již ve znamení párových hodů. 
I když stárkům počasí opět nepřálo, určitě si to všichni stárci i hosté užili.

Během prázdnin pokračovala celková oprava fasády mateřské školy a  do za-
čátku školního roku byla dokončena. Stavba probíhala bez větších potíží, čemuž 
napomohl i stavební dozor pana místostarosty (tak jako tomu bylo i na ostatních 
stavbách). Děkuji všem, kteří se pohybovali v blízkosti a uvnitř stavby za jejich tr-
pělivost a opatrnost. 

Kromě velkých investičních akcí jsme během prázdnin pokračovali v  celkové 
údržbě obce a zvelebování veřejných prostranství. Byl dokončen přístřešek na auto-
busové zastávce Hostěnice – chaty, dále jsme osadili nové ploty k oběma pomníkům 
včetně nové výsadby u pomníku obětem 1.sv. války, byl umístěn radar na příjezdu do 
obce od Pozořic, opraven kabel NN mezi vrtanou studnou v Napajedlech a vodárnou 
u statku a započali jsme rekonstrukci budovy obecního úřadu.

Rekonstrukce budovy obecního úřadu s sebou nese ztížené podmínky pohybu 
v budově a jejím okolí, proto Vás prosíme o opatrnost při pohybu uvnitř či v jejím 
okolí. Provoz úřadu se snažíme nijak neomezovat, pokud k tomu někdy dojde, pak 
jen v nejnutnější možné míře. Velmi děkujeme sousedním majitelům nemovitostí 
za jejich spolupráci při samotné stavbě a zvýšenou toleranci.  

Blíží se konec volebního období. Ráda bych Vám poděkovala za podporu, které 
se mi od Vás dostává a za důvěru, kterou jste do našeho zastupitelstva vložili. Velmi 
si jí vážíme. Domnívám se, že se nám podařilo vytvořit dostatečně konstruktivní 
a věcné prostředí mezi zastupiteli, díky němuž bylo možné realizovat spoustu uži-
tečných věcí v Hostěnicích. 

Krásné babí léto Vám přeje
      Eva Karásková
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Rozhovor se starostkou obce, Mgr. Evou Karáskovou

1. Kolik knih jsi stihla přečíst za dobu, co jsi starostka?
Tak to je velmi dobrá otázka. Ráda čtu, ale kvůli starostování to hodně odbývám, tak-
že jsem mohla přečíst tak deset knih beletrie.

2. Potkala ses pracovně s nějakou známou osobností?
Potkala, pro mě nejpříjemnější setkání bylo s panem Stanislavem Juránkem (nyní ná-
městek hejtmana JMK).

3. Koukáš se ve volném čase na pohádky a kterou máš nejraději?
Na pohádky koukám někdy společně se svými dětmi, „Ledové království“ jsem napří-
klad viděla asi pětkrát. Nejraději mám ale Tři oříšky pro Popelku.

4. Máš radost z toho, co se ti povedlo za toto volební období?
Určitě. Ze všeho, co se povedlo mám radost, i když někdy jsou to úplné maličkosti.

5. Co tě nejvíc zklamalo?
Asi vzájemné nepochopení a netolerance některých lidí. 

6. Strojíš se ráda při slavnostních příležitostech?
Pokud moc nespěchám, tak ano.

Tentokrát se ptala Anetka Ungerová.

Čtyřleté volební období zastupitelstva obce se chýlí ke  konci. Vedení obce 
ve spolupráci s ostatními zastupiteli se přičinili k realizaci mnoha užitečných věcí. 
Samotná práce zastupitelů spočívala v naslouchání podnětů občanů, ve stanovení 
si priorit a jejich prosazování, řešení složitějších situací v daný okamžik, rozhodová-
ní a vzájemném přesvědčování se o správnosti řešení. 

Co se nám podařilo zrealizovat, i jak jsme větší investiční akce fi nancovali, Vám 
předkládáme níže.

1. Celková rekonstrukce mateřské školy včetně fasády a střechy a rozšíření 

její kapacity

Tato akce měla čtyři fáze: 
a) Rekonstrukce střechy a krovu – celková cena 2 016 907,- Kč vč. DPH, fi nanco-

váno z vlastních zdrojů a z dotace JMK ve výši 250 000,- Kč.
b) Rozšíření kapacity MŠ – celková cena 114 162,- Kč vč. DPH.
c) Renovace oken MŠ – celková cena 147 222,- Kč vč. DPH.
d) Oprava fasády MŠ – celková cena 1 380 102,- Kč vč. DPH, zafi nancováno díky 

fi nančnímu daru Českomoravského cementu, a.s. ve výši 700 000,- Kč, z dotace JMK 
ve výši 200 000,- Kč a dofi nancováno z vlastních zdrojů ve výši 480 102,- Kč.

Zhodnocení období 2010-2014Zhodnocení období 2010-2014
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2. Docílení opravy kaple sv. Anny

Po dlouhodobých a složitých jednáních s Lesy ČR došlo k opravě kaple sv. Anny 
na náklady Lesů ČR. Náklady na opravu kaple dosáhly výše necelých 600 000,- Kč. 
Obec zajistila projektovou dokumentaci, stavbu dozorovala a  fi nančně přispěla 
na novou střešní krytinu kaple ve výši    40 000,-Kč.

Tato stavba byla oceněna v soutěži Nejlépe opravená kulturní památka Jihomo-
ravského kraje v roce 2013: kategorie „Drobné stavby“.

3. Vybudování fungujícího občanského centra

Prostory Občanského centra byly rekonstruovány z  bývalých prostor M-klubu 
a části zázemí samoobsluhy. Rekonstrukce byla fi nancována ze Státního Zeměděl-
ského Intervenčního Fondu (Evropské dotace) ve výši 528 670,- Kč a dofi nancová-
na z vlastních zdrojů. Celková cena byla 750 994,- Kč vč. DPH. K překlenutí doby 
zaplacení poměrné části ze strany SZIFu si Obec vzala úvěr ve výši  471 330,-Kč, 
 který bude splacen k 31.10.2014. Součástí tohoto projektu bylo i nastavení podmí-
nek pro fungování v prostorech Občanského centra.

4. Posílení zdrojů pitné vody (vyvrtání další studny a její připojení na míst-

ní vodovod)

Průzkumné hydrogeologické vrty byly realizovány díky dotaci z  Operačního 
programu životního prostředí (Evropské dotace) v celkové výši 366 550,- Kč, z toho 
z dotace bude fi nancováno cca 350 000,- Kč.

Zprovoznění nového vrtu a jeho napojení na vodovod bude hrazeno z vlastních 
zdrojů (počítáme s tím v rozpočtu obce pro rok 2014), nicméně se snažíme jednat 
s JMK o částečném dofi nancování. 

Předpokládané náklady na realizaci jsou cca 1 000 000,-.

5. Rozšíření a posílení kanalizační sítě

V lokalitách Na Kopečku a Gandia (v blízkosti víceúčelového hřiště) byl vybudo-
ván kanalizační řad a v místě pod restaurací U Stupárků směrem k potoku byla po-
sílena kanalizace z důvodu opakovaného přehlcování kanalizačního řadu při vel-
kých deštích. Tato investiční akce byla v celkové výši 1 307 974,- Kč bez DPH, z toho 
jsme získali dotaci od JMK ve výši 609 871,50 Kč. 

6. Oprava vodovodu a výstavba chodníku Na Kopečku

S  výstavbou kanalizace souvisela i  oprava vodovodu v  této lokalitě, který ne-
byl dostatečně dimenzován, a  bylo rozumné a  správné ji provést v  době, kdy 
byly prováděny zemní práce pro již zmíněnou kanalizaci. Oprava vodovodu stála 
422 143,- Kč bez DPH.

Následně proběhla stavba rozšíření komunikace a chodníku, která logicky navá-
zala na již hotový vodovod a kanalizaci a jejíž celková částka byla 773 845,- Kč vč. 
DPH.  
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Na fi nancování opravy vodovodu a vybudování chodníku včetně rozšíření vo-
zovky a zároveň splacení závazku ve výši 1 150 000,- z předešlých let si Obec vzala 
úvěr ve výši 2 480 021,- Kč. 

7. Digitalizace územního plánu

Byl digitalizován územní plán obce Hostěnice. Tato územně-plánovací doku-
mentace byla pořízena procedurou ve stavebním zákoně nazvanou „Úprava územ-
ního plánu“ a následně byl závěrem vydán nový Územní plán Hostěnice. Pořízení 
územního plánu stálo obec 160 613,60 Kč, z toho byl částečně fi nancován z dotace 
JMK ve výši 69 184,- Kč.

