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Slovo starostkySlovo starostky

Vážení spoluobčané,
před námi jsou sváteční chvíle jednoho z  nejkrásnějšího období v  roce. Snad 

budou pro nás všechny plné pohody, rozzářených dětských úsměvů a společných 
chvil. Postupné rozsvěcování našich příbytků a obecní výzdoba nás vyzývá k ve-
černím procházkám a často nám právě takové maličkosti tu adventní náladu při-
pomenou.

Letošní rok byl opět rokem stavebním. Zvládli jsme zrealizovat velké investiční 
akce i ty menší, neméně potřebné, a pro příští rok na nás čeká jejich pokračování.

Byla opravena komunikace Kopanina, prostavěno cca 60 % ze stavby sportov-
ního areálu Na Pastviskách, opraveny kříže ve vesnici, instalovány nové infotabu-
le Mikroregionu Roketnice, vybudováno sociální zázemí v hasičské zbrojnici, zre-
konstruována obecní knihovna i  akce, které by měly přispět k  větší bezpečnosti 
v obci (prodloužení veřejného osvětlení ve dvou lokalitách, osazení druhého rada-
ru, apod.).

Ráda bych poděkovala za  letošní práci celému zastupitelstvu obce, výborům, 
komisím a redakční radě, jejichž činnost je velmi potřebná a časově náročná. Sou-
časně bych také ráda poděkovala zaměstnancům obce, kteří svoji práci dělají kva-
litně a zejména díky nim vše funguje tak, jak má.

Zastupitelstvo obce Hostěnice v prosinci na svém posledním letošním zasedání 
již schválilo rozpočet na rok 2017, který v sobě zahrnuje plánované akce pro příští 
rok, služby občanům i samotný provoz obce. Více o plánech na příští rok se dočte-
te v samostatném článku.

Zima se nám zatím hlásí spíše mrazivým počasím než sněhovou nadílkou, je ale 
možné, že nás tento rok překvapí i větším množstvím sněhu, než tomu bylo v le-
tech minulých. Prosím všechny z Vás o součinnost při odklízení sněhu z chodníků 
a předem děkuji za úklid před Vašimi domy. Mysleme také na zabezpečení vodo-
vodních šachet před mrazem, které je nutné z důvodu prevence poruch na vodo-
vodním řadu.

Snad nám bude letos přát zima svým mrazivým počasím a díky dobrovolníkům 
bude opět připraven led na bruslení. Za jejich elán a čas strávený přípravou ledu 
jim patří velký dík. Mysleme tedy při zimních radovánkách i na jejich práci a nekaž-
me led, pokud budou teploty kolem nuly, a odhrnujme sníh z ledové plochy.

Srdečně bych Vás chtěla pozvat k Vánočnímu stromu na návsi v pátek 23. 12. 
2016, kde nás čeká živý Betlém, bohatý kulturní program a lahodné občerstvení. 
Společně tak můžeme strávit sváteční chvíle, zastavit se a zazpívat si koledy. Bě-
hem vánočních svátků nás čeká Štěpánská zábava, na Silvestra Běh do vrchu, v led-
nu obecní ples a další akce pořádané spolky, dobrovolníky či obcí. 
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Závěrem bych Vám chtěla popřát hodně pohody a  zpomalení v  našich uspě-
chaných životech. Ať nás vůně jehličí a napečeného cukroví, úsměvy dětí a společ-
né chvíle s našimi blízkými naladí do adventní nálady. Do nového roku 2017 Vám 
všem přeji zejména zdraví, radost z dětí a spokojenost.

Příjemné prožití svátečních dnů Vám přeje
Eva Karásková, starostka

Pozvánka na Zpívání pod Vánočním stromem

Srdečně Vás zveme na již tradiční setkání při 
Zpívání na návsi pod Vánočním stromem v pátek 23. 12. 2016 od 17.00 hod.

Můžete se těšit na živý Betlém, úvodní vánoční píseň, vystoupení dětí z mateř-
ské školy, malých fl étnistů, společné zpívání koled. Bude pro Vás přichystáno ob-
čerstvení a prodejní výstavka výrobků dětí z MŠ a RC Broučci, jejichž zakoupením 
přispějete na jejich činnost. Zájemci si budou moci odnést Betlémské světlo.

Rozhovor s předsedou Spolku Přátel sportu Hostěnice, 

panem Janem Mikuláškem ml.

1. Co Vás vedlo k založení spolku?

O založení spolku jsme přemýšleli řadu let, ale skutečný krok vpřed jsme proved-
li v říjnu roku 2015. Jedním z hlavních důvodů k založení naší organizace bylo ob-
novení tradičních sportů, pořádání kulturních akcí a v neposlední řadě ochrana ži-
votního prostředí. 

2. Co se Vám za rok fungování spolku podařilo?

Z mnoha akcí bych vyzdvihl především úklidy lesů v okolí obce, celkovou rekon-
strukci lávky ke studánce v Napajedlích, Anenskou letní zábavu, tenisovou ligu, no-
hejbalový turnaj, zájezdy do vinného sklepa atd.

3. Čemu se věnujete ve volném čase?

Ve svém volném čase se věnuji především sportovním činnostem, hokeji a fot-
balu a rád cestuji.

4. Slyšela jsem, že plánujete na příští rok fotosoutěž. Budou se moci zapo-

jit i děti?

Děti zpovídajíDěti zpovídají
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Ano, příští rok proběhne fotosoutěž, která bude rozdělena do dvou kategorií, 
a to do 15 let včetně a nad 16 let - více info v článku SPSH.

5. Plánujete nějaké akce či činnosti pro děti?

Po dokončení sportovního areálu plánujeme kroužek sportovních her, vedený 
zkušeným trenérem a doufáme, že se zapojí co nejvíce dětí. O dalších akcích bu-
dete včas informováni.

