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Slovo starostkySlovo starostky

Vážení spoluobčané,
potkáváme se opět společně nad stránkami Zpravodaje, tentokrát již podle ka-

lendáře v jarním období. V době, kdy píši tyto řádky, sice za okny sněží, ale většina 
z nás se už nemůže dočkat teplých dnů a sluníčka. 

Letošní zima byla spíše aprílovým počasím, chvilku mrazy, chvilku teplo, občas 
sněžení, ale bez trvalejší pokrývky sněhem. Náhlé změny teplot a málo mrazivých 
dnů přispělo k větší nemocnosti, ale snad už je to všechno za námi. S přicházejícím 
sluníčkem začínáme uklízet obec od nánosů posypového materiálu. Velmi si vážím 
vaší pomoci při úklidu po zimní údržbě, která nám velmi pomáhá.

Při Setkání u  vánočního stromu jsme 
se sešli opět v hojném počtu a měli jsme 
možnost se předvánočně naladit, potě-
šit se pohledem na vystoupení dětí a Živý 
betlém, ochutnat lahodné občerstvení 
a přispět zakoupením výrobků na činnost 
MŠ Hostěnice a RC Broučci. Za přípravu to-
hoto setkání děkuji všem organizátorům. 

Během prvního čtvrtletí tohoto roku 
jsme měli možnost se setkávat u  kultur-
ních, společenských, sportovních a jiných 
spolkových aktivit, kterých bylo opět 
hojně a  všem aktivním lidem podílejí-
cím se na komunitním životě, patří velký 
dík. Články k  jednotlivým akcím najdete 
:na následujících stránkách.

Když jsem si listovala kronikou obce 
Hostěnice společně s panem Václavem Dostálem, našim kronikářem, bylo krásné 
vidět, že naše vesnice může být právem hrdá na svůj spolkový a společenský život 
a na své občany, kterým není zatěžko udělat něco pro druhé. Přehled akcí a událos-
tí v každém kalendářním roce byl opravdu rozsáhlý.

Pro letošní rok si Zastupitelstvo obce Hostěnice opět stanovilo priority a na kon-
ci roku 2015 schválilo rozpočet obce pro rok 2016 odrážející tyto priority.

Největšími prioritami jsou opravy místních komunikací a dobudování sportovního 
areálu Na Pastviskách. Oprava místních komunikací naráží na komplikace při schva-
lování projektové dokumentace, a to zejména z časových důvodů ve vztahu k majet-
koprávnímu vypořádání s vlastníkem pozemků pod komunikacemi, Lesy ČR a dále 
z důvodu shody, resp. neshody v názoru Policie ČR na podobu komunikací. To už ale 
k naší práci patří a budeme se snažit letos realizovat alespoň část oprav komunikací. 

Jako každý rok, i letos, jsme podali mnoho žádostí o dotace na plánované akce 

Při vánočním setkání – Ježíšek: Šimon Matou-
šek, Marie: Zuzka Audová, Josef: Adam Kon-
valinka
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a budeme doufat, že alespoň u některých budeme úspěšní. Jakákoli fi nanční po-
moc, ať už od  státu, kraje, evropských fondů či soukromých společností, je pro 
obec významná a ulehčuje nám tak fi nancování plánovaných akcí.

Od fi rmy Českomoravský cement, a.s. jsme letos obdrželi dar ve výši 250 000,- 
Kč na dobudování sportovního areálu Na Pastviskách a tímto jim patří velký dík, že 
podporují rozvoj naší vesnice.

V  únoru tohoto roku proběhl na  obecním úřadě konečný audit hospodaření 
obce za rok 2015 z Jihomoravského kraje a bylo konstatováno, že nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky. Tímto chci poděkovat zaměstnankyním úřadu za dobře od-
vedenou práci a všem zastupitelům a členům výborů a komisí za jejich čas a prá-
ci pro obec. 

Přichází jaro, čas nového života a probouzení se ze zimního spánku. Všem nám 
přeji příjemné chvíle na sluníčku, užijme si je se svými blízkými a přáteli. Dovolím si 
vám popřát také mnoho sil do nového roku a hlavně dobrou náladu.

Krásné jarní dny a úsměv na tváři Vám přeje 
Eva Karásková, starostka obce 

Rozhovor s obecním kronikářem panem Václavem Dostálem

Jak dlouho žijete v Hostěnicích?

V Hostěnicích jsem od roku 1962.

Co Vás inspirovalo a kdy jste začal práci kronikáře?

Již v roce 1962 jsem si začal psát rodinnou kroniku, protože mě zajímaly událos-
ti v Hostěnicích. Roku 1991 mě požádal tehdejší starosta Hostěnic, jestli bych neza-
čal psát obecní kroniku. Roku 1992 jsem začal a píši ji dodnes.

Jaké bylo Vaše skutečné zaměstnání?

Práci jsem několikrát měnil, ale nejdelší dobu jsem strávil u společnosti Silnice 
Brno.

Co rád děláte ve volném čase?

Baví mě toho hodně – čtení, zahradničení, vycházky do přírody, někdy mi ani ne-
stačí čas. (směje se)

Co se Vám na Hostěnicích tak líbí?

Řekl bych, že je to ta krajina kolem – lesy. Velmi stručně řečeno. 

Máte nějaké oblíbené místo v Hostěnicích?

Rád chodím kolem rybníků nahoru, taková pěkná procházka. Líbí se mi celé 
údolí Říčky.

Tentokrát se ptal Michael Auda

RozhovorRozhovor
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1. Ledová plocha na hřišti

Dobrovolníci tuto sezónu opět stříkali led tak, aby bylo možné využívat víceúče-
lové hřiště k bruslení. I když nám teploty příliš nepřály, alespoň pár dnů bylo možné 
si užívat tohoto zimního sportu. Děkujeme všem, kteří se na přípravě ledu podíleli.

2. Příprava oprav místních komunikací

V součinnosti s projektanty připravujeme podklady pro opravy místních komu-
nikací. Oprava komunikace Kopanina je v jednání s Lesy ČR v souvislosti s možnou 
směnou, popř. odprodejem pozemků pod komunikacemi. Běží povolovací řízení 
projektové dokumentace. U rekonstrukce komunikace v lokalitě Zbihovy v součas-
nosti řešíme nelehkou situaci v rozdílném názoru na provedení s Policií ČR. 

3. Audit hospodaření obce

Dne 8.2.2016 proběhl audit hospodaření obce za rok 2015 a vše bylo v pořádku. 
Nebylo zjištěno žádné pochybení.

4. Stínící rolety v OC

Do Občanského centra byly namontovány stínící rolety, zejména z důvodu clo-
nění během promítání, za celkovou cenu 16 735,- Kč.

5. Kontejnery na posyp místních komunikací

Byly zakoupeny malé kontejnery na posyp na místní komunikace pro případ nut-
nosti posypu při ledovce, 3 ks menších, 1 ks větších, za celkovou cenu 32 496,- Kč.

6. Stánky na společenské a kulturní akce

Byly zakoupeny 3 „prodejní“ stánky, které jsme doposud půjčovali na  akce 
z Mokré, za celkovou cenu 19 965,- Kč. Jejich využití je možné po dohodě s obcí 
i pro místní spolky, popřípadě další aktivní občany.

7. Obecní úřad Hostěnice – speciální stavební úřad pro místní komunikace

Od 1.1.2016 je Obecní úřad Hostěnice ze zákona nově speciálním stavebním úřa-
dem pro místní komunikace, takže je nutné zvládnout další novou agendu.

8. Jednoduchá pozemková úprava Na Kopečku

Státním pozemkovým úřadem byla započata jednoduchá pozemková úprava 
Na Kopečku a bude následovat upřesňování hranic pozemků.

9. Cyklostezky, projekt DSO Šlapanicko i Mikroregionu Roketnice

Probíhá vyhledávací studie, kterou zadal Mikroregion Roketnice, pro cyklostez-
ky v našem mikroregionu. Studii provádí fi rma Ageris s.r.o., Brno. Měly by být pro-
pojeny všechny členské obce Mikroregionu a napojeny na další trasy v rámci DSO 
Šlapanicko. Prozatím se projednávají možnosti vedení trasy, zejména s  ohledem 
na majetkové vypořádání.

Co se událo v naší obciCo se událo v naší obci
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10. Bioodpad a stavební suť

Ve dnech 2. a 3. 4. 2016 proběhne sběr velkoobjemového bioodpadu a možnost 
uložení stavební suti ve sběrném dvoře v areálu ČOV. Od 1.4.2016 je dále možné 
opět využívat menší kontejnery na bioodpad umístěné ve sběrných hnízdech u sa-
moobsluhy, v parčíku U Baršů a u areálu ČOV.

11. Kompostéry

Obec Hostěnice, stejně jako další obce DSO Spolek pro rozvoj venkova Moravský 
kras, dlouhodobě usilují o zlepšení systému nakládání s komunálním odpadem. Je-
likož biologický rozložitelný odpad tvoří výrazné procento (až 40 %) z celkového 
komunálního odpadu, který končí v popelnicích a následně na skládce, rozhodli 
se zástupci DSO MK podat žádost o dotaci z Operačního programu životního pro-
středí na pořízení domácích kompostérů. V únoru byla v naší obci provedena an-
keta, ve které vyjádřili majitelé domů zájem o kompostování.  Přihlásilo se asi 120 
domácností se zájmem o kompostování. V případě, že by dotace pro DSO MK byla 
schválena, kompostéry by byly k dispozici na začátku příštího roku. 

12. Zvonička

V současné době není zvonička osvětlena z důvodu poruchy kabelu. Obec po-
dala žádost o připojení stavby na elektrickou soustavu E-on distribuce, pracuje se 
na novém napojení.

Za Obec Hostěnice Eva Karásková

Zhodnocení Plánu priorit pro rok 2015 – Obec Hostěnice

Z hlavních priorit se nám podařilo splnit:

1.  Dokončení komunikace – Záhumenková – komunikace Záhumenková byla do-
končena na náklady obce, čemuž předcházel bezúplatný převod pozemků pod 
komunikací, sítí a samotné stavby komunikace od původního investora této loka-
lity.

2.  Oprava cesty k MŠ a rekonstrukce staveb za objektem Mateřské školy – byla pro-
vedena celková rekonstrukce okolí Mateřské školy, včetně příjezdové cesty, ve-
řejného osvětlení a vedlejších staveb za školkou.

3.  Oprava zvoničky – zvonička byla opravena tak, aby bylo možné do ní důstojně 
uložit sochu sv. Anny, patronky obce. 

4.  Oprava vodovodu v uličce k č.p. 10 – vodovod byl opraven nahrazením starého 
ocelového vodovodu novým z HDPE a uložen do nezámrzné hloubky.