8. Příprava projektu a stavebního povolení opravy zvoničky včetně úprav 

pro umístění sochy sv. Anny

9. Renovace objektu prodejny s úpravou vnějšího prostranství před obcho-

dem

10. Vytvoření podmínek pro dobré fungování místní samoobsluhy

11. Aktivní podpora místních spolků a sdružení

13. Doplnění veřejných prostranství o nové lavičky a odpadkové koše

Mobiliář byl částečně hrazen ze společného projektu Mikroregionu Roketnice.

14. Vybudování přístřešku na autobusové zastávce

Autobusová zastávka je umístěna v prakticky jediném možném místě vhod-
ném k realizaci z důvodu složitosti terénu u zastávky. Samotný přístřešek – 
65 000,- Kč, spodní stavba 68 000,- Kč. 

15. Kolaudace a oprava víceúčelového hřiště

Víceúčelové hřiště bylo zkolaudováno a oprava hřiště spočívala ve dvou fázích:
a) Výměna části mantinelů – celková cena 96 634,- Kč vč. DPH, částečně fi nanco-

váno z dotace JMK ve výši 39 896,- Kč.
b) Výměna povrchu hřiště – celková cena 384  690,- Kč vč. DPH, fi nancováno 

z dotace JMK ve výši 100 000,- Kč a zbytek z vlastních zdrojů.

16. Renovace dětského hřiště Na Pastviskách

Dětské hřiště Na Pastviskách bylo osazeno novými hracími prvky v celkové hod-
notě 126 480,- Kč vč. DPH. Povrch kolem prvků pomohli dobrovolníci z řad občanů 
rozhrnout.

17. Spuštění nových www stránek obce (www.hostenice.cz)



HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ  3/2014  5

18. Zahájení rekonstrukce obecního úřadu

Na budově byla zahájena rekonstrukce spočívající v zateplení fasád, stropu ha-
sičské zbrojnice a podlahy půdy včetně výměny hasičských vrat a osazení nových 
vstupních dveří a menších úprav v interiéru. Předpokládané výdaje na rekonstrukci 
jsou cca 1 300 000,- Kč vč. DPH

19. Oprava části kanalizačních šachet a vodovodních uzávěrů v hlavní sil-

nici

20. Úprava okolí pomníků v obci

Úprava okolí pomníku obětem 2. sv. války (oplocení a zídka za pomníkem) byla 
realizována za 51 000,- Kč, oplocení za pomníkem obětem 1. sv. války a nová par-
ková úprava kolem pomníku nás stála cca 80 000,- Kč.

21. Postupné rozšiřování služeb odpadového hospodářství

Rozšíření „sběrných hnízd“ v obci a zavedení sběru bioodpadu a stavební suti.

22. Osazení radaru na příjezdu do obce

Osazení radaru na příjezdu do obce od Pozořic bylo zrealizováno za celkovou 
cenu 62  000,- Kč.

23. Zavedení úspor v provozní oblasti (výhodné úvěry, změna dodavatelů 

energií)

Na počátku čtyřletého funkčního období tohoto vedení obce a zastupitelstva 
vůbec měla Obec nesplacené úvěry v  úhrnné výši 1  816  404,- Kč. Ke  konci mě-
síce srpna 2014  činí celkový součet úvěrů částku 2 288 425,-Kč. I když se jedná 
o mírný nárůst celkového součtu úvěrů, dokázali jsme splatit dlouhodobý závazek 
z let minulých a postupně realizovat výše uvedené investiční akce. Obec Hostěnice 
rozhodně není neúměrně zadlužená, existující úvěry je průběžně schopna splácet 
a  navíc při hledání částečného fi nancování některých investičních akcí dokázala 
využít aktuálních výhodných úrokových sazeb při zřizování úvěrů. Situace na ban-
kovním trhu totiž nabízí historicky nejvýhodnější úvěry a bylo by nesprávné toho 
nevyužít. 

I tyto znalosti nám umožnily realizovat nemálo potřebných záležitostí. K tomu 
bylo třeba vždy najít společný pohled, názor. Samozřejmě byly i okamžiky, kdy za-
stupitelstvo nebylo za jedno, ale na podstatných věcech jsme se dokázali posléze 
shodnout a většinu z nich také realizovat.

Za vedení obce Hostěnice i za celé zastupitelstvo, 
Eva Karásková, starostka
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Informace obecního úřaduInformace obecního úřadu

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice číslo 

4/2014 konaného dne 24. 6. 2014

Přijatá usnesení:

usnesení číslo 36/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu číslo 4/2014 paní Ivanu Kaz-
dovou a pana Ing. Bořivoje Srbu, zapisovatelku zápisu paní Růženu  Debnárovou.

usnesení číslo 37/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program zasedání  
Program ZO:
 1.  Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení progra-

mu)
 2. Kontrola úkolů
  14/3/2014 Žádost o dotaci na Ministerstvo vnitra ČR na technické zhodnoce-

ní CAS 32-T 815 pro JSDH obce Hostěnice
 3. Rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 5/2014
 4.  Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na akci „Oprava fasády Mateř-

ské školy v Hostěnicích“
 5.  Smlouva o  poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 

na  akci „Projekt hydrogeologických prací – Vyhledání a  průzkum zdrojů 
podzemních vod pro obec Hostěnice“

 6. Vydání Územního plánu Hostěnice 
 7.  Žádost o změnu podmínek nájemní smlouvy na pozemek  p. č. 274/25 v k. ú. 

Hostěnice, který je pronajímán za účelem provozování rychlého občerstve-
ní pro veřejnou potřebu  

 8. Žádost SDH Hostěnice o příspěvek na párové hody konané dne 23. 8. 2014 
 9. Informace občanům
10. Různé
usnesení číslo 38/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 5/2014, 
rozpočet bude na straně příjmů a výdajů navýšen o částku 35 700,- Kč (příloha č.3 
zápisu číslo 4/2014).

usnesení číslo 39/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o  poskytnutí dotace z  rozpočtu JMK 
na akci „Oprava fasády Mateřské školy v Hostěnicích“ ve výši 200 000,- Kč, podpi-
sem smlouvy pověřuje starostku obce Mgr. Evu Karáskovou.

usnesení číslo 40/2014

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje Smlouvu o  poskytnutí podpory ze 
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Státního fondu životního prostředí ČR na  akci „Projekt hydrogeologických pra-
cí – Vyhledání a  průzkum zdrojů podzemních vod pro obec Hostěnice“ ve  výši 
22 845,35 Kč, podpisem smlouvy pověřuje starostku obce Mgr. Evu Karáskovou.

usnesení číslo 41/2014

Zastupitelstvo obce Hostěnice, příslušné podle § 6 odst. 5, písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (staveb-
ní zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky číslo 500/2006 Sb., o územ-
ně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, vydává „Územní plán Hostěnice“. 

usnesení číslo 42/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění oznámení o  záměru obce Hostěnice 
pronajmout část obecního  pozemku  p.č. 274/25 v k.ú. Hostěnice  podle zákona 
č. 128/2000 Sb., v platném znění, § 39, odst.1), za účelem  provozování rychlého 
občerstvení pro veřejnou potřebu.        

usnesení číslo 43/2014

Zastupitelstvo obce  schvaluje příspěvek SDH Hostěnice  ve  výši 20  000,- Kč 
na zaplacení dechové hudby při pořádání párových hodů dne 23.8.2014.   

Výpis usnesení ze  zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice číslo 

5/2014 konaného dne 9. 9. 2014  

Přijatá usnesení:

usnesení číslo 43/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu číslo 5/2014 paní Ivanu Kaz-
dovou a pana Ing. Václava Čapku, zapisovatelku zápisu paní Růženu Debnárovou.

usnesení číslo 44/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu programu zasedání číslo 5/2014, nově 
bude zařazen bod  pod číslem 15. „Směrnice obce Hostěnice o cestovních náhra-
dách a vysílání na pracovní cesty“, dále dojde k přečíslování bodů v programu, bod 
číslo 16. Informace občanům a bod číslo 17. Různé.  

Program ZO:
 1.  Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení progra-

mu)
 2. Zhodnocení práce Zastupitelstva obce za volební období 2010-2014
 3.  Kontrola úkolů
 6/4/2014 Vydání Územního plánu Hostěnice 
  9/4/2014  Žádost o  změnu podmínek nájemní smlouvy na  pozemek 
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p. č. 274/25 v k. ú. Hostěnice, který je pronajímán  za účelem provozování 
rychlého občerstvení pro veřejnou potřebu  

 4. Rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo  6/2014
 5. Rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo  7/2014
 6. Rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo  8/2014 
 7. Schválení zápisů kontrolního a fi nančního výboru za rok 2014
 8.  Žádost občanů obce Hostěnice – vydání obecně závazné vyhlášky, která by 

zakazovala pálení bioodpadu
 9.  Veřejná zakázka malého rozsahu – „Vodní zdroj HO-1-13 a prodloužení vo-

dovodní sítě v obci Hostěnice“
10.  Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce budovy OÚ – zlepšení tech-

nických vlastností obvodových konstrukcí“
11.  Žádost pana Patrika Goldy o  pronájem obecního pozemku p.č. 274/531 

v k.ú. Hostěnice     
12. Směna pozemků – žádost pan Ján Matiašovic
13.  Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcné břemeno na posílení  

kanalizačního  řadu v obci Hostěnice, pozemek p.č. 127/14  k.ú. Hostěnice)
14.  Dopravní značení – lokalita Zbihov
  (Návrh umístění dopravní značky „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel” 

s dodatkovou tabulkou „Mimo dopravní obsluhy” při vjezdu do místní části 
Zbihov k rybníkům.)