6. Chcete na závěr něco vzkázat občanům?

Za celý Spolek bych chtěl popřát šťastné a klidné Vánoce a úspěšný rok 2017 
všem občanům obce.

Děkuji za rozhovor 
Tentokrát se ptala Sandra Takáčová 

• Audit hospodaření obce

Dne 27. 9. 2016 proběhl dílčí přezkum hospodaření Obce Hostěnice za rok 
2016. Nebyla zjištěna žádná pochybení, hospodaření obce je bez chyb a nedo-
statků. 

• Oprava komunikace Kopanina
Opravená komunikace Kopanina byla předána v termínu, celková částka za dílo 

je 2 209 475,70 Kč vč. DPH. Byly dohodnuty vícepráce – prodloužení pokládky as-
faltu k vodojemu u statku a doplněny uliční vpusti nad rámec projektu (vícepráce 
po odečtu méněprací z toho činí 157 284,96 Kč vč. DPH).

• Oprava knihovny

V  měsíci září proběhla oprava obecní knihovny. Byla položena nová podlaha 
a zhotoveny nové knihovní regály se žaluziemi. Cena díla je 131 648,- vč. DPH. Tato 
akce je spolufi nancována Jihomoravským krajem.

• Stavba sportoviště Na Pastviskách 
Práce na  dobudování hřiště Na  Pastviskách probíhají dle harmonogramu, je 

postavena hrubá stavba provozní budovy, realizovány všechny inženýrské sítě 
a  spodní vrstvy sportovních povrchů dvou dokončovaných hřišť. Obec obdržela 
na tuto akci dotaci od Jihomoravského kraje ve výši 500 000,- Kč a fi nanční příspě-
vek od Českomoravského cementu ve výši 250 000,- Kč.

• Bezpečnostní opatření v obci

Bylo prodlouženo veřejné osvětlení ke hřišti za celkovou částku 305 722,- Kč vč. 
DPH, dokončeno je i  prodloužení veřejného osvětlení na  Záhumenkové v  ceně 
93  000,- Kč vč. DPH a  byl osazen radar na  příjezdu od  Ochoze u  Brna za  cenu 
59 857,50 Kč vč. DPH. Akce je spolufi nancována Jihomoravským krajem. 

Co se událo v naší obciCo se událo v naší obci
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• Oprava střechy Obecního úřadu

Z důvodu zatékání střechou budovy OÚ proběhla částečná její oprava. Byla pro-
vedena výměna střešních oken, prasklých tašek, zhotovení žebříku k  anténám, 
tmelení spojů, klempířské prvky apod. za cenu 60 735,- Kč vč. DPH.

• Prodloužení přípojky plynu na návsi
Jako součást postupného procesu zvelebování prostoru na návsi bylo realizo-

váno prodloužení přípojky plynu před objektem samoobsluhy a  přesunut HUP 
do míst, kde nebude tolik viditelný za cenu cca 103 000,- Kč vč. DPH.

• Sanace vlhkos   zdiva ve zvoničce byla dokončena.
• Projekt Mikroregionu Roketnice

V rámci projektu Mikroregionu Roketnice byly umístěny nové infopanely na ná-
vsi a u dětského hřiště Na Pastviskách. Současně byly vytištěny turistické mapy Mi-
kroregionu se zajímavými místy v jednotlivých obcích. Mapu je možné si zakoupit 
za minimální cenu na obecním úřadu. 

• Sociální zázemí v hasičské zbrojnici
Bylo vybudováno sociální zázemí pro hasiče ve  zbrojnici za  cenu 78  939,- Kč 

vč. DPH. Tato akce je dotována Jihomoravským krajem.

• Oprava křížů
Oprava křížů probíhá, nejzásadnější opravy byly provedeny a některé doděláv-

ky budou zrealizovány na jaře příštího roku, jakmile budou přívětivější klimatické 
podmínky. Cena za dílo je 103.334,- Kč včetně DPH. Akce je spolufi nancována z do-
tačních peněz.

Za Obec Hostěnice Eva Karásková

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice č. 6/2016 

konaného dne 27. 10. 2016

Přijatá usnesení:

Návrh usnesení číslo 64/2016

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 6/2016 pana 
Ing. Václava Čapku a pana Mgr. Bedřicha Horného, zapisovatelku zápisu paní Růže-
nu Debnárovou.

Návrh usnesení číslo 65/2016

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání číslo 
6/2016:

Informace obce a obecního úřaduInformace obce a obecního úřadu
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Program ZO:
 1.  Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu 

zasedání)
 2. Kontrola úkolů
 3. Rozpočtové opatření číslo 8/2016 
 4. Rozpočtové opatření číslo 9/2016
 5. Zimní údržba místních komunikací pro zimní období 2016 až 2017
 6. Vyhlášení inventarizace majetku a závazků obce Hostěnice k 31.12.2016
  6.1. Plán inventur a jmenování členů inventarizačních komisí
 7. Vodné a stočné pro rok 2017
 8. Předávací protokol – příloha č. 6 ke Zřizovací listině PO MŠ Hostěnice
 9. Informace občanům
10. Různé

Návrh usnesení číslo 66/2016

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočtové opatření obce Hostěnice čís-
lo 8/2016, rozpočet bude na straně příjmů navýšen o částku 12 400,- Kč a na stra-
ně výdajů bude navýšen o částku 12 400,- Kč, fi nancování 0,- Kč. (příloha č. 3 zápi-
su číslo 6/2016).