5.  Úprava vstupu a prostoru před objektem samoobsluhy – v objektu samoobslu-

Informace obce a obecního úřaduInformace obce a obecního úřadu
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hy byly osazeny nové vchodové dveře a upraven vchod do objektu, včetně čistí-
cí zóny a nového zadláždění.

6.  Rekonstrukce dětského hřiště u MŠ a okolí školky - bylo zrekonstruováno hřiště 
u školky, včetně terénních úprav, a doplněno o nové herní prvky (výměna za již 
nevyhovující prvky).

7.  Posílení spojů IDS - splněno.

Z dalších priorit bylo částečně splněno:

1. Projektové dokumentace k dalším investičním akcím:
 •  pokračování v PD na komunikaci Zbihova
 •  započetí PD na komunikaci Kopanina
 •  započetí příprav na PD k dobudování sportovního areálu Na Pastviskách

Rozpočet obce Hostěnice na rok 2016

PŘÍJMY
paragraf pol. název částka v Kč
0 xxxx Daňové příjmy  8 068 400,00 Kč 
2119 Záležitosti těžebního průmyslu  200 000,00 Kč 
2310 Pitná voda  620 000,00 Kč 
2321 Odvádění a čištění odpadních vod  772 000,00 Kč 
3314 Činnosti knihovnické  1 000,00 Kč 
3341 Rozhlas a televize  1 000,00 Kč 
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků  4 000,00 Kč 
3399 Ostatní záležitosti, kultury, církví a sděl. prostředků  20 000,00 Kč 
3412 Sportovní zařízení v majetku obce  2 000,00 Kč 
3421 Využití volného času dětí a mládeže  4 000,00 Kč 
3613 Nebytové hospodářství  92 000,00 Kč 
3639 Komunální služby a územní rozvoj  46 000,00 Kč 
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů  1 000,00 Kč 
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů  70 000,00 Kč 
3727 Prevence vzniku odpadů  2 000,00 Kč 
5512 Požární ochrana - dobrovoná část  100 000,00 Kč 
6171 Činnost místní správy  5 000,00 Kč 
6310 Obecné příjmy a výdaje z fi nančních operací  18 000,00 Kč 
CELKEM PŘÍJMY 10 026 400,00 Kč 



6 HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ  1/2016

VÝDAJE

paragraf pol. název částka
1014 Zvláštní veterinární péče  10 000,00 Kč 
2212 Silnice  1 065 700,00 Kč 
2221 Provoz veřejné silniční dopravy  139 600,00 Kč 
2310 Pitná voda  708 000,00 Kč 
2321 Odvádění a čištění odpadních vod  1 183 000,00 Kč 
3111 Předškolní zařízení  425 000,00 Kč 
3113 Základní školy  45 000,00 Kč 
3314 Činnosti knihovnické  23 000,00 Kč 
3319 Ostatní záležitosti kultury  4 600,00 Kč 
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místních kultur  50 000,00 Kč 
3330 Činnosti registrov. církví a náboženských společností  50 000,00 Kč 
3341 Rozhlas a televize  5 000,00 Kč 
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků  50 000,00 Kč 
3399 Ostatní záležitosti kultury a církví  98 000,00 Kč 
3412 Sportovní zařízení v majetku obce  40 000,00 Kč 
3419 Ostatní tělovýchovná činnost  5 000,00 Kč 
3421 Využití volného času dětí a mládeže  943 000,00 Kč 
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace  95 000,00 Kč 
3613 Nebytové hospodářství  24 000,00 Kč 
3631 Veřejné osvětlení  203 000,00 Kč 
3632 Pohřebnictví  40 000,00 Kč 
3635 Územní plánování  200 000,00 Kč 
3636 Územní rozvoj  30 000,00 Kč 
3639 Komunální služby a územní rozvoj  292 000,00 Kč 
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů  540 000,00 Kč 
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů  20 000,00 Kč 
3727 Prevence vzniku odpadů  2 000,00 Kč 
3729 Ostatní nakládání s odpady  20 000,00 Kč 
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody  62 000,00 Kč 
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  703 500,00 Kč 
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče  30 000,00 Kč 
5212 Ochrana obyvatelstva  15 000,00 Kč 
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek  5 000,00 Kč 
5512 Požární ochrana  65 000,00 Kč 
6112 Zastupitelstva obcí  924 000,00 Kč 
6171 Činnosti místní správy  1 416 000,00 Kč 
6310 Úroky  95 000,00 Kč 
6320 Pojištění  30 000,00 Kč 
6399 Ostatní fi nanční operace  1 100 000,00 Kč 
CELKEM VÝDAJE  10 756 400,00 Kč 
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Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice 
konaného dne 28. 12. 2015  

Přijatá usnesení:

usnesení číslo 94/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 8/2015 pana 
Ing. Bořivoje Srbu a Mgr. Bedřicha Horného, zapisovatelku zápisu Mgr. Evu Karás-
kovou. 

usnesení číslo 95/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání číslo 8/2015:

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

zasedání)
2. Výjimka z regulačních podmínek urbanistické studie „RD Pod silnicí“

usnesení číslo 96/2015

Zastupitelstvo schvaluje povolení výjimky z regulačních podmínek výstavby v lo-
kalitě Pod silnicí pro novostavbu RD na pozemku p.č. 114/19 , k.ú. Hostěnice, vlast-
níci nemovitosti ................................ ve  věci sklonu střešních rovin 25°.

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice 
konaného dne 21. 1. 2016  

Přijatá usnesení:

usnesení číslo 1/2016

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 1/2016 pana 
Mgr. Bedřicha Horného a pana Ing. Bořivoje Srbu, zapisovatelku zápisu paní Růže-
nu  Debnárovou.

usnesení číslo 2/2016

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání číslo 1/2016:

FINANCOVÁNÍ

paragraf pol. název  částka 
0 8113 Kontokorentní úvěr  300 000,00 Kč 
0 8114 Splátka krátkodobých úvěrů -300 000,00 Kč 
0 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 

na bankovních účtech
 1 120 000,00 Kč 

0 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů -390 000,00 Kč 
FINANCOVÁNÍ CELKEM  730 000,00 Kč 
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1.  Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu 
zasedání)

2.  Kontrola úkolů
  6/4/2015 Lokalita Záhumenková cesta - převod pozemků, stavby komunika-

ce a inženýrských sítí do majetku obce Hostěnice  
3.  Rozpočtové opatření číslo 12/2015   
4.  Žádost farnosti Pozořice o fi nanční příspěvek na opravu fasády kostela
5.  Schválení podání žádosti o  dotaci MŠMT „Státní podpora sportu pro rok 

2016 – Program 133510“ 
6.  Informace občanům
7.  Různé

usnesení číslo 3/2016

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočtové opatření obce Hostě-
nice číslo 12/2015, rozpočet bude na  straně příjmů a  výdajů navýšen o  částku 
1 104 000,- Kč (příloha č. 3 zápisu číslo 1/2016).

usnesení číslo 4/2016

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje fi nanční dar na opravu fasády kostela 
v Pozořicích na rok 2016 ve výši 50 000,- Kč.  

usnesení číslo 5/2016

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje podání žádosti o  dotaci z  MŠMT ČR, 
programu „Státní podpora sportu pro rok 2016 – Program 133510, subtitul 133512: 
Podpora materiálně technické základny sportovních organizací“ na akci „Hostěni-
ce - Dobudování sportovního areálu Pastviska“. 

Zastupitelstvo obce Hostěnice schválilo novou obecně závaznou vyhlášku 

obce o zákazu hazardu na jejím celém území, jejíž znění je uvedeno níže. 

Obecně závazná vyhláška obce Hostěnice číslo 1/2016 

o regulaci provozování loterií a jiných podobných her

Zastupitelstvo obce Hostěnice se na svém zasedání dne 10.3.2016 usnesením 
č. 27/2016 usneslo vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteri-
ích“), a v souladu s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vy-
hlášku:
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Čl. 1

Zákaz provozování 

Na celém území obce se zakazuje provozování:
a) sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) zákona o loteriích;
b) loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) zákona o loteriích;
c) loterií a jiných podobných her podle § 50 odst. 3 zákona o loteriích.

Čl. 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

Zastupitelstvo obce Hostěnice schválilo nové nařízení obce, které 

stanovuje zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území obce, jehož 

znění je uvedeno níže.

Nařízení obce Hostěnice č. 1/2016,
kterým se stanoví zákaz pochůzkového a podomního prodeje

Zastupitelstvo obce Hostěnice se na svém zasedání dne 10.3.2016  usneslo vydat 
na základě § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnos-
tenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 
2 písm. d) a odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů, toto nařízení: 

Článek 1

Úvodní ustanovení

1.  Toto nařízení obce je závazné pro celé území obce Hostěnice bez ohledu na cha-
rakter prostranství a vlastnictví k němu.

2. Na celém území obce Hostěnice se zakazuje:
•  pochůzkový prodej zboží a poskytování služeb, kromě nabídky a prodeje zbo-

ží a poskytování služeb v případě akcí pořádaných obcí či se souhlasem obce,
• podomní prodej zboží a poskytování služeb.

Článek 2

Vymezení základních pojmů

1.  Pochůzkový prodej je nabídka, prodej zboží nebo poskytování služeb fyzický-
mi a právnickými osobami na veřejných prostranstvích, kdy zboží má prodáva-
jící u sebe (zavazadla, tašky, závěsné pulty apod.). Není rozhodující, zda prodá-
vající stojí na místě nebo se pohybuje.

2.  Podomní prodej je nabídka, prodej zboží nebo poskytování služeb fyzickými 
a právnickými osobami provozovaná obchůzkou jednotlivých bytů, domů, bu-
dov bez předchozí objednávky.
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Článek 3

Kontrola a sankce

1.  Kontrolu nad dodržováním tohoto nařízení jsou oprávněni provádět pověření 
pracovníci kontrolních orgánů obce Hostěnice. 

2.  Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštních 
právních předpisů.      

                             
Článek 4

Závěrečná ustanovení

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po dni jeho vyhlášení.

Místní poplatky za rok 2016

Místní poplatky vybíráme od  1.2.2016, splatnost místních poplatků je 
do 31.5.2016

Místní poplatek ze psů – upravuje OZV č. 1/2013

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

Sazba poplatku činí ročně:
1. Za prvního psa 100 Kč
2. Za druhého psa a každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč
Splatnost poplatku je do 31. května.
Při bezhotovostní platbě na účet č. 1347844389/0800 uveďte VS 1341 + č.p va-

šeho RD (např. pro RD č. 1 - VS 1341001), u majitelů psů s TP na nemovitosti s č.e. VS 

13419 + č.e vašeho RO (např. pro RO č.e 1 - VS 13419001).
 