15.  Směrnice obce Hostěnice o cestovních náhradách a vysílání na pracovní cesty
16. Informace občanů 
17. Různé
usnesení číslo 45/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje tyto podmínky nájemní smlouvy s panem Petrem 
Pavlíčkem a panem Petrem Holubem na část pozemku p.č. 274/25 v k.ú. Hostěnice 
za účelem provozování rychlého občerstvení: doba neurčitá s výpovědní lhůtou 
3 měsíce, nájemné ve  výši 100,- Kč za  rok, povinnost dodržování nočního klidu, 
maximální povolená provozní doba neděle až čtvrtek do 22 hodin, pátek až sobota 
do 23.30 hodin.

usnesení číslo 46/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 6/2014, 
rozpočet bude na straně příjmů a výdajů navýšen o částku 2400,- Kč (příloha č.3 
zápisu číslo 5/2014).

usnesení číslo 47/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 7/2014, 
rozpočet bude na straně příjmů a výdajů navýšen o částku 1500,- Kč (příloha č.4 
zápisu číslo 5/2014).
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usnesení číslo 48/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 8/2014, 
rozpočet bude na straně příjmů a výdajů navýšen o částku 201 600,- Kč (příloha č.5 
zápisu číslo 5/2014).  

usnesení číslo 49/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje zápisy kontrolního výboru ze dne 15. 4. 2014 
a 3. 7. 2014, dále  schvaluje zápis  fi nančního výboru ze dne 7. 5. 2014.

usnesení číslo 51/2014

Zastupitelstvo obce bere na  vědomí zhotovitele akce „Vodní zdroj HO-1-13 
a  prodloužení vodovodní sítě v  obci Hostěnice“ fi rmu ENVIRO-EKOANALYTIKA, 
s.r.o. z Velkého Meziříčí, IČ: 49 44 66 90.                                                                                                                              

usnesení číslo 52/2014

Zastupitelstvo obce bere na  vědomí zhotovitele akce „Rekonstrukce budovy 
Obecního        úřadu – zlepšení technických vlastností obvodových konstrukcí“ 
fi rmu W.A.K. s.r.o. z Brna,          IČ:18 56 58 32.

usnesení číslo 53/2014  

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru o  pronájmu pozemku p.č. 
274/531 v k.ú. Hostěnice o výměře 804 m2 při zachování trvalého travního poros-
tu. V  podmínkách nájemní smlouvy bude uvedeno, že nájem nezakládá nárok 
na předkupní právo.      

usnesení číslo 54/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemku p.č. 110/46 o výměře 46 m2 (vy-
členěného z pozemku  p.č. 110/8) ve vlastnictví pana MVDr. Jána Matiašovice za po-
zemek p.č. 110/47 o výměře 5 m2  (vyčleněného z pozemku p.č. 110/1) ve vlastnictví 
obce Hostěnice, vše v k.ú. Hostěnice, dle geometrického plánu č. 792-8/2014, vyho-
toveného panem Jindřichem Šedým. Podpisem smlouvy pověřuje starostku obce 
Mgr. Evu Karáskovou.

usnesení číslo 55/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění s panem Pavlem 
Křížem a paní Eliškou Křížovou, bytem Hostěnice č.p. 76, na pozemek p.č. 127/14 
v k.ú. Hostěnice v rozsahu ochranného pásma kanalizačního řadu za jednorázovou 
úhradu ve výši 7 300,- Kč včetně DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku obce 
Mgr. Evu Karáskovou.

usnesení číslo 56/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje „Směrnici obce Hostěnice o  cestovních náhra-
dách a vysílání na pracovní cesty“.
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Nepřijatá usnesení:

usnesení číslo 50/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování obecně závazné vyhlášky obce Hos-
těnice, která bude zakazovat pálení bioodpadu v intravilánu obce Hostěnice.   

Oprava fasády Mateřské školy v Hostěnicích

Od konce května do konce srpna tohoto roku proběhla dlouho a toužebně oče-
kávaná oprava fasády budovy naší mateřské školy.

Stavba, postavená před více než 100 lety jako škola, prošla již před třemi roky 
generální opravou střechy, přesto však až do nynějška trpěla zničenou fasádou.

Protože si však paní starostka a celé zastupitelstvo vytkli opravu historicky nej-
významnější stavby uvnitř naší obce jako zásadní cíl pro tento rok, došlo počátkem 
léta i na tuto stavební akci.

Celá fasáda byla zbavena nesoudržných částí, přičemž ty z původních štukových 
výzdob, které se zachovaly v slušném stavu, byly ponechány.

Opraveny byly bosáže (kvádrová výzdoba nároží stavby), veškeré „tažené štuko-
vé prvky“ (vodorovné římsy, svislá ostění okenních otvorů), klenáky a rovné plochy 
fasád byly opatřeny zcela novou omítkou.

Současně přitom byla podezdívka (sokl stavby) zbavena druhotné omítky imitu-
jící kamennou vyzdívku a obnažena původní a pro Hostěnice tolik typická vyzdív-
ka z místního vápence.

V zadní části stavby byl původní sokl proveden z plných cihel, které nejsou odol-
né vlhkosti, a proto zde byla soklová část stavby opatřena difúzní fólií, nad kterou 
je nanesena omítka. Dále pak byly vyměněny zadní vstupní dveře a provedeny ně-
které další drobné úpravy.

V těchto dnech jsou již stavební práce ukončeny a školka je po několika deseti-
letích znovu a zaslouženě zase chloubou naší obce. (Fotografi e dokumentující stav 
budovy před a po opravě jsou na přebalu.)

 Bořivoj Srba, 
místostarosta

O  ukládání bioodpadu projevili občané 
Hostěnic velký zájem, za což jim děkujeme. 
Z  tohoto důvodu budeme ve  sběru biood-
padu pokračovat až do 9. listopadu 2014 
a  v  případě potřeby zajistíme další termín, 
o  kterém Vás budeme informovat. Nově 
jsme zařadili do termínů svozu také páteční 

odpoledne.
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Termíny sběru září–listopad

Datum a den Čas Druh odpadu

pátek 26. září 14.00 – 18.00 hodin bioodpad

sobota 27. září 9.00 – 13.00 hodin bioodpad

sobota 11. října 8.00 – 12.00 hodin bioodpad

neděle 12. října 8.00 – 12.00 hodin bioodpad

pátek 24. října 14.00 – 18.00 hodin bioodpad

sobota 25. října 8.00 – 12.00 hodin bioodpad

sobota 8. listopadu 8.00 – 12.00 hodin bioodpad, stavební suť

neděle 9. listopadu 8.00 – 12.00 hodin bioodpad, stavební suť
2 stavební kolečka suti zdarma

Růžena Debnárová, za Obecní úřad        

Pálení bioodpadu na zahradách

Při práci na zahradách vzniká biologický odpad (tráva, větve, listí, apod.). Někdy 
dochází k  jeho pálení, což je spojeno se zvýšeným rizikem vzniku požárů, a také 
s možností obtěžování sousedů.