Návrh usnesení číslo 67/2016

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočtové opatření obce Hostěnice čís-
lo 9/2016, rozpočet bude na straně příjmů navýšen o částku o 409 600,- Kč, na stra-
ně výdajů o částku 2 909 600,- Kč, fi nancování 2 500 000,- Kč. (příloha č. 4 zápisu 
číslo 6/2016).

Návrh usnesení číslo 68/2016

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí výběr fi rmy Ing. Václav Čapka, Ho-
stěnice č.p. 188, na zimní údržbu místních komunikací v obci Hostěnice pro zimní 
období 2016-2017. 

Návrh usnesení číslo 69/2016

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje plán inventur na rok 2016 a dále schvalu-
je členy inventarizačních komisí. (viz. zápis č. 6/2016).

Návrh usnesení číslo 70/2016

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje stočné na rok 2017 ve výši 27 Kč bez DPH 
za 1 m3, ( tj. 31,05 Kč za 1m3 včetně DPH 15 %) a vodné na rok 2017 ve výši 33 Kč bez 
DPH za 1m3 ( tj. 37,95 Kč za 1m3 včetně DPH 15 %). Celková cena za 1m3 za vodné 
a stočné je 69 Kč včetně 15 % DPH. 

Návrh usnesení číslo 71/2016

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje předávací protokol, kterým předává obec 
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Hostěnice do majetku PO MŠ Hostěnice věšáky na ručníky pro 29 dětí v hodno-
tě 12 210,- Kč. Majetek bude vyřazen z účetnictví obce Hostěnice dne 31. 10. 2016 
a ve stejný den bude zařazen do účetnictví PO MŠ Hostěnice.

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice č. 7/2016 

konaného dne 8. 12. 2016 

Přijatá usnesení:

Návrh usnesení číslo 72/2016

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 7/2016 pana 
Ing. Viktora Ungera a pana Ing. Bořivoje Srbu, zapisovatelku zápisu paní Růženu 
Debnárovou.

Návrh usnesení číslo 73/2016

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání číslo 
7/2016:

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

zasedání)
 2. Kontrola úkolů
  10/3/2016 Schválení pořízení Změny č. 1 Územního plánu Hostěnice a pověře-

ného zástupce obce ve věci projednávání Změny č. 1 
 3. Rozpočtové opatření číslo 10/2016 
 4. Rozpočtové opatření číslo 11/2016
 5. Plán priorit na rok 2017 
 6. Rozpočet obce Hostěnice na rok 2017
 7. Rozpočet PO MŠ Hostěnice na rok 2017
 8. Rozpočtový výhled obce Hostěnice na období 2018-2020
 9.  Smlouva o  zřízení služebnosti inženýrské sítě - p.č. 422/24 v  k.ú. Hostěnice 

(ostatní plocha, Na Kopečku)
10. Sanus Brno, z.s. - žádost o poskytnutí fi nanční dotace
11. Žádost Římskokatolické farnosti Pozořice o fi nanční příspěvek na rok 2017
12. Dotace na hasičský dopravní automobil z GŘHZS MV 
13. Pronájem obecního pozemku p.č. 159/6 a 159/7 v k.ú. Hostěnice 
 12.1 Žádost pana ................................... o pronájem pozemku 
14. Zprávy kontrolního výboru a fi nančního výboru za rok 2016
15. Informace občanům
16. Různé
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Návrh usnesení číslo 74/2016

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 
10/2016, rozpočet bude na straně příjmů navýšen o částku 770 600,- Kč a na stra-
ně výdajů bude navýšen o částku 770 600,- Kč, fi nancování 0,- Kč (příloha č. 3 zápi-
su číslo 7/2016).

Návrh usnesení číslo 75/2016

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 
11/2016, rozpočet bude na straně příjmů navýšen o částku 640 600,- Kč a na stra-
ně výdajů bude navýšen o částku 640 600,- Kč, fi nancování 0,- Kč (příloha č. 4 zápi-
su číslo 7/2016).

Návrh usnesení číslo 76/2016

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje plán priorit na rok 2017.

Návrh usnesení číslo 77/2016

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočet obce Hostěnice na  rok 2017, 
na straně příjmů 10 715 500,- Kč, na straně výdajů 11 402 900,- Kč a fi nancování 
687 400,- Kč. Závazným ukazatelem pro rozpočet je paragraf (příloha č. 6 zápisu 
č. 7/2015). 

Návrh usnesení číslo 78/2016

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje neinvestiční příspěvek příspěvkové orga-
nizaci MŠ Hostěnice, okres Brno-venkov na provoz v roce 2017 ve výši 390 000,- Kč. 
Celkové příjmy a výdaje rozpočtu na rok 2017 jsou ve výši 696 500,- Kč. 

Návrh usnesení číslo 79/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce Hostěnice na období 2018 
– 2020 (příloha č. 7 zápisu č. 7/2016).

Návrh usnesení číslo 80/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje Smlouvu o  zřízení služebnosti inženýr-
ské sítě na pozemku p.č. 422/24 v k.ú. Hostěnice za jednorázovou úplatu ve výši 
42  700,- Kč. Podpisem smlouvy o  služebnosti inženýrské sítě pověřuje starostku 
obce Mgr. Evu Karáskovou.

Návrh usnesení číslo 81/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje fi nanční dotaci - příspěvek na terénní pe-
čovatelskou službu, provozovanou z.s. SANUS, která je vykonávána v obci  Hostě-
nice, výše dotace 7 475,- Kč pro rok 2017.

Návrh usnesení číslo 82/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje veřejnoprávní smlouvu číslo 15/2016 
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o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů na terénní pečovatelskou službu, pro-
vozovanou z.s. SANUS v roce 2017.

Návrh usnesení číslo 83/2016

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje fi nanční příspěvek na  investice spoje-
né s realizací přesunu centrální kotelny kostela do přístavku vedle sakristie na rok 
2017 ve výši 50 000,- Kč. 