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-

dění a odstraňování komunálních odpadů – upravuje OZV č. 2/2015

Sazba poplatku činí 500 Kč za osobu a rok (u osob s trvalým pobytem v obci), 
500 Kč za rekreační objekt a rok (majitelé chat).

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

Splatnost poplatku je do 31. května.
Při bezhotovostní platbě na  účet č. 1347844389/0800 uveďte VS 1340 + č.p. 

vašeho RD (např. pro RD č. 1 - VS 1340001), u majitelů rekreačních objektů – VS 

13409 + č.e (např. u č.e. 1 – VS 13409001)
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Správní poplatky dle zákona číslo 634/2004 Sb. o správních poplat-

cích v platném znění

•  Přihlášení osoby starší 18 let k trvalému pobytu 50 Kč

•  Vidimace (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou) 30 Kč za každou za-
počatou stranu

• Legalizace (ověření pravosti podpisu) 30 Kč za jeden podpis

• Rozhodnutí vydané ve správním řízení 500 Kč

•  Podání návrhu na  zrušení údaje o  místu trvalého pobytu podle zákona 
č. 133/2000 Sb. v platném znění 100 Kč za osobu

 

Příspěvek za užívání sportoviště Pastviska, tělocvičny v MŠ, 

Občanského centra a RC Broučci

Příspěvek byl stanoven na  200 Kč za  osobu a  rok, osvobozeni jsou občané 
mladší 18 let. Příspěvek se vztahuje na všechny obecní prostory a sportoviště.

Příspěvek je možné uhradit v kanceláři obecního úřadu nebo převodem na účet 
č. 1347844389/0800, VS 3639 + č.p. Po uhrazení příspěvku vám bude vystavena 
průkazka.

Růžena Debnárová
správce poplatků OÚ Hostěnice

Jakým způsobem platit vodné a stočné v roce 2016

Stočné na rok 2016 můžete platit od 1.3.2016 ve výši 1000,- Kč na osobu a rok 
nebo za rekreační objekt a rok. Splatnost je do 30. 9. 2016. Povinnost platit stočné 
mají i osoby, které se v obci trvale zdržují. Platbu lze provést v hotovosti v kance-
láři obecního úřadu nebo převodem na účet č. 1347844389/0800, variabilní sym-
bol 2321 + č.p. domu.

Vodné na rok 2016 zůstává ve výši 27,60 Kč za m3. Zálohy na vodné můžete pla-
tit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu, převodem na účet č. 1347844389/0800, 
variabilní symbol 2310 + č.p. domu nebo přes SIPO. V tomto případě je potřeba 
nám dodat spojovací číslo SIPO. Odečty vodoměrů budou prováděny na podzim 
letošního roku. O termínu budete včas informováni.

Částky jsou uvedeny včetně DPH 15%. 
Lada Pospíchalová, 

účetní obce
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Statistika – evidence obyvatel obce Hostěnice za rok 2015

(od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015)

Celkem počet obyvatel - občanů ČR  k 31.12.2015 je 708.
Cizinců s  trvalým pobytem je hlášeno 7, cizinci s  přechodným pobytem jsou 

hlášeni 2. 

Přihlášeno:   33 
Odhlášeno z obce :  8
Úmrtí:           8
Narození :     7

Celkem obyvatel:  708
Dospělí muži:        261
Dospělé ženy:        269
Děti (chlapci):        88
Děti(dívky):            90 

Růžena Debnárová 
za OÚ Hostěnice

Nebezpečný odpad 

Obec Hostěnice ve  spolupráci s  fi rmou  
Sita Cz a.s. pro vás zajistí sběr a odvoz ne-
bezpečného odpadu 24.3.2016 v  době 

od 15.55 do 16.15 hodin v areálu čistírny 
odpadních vod. Nebezpečný odpad vyho-
zený do běžných nádob ohrožuje život lidí, 
zvířat a rostlin. 

Co je to nebezpečný odpad: baterie vše-
ho druhu, oleje, plechovky od barev, zářiv-
ky, výbojky, kyseliny a  zásady, barvy a  ře-
didla, teploměry, kosmetika, pesticidy, léky, lepidla, dezinfekční prostředky, čisticí 
prostředky, zbytky chemikálií, apod.     

Při tomto odběru nebudou odebírány televizory, ledničky a pneumatiky. Tento 
odpad máte možnost odevzdat každý lichý týden v sobotu v době od 9.00 do 11.00 
hodin v areálu čistírny odpadních vod.  

Odpadové hospodářstvíOdpadové hospodářství
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Bioodpad 

Od 1. dubna 2016 budete mít opět možnost ukládat bio-
odpad do nádob (hnědá nádoba) ve sběrných místech u sa-
moobsluhy, v parčíku  Baršového a u ČOV.   Žádáme vás, aby 
tyto nádoby byly využívány pro drobnější bioodpad, (ze-
jména z domácností např. zbytky potravin, atd).

Recyklovat je nejen správné, ale také snadné 

Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016 v České republice systém 
zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Je to stejný systém, 
jak o ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat svá vyslouži-
lá elektrozařízení na místa odběru s tím, že budou řádně zrecyklována.

ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a  recyklaci elektrood-
padu, už vytvořil na  13  000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé 
odevzdali téměř 15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 
245 000 tun. 

Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného 
komunálního odpadu. Odložte je na sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekolo-
gické recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při výrobě nových spotřebičů.

Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit: 
•  Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu 

na místo bydliště. 
•  Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu 

nového zboží systémem „kus za kus“. Podle novely zákona, která začala platit 
na sklonku roku 2014, musejí obchody s prodejní plochou větší než 400 m2 ode-
brat i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje 25 centimetrů, aniž byste byli 
nuceni koupit si nový.  

•  Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k  recyklaci. V  rámci projek-
tu „Jsem zpět“ www.jsemzpet.cz můžete dokonce pomoci dobré věci. Pokud 
přinesete starší, ale stále plně funkční elektrospotřebič, a  ten projde přísnými 
zkouškami, můžete ho věnovat některé neziskové organizaci, například Fondu 
ohrožených dětí. 

•  Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také už více než 1000 hasič-
ských sborů po celé republice. 

•  Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz 

nebezpečného odpadu, do kterého patří i vysloužilá elektrozařízení. 
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Sběr textilu

Obec Hostěnice spolupracuje s fi rmou Dimatex, která provozuje sběrný kon-

tejner  na textil, který je umístěn na sběrném místě vedle objektu samoobsluhy 

č.p. 159.

Sběrné kontejnery fi rmy Dimatex jsou určeny k druhotnému využití textilních 
materiálů s pozitivním vlivem na životní prostředí. Dimatex je partnerem Českého 
červeného kříže v rámci projektu Textileco a pravidelně poskytuje ošacení nezisko-
vým organizacím a lidem v nouzi. V roce 2015 obdržely neziskové organizace část-
ku přesahující 1 750 000 Kč. Společnost Dimatex chce být váš stabilní, spolehlivý 
a blízký partner pro ekologické zpracování nepotřebných oděvů.

Co patří do sběrného kontejneru:

čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, 
potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pyt-

lích/taškách, dále také spárované (svázané) nositelné boty a hračky.

Co nepatří do sběrného kontejneru:

znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, netextilní materiály, 
komunální odpad, elektrospotřebiče.

Tříkrálová sbírka 2016

V obci Hostěnice se sbírka uskutečnila v neděli 10. ledna 2016. 
Bylo zapečetěno 6 pokladniček, celkový výnos činil  24 270,- Kč.

Vámi věnované příspěvky budou využity ke zkvalitnění a  roz-
šíření nabídky služeb poskytovaných charitou, na  pomoc lidem 
v nouzi, v případě živelných katastrof, a dále na humanitární po-

moc v České republice a v zahraničí. 

Děkujeme všem našim občanům, kteří na Tříkrálovou sbírku 2016 přispěli 

a také vedoucím skupin a dětem!

Hodina Země 2016 – 19. 3. 2016 od 20.30 hod. do 21.30 hod.

Hodina Země je celosvětově největší happening na ochranu životního prostředí. 
Během této akce lidé, obce a fi rmy zhasínají na podporu ochrany klimatu světla.

Obec Hostěnice se připojuje k této akci zhasnutím veřejného osvětlení  v sobotu 
19. 3. 2016 od 20.30 hod. do 21.30 hod.
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Srdečné blahopřání k nastávajícímu  významnému životnímu jubileu:

květen 2016:

Břetislav Smílek      85 let

Narozené děti 

březen 2016:

Klára Mahovská 

Úmrtí:

prosinec 2015

František Smílek
Věra Lengálová

Růžena Debnárová
za ohlašovnu evidence obyvatel OÚ Hostěnice  

Karneval v MŠ

V úterý 9. února se už od rána scházely ve třídách princezny, piráti, zvířátka a dal-
ší bytosti, které si chtěly užít karnevalové veselí. Po svačince se všechny bytosti pře-
sunuly do tělocvičny, kde zjistily, že princezna Zlatěnka potřebuje zachránit. Všich-
ni byli ochotní ji pomoci a tak vyšplhali na vysoké hory, prolezli jeskyní a vypili celé 
jezero, aby princeznu zachránili. Princezna nám poslala vzkaz, že děkuje za záchra-
nu a na oslavu si všichni  mohou zatančit na zámeckém plese. Po plese následoval 
vydatný zámecký oběd a zasloužený odpočinek všech zachránců.

Dana Kousalová

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

ŠkolstvíŠkolství
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Mateřská škola, Hostěnice, okr. Brno-venkov, 
příspěvková organizace Hostěnice 95, 664 04 p. Mokrá

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016-2017

1.  Přihlášky

Přihláška je ke stažení na webu mshostenice.webnode.cz nebo si ji můžete vy-
zvednout u ředitelky MŠ ve středu 16. 3. 2016  od 8.00-12.00 a 12.30-15.00 h.
2.  Sběr vyplněných přihlášek

Proběhne ve středu 30.3.2016 od 8.00-12.00 a 12.30-15.00 h v kanceláři MŠ.
K zápisu přijďte s dítětem. 
Řádně vyplněnou přihlášku včetně požadovaných údajů od  lékaře předložíte 
spolu s rodným listem dítěte (k nahlédnutí) a svým občanským průkazem.
Dne 29.3. v době od 8,0 0 do 11,45 a od 15,00 do 16,00 hodin můžete se svým dí-
tětem přijít na Den otevřených dveří.
3.  Přijímací řízení

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách MŠ, na ná-
stěnce v MŠ. Rozhodnutí si, prosím, vyzvedněte u ředitelky MŠ ve středu 13.4. 
v době od 8,00-12,00 a 12,30-15,00 hodin. 
Případný náhradní termín předání rozhodnutí lze domluvit s ředitelkou na tel. 
544 250 779. 