Neexistuje žádný právní předpis, který by povoloval pálení biologického odpa-
du na zahradách, neexistuje ani právní předpis, který by tuto činnost výslovně za-
kazoval. Pálení odpadu obecně upravuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v plat-
ném znění, stejně tak jako zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

Vyjdeme-li z toho, že tato činnost k venkovu tradičně patří, je při ní nutné dodr-
žovat určitá pravidla a omezení:
• pálení musí být prováděno za dozoru osoby starší 18 let
• na místě pálení musí být k dispozici vhodný hasební prostředek
•  místo spalování je nutné volit v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých ma-

teriálů
•  je možné pálit pouze suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami
•  pálení není vhodné provádět při nepříznivých povětrnostních podmínkách, ze-

jména při silném větru, mimořádném suchu a velkém vedru
•  při spalování biologického odpadu na zahradách je nutné věnovat pozornost 

směru kouře, aby po celou dobu pálení neobtěžoval sousedy
• po skončení pálení musí být oheň řádně uhašen
•  při pálení většího množství bioodpadu je doporučováno pálení nahlásit na Ha-

sičský záchranný sbor JMK: http://www.fi rebrno.cz/paleni-klesti
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JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO:

• provádět plošné vypalování porostů na zahradách i ve volné přírodě
•  spalovat nalakované a naimpregnované dřevo a dřevotřísky obsahující pryskyři-

ce (např. starý nábytek)
•  spalovat materiály nebiologického charakteru (plasty, PET láhve, polystyren, 

pneumatiky, hadry, oleje, barvy, apod.) 
•  poslední dva body se týkají i pálení v kotlích a kamnech na tuhá paliva; v nich je 

možné spalovat pouze palivo, pro které bylo topné zařízení konstruováno

DOPORUČENÍ:

Snažme se biologický odpad ze zahrad využít ekologicky a kompostovat ho 
na svých zahradách. Do kompostu patří shrabaná tráva a listí, nastříhané či naseka-
né drobné proutí, naštěpkované silnější větve, bio-odpadky z kuchyně.

Pokud nejsme schopni vše kompostovat na svých zahradách, využívejme sběru 
bioodpadu, který Obec pravidelně provádí v areálu ČOV.

DĚKUJEME, ŽE SPOLEČNĚ S NÁMI DBÁTE NA ZDRAVÉ OVZDUŠÍ A SPOKO-

JENÉ BYDLENÍ NA VENKOVĚ.

Eva Karásková

Změna termínu odečtu vodoměrů

V letošním roce dochází ke změně termínu odečtu vodoměrů! Odečet vodomě-

rů proběhne ve dnech 13. a 14. listopadu 2014 pracovníkem obecního úřadu. 
Přesné informace o fyzických odečtech budou s dostatečným předstihem oznáme-
ny rozhozem do schránek a na www.hostenice.cz.

Stočné 2014

Upozorňujeme občany, že 30.9.2014 končí splatnost stočného za rok 2014. Jeho 
výše je stanovena na 1000,- Kč za osobu a rok. Povinnost platit stočné mají i osoby, 
které v obci nemají trvalý pobyt, ale dlouhodobě zde bydlí. Platbu lze provést v ho-
tovosti v kanceláři obecního úřadu nebo převodem na účet č. 1347844389/0800, 
VS 2321 + č.p. domu. 

Žádáme majitele rodinných domů, aby zabezpečili vodovodní šachty před pří-
chodem zimy tak, abychom předešli zamrznutí vodoměrů a následným poruchám 
na vodovodním řadu.

Děkujeme 
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Volby

Společné volby do Zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu České re-

publiky se budou konat ve dnech 10. a 11. října 2014

Hlasovací lístky pro společné volby budou voličům dodány v jedné doručovací 
obálce.

Sídlo volebního okrsku:

Obecní úřad Hostěnice
prostory knihovny
Hostěnice č.p. 57
664 04 Mokrá  

10. října 2014 hlasování v době od 14.00 do 22.00 hodin

11. října 2014 hlasování v době od 8.00 do 14.00 hodin

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

O tento způsob hlasování může volič požádat v kanceláři Obecního úřadu Hos-
těnice nebo na tel. č. 544 250 763. 

Volby do Zastupitelstev obcí - způsob hlasování a úprava hlasovacích lístků 

1.  Označit ve čtverečku křížkem pouze jednu volební stranu, tím je dán hlas 
kandidátům této volební  strany v pořadí dle hlasovacího lístku (v Hostěnicích 
7 hlasů)

2.  Označit v rámečku před jménem křížkem kandidáta, pro kterého hlasujete 
(v Hostěnicích maximálně 7 hlasů)    

3.  Oba způsoby popsané v bodě 1-2 lze kombinovat, a to tak, že lze označit 
křížkem jednu volební stranu a  dále v  rámečku před jménem kandidáta 
označit křížkem kandidáta jiné volební strany. V tomto případě je dán hlas 
jednotlivým kandidátům a z označené volební strany je dán hlas pouze to-
lika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů Zastupitelstva obce. 
V obci Hostěnice se bude volit 7 členů Zastupitelstva obce. 

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky - způsob hlasování a úpra-

va hlasovacích lístků

Volič vkládá do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Hlasovací lístek se nijak 
neupravuje. 

Růžena Debnárová
za OÚ Hostěnice
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Představení kandidujících subjektů v komunálních volbách 2014

PROGRAM KANDIDÁTŮ KDU–ČSL PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

INVESTIČNÍ  AKCE

•   Dokončení opravy povrchů místních komunikací
•   Řešení jednotlivých již podaných žádostí o změnu územního plánu. Podpora 

výstavby pouze v zastavěném území obce.
•   Obnovení vozového parku SDH Hostěnice v zájmu zachování a bezpečnosti 

výjezdové jednotky SDH.
•   Rekonstrukce nejstaršího vodního zdroje Napajedla a výměna vodovodního 

potrubí k domu č.10 v lokalitě v Kopečku.
•   Řešení náměstí včetně bezpečného pohybu chodců po obci a řešení parko-

vacích míst v obci.
•   Pokračování v budování sportovního areálu Pastviska.

ORGANIZAČNÍ  AKCE

•   Snižování zadluženosti obce.
•   Zachovat  provozování vodovodu a kanalizace obcí a tím udržet cenu vodné-

ho a stočného na úrovni nákladů.
•   Podporovat práci s mládeží, včetně podpory společenských a sportovních 

akcí v obci.
•   Zachování prodeje potravin v obci.
•   Řešení dopravní obslužnosti obce.
Zastupitelé jsou přímými zástupci občanů ve veřejných záležitostech

a budou se starat o prosazování jejich zájmů.

Dovolujeme si tvrdit, že Hostěnice se za období, kdy v obecním zastupitelstvu  

byli zastupitelé z KDU – ČSL, změnily k lepšímu.

KANDIDÁTI  KDU – ČSL  PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA  

OBCE  HOSTĚNICE

1. Čapka Václav  Ing. 49 let  osoba samostatně výdělečně činná – země-
dělec

2. Mikulášek Jan 54 let automechanik
3. Kousalíková  Hana 39 let  poštovní úřednice
4. Šotnar Martin Ing. 25 let odborný asistent na vysoké škole
5. Kazdová Ivana 51 let knihovnice
6. Takáč David 39 let strojník výroby
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„ H O S T Ě N I C E  2 0 1 4 “

ZÁLE ŽÍ NÁM NA MÍSTĚ, KDE ŽIJEME

1.  Eva Karásková, starostka obce
2. Bořivoj Srba, architekt, místostarosta obce
3.  Bedřich Horný, ekonom
4. Viktor Unger, statik
5.  Renata Konvalinková, dětská sestra
6. Oldřich Auda, matematik
7. Martin Sedlák, hudebník
8. Hana Polanská, účetní
9. Peter Püšpöky, analytik

Náš volební program: 

D L O U H O D O B Ý  P L Á N  R O Z V O J E  O B C E

1. Venkovský ráz obce považujeme za důležitý a chceme ho tak i zachovat.
2. Oprava místních silnic a cest je pro nás investiční prioritou. 
3. Nechceme měnit vnější hranice zástavby obce.
4. Navrhneme alternativy dobudování sportovního areálu na Pastviskách.
5. Dále zvelebíme okolí mateřské školky.

Ž I V O T  V   O B C I

1.  Rozmanitost spolkových a neformálních aktivit v Hostěnicích nás utvrzuje 
v přesvědčení, že jsme obcí aktivních občanů s chutí připravit něco pro dru-
hé. Podpora obecního života je pro nás důležitá.

2.  Budeme nadále prohlubovat spolupráci s  ostatními obcemi mikroregionu 
na společných projektech.

3. Podporujeme započatou organizaci odpadového hospodářství v obci. 
4.  Budeme hledat možnosti zajištění drobné výpomoci potřebným spoluobča-

nům.

E K O N O M I K A

1. Nadále budeme usilovat o odpovědné hospodaření obce.
2. Využijeme nabytých zkušeností s čerpáním peněz z dotačních programů.
3.  Budeme účelně vynakládat prostředky pro zajišťování služeb občanům, ne-

chceme jen hledat úspory.
4.  Pro cíle v našem programu budeme hledat odpovídající zdroje nutné k je-

jich realizaci. 