Návrh usnesení číslo 84/2016

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje dofi nancování dotace od  GŘ HZS MV 
na hasičský dopravní automobil z rozpočtu obce Hostěnice v roce 2017. 

Návrh usnesení číslo 85/2016

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje pronájem pozemků p.č. 159/6 a  159/7 
v k.ú. Hostěnice panu ........................... za cenu 100,- Kč ročně za účelem skladování 
palivového dříví. Nájemce bude na vlastní náklady provádět údržbu pozemku (se-
čení trávy).

Návrh usnesení číslo 86/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí zápisy kontrolního a fi nančního vý-
boru za rok 2016.

Plán priorit na rok 2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice schválilo na svém zasedání 8.12.2016 plán prio-
rit na rok 2017:

Hlavní priority

• Oprava místní komunikace
- Komunikace Zbihovy 1. etapa
- Komunikace Zbihovy 2. etapa

• Intenzifi kace čistírny odpadních vod 
- 1. etapa
- 2. etapa

• Oprava propustku u ČOV

Další priority (v případě navýšení příjmů v rozpočtu nebo získání jiných zdrojů)
• Projektové dokumentace k dalším investičním akcím
• Úpravna pitné vody
• Úprava veřejného prostranství v okolí objektu samoobsluhy

Za obec Hostěnice, Eva Karásková
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Oprava místní komunikace Kopanina dokončena

Počátkem listopadu byly dokončeny všechny práce na opravě místní komunikace 
Kopanina. Dílo v celkové výši 2,2 mil. Kč s DPH (včetně víceprací) bylo realizováno 
během cca 6 týdnů. 

Stavební společnost STRABAG a.s. provedla opravu v celkové délce cca 310 m 
přibližně od budovy obecního úřadu až po křižovatku u RD č.p. 280. 

Ve spodním úseku (délky zhruba 100 m) byl odfrézován stávající povrch 
a doplněna nová tzv. obrusná asfaltová vrstva. 

Ve zbývající části byla realizována pokládka léta chybějících dvou 
asfaltobetonových vrstev v celkové tloušťce prům. 8 cm na původní penetrační 
makadam. 

Nově byl rovněž zhotoven chodník po pravé straně komunikace (směrem 
nahoru), a to od RD č.p. 123 až po RD č.p. 280, kompletně byla vyměněna tělesa 
všech uličních vpustí, přičemž v rámci stavby byly nalezeny i tři překryté vpusti – 
tyto byly obnoveny. 

Ve spodní části křižovatky u  domu č.p. 280 byla zřízena vsakovací plocha 
z  betonových zatravňovacích tvárnic. Dále byl obnoven povrch komunikace 
k vodárně.

Děkujeme za pochopení, které prokázali obyvatelé dotčené části obce ve 
dnech, kdy jim byl příjezd k jejich nemovitostem znemožněn nebo znepříjemněn. 
Odměnou jim je jistě tato krásná nová silnice! Věříme ale, že její takřka dokonalý 
povrch nebude nikoho svádět k nepřiměřené jízdě. Proto tímto všechny prosím a 
děkuji současně, jezděme nejen po této komunikaci, ale i jinde v naší obci tak, ať se 
nikomu nic nestane a není to nikomu nepříjemné.

 Bořivoj Srba, 
 místostarosta

Oznamujeme občanům, že Obecní úřad Hostěnice 

bude od 23.12.2016 do 31.12.2016 pro veřejnost uzavřen. 

Budou také zrušeny prodloužené úřední hodiny 

starostky a místostarosty obce.

V roce 2017 úřadujeme od 2. ledna.

Přejeme Vám všem krásné prožití svátků vánočních 

a hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2017.

Obecní úřad Hostěnice 
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Úřad městyse Pozořice

(Úřad městyse, Stavební úřad, Matrika) oznamuje,

že bude od od 22. 12. 2016 do 1. 1. 2017 pro veřejnost uzavřen.

 

Potraviny Hostěnice – otevírací doba o Vánočních svátcích 

sobota  24. 12. 2016 7.00 – 12.00 hod.

neděle  25. 12. 2016  zavřeno

pondělí  26. 12. 2016  8.00 – 12.00 hod.

sobota  31. 12. 2016 7.00 – 12.00 hod.

neděle 1. 1. 2016 zavřeno

Knihovna v Hostěnicích

Knihovna bude 28. 12. 2016 uzavřena. 

Těšíme se na Vás v novém roce 2017.

Informace o dopravě

Obnovení provozu - silnice číslo II/383

Provoz silnice směr Ochoz u Brna je od soboty 10.12.2016 znovu obnoven. Dal-
ší uzavírka je plánována na jaro 2017, termín bude upřesněn ( pravděpodobně du-
ben 2017) a potrvá cca 6 týdnů. 

Jízdní řády IDS JMK

Nové jízdní řády platí od 11. 12. 2016, je možné si je stáhnout na internetových 
stránkách IDS JMK či stránkách naší obce. Celkově jsou jízdní řády upraveny tak, 
aby více korespondovaly se skutečnou jízdní dobou autobusů. Základní časy od-
jezdů z Brna jsou v 03. a 33. minutu z Úzké, přičemž po většinu roku budou ve špič-
kách řazeny vložené spoje v 18. a 48. minutu z Brna. 

Obecní úřad Hostěnice

Vodné a stočné 2017

Jak již bylo několikrát avizováno, od 1.1.2017 dochází ke změnám v souvislosti 
s hospodařením s vodou v naší obci.