Přijďte za námi, těšíme se na Vás. 
Za celý kolektiv ředitelka Dana Kousalová.

Karneval v MŠ
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Vítejte ve Stromíku!

Přestože nám letošní zima 
nenadělila moc sněhu ani 
mrazu, snažili jsme se ji užít 
nejvíc, co to šlo. Sáňkování 
jsme moc neužili, zato nám 
lednové mrazivé dny připravily 
zásoby ledu na  lesních 
potocích. Dětská vynalézavost 
nezná mezí, a  tak jsme brzy 
chodili na  led s  pilkou a  naši 
ledosochaři vyřezávali z  ledu 
cihly a  stavěli ledové paláce 
pro případné kolemjdoucí 
Ledové královny.

Možná při svých pro-
cházkách lesem potkáváte 
zvláštní stavby z  větví. Klidně 
vstupte dál a chvíli si poseďte. Zřejmě jste se právě dostali do cukrárny, kde vaří 
slaďoučké kakao a  pečou ty nejchutnější zákusky na  světě. Dost možná, že jste 
právě v prodejně vánočních ozdob, koňské stáji, ve stanu udatných rytířů anebo 
máte opravdu velké štěstí a  ocitli jste se přímo ve  výzkumném centru, které se 
zabývá vyhledáváním dinosauřích kostí. Vědecké kapacity z  našeho týmu jsou 
přesvědčeny, že okolo hájovny jsou bohatá pravěká naleziště!

Pokud má domeček střechu z jehličnatých větví, je jasné, že se jedná o domov 
rodiny Stromíků. Ten mívá vícero místností, protože členů je mnoho. Maminka 
s tatínkem, děti, prarodiče, často přijedou příbuzní Indiáni, strejda rybář a někdy se 
zastaví i teta princezna se svým pejskem.

Máme velkou radost, že naše Stromíková rodina je tak široká a  rozmanitá. 
Snažíme se, aby se v ní cítili dobře všichni – děti, jejich rodiče a i my dospěláci, kteří 
děti doprovázíme na jejich cestě k samostatnosti. A přestože staré přísloví praví, že 
stromeček se má ohýbat, dokud je mladý, my si myslíme pravý opak. Aby z mladé, 
zranitelné sazeničky vyrostl zdravý strom, který bude pravým požehnáním pro 
své okolí, potřebuje zejména hodně prostoru, mnoho respektu, dobrou výživnou 
půdu, láskyplnou ochranu velkých stromů a hřejivé slunce.

Možná, že i vy máte doma nějakou tu malou jedličku nebo doubek, který byste 
rádi přesadili z  domácího skleníčku do  přírody. Moc rádi vás přivítáme. Bližší 
informace najdete na webových stránkách klubu www.stromík.cz.

Tereza Jiráčková, 
DLK Stromík Pozořice
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Z dění na Základní škole v Mokré

Vánoční dílny

Již tradiční vánoční dílny proběhly v pohodě a ve vánočním ladění (i když počasí 
nenaznačovalo blížící se svátky). V devíti dílnách si žáci a přátelé školy vyráběli ma-
ličkosti pro své kamarády i svoje potěšení. Poděkování patří i velké pomoci žákyň 
z 8. a 9. tříd a paním učitelkám, které vymyslely jednoduché, ale velmi hezké dárky. 

Zpívání u stromečku

Jako každý rok i letos jsme se společně sešli u vánočního stromečku. Úvodní slo-
vo si vzala paní učitelka Studená, která děti i rodiče uvítala. Zpívání zahájily děti ze 
4. A a B písní Čas vánoční. Poté zazněly klasické české koledy i novější vánoční pís-
ně. Vystoupili zde i žáci 2. A a B s písní Světové Vánoce. Všichni jsme se pozitivně 
a hlavně vánočně naladili a popřáli si šťastné a veselé…

Mikulášská nadílka

V pátek 4. prosince naši školu obsadili čerti různého ražení, kteří již svým zjevem 
budili respekt u žáků. Míra strachu jistě odpovídala i velikosti prohřešků a čistotě 
svědomí. Svoji pekelnou základnu si zbudovali ve fyzice, protože se řídili zásadou, 
že fyzika je peklo na zemi.

Proti jejich pekelné moci nezmohli nic ani deváťáci, natož malí prvňáčci, kteří šli 
do jejich pekla se srdcem v kalhotách. V pekle hořel oheň, a jelikož byli čerti děsi-
ví, tak bylo úzko i tomu nejotrlejšímu učiteli. Do pekla dovedené děti se okamži-
tě dozvěděli, že Mikuláš a jeho andělsko-čertovská družina letos roznáší jen samé 
uhlí. Vystrašené děti ale dokázaly, že z nich strach nemají a zarecitovaly jim básnič-
ky a zazpívaly písničky a kdoví co ještě. Když opouštěla pekelná sebranka tu ještě 
pekelnější školu, děti se v duchu radovaly ze svých perníků a malí prvňáčci poprvé 
psali novými pery do nových písanek, které dostali od andělů. 

Florbalové turnaje v roce 2015

V letošním školním roce se naši žáci zúčastnili fl orbalových turnajů v několika 
kategoriích. Celkově lze výsledky hodnotit jako úspěšné, i  když jsme nedokázali 
v žádné kategorii postoupit do dalších kol. 

Nejúspěšnějším týmem se znovu stali nejmladší žáci, kteří pod názvem Aligáto-
ři skončili v okresním fi nále na druhém místě z jedenácti týmů a postoupili do kraj-
ského kola. Ve skupině po třech vítězstvích a jedné remíze zvítězili. V semifi nále zví-
tězili po heroickém výkonu až na samostatné nájezdy nad družstvem Turbokach-
ny, přestože v základní hrací době prohrávali o  tři branky. Ve fi nále pak nestačili 
na tým ZŠ Pohořelice. Hlavními oporami byli brankář Dan Hladilín, Štěpán Tkadlec 
a Tomášové Vintr a Vítek. Dalšími členy týmu byli David Machek, František Barták, 
Samir Al-Awad a Ondřej Vrážel. Krajské kolo se uskutečnilo v lednu 2016.

Ples žáků ZŠ

Již potřetí se konal ples žáků školy, organizovaný žákovským parlamentem ZŠ 
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Mokrá, tentokrát pod vedením paní učitelky Ivy Dolníčkové.  Každá dívka již tradič-
ně u vstupu obdržela růži. Mimo tancování se na jevišti vystřídala celá řada vystu-
pujících, kteří obohatili program večera. Celým večerem provázela dvojice ostříle-
ných moderátorů, Vendula Klímová a Adam Konvalinka. Mimo program na hlav-
ním sále měli žáci k dispozici fotografi cké studio a tetovací salón. Zlatým hřebem 
večera byla bohatá tombola. A aby to těm nejmenším účastníkům nebylo líto, tak 
při odchodu z plesu dostali všichni žáci prvního stupně alespoň malou drobnost. 
Celá akce se nadmíru vydařila a již teď se těšíme na příští ročník.

V brněnském podzemí

Před vánočními prázdninami se 7.A a 8.A vydaly do Brna objevovat jeho histo-
rii. Po příchodu na Zelný trh se žáci rozdělili na dvě skupiny. První skupina zamíři-
la spolu s panem učitelem Markusem do brněnského podzemí, kde si žáci prohléd-
li část podzemního systému, jehož historie se začala psát již ve středověku. Druhá 
skupina navštívila s panem učitelem Kováčikem Moravské zemské muzeum. Zaví-
tali jsme na dvě výstavy. První byla stálá expozice mapující osídlení Brna a širší ob-
lasti Jižní Moravy od pravěku po středověk a druhá potom historii Brna za druhé 
světové války. Akce se žákům líbila, dozvěděli se spoustu nových informací a obo-
hatili své školní znalosti dějepisu o nové poznatky týkající se našeho regionu.

Básnická soutěž

Další kolo školní básnické soutěže probíhalo od poloviny listopadu.  Tentokrát se 
sešlo více než 40 textů na téma jídlo a vše s ním spojené. Většinou šlo o básničky, 
ať už rýmované nebo s volným veršem, krátké prozaické útvary a pohádky. Výher-
ci dostali drobné ceny a diplomy na památku. Jejich práce byly zveřejněny ve vesti-
bulu školy, kde je doplňují tematické výtvarné práce, a dále v lednovém čísle Škol-
ního půlročníku. 

Lyžařský výcvikový kurz Lipno

V  pondělí 4. ledna jsme odjeli s  vybranými žáky osmého a  devátého ročníku 
na lyžařský kurz. Celkem se zúčastnilo 20 žáků. Po bezproblémové cestě jsme při-
jeli do Přední Výtoně, kde jsme měli zajištěno ubytování v hotelu Aktiv na břehu li-
penské údolní nádrže. Hotel je na vynikající úrovni. Hlavní náplní kurzu bylo lyžová-
ní. Ještě na konci kalendářního roku jsme měli obavu o sněhovou pokrývku, ale na-
konec se vše v dobré obrátilo a i přes mírnou zimu byly podmínky pro lyžování po-
měrně dobré. Od hotelu nás každý den v 8:15 odvážel ski bus na nedaleký rakouský 
Hochfi cht. Žáci byli rozděleni do družstev a postupně projezdili všechny otevřené 
tratě. Obědová pauza se odehrávala přímo  v areálu. Celkově můžeme akci shrnout 
jako velmi povedenou. Žákům se velice líbil celý ski areál Hochfi cht, ale pochvalo-
vali si také ubytování a celkovou atmosféru kurzu.

Ztratilo se královské jablko

Poslední lednové čtvrteční ráno se na školních chodbách rozezněla hudba a za-
čal královský rej. Pan král Pepa I. vyhlásil výběrové řízení na ztracené královské jabl-
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ko. Třídy se po celý týden předháněly o královskou přízeň a u vchodu do školy vy-
stavily své třídní jablko. A tak měli královští rádcové z čeho vybírat. 