R Á D I  B Y C H O M  V   Z A P O Č A T É  P R Á C I  P O K R A Č O V A L I
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Narozené děti březen-červenec

Hynek Siksta
Klára Vojáčková

Úmrtí

srpen
František Vobůrka 

září
Stanislav Kočařík

Srdečné blahopřání k významnému 

životnímu jubileu:

říjen
Milada Glozarová

listopad
Josef Šedý
Ludmila Chromá
Bohuslava Smílková

prosinec
Hubert Hanika

Růžena Debnárová,
za ohlašovnu OÚ  

Zprávičky z naší školičky

Prázdniny utekly jako voda a už tu máme začátek nového školního roku. Není 
snad nikoho v Hostěnicích, kdo by si nevšiml, že budova mateřské školy dostala 
krásnou novou fasádu. Ale to není vše, co se o prázdninách dělo ve školce, je vyma-
lováno a natřeny všechny dveře a zárubně, máme nové ozdobné sítě na chodbách 
místo nástěnek, opravenou prolézací loď na zahradě, zkrátka školička jako nová. 

Po prázdninách kluci, holky
spěchejte do naší školky.
Školička jak kytička,
je z ní slyšet písnička.
Zpívá dětem pro radost,
pro všechny má hraček dost. 

… To je básnička, kterou se děti učí na začátku roku, a my jsme rádi, že ta naše 
školička už je opravdu jako kytička. Děkuji touto cestou všem, kteří se na pracích 
ve školce podíleli, protože to byl čas pro všechny zúčastněné hektický a náročný.

Protože nám odešlo hodně dětí do školy, máme letos 14 nových dětí, kterým 
přeji, ať se jim ve školce líbí.

Začátek roku jsme si užili s představením divadla Úsměv O pejskovi a kočičce 
jak pekli dort a myli podlahu, čeká nás spousta zábavy a akcí pravidelných jako je 

ŠkolstvíŠkolství

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika
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plavání v Plavecké škole Vyškov pro nejstarší děti, středeční výlety do přírody, ale 
i nepravidelných – divadla a další.

S přáním pěkných podzimních dní,
Dana Kousalová, ředitelka MŠ.

Hasindy v létě

Hasiči jedou kolem hořícího domu a lidé na ně volají a křičí o pomoc... Hasiči odpo-
vídají – „ My teď nemůžeme, máme cvičení!“  

I Hasindy měly přes léto spousty cvičení, tréninků a závodů. V naší první letní zá-
vodní sezóně jsme se zúčastnily soutěží v Sivicích (1. kolo okrskové soutěže, 2. mís-
to), v Přísnoticích (2. kolo okrskové soutěže, 3. a 4. místo), Memoriálu v Moutnici 
(4. a 5. místo), noční soutěže v Mokré-Horákov (se zatím rekordním časem 28 s.), 
ve Tvarožné a noční soutěže v Čučicích (2. místo). Na této soutěži jsme byly i ve smí-
šeném družstvu s muži a bylo z toho krásné 3. místo. 

Trénujeme s  našimi přáteli, bratry hasiči z  Tvarožné, kteří jsou velmi zkušení 
a mají odježděno nesčetné množství soutěží v každé sezóně. Běhají „Vyškovskou 
ligu“.  Hodně nám v začátcích pomohli a poradili, co a jak ještě zlepšovat. Naši bratři 
hasiči z Hostěnic nám nakoupili nové savice, hadice a rozdělovač a moc jim za to 
děkujeme, protože hned je to jiná práce. Všechno využívají i malí hasiči na soutě-
žích dětí. A když se takhle sejdeme na soutěži dvě naše družstva žen, naši trené-

Ze života organizacíZe života organizací
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ři, řidiči, naše děti a naši manželé… je tam více Hostěňáků než místních obyvatel 
a hlavně je tam pořádně veselo. 

O prázdninách soutěže nejsou, ale ani tak jsem nezahálely. Zúčastnily jsme se 
soutěže ve vaření kotlíkového guláše Na Pastviskách, a když nás tam viděl bratr 
hasič z Tvarožné, nechápal, jak jsme všestranné. A to teprve kdyby nás viděl, jak 
jsme na párových hodech smažily lívance. Hlavní náš zadělávač těsta - Laďa Hodaň 
nestačil míchat, jak byly výborné. 

V září nás čeká ještě jedna denní soutěž v Mokré-Horákov a poslední noční sou-
těž v Šaraticích. Tím budeme mít letos první soutěžní rok za sebou a budeme se 
připravovat na další.

Na závěr bych chtěla moc a moc poděkovat našim hasičům za koupení nového 
vybavení, starostovi Pepovi Zítkovi za  velkou podporu, našim nejhodnějším tre-
nérům Tomáši Šedému a Romanovi „Bobkovi“ Mlejnkovi, Laďovi Hodaňovi za ne-
zbytnou řidičskou část a psychickou podporu. Peťovi Holubovi a Palovi Tirpákovi 
za jejich pomoc na hasičských soutěžích. Jsme si vědomy toho, že ať bychom byly 
rychlé a šikovné sebevíc, bez těchto chlapů bychom to nikdy zvládnout nemohly.

Takže držte nám palce a my se Vám zase příští rok jako Hasindy předvedeme! 
Za Hasindy Katka Trávníčková

Párové hody 2014

Letošní párové hody se uskutečnily v sobotu 23. srpna. Celkem se sešlo devět 
párů a dva sklepníci. Na nácvik zpěvu, tance, hlavního nástupu a ,,juchání” jsme se 
začali scházet již od začátku dubna, a to dvakrát týdně. Po dovezení hodového vína 
z Kobylí, jsme takříkajíc ,,začli stříhat metr”,  hlavní den byl skoro za dveřmi. Bylo po-
třeba ozdobit a roznést májky před dům každé stárky, uvázat mašličky na rozma-
rýny, dopéct cukroví, dovézt kroje a dokončit poslední přípravy. V pátek ráno, den 
před hodovým dnem, vyjeli všichni stárci i zkušení rodáci pro máju. Po jejím dove-
zení k obecnímu úřadu, se musela ořezat, očistit a děvčaty nazdobit. Poté následo-
valo vztyčení máje a také přichystání prostorů na večerní zábavu pomocí hasičů. 
Když bylo vše hotovo, musela se ještě mája ohlídat až do ranních sobotních hodin. 
Hodový den jsme zahájili ve 14:00 hodin slavnostním nástupem a předáním práva 
z  rukou pana místostarosty na návsi před obecním úřadem. Po zahájení našeho 
dne jsme se vydali průvodem po vesnici za doprovodu dechové kapely Voděnky 
z Kozlan. Jako každý rok proběhly zastávky u všech stárek, kde na nás čekalo boha-
té občerstvení, a poté následovala sóla stárků a tanec s rodiči. Počasí nám celý den 
přálo, ale jen co jsme zakončili průvod tancem u máje a všichni stárci se rozutekli 
na večeři, začalo pršet. Účast na večerní zábavě byla i přes vytrvalý déšť velká. Celé 
hody vyvrcholily půlnočním překvapením, které sklidilo velký potlesk. Následovalo 
tradiční vynášení stárků. Zpívalo se, tancovalo a veselilo až do ranních hodin.



HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ  3/2014  19

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem stárkům, sklepníkům, jejich rodinám, 
hasičům, obecnímu úřadu a v neposlední řadě všem, kteří nám jakkoliv pomohli 
letošní hody uskutečnit.  

                                                                                         Sabina Klimešová
                                                                       Julie Pospíchalová

                                                                              Jan Mikulášek                                                                           

Hostěnické Boubelky

V krásném letním období je čas dovolených a výletů, tak i činnost souboru Hos-
těnické Boubelky prožívá pohodové období. Kromě výletů byla nejvýraznější akce 
zpívání svaté Anně.

V Hostěnicích je kaple v přírodě a je zasvěcena svaté Anně. Tradičně, již po mno-
há desetiletí, první neděli po 26. 7. – svátku Anny, probíhá u kaple mše. Sejdou se 
zde lidé nejen z Hostěnic, ale i širokého okolí a návštěvníci z chat, z Brna, atd. Letos 
mši vedl pan farář P. Pavel Lacina z Pozořic. Hostěnické Boubelky, opět v krojích, 
zpívaly v průběhu mše písně svaté Anně. Po mši jsme roznesly všem zúčastněným 
koláčky, které napekly místní ženy. Na závěr s námi pobesedoval pan farář, který se 
zajímal o naši činnost a na jeho přání jsme mu zazpívaly i lidové písně. Odměnou 
nám pak byl zmrzlinový pohár v hostinci U Stupárků. Akce byla tradičně velmi milá, 
takové pohlazení po duši. Je na ní zřejmé, že záběr našeho souboru je velký. Od 
rozverných taškařic na ostatcích, přes country až po zpěvy na mši. A vždy s elánem 
a chutí.
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Co mě ale zaráží je to, že účast „Hostěňáků“ na této akci upadá a že návštěvníků 
zvenčí přibývá. Proč si nevážíme vlastních tradic, které nám jiní závidí a rádi přije-
dou i z větší dálky? Vždyť zastavit se v uspěchaném světě je tolik potřebné, a pokud 
nejsme věřící, na mši se dá „jen“ dívat a přemýšlet si sám o svém životě. A procház-
ka ke kapli je velmi příjemná za každého počasí. 