V  září jste všichni dostali do  schránek nové smlouvy na  dodávku pitné vody 
a odvádění odpadních vod, které budou platit od nového roku. Většina podepsa-
ných smluv se nám už vrátila zpět. Prosíme ty, kteří ještě smlouvu nevrátili, aby tak 
učinili co nejdříve. 
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Sazba vodného a stočného bude od roku 2017 vycházet z cenové kalkulace dle 
cenových předpisů pro vodné a stočné dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích. Stočné se už nebude vybírat paušálem, jak tomu bylo doposud, ale 
na základě spotřeby vody. Tento postup obec přijala na základě kontroly Minister-
stva zemědělství. 

Zastupitelstvo obce Hostěnice schválilo na svém zasedání dne 27. 10. 2016 usne-
sením č. 70/2016 cenu vo dného ve výši 37,95 Kč/m3 včetně DPH 15 % a cenu stoč-
ného ve výši 31,05 Kč/m3 včetně DPH. Celková částka za 1m3 bude od 1. 1. 2017 

ve výši 69,- Kč včetně DPH 15 %. 
Z důvodu zvyšujících se nákladů na pořizování a distribuci pitné vody a čističku 

odpadních vod se zastupitelstvo rozhodlo, že nebude cenu dotovat z jiných polo-
žek rozpočtu obce, a proto došlo k navýšení cen dle skutečných nákladů. V regionu 
i přesto budeme patřit k těm, co poskytují kvalitní a přesto levnější vodu.

Věříme, že rozhodnutí k úpravám cen vodného a stočného na rok 2017 pochopí-
te a budete s touto skutečností ve svých domácích rozpočtech již počítat.

Na závěr Vás prosíme o zabezpečení šachet, abychom předešli zamrznutí vodo-
měrů a následným poruchám. Děkujeme.

Obec Hostěnice

Odečty vodoměrů 19. 12. a 20. 12. 2016

Odečty vodoměrů za  období 11/2015 až 12/2016 bude provádět pracov-
ník obce Hostěnice ve  dnech 19.12. a  20.12.2016 v  době od  8.00 do  15.00 ho-
din. Odečet můžete provést sami a stav nám sdělit  na tel.: 544 250 763 nebo mail: 
ucetni@hostenice.cz. Předem děkujeme za spolupráci.

Lada Pospíchalová, účetní obce

Vítání občánků

V neděli 4. prosince 2017 jsme společně s členkami kulturní komise Renatou Kon-
valinkovou a Ludmilou Kousalíkovou s radostí přivítaly 5 dětí mezi občany Hostěnic.

Slavnostní atmosféru podtrhlo vystoupení dětí pod vedením paní Katky Halouz-
kové, které předvedly své umění hry na fl étny a potěšily maminky a tatínky básnič-
kami. Zaujaly všechny přítomné natolik, že ani jedno z miminek obřad nepropla-
kalo.

Mezi nové občánky byli v obřadní síni zapsáni: Klárka Mahovská, Kubík Sležek, 
Lucinka Čmielová, Jasminka Wibbe a Zuzanka Šotnarová. 

Všem rodičům přejeme hodně trpělivosti a radosti z dětí a přivítaným občán-
kům šťastný a spokojený život v naší vesnici.

Fotografi i dokumentující tuto malou slavnost najdete na přebalu.
Za obec Hostěnice Eva Karásková
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Knihovna v novém kabátě

V září letošního roku prošla hostěnická knihovna rekonstrukcí. Čtenáři, kteří se 
sem po několika týdnech úprav vrátili, si mohli všimnout, že staré regály byly vy-
měněny za nové. Zásadní proměnou prošla také podlaha, která se vyrovnala, a mís-
to linolea byl do knihovny po-
řízen koberec. Chtěla bych tím-
to poděkovat všem, kteří před 
rekonstrukcí ve  svém volném 
čase pomáhali knihy vystěho-
vat a po dokončení zase nastě-
hovat. 

Hostěnická knihovna je ote-
vřena všem čtenářům kaž-
dou středu od 16 do 18 hodin. 
K dispozici je také elektronický 
katalog na stránkách knihovny 
http://www.knihovnahosteni-
ce.wz.cz, kde si můžete sami zjistit, jestli v knihovně najdete knihy, o které máte zá-
jem. Mezi svátky dne 28.12. 2016 bude knihovna zavřena.

Na závěr Vám, milí čtenáři, přeji krásné a spokojené Vánoce a hodně štěstí v roce 
2017.

 knihovnice Ivana Dostálová

Knihovna před rekonstrukcí

Knihovna po rekonstrukcI
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OBEC HOSTĚNICE VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

OBECNÍ PLES
konaný dne 14. 1. 2017 (sobota) od 20.00 hod. v sále restaurace U Stupárků.

K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina SW Band Brno.
Můžete se těšit na bohatý doprovodný program, tombolu

a pohodovou atmosféru.

Tříkrálová sbírka 2017

V neděli 8. ledna 2017 do Vašich domovů už tradičně zavítají koledníci Tříkrálo-
vé sbírky přinést šťastnou zvěst a požehnání Vašim příbytkům. Do kasiček, kterými 
je vybavena každá skupinka koledníků, můžete i Vy přispět libovolnou sumou, kte-
rá pak poputuje na pomoc přímo těm, kteří ji potřebují.

Pomocnou ruku poskytuje Oblastní charita v Rajhradě, která zahrnuje celkem 
117 obcí modřického a rosického děkanátu. Díky Vašim každoročním příspěvkům 
se nám daří udržovat vysokou kvalitu služeb a dále se rozvíjet. V Domě léčby bo-

lesti s hospicem sv. Josefa pomáháme nevyléčitelně nemocným a také jejich ro-
dinným příslušníkům. Kvalitní péči se dostane i těm, kteří chtějí dožít své poslední 
dny doma díky Mobilnímu hospici sv. Jana. Do domácností jezdí i terénní pečo-

vatelské a ošetřovatelské služby, které poskytují zdravotní ošetření a uspokoju-
jí základní životní potřeby.