Atmosféra posledního dne prvního pololetí školního roku 2015/16 skončila 
ke spokojenosti všech, byla řádně šťavnatá…

kolektiv pedagogů a žáků ZŠ Mokrá

Z činnosti organizacíZ činnosti organizací

Spirála Host nice, z.s. Vás zve na 

v sobotu 26.3.2016 od 15.00 hodin v sále restaurace U Stupárk  

                               vstupné dobrovolné                                  

D TSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
SE  ZÁBAVNÝM  PROGRAMEM  DIVADLA  KORÁB 
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Pozvánka na jarní procházku

Sociálně-kulturní komise obce Hostěnice Vás zve na jarní nedělní procházku.
Sraz 1.5.2016 v 10.00 hod.  u prvního rybníka.

Trasa: Hostěnice- chata Jelenice-Žalmanův kámen-hradiště Vildenberk-Hostěnice
Doporučujeme: pevnou obuv, pláštěnku, svačinu a pití s sebou

Můžete se rozhodnout mezi dvěma délkami trasy. Kratší trasa: Hostěnice-chata 
Jelenice - Žalmanův kámen - Hostěnice, cca 10 km. Pro turisty máme připravenou 
prodlouženou trasu, kde od Žalmanova kamene budeme dále pokračovat na hra-
diště Vildenberk a odtud zpět do Hostěnic, celková délka této trasy je cca 25 km.

Těší se na vás Renata Konvalinková

Novoroční procházka

Občerstvení u mě a strojníka děkuje všem za hojnou účast na novoroční vycház-
ce do Pekárny. 

Tentokrát se účastnilo 73 lidí a 5 pejsků. V Pekárně jsme si rozdělali oheň a ces-
tou se mohli občerstvit lahodným teplým čajem či svařákem.

Těšíme se na vás i příští rok!!!!
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Hostěnické Boubelky

Letošní kalendářní rok jsme začaly počátkem února obnovením starého zvyku - 
Pochovávání basy. Po mnoha letech jsme vzkřísily starou tradici, která by nemě-
la upadnout v zapomnění.

Po celý rok manželé Dostálovi sepisovali dění ve vesnici, pan Václav Dostál vše 
zveršoval a text pro Pochovávání basy byl hotov. Kostýmy se našly různě na pů-
dách, co scházelo, dotvořila paní Fanuška Kochová s děvčaty a průvod mohl začít.

Účast místních obyvatel byla hojná a celá akce měla úspěch, lidé se bavili dob-
ře, tak se snad tradice obnoví a za rok se sejdeme zase u dalšího Pochovávání basy.

Hned další den byl maškarní bál a ani tentokrát Boubelky nezůstaly doma. Pár 
dní před bálem se děvčata rozhodla změnit masku, tak byly přípravy velmi horeč-
né. Jádro seniorek Boubelek zajistilo rekvizity i sukničky a lodičky na hlavu, takže 
vše klaplo a 16 mažoretek bylo na světě. Bál jsme si užily s chutí, odměnou nám 
byla čestná cena za skupinovou masku.

Smekám svůj pomyslný klobouk před dílem svých děvčat seniorek, které s ver-
vou akci připravily a jak se všechny naplno účastnily reje masek, a děkuji hasičům, 
že to patřičně ocenili. Získaly jsme náboj a elán do dalších podobných akcí.

Sezona je v plném proudu, takže už nacvičujeme program na vystoupení v Po-
zořicích.

Za Hostěnické Boubelky Mirka Šotnarová

Činnost SDH Hostěnice

Rád bych vás seznámil s činností našeho sboru od začátku roku 2016. Hned dru-
hý den v novém roce jsme uspořádali Výroční valnou hromadu (dále jen VVH) SDH 
Hostěnice, na které jsme zhodnotili naši práci v uplynulém roce, předalo se něko-
lik vyznamenání  a odsouhlasili jsme plán práce na letošní rok. Dále jsme byli po-
zváni na VVH okrsku Pozořice. Ta se konala 16. ledna v Dělnickém domě v Pozo-
řicích a náš sbor byl pochválen za perfektní přípravu a organizaci závodu požár-
ní všestrannosti mládeže (3. 10. 2015), který jsme v naší obci pořádali již podruhé. 
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Na tento závod přijelo přes 400 dětí, jejich vedoucí, rozhodčí, rodiče a také spous-
ta přihlížejících občanů. Tyto všechny bylo potřeba nakrmit, napojit teplým čajem, 
zaparkovat vozidla, zajistit zdravotníka, poskytnout přístřeší v případě deště, a pro-
vést spoustu dalších úkolů. Slova chvály byla vyslovena i na Výkonném výboru kra-
je, což nás velice těší. Ale vraťme se k letošnímu roku. Dne 31. ledna naše jednot-
ka provedla nácvik hašení s novým vozidlem, aby si chlapi osahali a zapamatova-
li, kde je uložený materiál. Dne 6. února jsme pořádali tradiční ostatky. Po obci šel 
průvod masek v počtu 13 slepic, 12 dětí v maskách a 20 dalších krásných masek. 
Sešlo se nakonec krásných 45 masek z naší obce, což je úctyhodný počet. Večer se 
konal maškarní ples. Jakmile začal rej masek, tak málem nestačila velikost sálu, ko-
lik se jich sešlo. To nás pochopitelně těší, že lidé v naší obci jsou pro každou srandu, 
a tato již zažitá akce je stále velice populární. Vítězové dostali krásné ceny, později 
se vylosovala tombola a ples se, myslím, dost vydařil. 

Týden po maškarním plese 13. 2. 2016 se naše jednotka zapojila do nácviku „zá-
chrany osob z  ledu“ společně se členy JSDH Babice nad Svitavou, Ochoz u Brna 
a ve spolupráci s HZS Lidická. Tato akce se konala v naší obci na prvním rybníku, se 
svolením Ing. Václava Čapky, kde bylo nutné zaparkovat vozidla na poli a do ještě 
dostatečně silného ledu vyřezat otvor pomocí motorové pily. Po teoretické přípra-
vě se začalo prakticky a nebyla to žádná procházka růžovým sadem. Jestli si někdo 
myslel, že se nacvičovalo jen jako, šeredně se mýlil. Do ledové vody se opravdu vrhl 
člen HZS Petr Kheil z Babic a jeho svěřenci nám názorně ukázali jak se má záchra-
na tonoucího provádět. Potom už bylo na nás, aby si to každý vyzkoušel na vlast-
ní kůži. Hostěnický velitel si vyzkoušel roli tonoucího a členové jeho jednotky se 
ho snažili zachránit. Šlo jim to velmi dobře a bylo vidět, že jim tento nácvik oprav-
du nějaké vědomosti dal. Na závěr si vyzkoušel starosta SDH Pepa Zítka jaké to je 
skočit do rybníka v zásahovém obleku a zachraňovat někoho, kdo se propadl le-
dem, a jeho otužilý bratr Tomáš předvedl, že se dá i v zimním období koupat jen 
tak v plavkách. Nakonec vše dobře dopadlo, nikdo se neutopil  a všichni přítomní 
hasiči i přihlížející si odnesli několik cenných rad do života a prožili skvělou sobotu. 

Dále naši strojníci kromě kondičních jízd byli 5. března proškoleni v brněnské 
autoškole, protože vlastní profesní průkazy a musí toto školení absolvovat každý 
rok. To je do uzávěrky zpravodaje zatím vše. Kdo by chtěl zhlédnout fotografi e ze 
všech našich akcí, tak může na adrese – http://sdhhostenice.rajce.idnes.cz/, tam je 
vše zvěčněno. Tímto bych chtěl za SDH Hostěnice poděkovat všem, kteří nás jakko-
li podpořili na plese, při cvičeních a jiných akcích. Děkuji všem. 

Za SDH Hostěnice a JSDHo Hostěnice velitel KLIMEŠ Zbyněk.

Silvestrovský běh na Brázďák

Každý rok čekáme, kolik lidí přijde pod kopec Brázďák, aby zabojovali nejen 
mezi sebou, ale hlavně sami se sebou. Ze začátku to vypadalo, že bude více přihlí-
žejících než běžců. Někteří se neodvažovali na běh ani pomyslet, stačilo, když vidě-
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li sklon kopce. Ale nakonec těch přihlížejících byla menšina a ta větší část, celkem 
35 běžců, se vydala zjistit, v jaké jsou kondici. A mnozí byli mile překvapeni. Své vý-
sledky ještě dlouho po skončení závodů rozebírali a porovnávali.

Pokud byste si jen tak pro sebe chtěli kopec vyběhnout a zjistit, jak byste v tom-
to závodě obstáli, tak vězte, že nejrychlejší čas v roce 2015 se pro mužskou popu-
laci zastavil těsně za hranicí 20 sekund, pro ženskou pak lehce za 25 sekundami. 

Doufám ale, že vás zjištění , že vy těchto časů nedosáhnete, neodradí od příští-
ho Silvestrovského běhu. Vždyť nejde ani tak o sportovní výkony, jako o  legraci 
a možnost sejít se s kamarády, přáteli, poznat i nové tváře, které se do naší obce 
nastěhovaly, nebo pro nové obyvatele Hostěnic možnost seznámit se se „starou-
sedlíky“.

Kateřina Halouzková, 
spolek Hosten

Tvoření v Broučcích

Zkusili jste se někdy zamyslet, co má vaše dítko nejraději? Děti v Broučcích v tom 
mají dost jasno: nový obchod s nákupním vozíkem, modelínu, dobrůtky, vytváře-
ní různých věcí z papíru, pokud možno s obrovským množstvím lepidla, vody a te-
kutých barev, k čemuž překvapivě nejsou příliš  nakloněny jejich matky. Našemu 
Broučkovi to ale vůbec nevadí, naopak je moc rád, že jsou děti spokojené a na pří-
padný nepořádek je prostě zvyklý. Ví, že nastanou i trochu klidnější situace, napří-
klad při hraní maňáskového divadla nebo při baštění masopustních koblih.

Pokud sledujete naše webové stránky nebo Facebook, můžete si zkusit vytvořit 
doma to, co tvořily děti v Broučcích v průběhu ledna a února. Velký úspěch měla 
například výroba papírové královské koruny nebo příšerácká záložka do  knížky, 
maminky zdobily a vycpávaly valentýnská srdíčka nebo pomáhaly dětem s výro-
bou čepice či masky na karneval. Ten byl opravdu zábavný, protože kromě masek 

měly děti namalované i  ob-
ličejíky, a  při večerníčkových 
písničkách prolézali a přeska-
kovali naši tygři, kočičky nebo 
medvědi překážkovou dráhu.