A  protože Boubelky nic nenechají náhodě, začaly se již v  srpnu připravovat 
na  další sezonu. Sešly se u  nás na  terase, poslechly vybrané písně a  podívaly se 
na různé tance a už se rýsuje vystoupení na další akce. Začaly se opět pravidelně 
scházet a podoba nového vystoupení je téměř hotová. Začínáme se těšit na miku-
lášskou zábavu, kde bude premiéra.

 Za Hostěnické Boubelky Mirka Šotnarová

Nejlepší guláš uvařil děda s dvěma vnuky

V sobotu 19. července se na kamenité louce u sportovního hřiště Na Pas-

tviskách uskutečnil nultý ročník soutěže o nejlepší kotlíkový guláš. Pod za-

hradními stany nakonec oblíbenou pochoutku vařilo čtrnáct týmů. Kuchtíci 

měli za úkol uvařit guláš ze syrových surovin, takže se krájely kilogramy cibu-

le a šrůtky masa různých druhů. 

Devítičlenná porota obcházela jednotlivá družstva, která vařila buď na  ote-
vřeném ohni, nebo na  kotlinách. Porotci postupně v  horkém letním odpoledni 
ochutnávali guláše, uvařené z  hovězího, vepřového, jehněčího i  pštrosího masa 
a nechyběl ani klasický bramborový buřtguláš! Hodnotil se i styl, oblečení kucha-
řů a výzdoba stánku. Vítězství si nakonec odnesl Pepa Mlejnek s vnuky Honzíkem 
a Patrikem a na druhém místě skončili čerti. Favorizované Hostěnické Hasindy pro-
padly a skončily poslední. 



HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ  3/2014  21

Dlužno dodat, že se po guláších notně zapíjených pivem jen zaprášilo, některé 
měly životnost necelých deset minut, než skončily v žaludcích zvědavého obecen-
stva. Atmosféru vydařené akce zachycují snímky.

Text a foto: pon

4. ročník nohejbalového turnaje Na Pastviskách
 
Pod záštitou patrona Radka Jelínka proběhl poslední červencovou sobotu 

4. ročník amatérského nohejbalového turnaje trojic Na Pastviskách. 
Již tradičně se do turnaje přihlásil lichý počet družstev a bylo tedy jasné, že se do 

vyřazovacích bojů jeden tým nedostane. Tomu odpovídalo nasazení, obětavost a boje 
o každý míč v pětičlenné skupině. Černého Petra nakonec získala jediná trojice dívek 
v turnaji. Vzhledem k této skutečnosti byla děvčata ihned po vyřazení ze základní sku-
piny vyhlášena nejlepším ženským družstvem, za což sklidila neutichající potlesk. 

Pavoukem nejdál a do fi nále tak postoupilo překvapení turnaje, družstvo ve slo-
žení V. Borek, D. Komzák a V. Telenský. Druhým fi nalistou se stali obhájci loňského 
vítězství S. Kousalík, L. Polák, F. Gale. V posledním utkání tato trojice zužitkovala 
zkušenosti z rok starého triumfu a i přes snahu soupeřů obhájila titul. Spolu s krás-
ným putovním pohárem si vítězné mužstvo odneslo i sud piva. 

Děkujeme všem hráčům a  hráčkám, nemalému počtu diváků i  sponzorům 
za hodnotné ceny. Sportu zdar a hostěnickému nohejbalu zvlášť.

 JaS
 

Nový skautský rok v Hostěnicích

Je tu znovu září a  s  novým školním rokem začíná také nový rok pro skauty 
a skautky. Opět nás čekají každý týden schůzky a jednou až dvakrát do měsíce růz-
né výlety a výpravy. Pestrý program, nové zážitky, dobrodružství, přátelství a výzvy, 
na to vše se můžeme těšit.

Do  další pětiletky ovšem náš oddíl vstupuje v trochu pozměněném složení. Bě-
hem tábora se z našich nejstarších skautů Ondry a Míši stali rádci a přišla nám s ve-
dením pomoci ještě Stázka z Brna. Také Bris předal po pěti letech vedení oddílu 
Aničce. A to stále není z našich změn všechno. Na zahajovací schůzce jsme mezi 
sebe přivítali spoustu nováčků. Doufáme, že se jim u nás bude líbit.

A jak jsme se měli na táboře? Letos jsme opět začátek prázdnin strávili stejně jako 
minulé roky na tábořišti v Bohdalově na Vysočině. Počasí se poměrně vydařilo a tak 
jsme si mohli užívat báječnou táborovou atmosféru. Děti se učily samostatnosti a no-
vým dovednostem. Holky se dostaly do Narnie a pomáhaly Aslanovi a obyvatelům 
této krásné země v boji proti ledové královně. Kluci, ti si naopak vyzkoušeli pirátský 
život na vlnách a zjistili, že ne každý to myslí zle, i když to tak na první pohled vypadá.

Anna Brzobohatá
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Tydýt 2014

Výlet místních motorkářů v  po-
sledním srpnovém víkendu je zachy-
cen na fotografi ích.

Nová lavička u kříže

V  neděli 7.  9. jsme se se-
tkali při společné práci na  do-
vybavení prostranství u  kříže 
na  “Brázďáku”. Kříž jsme vzty-
čili u  příležitosti oslav 100 let 
založení sboru dobrovolných 
hasičů v roce 2006. Je také při-
pomínkou všech bratrů a  ses-
ter, kteří kdy byli členy sboru 
a  již nejsou mezi námi. Osadili 
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jsme tu novou lavičku a stůl z masivních dubových profi lů. Lidem, kteří si sem při-
jdou vzpomenout na své blízké a kamarády, či se jen pokochat krasným výhledem 
na Hos těnice, tak bude k dispozici místo k usednutí a odpočinku. Poděkování patří 
všem, kteří pomohli novou lavičku a stůl osadit, zejména pak bratru Janu Šlofovi, 
který nám zase ukázal, že je mistrem v práci se dřevem.

 Za SDH Jiří Marek

Činnost klubu seniorů za 1. pololetí 2014 v datech

21. 3.  Taneční zábava s  „ME LODIÍ“, kde vystoupila taneční skupinka pod vede-
ním paní Plchové. Vystoupení se velice líbilo. Tímto ještě jednou děkujeme 
za příjemný zážitek.

29. 3.  Vycházka lesem „Kame ňákem“ k Jelenovi.
11. 4.  Setkání seniorů ve  Ve-

laticích na  tanečním od-
poledni.

17. 4.  Na zelený čvrtek proběh-
lo posezení u  „Zeleného 
piva“ U Stupárků.

25. 4.  Vycházka lesem, která se 
nám líbila, i když jsme ve-
lice promokli.

9. 5.  Setkání při příležitosti 
„Dne matek“  U Stupárků

11. 6.  Opékání špekáčků u Ho-
stěnického rybníka

13.6.  Setkání seniorů v  „OC“ 
při příležitosti význam-
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ných životních jubileí 
několika seniorů.

2. 7.  Vycházka „Kameňá-
kem“ do Ochozi.

1. 8.  Setkání v  „OC“ a  pro-
jednání plánu činnosti 
na další pololetí 2014

14. 8.  Plánovaný výlet na  Br-
něnskou přehradu 
a  hrad se pro nepřízeň 
počasí nekonal.

26. 9. T aneční zábava s  „ME-
LODIÍ“, vystoupil pěvecký soubor pod vedením paní Halouzkové. 

Tímto zveme všechny „Hostěnické“ seniory, aby se také zúčastňovali na-

šich akcí.

Za výbor Ludmila Kousalíková, 
foto Jana Tvrdá

Hostěnický sedmiboj aneb Cirkus bude…

Jedné červnové neděle se nám hřiště Na Pastviskách proměnilo v cirkusovou ma-
néž, ve které si mohli všichni zájemci z řad dětí i dospělých zkusit různé artistické kous-
ky, jezdit na pedalech, žonglovat … K zábavně - soutěžnímu odpoledni patřilo i ma-
lování na obličej, dě ti si zařádily ve skákacím hradu. Atmosféra této akce byla opravdu 
skvělá a my pořadatelé už přemýšlíme nad tématem příštího ročníku Sedmiboje.

 za o.s. Hosten Kateřina Halouzková

Traktor team Hostěnice 

„Traktor team“ reprezento-
val Hostěnice na  10. Traktori-
ádě 21.  6.  2014 v  Rozseči nad 
Kunštátem. Dva nadšenci do 
traktorů vlastní výroby (Vojta 
Horák a Jenda Šlof) se po loň-
ské zkušenosti jako diváci na 9. 
ročníku Traktoriády v  Rozseči 
rozhodli, že se tentokrát zú-
častní se svými nadupanými 
stroji. Vojta s „Racifaxem“, kte-
rý zrovna slavil 30 let od roku 
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výroby a  Jenda s  o  pár ro ků 
mladším „Stabilákem“. Pře-
pravu obou traktorů vyřešil 
převoz na  kontejneru fi rmy 
Blatný (Ochoz). 