Nízkoprahové centrum pro děti a  mládež VATA poskytuje v  Židlochovicích 
a  okolí zázemí mladým, kteří jsou ve  svém okolí ovlivňováni negativními jevy. 
 Klienti Chráněného bydlení sv. Luisy pro lidi s  demencí si pochvalují novou, 
na základě jejich potřeb vybudovanou zahradu, která byla pořízena právě z  loň-
ského výtěžku Tříkrálové sbírky. 

Při naší činnosti spolupracujeme s dobrovolníky, provozujeme vzdělávací cent-
rum a sociálně-rehabilitační službu Kavárna Slunečnice v budově hospice, půjču-
jeme kompenzační pomůcky a přímo v budově hospice zajišťujeme ubytování pro 
rodinné příslušníky našich klientů.

Děkujeme, že s námi pomáháte tam, kde je potřeba.

Každá domácnost, která se otevře dobré věci a přispěje do pokladniček ko-

ledníků, má velkou zásluhu při pomoci potřebným.

Mária Durkáčová, 
koordinátorka Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Rajhrad, tel.: 736 529 319

email: maria.durkacova@rajhrad.charita.cz
www.rajhrad.charita.cz
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Třídění odpadů v obci Hostěnice

Tříděný odpad je možné v naší obci umisťovat do kontejnerů ve sběrných hníz-
dech na  čtyřech místech – u  samoobsluhy, v  parčíku u  Baršů (vedle restaurace 
U Stupárků), u vjezdu do areálu ČOV a nově Na Kopečku směr Pozořice. Tříděním 
odpadů šetříme naši přírodu a  přispíváme k  ochraně životního prostředí. Žádá-
me Vás o využívání všech míst ke sběru tříděného odpadu a dodržování pořádku 
v okolí kontejnerů. V případě umisťování papírových kartonů Vás prosíme o jejich 
sešlápnutí, abychom místo v kontejnerech zaplnili co nejvíce. Již v roce 2015 jsme 
zavedli sběrné nádoby na bioodpad. Svoz bioodpadu skončil 30. 11. 2016 a bude 
opět obnoven od 1. 4. 2017. 

Děkujeme, že s námi třídíte. 

Svoz komunálního odpadu 

V roce 2017 bude probíhat svoz komunálního odpadu stejně jako letos v pravi-
delných 14denních intervalech. 

V roce 2017 bude první svoz ve středu 4. ledna a následně každý lichý týden.

Srdečné blahopřání k nastávajícímu  významnému životnímu jubileu:

leden 2017
Stanislav Řičánek 70 let 

únor 2017:
Františka Kochová 70 let
Anežka Takáčová 75 let

březen 2017:
Františka Chamerová 85 let
Ivo Karásek 70 let
Anna Hervertová 80 let
Františka Veselá 70 let 

Narozené děti:

říjen 2016 :
Zuzana Šotnarová

Růžena Debnárová
za ohlašovnu evidence obyvatel OÚ Hostěnice 

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika
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Změny termínů zápisů dětí do základních a mateřských škol 

s účinností od 1. 1. 2017

Zápis dětí do základních a mateřských škol s účinností od 1. 1. 2017 pro školní 
rok 2017/2018 vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění poz-
dějších předpisů.

Zápisy dětí do základních škol budou probíhat od 1. dubna do 30. dubna 2017.

Zápisy dětí do mateřských škol budou probíhat od 1. května do 14. května 2017.

Ředitelé základních a mateřských škol budou v součinnosti s obecním úřadem 
včas informovat o termínu a podmínkách zápisu dětí (vývěska v MŠ a ZŠ, úřední 
deska OÚ, vývěska OÚ, místní rozhlas, internetové stránky). 

Obecní úřad Hostěnice

Zprávičky z naší školičky

V pondělí 24. října se konalo první štrúdlování v naší MŠ. Sešli jsme se v hojném 
počtu a hned se dali do práce. Maminky loupaly jablíčka a malí pomocníci strou-
hali, odvážnější se pustili i do hruškové varianty. Pak přišlo na řadu válení těsta. 
I tohoto úkolu se děti zhostily bez problémů. Pak už stačilo jen na připravené těs-
to přidat trochu strouhanky, jablka nebo hrušky, skořici a cukr podle chuti a pak 
nezbývalo, něž na sladké výtvory chvilku počkat. 

Aby čas během pečení rychleji utíkal, byla pro všechny návštěvníky připravena 
malá podzimní dílna, kde si mohli vyrobit zápich s dýní. Fantazii se meze neklad-
ly a ve třídě se zanedlouho objevila spousta dýňových strašidýlek, která si děti od-
nesly domů na památku. 

První várka upečených štrúdlů na sebe nenechala dlouho čekat a mohli jsme 
ochutnávat. A protože nadšených pekařů a cukrářů se sešlo opravdu dost a zvlád-
li upéct asi 25 kusů štrúdlů, zůstalo i na druhý den na mlsání po svačině ve škol-
ce. Na štrúdlování jsme slyšely vesměs pozitivní ohlasy, my jsme byly také spoko-
jené, že se vše dobře povedlo a určitě podobnou akci uspořádáme i na přes rok. 

Lenka Sedláková

P. S. Nejen, že jsme si užily se všemi báječné odpoledne, ale také jsme se dozvě-
děly, jak se správně píše slovo štrúdl. S čárkou nad ú, protože se jedná o převzaté 
slovo (z německého Apfelstrudel). Správně je tedy štrúdl a ne štrůdl.