Je jasné, že pokud chce-
me mít spokojené děti, musí-
me být spokojení i my, proto 
nás napadlo založit tradici ve-
černího tvoření v  Broučcích, 
kde se sejdeme bez dětí, od-
počineme si u nějaké kreativ-

Malý Mickey Mouse s maminkou
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ní činnosti a popovídáme si bez toho, aniž by nám někdo visel na noze nebo kvi-
čel do ucha, že potřebuje právě tu hračku, kterou má jeho kamarád. Zatím máme 
za sebou první akci, kde jsme vycpávali a zdobili zajíčky, ptáčky a šneky. Bylo to 
moc příjemné posezení, které plánujeme opět někdy na  konci dubna. Pokud se 
ho budete chtít zúčastnit, ozvěte se nám (kontakty jsou na webovkách) a my vám 
dáme včas vědět. 

www.rc-broucci.weebly.com, www.facebook.com/broucci

Z činnosti Spolku Přátel sportu Hostěnice

Spolek sportovců nezahálel ani v zimních měsících a i přes nepříliš přející poča-
sí připravili nejen jeho členové ledovou plochu na hřišti. Na Pastviskách se brusli-
lo díky oblevě celkem jen asi 10 dnů. Vyvrcholením bruslařské sezony bylo přátel-
ské utkání hostěnických hokejistů s výběrem Rousínova, za který někteří Hostěňá-
ci stále nastupují ve Vyškovské Hobby lize. Domácím hráčům se v tomto utkání po-
dařilo zvítězit těsným poměrem 16:14. Za podporu v tomto těžkém utkání děkuje-
me skvělým fanouškům, kteří nás přišli podpořit s transparenty a působivou chore-
ografi í. Z kulturních akcí konaných na sklonku roku bych připomenul zájezd do vin-
ného sklepa v Němčičkách, do kterého jsme pro velký zájem vypravili autobus plný 
hostěnických sommelierů.

V  sobotu 30. ledna 2016 proběhla v  občanském centru první výroční schů-
ze Spolku Přátel sportu Hostěnice, které se zúčastnila většina z 34 aktivních čle-
nů. Jedním z hlavních bodů schůze bylo představení záměru obce o dobudová-
ní sportoviště Na Pastviskách. Rozsáhlou prezentaci připravil Jirka Marek a před-
nesl ji spolu s Borkem Srbou. Spolek se zároveň zavázal k přímé účasti na správě, 
údržbě a případných úpravách celého sportovního areálu v budoucnu. Po skonče-
ní prezentace bylo zvoleno staronové vedení spolku v čele s předsedou Janem „Ke-
vinem“ Mikuláškem.  V další diskuzi jsme se shodli na tom, že Spolek Přátel sportu 
nevznikl a ani nechce působit jako jakási opozice či konkurence vůči ostatním sdru-
žením. Naopak s nimi chce trvale spolupracovat a podílet se na společných akcích 
v obci ať už aktivní účastí, či při podpoře s jejich organizováním. Vždyť nemalá část 
z nás je členy i ostatních spolků a sdružení a nechceme tedy sousedy štěpit na růz-
né, větší či menší tábory, tak jak je to v některých okolních obcích. Přejeme si nao-
pak vytvořit klidnou a přátelskou součinnost všech, kteří o to stojí. 

Připravované činnosti SPsH na jaro 2016:
• Sběr železného šrotu v dubnu
• Fotbálek pro všechny příchozí od dubna, dle počasí každý pátek v 18:00 
• Úklid okolí obce v květnu
• Letní tenisová liga začíná již v květnu
 Za SPsH Jan Skřivánek
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Skauti se ani v zimě nenudí

Paní zima nám letos bohu-
žel moc nepřála. Počasí bylo 
spíše deštivé, než sněhové. 
Ačkoli nám počasí překazilo 
některé plány, nenechali jsme 
se tím odradit a zimní období 
jsme si i tak užili.

Kromě schůzek jsme se 
sešli také na  dvou výletech. 
V  lednu jsme si každý vza-
li svou oblíbenou deskovou 
hru a  celé dopoledne jsme 
hráli a zkoušeli, která je ta nej-
lepší. 

Naší únorovou akcí byl výlet do zábavního vědeckého parku VIDA! V Brně. Zde 
jsme se mohli vzdělat v mnoha oborech. Zjistili jsme, jak funguje lidské tělo, jak to 
chodí s počasím, jak vznikají vlny nebo jak funguje převod ovka u auta. Každý si zde 
našel něco, nejmenší vlčata a světlušky i naši vedoucí. 

S přicházejícím jarem nás čekají další akce, kterých bude spousta. Kromě růz-
ných jednodenních výletů se chystáme také na střediskovou velikonoční výpravu 
do Olomouce. Zde se potkáme s ostatními členy střediska a společně si mimo jiné 
vyzkoušíme tradiční aktivity jako je malování vajíček a pletení pomlázek, ale také 
mnoho dalšího. 

A vrcholem jarní sezony bude skautská hudební soutěž Vozembouch, které se 
pravidelně účastníme a vždy si přivážíme jedny z prvních cen. Kromě tradiční lido-
vé písně a písně dle vlastního výběru nás letos čeká také písnička s příběhem, kte-
rou musíme také umělecky ztvárnit. V soutěži budeme mít tři týmy, které už pilně 
trénují. Tak nám držte palce, ať opět přivezeme vítěznou sošku. 

Anna Brzobohatá, vedoucí oddílu

Velikonoční setkání

Spolek Hosten uspořádal v neděli 13.3.2016 v sále restaurace U Stupárků Veliko-
noční setkání, na kterém se pravidelně scházíme již několikátý rok. Byly připraveny 
dílničky pro děti i dospělé, vystoupili malí fl étnisté, dívčí i chlapecká hudební skupi-
na Svišti a proběhla soutěž o nejlepší jarní zápich do květináče a nejlepší jídlo z va-
jec. Na závěr jsme si mohli poslechnout, zazpívat si či zatancovat s cimbálovou mu-
zikou Šmytec z Brna. Fotografi e ilustrují velikonoční atmosféru.
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Děkujeme všem organizátorům (a že jich je potřeba hodně) za hladký průběh akce.
Eva Karásková, za spolek Hosten

Premiéra fi lmu v Hostěnicích

V pátek 18. 12. 2015 se sešlo v sále „U Stupárků” tolik místních a přespolních lidí, 
že to snad sál postavený v r. 1928 ani nepamatuje. Nejen, že nebylo místo na seze-
ní, ale pomalu nebylo ani kde stát.

Promítala se zde totiž premiéra fi lmové pohádky „Jambubaba”, ve které hrálo 
kolem 50 místních a přespolních amatérských herců. Nechyběly divadelní kostý-
my, král Vladimír vyjížděl se svými rádci v koňském kočáře po krásném okolí Hostě-
nic, třeba u lovecké chaty Jelenice, nebo scény s hastrmanem u hostěnických ryb-
níků. Nechyběly ani jeskyňky, čarodějnice Jambubaba a tlupa loupežníků v okolí 
jeskyně Pekárny. Další záběry byly ze skutečného plumlovského zámku, z porady 
dvou králů Vladimíra a Miroslava. Jako každá pohádka, měla i tato konec, kde dob-
ro zvítězilo nad zlem.

Ve fi lmu si také zahrály a zazpívaly děti ze skautského pěveckého souboru Sviš-
ti. Tento soubor  se už několik 
roků umisťuje na  předních mís-
tech v pěvecké soutěži „Vozem-
bouch”, kterou pořádají brněn-
ští skauti. Úvodní slovo k  celé 
premiéře měl jeden z herců Petr 
Trávníček, který divákům přiblížil 
původní nápad a jak vůbec celý 
fi lm vznikl. Na úvod této fi lmové 
pohádky nechyběl ani „Týdeník” 
s názvem „Posledních dvacet let 

Příspěvky našich spoluobčanůPříspěvky našich spoluobčanů
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Hostěnic”, který v krátkosti shrnul všechny 
významné události z této doby.

Po  skončení fi lmového představení 
ocenili diváci bouřlivým potleskem auto-
ra, scénaristu, režiséra, kameramana i her-
ce Vojtěcha Horáka, ale i odvahu a herec-
ké výkony místních amatérských herců. 
Pak došlo dokonce k vyhodnocení a udí-
lení cen v kategorii dětského herce, mezi 
dospělými v kategorii za nejlepší herecký 
výkon a v kategorii nejlepšího 

pěveckého výkonu. Dlouho do  noci 
měli diváci i herci o čem diskutovat. Pro velký zájem se promítání opakovalo v ce-
lém rozsahu v sobotu 19. 12. 2015 v Občanském centru v Hostěnicích.

V. Dostál, Hostěnice

(Na fotografi ích je pohled do zaplněného sálu a na další je autor a režisér V. Horák)

Jak byl upraven prostor u hráze rybníka Pod Hádkem?

Během zimního období byl pokácen veš-
kerý porost na hrázi rybníka a je na něj pro-
to úplně jiný pohled. Kdo by se chtěl pře-
svědčit na vlastní oči, nabízím nejkratší ces-
tu pro pěší přímo k této hrázi. Od autobuso-
vé točny přejdeme kousek po silnici (po čer-
vené turistické značce), ale uhneme první od-
bočkou vlevo, nad chaty. Ovšem ihned první 
odbočkou z cesty zamíříme vpravo. Chvilku 
půjdeme jakoby podél silnice, z širší cesty se 
postupně stane úzká stezka, klikatící se mezi 
skalami, až přímo k hrázi rybníka. Zvídavější 
můžou z cesty uhnout a pátrat po přesné po-
loze dvou malých jeskyní. Od rybníka se mů-
žeme vrátit na točnu směrem vpravo a kolem 
kaple sv. Anny, nebo vlevo kolem Ochozské 
jeskyně do Hostěnic. 

Přibližná délka a  profi l trasy od  točny 
ke hrázi

Viktor Unger
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Velikonoce v obecní kronice

Když se vám dostane do rukou první číslo letošního Hostěnického zpravodaje, 
bude možná už po velikonočních svátcích. Můžeme se však k nim ještě vrátit a při-
pomenout, co o tomto období píše v r. 1922 kronikář Silvestr Kopecký:

„Zvyky a obyčeje dříve v místě obvyklé, ponenáhlu upadají v zapomenutí a čas 
od času se ještě zachovávají následující:

O Květné neděli (t.j. neděle před nedělí velikonoční) se v kostele světí kočičky. 
Svěcené pruty se dávaly v místnostech za svaté obrázky a na polích zapíchávaly 
do obilí. Věřilo se, že svěcené pruty kočiček ochrání dům před bleskem a obilí před 
pohromami.

O Smrtné neděli (t.j. druhá před velikonocemi) chodívala malá děvčata koledou 
po domech. V ruce nosívala malý smrkový nebo jedlový stromek, který byl ozdo-
ben ozdobami ze slepičích vajíček (říkávalo se jim Klubka) a dále řetězy zhotovený-
mi z krátce řezané slámy navlékané na nit střídavě s barevnými čtverečky z papíru 
nebo textilu. Děvčata po příchodu do domu zazpívala koledu, hospodyně je obda-
rovávaly vajíčky, perníčky nebo penězi.