Přehlídka strojů na  Trak-
toriádě byla opravdu pest-
rá. Ze 110 traktorů na  startu 
převládaly stroje z domácích 
dílen rozličných tvarů s  ori-
ginálním zpracováním. Cenu 
za nejkrásnější traktory získa-
ly stroje, které vypadaly, jako 
by právě sjely z výrobní linky. První tři místa obsadily známé Zetor 25.

Oba naše traktory sklidily zaslouženou pozornost, zvláště pak dieslový „Stabi-
lák“ Jendy Šlofa. Jeho způsob startu motoru pomocí zapáleného doutnáku, vlože-
ného přímo do hlavy válce motoru, sledovalo s úžasem mnoho diváků i účastníků 
traktoriády. Oběma borcům nechybělo stylové pracovní oblečení (modráky, baret, 
kostkovaná košile…).

Jízdu zručnosti plnou zatáček, bahna a terénních výmolů oba traktoristé i jejich 
traktory zdolali s přehledem ve vynikajícím čase a umístili se na předních pozicích.

Oba účastníci se rozhodli, že se příští rok určitě opět zúčastní a všem nadšen-
cům do těchto strojů doporučují, aby naleštili své poklady (traktory) a rozšířili řady 
TRAKTOR TEAMU HOSTĚNICE.

Traktor team Hostěnice

Deštivý srpen

Letošní srpen byl mimořádný celkovým množstvím srážek. Za letošní srpen na-
pršelo 153 litru na m2. Obdobně deštivý byl v Hostěnicích srpen před 37 léty, kdy 
napršelo 141 l/m2.    V. D.

Hostěnice a první světová válka

V  červenci t.  r. si svět připomínal 100.  výročí zahájení první světové války, při 
které přišlo o život přes devět a půl milionu vojáků a statisíce bylo zraněných a ne-
zvěstných. Válka se dotkla nějakým způsobem každé rodiny, ať už přímo ztrátou 

ZajímavostiZajímavosti

Hostěnické vzpomínáníHostěnické vzpomínání
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svých blízkých nebo jen utrpením, která válečná léta přinesla i civilnímu obyvatel-
stvu. Kronikář obce Silvestr Kopecký popisuje v kronice těžké loučení mužů odchá-
zejících ke svým útvarům s rodiči, manželkami a dětmi. Každé rodině bylo vypoč-
teno, jak dlouho musí vydržet s potravinami.   V obci byly zřízeny tzv. komise žňové 
a  potravinové, které posuzovaly úrodu a  možnosti rodin k  odvodu potravin pro 
vojsko. Přebytky z Hostěnic se odváděly do skladu ve Slavkově. Přísné předpisy se 
týkaly mletí obilí. Maso prakticky nebylo. Dobytek byl zabírán pro potřebu armády. 
Lidé také museli odevzdávat i různé věci, např. měděné, nebo mosazné předměty 
z domácnosti. Obec sama pak byla nucena pro válečné účely upsat dost vysokou 
částku 60 000 K.

Z naší obce bylo během války povoláno 131 mužů, z toho 20 se z války nevrátilo. 
Mnozí byli zranění, jiní padli do zajetí, kde někteří vstoupili do legií. Z Hostěnic bylo 
v legiích v Rusku 9 vojáků, v legiích v Itálii 5 vojáků.

První zprávu o vyhlášení války do naší obce přinesl tehdejší učitel na místní ško-
le Antonín Šťastný. Druhý den byla mobilizace zveřejněna tehdy obvyklým způ-
sobem, a to vybubnováním. Ten den večer odjelo z Hostěnic ke svým útvarům 44 
mužů. Lidé se navzájem utěšovali, že je to jen „strašení“ a že bude brzy konec. Jenže 
se konaly další a další odvody, které se nakonec týkaly mužů od 19 do 50 let.

V kronice místního Sokola je tento zápis z 26. října 1914: „Nejmladší z našich řad 
nás opustili. Dnes v pondělí odchází statisíce mladých, zdravých mužů z našich řad 
do kasáren. Mimořádná válečná doba zasáhla v nejkrásnějším věku 20, 21 a 22leté 
a není vyhnutí. Přejem vám všem, kteří nás dnes opouštíte, šťastnou cestu. Tiskne-
me vám ruku a těšíme se na váš brzký a radostný návrat. Jan Kousal místostarosta.“

Spoustu zážitků a nepředstavitelné strádání vyprávěli ti šťastnější, kteří  přežili 
a vrátili se, svým blízkým a známým a někteří si své vzpomínky i sepsali. Dík tako-
vému deníku jednoho z nich můžeme ve stručnosti  sledovat osudy jednoho míst-
ního účastníka této války. Narukoval 1. srpna 1914 k 8. pěšímu pluku v Brně. Bylo 
mu 27 let, byl ženatý a měl dva malé synky. Po jednom týdnu v kasárnách odjel 
8. srpna s celým plukem vlakem do Polska. Pak popisuje pěší pochod až na fron-
tu, život na  bojišti a  zejména pak mohutný dělostřelecký útok ruských vojsk 8. 
září t.r., a následný útok ruských kozáků. Dále popisuje strastiplný život na frontě 
v období plískanic a zimního období. Dne 8. 5. 1915 byl zajat ruskými jednotkami 
spolu s dalšími cca 1600 vojáky a s asi 46 důstojníky rakouské armády. Dále popi-
suje osudy zajatců, hroznou hygienu a hlad i celou cestu do Voroněžské oblasti 
a práce v selských dvorech v oblasti Rezaňské, kde také byli propuštěni v r. 1918 
a to 29. října. Než se soustředili zajatci k odjezdu, trvalo to celý měsíc a cesta domů 
tak začala až 29. listopadu přes Ukrajinu a Polsko, Ostravu, Přerov do Holubic, kde 
vystoupil a vydal se pěšky do Hostěnic. Bylo to 7. prosince. Shledal se však doma 
jen s maminkou. Manželka a oba synové již odpočívali na hřbitově v Pozořicích. 
Jeho bratr padl už v r. 1915 na italské frontě. Tolik ze zápisků jednoho účastníka 
války z naší obce.        

 Václav Dostál, kronikář obce
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Duchovní okénko

Rok rodiny

Milí občané Hostěnic!
V tomto roce slavíme 20. výročí Mezinárodního roku rodiny, který v roce 1994 

vyhlásila OSN. Členské státy byly vyzvány k  tomu, aby se připojily ke slavení to-
hoto výročí. V Římě se také bude začátkem října konat biskupská synoda na toto 
téma a naši biskupové vyhlásili u příležitosti tohoto jubilea pro letošek Rok rodiny. 
Jeho hlavní akcí byla Národní pouť rodin, která se konala poslední srpnovou neděli 
ve Žďáře nad Sázavou. Chtěl bych v této souvislosti  zdůraznit, že kompletní rodina, 
kterou vytváří řádně uzavřený sňatek muže a ženy a jejich ochotné přijetí dětí, je 
základní stavební buňkou společnosti. Nic v jakékoliv alternativní podobě nemůže 
tento skutečný poklad nahradit, ačkoliv se na toto téma často vedou sáhodlouhé 
diskuze. Stačí zdravý selský rozum a čisté srdce, aby to člověk pochopil. O rodinu je 
také třeba pečovat jak zvnějšku (ekonomická podpora, aktivity, spolupráce) tak ze-
vnitř (péče o vztahy, výchova). Bohužel rodinný život prochází v současnosti velkou 
krizí. Každé druhé manželství se rozvádí, velká část mladých lidí žije pouze v tzv. 
volných svazcích a  ani stát rodinu ekonomicky nepodporuje – z  ekonomického 
hlediska je lépe se nebrat. Politici často hovoří o rodině pouze jako o ekonomické 
jednotce a tvrdí, že zatěžuje stát… Je to velmi krátkozraký pohled, který nepočítá 
s opravdovým pohledem do budoucna a ani nebere v úvahu vyšší hodnoty než je 
„má dáti – dal“. Nebezpečí „zevnitř“ zase hrozí tam, kde se vytratí vzájemná láska 
a úcta mezi manžely, kde vázne komunikace, vítězí sobectví a chybí věrnost da-
nému manželskému slibu. Mám radost, že i přes všechna úskalí je v naší farnosti 
mnoho vícedětných rodin, a že tyto rodiny jsou svědectvím, že i v dnešní době to 
jde – nejen po ekonomické stránce. Všem rodičům, kteří se nebojíte obětovat se 
pro své děti, upřímně děkuji - jménem naší farnosti i zdejší společnosti. Námaha 
vložená do dětí se vrací jako odměna ve stáří! Pečujme v našich rodinách o dobré 
mezilidské i mezigenerační vztahy a zastávejme se ve veřejné sféře rodinného ži-
vota – ovoce tohoto úsilí poznáme do budoucna!