Ze školstvíZe školství
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Čas dětí

Když opadne největší předvánoční shon, hrnce a pekáče jsou umyty, bříška sto-
lovníků naplněna k prasknutí a místo plechů a vykrajovátek leží na svátečně pro-
střeném stole podnos s vánočním cukrovím, vůně jehličí naplnila dům a domov 
naplnil ten vánoční pokoj, který jsme si tolikrát popřáli, přichází čas ohlédnout se 
za uplynulým rokem.

Byl to dobrý rok? Prožili jsme ho plně? Byl v něm prostor pro braní i dávání, pro 
veselí i pro ztišení, čas prožitý ve společnosti i čas pro mě samotného? Jestli máme 
pochybnosti o  tom, jestli se nám to všechno povedlo a  jestli to vlastně umíme 
správně, je tu možnost učit se od dětí.

Děti vůbec neumí žít marně. Každá minuta jejich bytí je smysluplně naplněna. 
V každém dni je dost prostoru pro ty nejdůležitější – pro rodinu, čas pro práci, ob-
jevy a poznávání. Nikdy by je nenapadlo, že už všechno ví a můžou zůstat stát, tře-
ba i po mnoho let, jako my dospělí. V každém dni je prostor pro blaženou radost ze 
stvoření – plnými doušky se těší z pobytu v přírodě – lesy, louky, zahrady, všechno 
je jejich domovem. Cítí přirozený respekt a úctu ke tvorům. Nepřijde jim na mysl, že 
by někdo mohl mít vyšší hodnotu, větší právo na důstojný život. Barva, rasa, druh, 
to jsou jen odlišnosti, které svět činí pestrým, není to klíč k určování důležitosti. 
S radostí poznávají nové lidi a učí se od nich.

Pokud jim to my dospělí nepokazíme, nebojí se dělat chyby. Ví, že zítra to mo-
hou zkusit znovu a lépe. V každém dni je hodně fyzického pohybu, čas pro bezuzd-
né veselí, pro bláznivé kousky a s vrozenou moudrostí poznají, kdy už je čas zasta-
vit, odpočinout si.

Je v nich velký furiant, který neváhá dělat bláznivé kousky a  frajeřinky, znovu 
a znovu pokouší svět svou průbojností, ale nikdy nezapomenou, že jsou součástí 
vyššího řádu, který nás převyšuje a nad kterým nemáme vládu ani my, mocní lidé.

Přejeme Vám, abyste v novém roce v sobě objevili nevinné dítě, na které jste 
možná zapomněli, ale které tam pořád někde je. Snad Vám k hledání pomůže to 
malé děťátko, které se znovu narodilo v Betlémě.

Požehnané Vánoce a dobrý rok 2017
přeje za DLK STROMÍK

Tereza Jiráčková

ZŠ Mokrá

O škole

V tomto školním roce má naše škola celkem 331 žáků, z toho 149 z Mokré, 69 
z Horákova, 60 z Velatic, 39 z Hostěnic a 14 dalších má trvalé bydliště mimo naše 
obce. Ve škole je 10 tříd na 1. stupni a 5 tříd na 2. stupni, otevřena jsou tři odděle-
ní školní družiny. 
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Svatomartinská koulovačka

Od  jara probíhá rekonstrukce školní zahrady. Žáci pod vedením paní učitelky 
Caletkové a Kozumplíkové upravili plochu pro záhony, zbudovali dvě skalky a in-
stalovali hmyzí hotel. Rekonstrukcí prošly chlapecké/pánské toalety u tělocvičny, 
další dokončíme v příštím roce.

O prázdninách jsme z klubovny vytvořili učebnu angličtiny pro žáky 1. stupně 
s  televizní obrazovkou a  počítačem, dále byly nainstalovány tři nové interaktiv-
ní tabule, jimiž jsou nyní vybaveny díky fi nančním prostředkům zřizovatele Obce 
Mokrá-Horákov všechny učebny. Cena jedné tabule je cca 50 tis. Kč. Na dvě po-
skytly fi nanční dar také Obec Hostěnice a Obec Velatice (ve výši 90 tis. Kč). Učitelé 
je využívají ve vyučování ke zkvalitnění výuky, především k vyšší názornosti uči-
va. Využívají interaktivní učebnice, výukové programy i vlastní výukové materiály.

Na začátku školního roku bylo v souvislosti s novelou školského zákona nově zří-
zeno Školní poradenské pracoviště, jehož vedoucím je Mgr. Miloslava Šmerdová.

RNDr. Josef Palík

Na sv. Martina

V  pátek 11. 11. 2016 se na  1. stupni ZŠ Mokrá uskutečnil projektový Den 
sv.  Martina. Ráno p.  učitelky vyzdobily chodby lucerničkami, vločkami, koníky 
a dalšími atributy vztahujícími se k tomuto dni. Všichni žáci i učitelé 1. stupně při-
šli do školy v bílém oblečení. V rámci tříd proběhla výuka zaměřená na čtenářskou 
gramotnost, děti pracovaly s pranostikami, legendami a příběhy o sv. Martinovi, 
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zpívaly o  něm a  skládaly básničky, vyráběly papírové vločky, kreslily koníky atd. 
Před školou proběhla „koulovačka”, ve které se proti sobě postavily třídy A a B. Letos 
vyhrál tým složený ze tříd B. Některé třídy pokračovaly v aktivitách i na šk. hřišti.

Den se vydařil, všichni se těšíme na příští rok, kdy si Den sv. Martina rádi zopa-
kujeme!