O Pondělí velikonočním chodí hoši na mrskút. Chodí do domů, ve kterých mají 
děvčata a pruty dívky mírně šlehají nebo jim jen pruty hrozí. Při tom odříkávají ko-
ledu. Hospodyně jim dávají červená vajíčka, někdy také peníze.“

Tolik je zapsáno v obecní kronice. Je ale známo, že na Zelený čtvrtek se odmlčují 
zvony a odlétají do Říma. Vrací se až po vzkříšení a mezi tím děti nahrazovaly zvo-
nění v poledne a o klekání obchůzkou po celé obci a zpívaly písně o ukřižování Je-
žíše Krista. Mezi tím pak klapaly na klepače a hrkaly na hrkačky. V čele průvodu šel 
obvykle chlapec, který měl hrkací trakař a ten dělal největší kravál. V některých ob-
cích se tento zvyk udržuje doposud. K Zelenému čtvrtku patřívalo vždy nějaké ze-
lené jídlo, špenát nebo polévka s čerstvými bylinkami. V posledních letech se ob-
jevuje i zelené pivo.

Na Velký pátek se prý měl každý umýt v potoce, aby se mu vyhýbaly choroby.
Také se nemělo prát prádlo a dělat práce, při které se hýbe s půdou a byl přísný půst.

Na neděli velikonoční se pekli beránci, kteří se pak i s vajíčky a dalšími potravina-
mi v kostele světili. Bývávalo k obědu skopové (nejčastěji kůzle) a večer bývala tra-
diční „Pomlázková zábava“, na které úderem půlnoci chlapci ukrytými pomlázka-
mi hned na sále děvčata vypláceli. I když se zábava mnohdy protáhla, mrskút ná-
sledující den nikdo nezaspal.

Nezaspali ani hostěničtí mládenci s upletenou obrovitou pomlázkou na titulní 
fotografi i zpravodaje z archivu paní Marcely Krystmanové. Zdalipak se ještě žijící 
chasníci poznají ?

 V. Dostál, kronikář obce

Hostěnické vzpomínáníHostěnické vzpomínání
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Skupina Wolfram

Opět se po roce blíží den 29. dubna, kdy byla v roce 1945 osvobozena naše obec.
V loňském prvním čísle Hostěnického zpravodaje jsem v souvislosti s 50. výročím 

konce druhé světové války popsal i poslední okamžiky válečných událostí v Hostěni-
cích a okolí. Mimo jiné je zmiňována i činnost partyzánských skupin Wolfram a rus-
ké skupiny Ivanuška. O činnosti skupiny Wolfram vysazené v r. 1944 v Beskydech už 
bylo napsáno hodně. Co však to bylo za lidi a jaké osudy je spojily a jak žili po skon-
čení války?

Skupina se skládala z  5 členů a  velitele. Všech šest spojovalo to, že utekli před 
německou okupací, skončili v čs. vojsku ve Francii a po ústupových bojích nakonec 
v různých jednotkách čs. armády v Anglii.

Jedním z členů byl Josef Černota, nar. 1. 8. 1916 ve Staré Boleslavi, vyučen byl 
krejčím, ale pracoval také na různých stavbách, např. na Baťově kanále. Pro odchod 
z republiky se rozhodl i proto, že jako občan Mikulova by musel narukovat do wehr-
machtu. Po  bojích ve  Francii absolvoval různé kurzy v  Anglii, a  když byl vyzván 
k účasti v parašutistické skupině Wolfram, hned se do ní přihlásil. Po skončení války 
působil krátký čas na MNO v Praze, později jako instruktor bojového výcviku v Hra-
nicích na Moravě a následně jako instruktor parašutistů ve Stráži pod Ralskem. V pa-
desátých letech mu bylo doporučeno (jako řadě dalším vojákům působícím v Ang-
lii), aby si podal žádost o propuštění z armády. Pak pracoval v různých civilních za-
městnáních. V r. 1991 se dočkal rehabilitace a povýšení do hodnosti plukovníka. Ze-
mřel 22. 10. 2001 ve Staré Břeclavi a v r. 2003 byla na budově školy v Břeclavi umístě-
na jeho pamětní deska.

Dalším členem skupiny byl Vladimír Řezníček, který se narodil v Kunčicích pod 
Ondřejníkem 18. 6. 1919. Z  republiky odešel 14. 8. 1939, složitou cestou se dostal 
do Francie a po ústupových bojích se s dalšími vojáky dostal do Anglie. Stejně jako 
Černota absolvoval parašutistický výcvik a další kurzy zaměřené na přežití a boj zblíz-
ka. Po válce učil na vojenské škole v Hranicích a po r. 1948 odešel z armády na vlast-
ní žádost. Pracoval u Státních silnic v Kunčicích, v kamenolomu Hukvaldy a nako-
nec v Tatře v Kopřivnici. Po r. 1989 byl povýšen do hodnosti podplukovníka. Zemřel 
10. 1. 2001 v Kunčicích.

Další člen byl Robert Matula, který se narodil 19. 12. 1919 v Radvanicích a vyu-
čil se vulkanizátorem  v Mor. Ostravě. V červnu 1939 odešel přes Polsko z  republi-
ky a ve Francii vstoupil do čs. jednotek. Ztenčené řady vojáků po ústupových bo-
jích dorazily v polovině června do Anglie, kde po absolvování kurzu pouličních bojů 
a sabotáží přijal v r. 1943 nabídku velitele skupiny Otiska a stal se členem jeho skupi-
ny Wolfram. Po skončení války pracoval jako dopravní referent v Moravolenu Šum-
perk a po únoru 1948 emigroval i s rodinou do Anglie. (Měl za manželku Angličan-
ku). V Anglii pracoval v nejrůznějších profesích vč. čističe oken. V r. 1950 se vystěho-
val do Kanady. Do Československa se poprvé podíval v r. 1968 a pak až po r. 1989. 
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V r. 2004 oslavil s manželkou a rodinou zlatou svatbu a v r. 2006 mu zastupitelstvo 
města Ostravy udělilo čestné občanství. Během války, ale i  po  válce obdržel řadu 
vyznamenání vč. vyznamenání francouzských a  anglických. V  r. 1997 byl povýšen 
do  hodnosti plukovníka a  později obdržel i  hodnost generálskou. Generál Robert 
Matula zemřel 13.6.2012 v Kanadě ve městě Chemainus.

Jako další člen skupiny byl Josef Bierský, který se narodil 19. 3. 1920 v obci Lubno 
na Frýdecko-Místecku. Vyučil se slévačem a pracoval do svého odchodu do zahra-
ničí ve Vítkovických železárnách. Po přechodu hranic do Polska vstoupil do čs. jed-
notek ve Francii a po ústupu se stejně jako ostatní dostal do Anglie, kde se po výcvi-
ku stal členem skupiny. Když parašutistická skupina působila v Beskydech, byl Bier-
ský 19. října 1944  vyslán velitelem skupiny na domluvenou schůzku na hoře Smrk. 
Na cestu si vybral jednoho člena partyzánské skupiny, který se k nim nedávno přidal. 
Jenže ten v lese Bierského zastřelil, sebral mu peníze, které Bierský na schůzku nesl, 
jeho tělo ukryl a utekl. Tento „partyzán“ S. Kotačka, snad pro peníze, snad pro získá-
ní zásluh u Němců, svého spolubojovníka zavraždil. Kotačka, který byl po válce zadr-
žen, se ukázal jako známý kriminálník a za vraždu dostal trest smrti. Na místě těchto 
událostí byl Josefu Bierskému po válce postaven symbolický pomníček.

Pátým členem skupiny byl Karel Svoboda, který se narodil 18. 10. 1912 ve Sla-
ném. V r.1939 odešel přes Polsko do zahraničí a k čs. jednotkám ve Francii, kde byl za-
řazen jako spojař. V Anglii pak absolvoval parakurz a byl vybrán s Josefem  Gab číkem 
k provedení atentátu v protektorátu. Svoboda však těsně před plánovanou akcí utr-
pěl při cvičném seskoku zranění a tak byl z akce odvolán a na jeho místo byl určen 
Jan Kubiš. Shodou okolností se pak v protektorátu podařilo zjistit, že Svoboda půso-
bí v Anglii, gestapo zatklo a popravilo jeho oba rodiče i manželku a syna dali na pře-
výchovu do Německa. Proto také usiloval o zařazení do některých z plánovaných vý-
sadků a byl přidělen jako radista do skupiny Wolfram. Při seskoku v Beskydech měl 
smůlu v tom, že místo jeho dopadu bylo dost vzdáleno od místa plánovaného se-
skoku a po několika dnech hledání byl zadržen německou hlídkou. Následovaly vý-
slechy v Kounicových kolejích. Zachránila ho americká armáda při osvobození kon-
centračního tábora. Po uzdravení odešel z armády a pracoval na ministerstvu zahra-
ničních věcí jako radista. V únoru 1948 emigroval do Anglie a po nějaké době se vrá-
til do republiky pod cizím jménem se zpravodajskými úkoly a celá akce pak skonči-
la za podivných a nejasných okolností. Nakonec pracoval v Hydrometeorologickém 
ústavu v Praze. Zemřel 3. 4. 1982.