Váš P. Pavel Lacina, pozořický farář

Tisková zpráva 27/1/2014:  oslavy 20. výročí Mezinárodního roku rodiny

Asociace center pro rodinu ČR vyhlašuje k tomuto výročí motto „Fandíme rodině“ 
a připojí se k oslavám svými aktivitami.

Proč je potřeba fandit rodině?
•  Protože domácnost zaměstnaných rodičů hospodaří pouze s  61 % příjmů 

na  člena rodiny proti domácnosti bez dětí. Jedním z  důvodů je, že pracující 

Z farnostiZ farnosti
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rodiče investují do výchovy dětí a současně se podílejí na fi nancování důchodů 
současných seniorů (na rozdíl od bezdětných, kteří neinvestují do dětí).

•  Protože mnozí starší či nemocní by mnohdy rádi zůstali v péči své rodiny. Rodi-
na pečující o svého člena ale potřebuje dostatečnou podporu, dostupné služ-
by a možnost vhodně zkombinovat péči s výdělečnou činností, aniž by ekono-
micky strádala. 

•  Protože rodina je stále vysoce ceněna v žebříčku hodnot všech generací, přes-
tože společnost rodinu považuje jen za soukromou sféru život jednotlivce. 

•  FANDÍME VŠEM, KTEŘÍ DO RODINY INVESTUJÍ!

ACER – Asociace center pro rodinu
Sídlo: Průchodní 2, 602 00 Brno, IČO 26536234, DIČ 288-26536234
č. účtu: 173192805/0300 u  ČSOB a. s., pobočka Brno, Milady Horákové 6, PSČ 

601 79

Vážení,
chtěl bych vám i vašim občanům poděkovat za podporu při opravě kaple Panny 

Marie Sněžné na kopci Santon, která byla vandalsky poničena v říjnu loňského roku.
Těší nás, že se nám podařilo kapli opravit do tvaroženské pouti, která byla v ne-

děli 10. srpna. Kromě kompletně nové věže byla provedena i  oprava stávajícího 
krovu, položena nová krytina, provedeny nové okapy a hromosvod. Celkové ná-
klady činily 430 tis. Kč vč. DPH. Z toho 200 tis. korun bylo poskytnuto z rozpočtu 
obce, 100 tis. korun činila dotace z Jihomoravského kraje a 130 tisíc korun vynesla 
veřejná sbírka a další dobrovolné dary.

Opravenou kapli dokumentuje fotografi e a ještě jednou děkuji.
Ing. Petr Buchta, starosta obce Tvarožná

PoděkováníPoděkování
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Přehled akcíPřehled akcí

Aktualizovaný přehled volnočasových aktivit v obci Hostěnice 

pro školní rok 2014/2015

Pondělí: 14:00 – 16:00 Ping pong - senioři    tělocvična MŠ
 16:30 – 18:30 paravoltiž  farma u Čapků/tělo-

cvična MŠ
 17:15 – 17:45 Hra na fl étnu – začátečníci RC Broučci
 17:45 – 18:15 Hra na fl étnu – mírně pokročilí RC Broučci
 18:15 – 18:45 Hra na fl étnu – tatínci RC Broučci
 19:00 – 20:00 Aerobik   tělocvična MŠ
Úterý: 09:00 – 12:00 klub rodičů s dětmi RC Broučci   
 15:00 – 16:00 Cvičení pro předškolní děti tělocvična MŠ
 16:15 – 17:15 Skaut - benjamínci   klubovna
 17:15 – 18:45 Skaut - mix   klubovna
Středa: 14:00 – 16:00 Ping pong – senioři tělocvična MŠ
 16:30 – 18:30 Cvičení – seniorky tělocvična MŠ 
 17:00 – 18:00 Hip hop pro děti Občanské centrum
 17:30 – 19:00 Skaut – skauti klubovna
 18:00 – 20:00 Angličtina - dospělí  Občanské centrum
 19:00 – 20:00 Aerobik tělocvična MŠ
 20:30 – 22:30  Ping pong – dospělí  Občanské centrum
Čtvrtek: 09:00 – 12:00 klub rodičů s dětmi RC Broučci 
 16:30 – 18:00 paravoltiž farma u Čapků
 16:45 – 18.30 Angličtina pro děti – pokročilí RC Broučci
 17:00 – 18:15 Hip hop pro děti tělocvična MŠ

 18:30 – 19:30 Kroužek ručních prací pro všechny  RC Broučci/klubovna
 19:00 – 20:00 cvičení na BOSU tělocvična MŠ
Pátek: 13:00 – 15:00 Ping pong – senioři tělocvična MŠ
 17:00 - ???? Keramika pro všechny klubovna
 18:00 – 20:00 Malá kopaná hřiště
Neděle:  19:00 – 20:00 cvičení na BOSU tělocvična MŠ
Mladí hasiči SDH – termíny dle aktuální domluvy

Přehled akcí

Říjen 5. 10. Kola Dokola
 9. – 10. 10. Bazárek dětského oblečení – v „OC“
 17. 10. Dýňování – od 17.00 hod. na návsi
 ??? Sběr železného šrotu
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      Podzimní bazárek 
HOSTĚNICE 

PRODEJ: Čtvrtek 9.10.2014 10-19 hod.      

       Pátek 10.10.2014 10-19 hod.    
               v Oc vedle obchodu na návsi 

Oblečení PODZIM-ZIMA pro děti cca 0-15 let 
do komise přijímáme: čisté oblečení a obuv pro děti cca 0-15                               
sportovní vybavení-brusle,lyže,sáňky,snowboardy,helmy..... těhotenská móda,hračky,kočárky,židličky, 
postýlky,potřeby pro děti, apod. 

příjem zboží do komise:  út 7.10.2014 15-19 hod v OC  (vedle obchodu na návsi) nebo dle 
domluvy Jitka Vaňáčková 607592511                                                           
výdej neprodaného zboží: po 13.10.2014 16-18 hod v RC Broučci nebo dle domluvy   
Formuláře k popisu zboží budou k vyzvednutí v RC Broučci v Hostěnicích,nebo si o ně napište na mail: 
jitka.vanackova@email.cz 

Listopad  8.11.  Vystoupení Divadelní společnosti Koráb pro děti v  restauraci 
U Stupárků – od 15.00 hod. – „Dlouhý, Široký a Bystrozraký

 15. 11. Rock Beer Fest – v „OC“
 17. 11. Lampionový průvod
 22. 11.  Prasátko – turnaj ve stolním tenise v sále restaurace U Stupárků
Prosinec 23. 12.  Zpívání u Vánočního stromu na návsi s živým Betlémem
 26. 12. Štěpánská zábava v sále restaurace U Stupárků
 31. 12.  Silvestrovský běh do vrchu
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InzerceInzerce

KADEŘNICE DO DOMU

Nemáte čas chodit do kadeřnictví?
Řešení pro Vás – Kadeřnice do domu.

Návštěvu lze domluvit i na víkendy, svátky, večerní hodiny. Tak, aby čas vyhovoval Vám.

Příjemné ceny, stříhání, barvení, melír, účesy, aj.

Petra Kočí, Hostěnice 277, tel: 774 545 460

Těším se s Vámi na viděnou.
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„ Je to jednoduché, přijedu k Vám,VV zaměřím objekt, navrhnu optimální
řešení, spočítám cenu a když se VámVV 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.

ZIMA SE BLÍŽÍ
Připravte na ni svou 
střechu
SNÍH NA STŘECHÁCH  
NEMUSÍ BÝT STRAŠÁKEMM

V nabídce protisněhové zábranyy 
pro všechny typy krytin

STŘECHA LAST MINUTE
bujete zakrýt předPotře

zimou dřevo?

Zakrývací plachty, 
trapézové plechy,

bitumenová krytina  
Onduline za výhodné ceny 

Nakupte u Colemanu a zapojte se do 
soutěže Smršť výher. Jen ColemanColeman
Vám vrátí za Vaše nákupy zzpět
až 20.000 Kč. Jen v Colemaanu 
vyhrává každý zákazník.

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

Nejkvalitnější česká plechováí
k ikrytina se zárukou až 40 let!

Pouze v Colemanu
 za exkluzivní cenuí

od 184 Kč/m2

(vč.DPH)



Italské legie - v první řadě třetí zleva Václav Kučera

Ruské legie

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA
z archivu Václava Kučery
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Dobové pohlednice
z 1. světové války