Velitelem skupiny byl Josef Otisk, nar. 30. ledna 1911 v Líšni. Po maturitě nastou-
pil zákl. vojenskou službu, a poté absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích. Z re-
publiky utekl přes Slovensko, Maďarsko a Jugoslávii do Francie a odtud pak do Ang-
lie, kde byl po nějakém čase vyzván, aby stanul v čele výsadku Wolfram s úkolem or-
ganizovat partyzánské hnutí a záškodnické akce na území protektorátu. Po skončení 
války byl Josef Otisk přidělen na Hlavní štáb čs. armády, později byl přidělen k tanko-
vé brigádě ve Šternberku v hodnosti majora. Po r. 1948 musel armádu opustit a pra-
coval v podniku Geodezie Brno. Zemřel 10. ledna 1986 a pochován je na líšeňském 
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hřbitově. Měl řadu vyznamenání vč. řádu britského impéria a v r. 1990 byl in memo-
riam povýšen do hodnosti podplukovníka. Ke 30. výročí jeho úmrtí se v lednu letoš-
ního roku uskutečnila na líšeňském hřbitově vzpomínková akce. Pietního aktu se zú-
častnili i příslušníci pěší roty ostravských záložníků, kteří mají Josefa Otiska za svého 
patrona.  Václav Dostál, kronikář obce

Použité materiály:  Výpis z kroniky ČSPB v Hostěnicích; Klinka Jan, Břečka Jan, Kolesa 
Václav: „ Robert Matula; MF Dnes 21. 1. 2016

Buď pochválen

Laudato si´- Buď pochválen! Tak se jmenuje poslední významný církevní doku-
ment (encyklika) papeže Františka. Název tohoto dokumentu je zároveň úvodem 
chvalozpěvu sv. Františka z Assisi na chválu Božího stvoření. „Ať tě chválí, můj Pane, 
naše sestra matka země, která nás živí a slouží nám, a rodí rozličné plody s pestrými kvě-
ty a trávu,“ zpíval sv. František. Současný papež se ve světle těchto slov zamýšlí nad 
světem jakožto společným domovem všech lidí a varuje před jeho zničením. Jaký 
svět chceme zanechat těm, kteří přijdou po nás, dětem, které právě vyrůstají? Pod-
le papeže Františka nelze tuto otázku řešit izolovaně, pouze v rámci životního pro-
středí. Papež upozorňuje, že se musíme ptát, co je smyslem života na zemi, jaké jsou 
hodnoty a základy společenského života, co je cílem naší práce a veškerého našeho 
úsilí. Pokud se nebudeme zabývat těmito hlubšími problémy, nepovede naše starost 
o ekologii k žádným významným výsledkům. Proto zde papež vybízí nejen věřící, ale 
též všechny obyvatele naší planety k ekologickému obrácení, které v sobě má zahr-
novat - kromě starostlivosti o přírodu - také hluboce lidské a sociální otázky. Svět ne-
můžeme analyzovat tak, že se izolovaně zaměříme pouze na jeden z jeho aspektů… 
Vždyť „kniha přírody“ je jedna a nedělitelná! Zahrnuje v sobě životní prostředí, život, 
sexualitu, rodinu, sociální vztahy, zaměstnanost a mnoho dalšího. Platí totiž, že zhor-
šování stavu přírody jde ruku v ruce s kulturou utvářející lidské soužití. Všechny pro-
blémy současného lidstva jsou v posledku způsobeny jediným zlem: totiž přesvěd-
čením, že neexistují neměnné pravdy, kterými se mají řídit naše životy, a že lidská 
svoboda tudíž nemá žádná omezení. Člověk tak ze sebe činí nejvyšší instanci, která 
vidí jenom sebe sama, a svět, o který se má starat, konzumně spotřebovává. Stejně 
tak dochází k těžkým újmám v mezilidských vztazích. Tím se narušuje celková rov-
nováha světa, za kterou jsme – více či méně – zodpovědní všichni. Proto má každý li-
tovat svého špatného zacházení s planetou, protože v míře, v jaké každý z nás půso-
bí malé ekologické škody, jsme povoláni uznat svůj malý či velký vliv na zhoršování 
a poškozování životního prostředí. Papež nemluví jen za sebe, ale shrnuje příspěv-
ky bezpočtu vědců, fi lozofů, teologů, sociálních organizací i jiných náboženství, kte-
ré ve své podstatě hovoří o tom samém. Ve výsledku je tedy třeba se obrátit od spo-
třeby k obětavosti, od nenasytnosti ke štědrosti, od plýtvání ke schopnosti sdílet. Je 

Duchovní okénkoDuchovní okénko
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to způsob, jak projevovat lásku a jak postupně přecházet od toho, co chci já, k tomu, 
co potřebuje Boží svět. Celá encyklika, ačkoliv zcela konkrétně poukazuje na velmi 
závažné problémy dneška, je zároveň prodchnutá nadějí, že lidstvo je stále schopné 
pracovat na budování svého společného domova jménem „Země“. Ale o tom zase 
třeba někdy příště!  P. Pavel Lacina, pozořický farář

Encykliku Laudato si´ vydalo nakladatelství Paulínky a je k dostání i v elektronické 
podobě na www.paulinky.cz.

Velikonoce 2016 v pozořické farnosti

ZELENÝ ČTVRTEK (24. 3. 2016):
18.00 hod. MŠE SV. NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ

po skončení: společná modl. v Getsemanské zahradě

19.30 – 24.00   adorace vedená postupně jednotlivými malými společenstvími                      
do 24:00 hod. otevřený kostel

VELKÝ PÁTEK  (25. 3. 2016):
8.00 – 24.00 hod. otevřený kostel – možnost soukr. modlitby

8.00   společná modlitba ranních chval a četby 
   (denní modlitba církve - DMC)
10.00 hod.  Křížová cesta na Poustce

12.00    společná modlitba Anděl Páně, modlitba uprostřed dne (DMC) a  
modlitba bolestného růžence

15.00 hod. VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY

po skončení: zahájení novény k Božímu milosrdenství, modlitba Korunky
19.00 hod. Křížová cesta Pozořicemi – zač. u fary

do 24.00 otevřený kostel – možnost soukr. modl. u Božího hrobu

BÍLÁ SOBOTA  (26. 3. 2016):
8.00 – 20.00 hod. otevřený kostel – možnost soukr. modlitby

8.00     společná modl. ranních chval a četby (DMC)
12.00      společná modlitba Anděl Páně, modlitba uprostřed dne (DMC) 

a Korunka k Božímu milosr. (2. den novény)
18.00      společná modlitba Anděl Páně a modlitba večerních chval (DMC)
21.00 hod. VELIKONOČNÍ VIGILIE (za farníky)
po skončení:  agapé na faře a ve zpěvárně fary

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ (27. 3.):
7.30 hod. mše svatá s žehnáním pokrmů

9.30 hod.  mše svatá s žehnáním pokrmů  (za katechumeny a biřmovance)

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ (28. 3. 2016):
7.30 hod. mše svatá 

9.30 hod. mše svatá 
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Pozvánka na bohoslužby v Hostěnicích

Farnost Pozořice srdečně zve všechny na bohoslužby v v Občanském centru  

v Hostěnicích  

Po mši sv. může následovat krátké posezení více či méně duchovně zaměřené. 
Jste srdečně zváni kdokoliv!
31. 3. (čt)  18 hod.
mše sv. v Hostěnicích
28. 4. (čt)   18 hod.
mše sv. v Hostěnicích
24. 7. (NE)  15 hod.

mše sv. u  kaple sv. Anny – 

poutní slavnost

25. 8. (čt)  18 hod.
mše sv. v Hostěnicích
27. 10. (čt)   18 hod.
mše sv. v Hostěnicích
24. 11. (čt)  18 hod.
mše sv. v Hostěnicích

BŘEZEN

 26. 3.  Dětský maškarní ples s divadlem Koráb v restauraci U Stupárků – pořá-
dá spolek Spirála

DUBEN

23. 4.  Prasátko - turnaj ve stolním tenise v restauraci U Stupárků (čtyřhry) – po-
řádá spolek Hosten

23. 4. Sběr železa – pořádá SpsH
23. 4.  Paravoltižní celorepublikové závody – pořádá JK Fany Hostěnice
24. 4. Pohádkový les – pořádají spolky Spirála a Epona
24. 4. Hasičská pouť ve Křtinách

30. 4.   Den Země a pálení čarodějnic – stezka s úkoly ke Dni Země zakončená 
opékáním špekáčků a pálením čarodějnic ve starém lomu – pořádá spolek 
Hosten ve spolupráci s Občerstvením u mě a strojníka

KVĚTEN

od začátku měsíce – letní tenisová liga Na Pastviskách – pořádá SPsH
1. 5.  jarní procházka Hostěnice - chata Jelenice - Žalmanův kámen - hra-

diště Vildenberk – pořádá kulturní komise obce

Přehled akcíPřehled akcí
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14. 5.   Úklid okolí obce – pořádá SPsH
15. 5.  Den matek v restauraci U Stupárků – pořádá MŠ Hostěnice ve spolupráci 

s obcí

ČERVEN

4. 6. Den dětí na statku – pořádá spolek Spirála
4. 6. Sraz veteránů Na Pastviskách – pořádá Radek Patočka
12. 6.   Hostěnický sedmiboj – na  víceúčelovém hřišti Na  Pastviskách pořádá 

spolek Hosten
18. 6.  Babské hody

25. 6. výročí - 110 let SDH Hostěnice + zábava – hřiště Na Pastviskách

 Hledám stavební pozemek, velikost cca. 500-1000 m2, ozvěte se 
na 777 028 745. Díky, Rotrekl.  Ne RK. 

Nabízím dluhové poradenství, řešení a vyplácení exekucí a sepis návrhů na povo-
lení oddlužení, insolvenci-osobní bankort-levně!!! 
Tel.č.: 728140655 i sms. Přijedu za Vámi Denisa Ciklová, DiS.

InzerceInzerce

PRODEJ MASA PRO PSY

množstevní slevy
prodej výrobk pro celý den
rozvoz BRNO a okolí ZDARMA 

sídlo: Mokrá – Horákov

kontakt: 603 931 550 nebo 731 886 558

e mail: marcisinova.m@seznam.cz, Z.
Berdychova@seznam.cz
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Ing. Zuzana Pančochová
tel.: 602 545 668
zuzana.pancochova@obchod.wuestenrot.cz

Kontaktujte nás pro více informací.

získejte až 1 000 000 Kč
na rekonstrukci
bez zajištění nemovitostí

splňte si svůj sen novém
bydlení za extra
výhodných podmínek

 Půjčka
 ProBydlení

 Hypotéka 
Wüstenrot

   rozhodnutí poskytnutí půjčky 
do 24 hodin peníze předem

   volitelná výše splátek doba
splácení až 22 let

   úvěr zcela bez poplatků

   úroková sazba již od 1,94 % ročně

   bezplatné zajištění úrokové 
sazby až po dobu 9 měsíců

   bez poplatku za poskytnutí 
správu úvěru

Podrobné podmínky produktů naleznete na www.wustenrot.cz. Wüstenrot – stavební spořitelna a.s., IČO 47115289. 
Wüstenrot hypoteční banka a.s., IČO 26747154. Obě se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4. 
Tento dokument obsahuje výhradně údaje určené k marketingovým a propagačním účelům, a i proto nepředstavuje návrh 
na uzavření smlouvy (nabídku).
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Čtyři z původně šestičlenné skupiny Wolfram, 
na svatbě Vl. Řezníčka v červnu 1947

Shora: četař R. Matula, mjr. Jos. Otisk, rtm. Vl. Řezníček a rtm. J. Černota
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Winter classic - leden 2016

Úderný útok

               Neúnavní fanoušci Jistota v bráně

Z ČINNOSTI SPsH