Katuše Studená

ZŠ Pozořice

Školní akademie 2016

V první prosincový podvečer 2016 se v pozořické sokolovně konala akademie 
žáků místní ZŠ a  MŠ. Celé akci předcházely dlouhotrvající přípravy. Zkoušelo se 
o  přestávkách, po  vyučování, v  každé volné chvilce. Všichni usilovně přemýšleli, 
čím letos diváky potěšit, překvapit, rozesmát. Vzniklo tak několik skvělých autor-
ských scének, tanečních čísel, dobrých dramatických nápadů. Tradičně se zúčastni-
li žáci všech tříd a také děti z  mateřské školky.

Čtvrteční dopoledne jsme strávili na generální zkoušce, abychom ještě vypilo-
vali všechny scénky, písničky, básně a tance, a mohli tak našim nejbližším předvést 
jen to nejlepší. Dokončovaly se kostýmy, chystaly se kulisy a sháněly chybějící re-
kvizity. Sílily obavy, abychom na něco důležitého nezapomněli. V pohotovosti byla 
opravdu celá škola.

A pak se přiblížila 17. hodina a všichni hořeli zvědavostí, jestli bude plno jako 
minule.

A bylo! Nezůstala jediná volná židle. Měli jsme radost, že v tomto uspěchaném 
předvánočním období si naši blízcí udělali čas a zhlédli více než dvouhodinové vy-
stoupení.

Účinkující se představili pestrými čísly. Tančily oživlé loutky z 9. B, tanec ve sty-
lu retro oldies předvedly dívky z 8. tříd, moderním baletem přispěla děvčata z ta-
nečního kroužku. Prvňáčci zachránili polámaného mravenečka a recitovali písmen-
kové říkanky. Rozesmála nás vtipná scénka o ztraceném a znovu nalezeném žáku 
Tondovi Kučerovi, nakoukli jsme do bytu rodiny Kopečkovic, nechyběl Horstův te-
leshopping a skvělá přehlídka pěveckých talentů Tvoje tvář má známý hlas. Také 
jsme byli svědky tajemných pokusů v pořadu Zázraky přírody, do Irska, země vře-
sovišť, nás pozvali páťáci. Zazněla písnička z pohádky Kouzla králů, zavítali jsme 
i do tajemné říše hmyzu. Na kelímky skvěle bubnovali třeťáci, 6. A předvedla svůj 
Shake dance a nechyběla moderní Perníková pohádka. Vyslechli jsme něžně ladě-
né písně Toulavá a Vlčí srdce, zpívali a recitovali i naší nejmenší – předškoláčci. Ve-
selé Vánoce nám přišli popřát čtvrťáci. Na rozloučenou zazněla v podání školního 
parlamentu a vyučujících vánoční píseň Happy Xmas.

Celým programem provázeli s  vynikajícími výkony čtyři začínající moderáto-
ři Barbora Daňková, Veronika Šírová, Vojtěch Kobliha a Karel Barták, kteří byli pro 



HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ  4/2016  19

tuto náročnou roli vybráni v moderátorském konkurzu. Počáteční trému odhodili 
do kouta a odvedli opravdu skvělou práci.

Za zmínku jistě stojí také skrytá mnohahodinová práce členů mediálního krouž-
ku, kteří spolupracovali na úvodním melodramatu a na zvukových vstupech mo-
derátorů. Škola si jako předvánoční dárek nadělila nový kvalitní stativ, a tak jsme 
mohli pohodlně natočit záznam celé akademie, které bude možno zakoupit v kan-
celáři školy.

Děkujeme všem účinkujícím a pedagogům, kteří s dětmi vystoupení nacvičili, 
velký dík patří vedení TJ Sokol Pozořice za zapůjčení sálu sokolovny a panu Jarolí-
movi a fi rmě Kočena za osvětlení scény a kvalitní ozvučení.

Těšíme se na shledání někdy příště.
Mgr. Zdeňka Slezáčková

Činnost klubu seniorů za II. pololetí 2016

První akcí tohoto pololetí bylo prázdninové posezení v  Občanském centru 
19. 8. 2016. 

30. září se uskutečnila podzimní zábava se skupinou Melodie v sále U Stupárků. 
Tam nám předvedla děvčata v doprovodu p. učitelky Halouzkové soutěžní cvičeb-
ní sestavu, a tím přispěla k dobré náladě, za což všem děkujeme. 

21. 10. bylo podzimní posezení v Občanském centru. V  listopadu, 11. 11., pak 
skupina místních seniorů navštívila taneční odpoledne ve Velaticích , kde byl i bo-
hatý kulturní program.

18. 11. se uskutečnilo podzimní posezení v OC formou besedy.
Na začátku prosince (2. 12.) jsme se mohli zúčastnit v sále u Stupárků MIKULAŠSKÉ  

zábavy se skupinou Melodie. Jako kulturní vložka bylo vystoupení dětí z hudební 
školy Pozořice, které nám pod vedením p. učitelky Pávkové zazpívaly svůj vánoč-
ní program. Vystoupení se moc líbilo, přispělo k dobré náladě, za což paní učitel-
ce i dětem moc děkujeme. Dále zde předvedly své vystoupení BOUBELKY. Vánoční 
dekoraci na tuto akci připravila p.  Iveta Kousalíková, za kterou jí moc děkujeme. 
Děkujeme také všem sponzorům za bohatou tombolu.

Poslední akcí tohoto roku bude 30. 12. SILVESTROVSKÉ posezení v OC s malým 
občerstvením. Srdečně zveme všechny seniory obce Hostěnice na tuto poslední 
akci.

Děkujeme Zastupitelům obce Hostěnice, že nám umožní tyto naše akce pořádat.
Přejeme všem spoluobčanům veselé a spokojené svátky vánoční, mnoho zdraví 

a štěstí a osobních úspěchů v novém roce 2017.
Výbor Klubu seniorů

Z činnosti organizacíZ činnosti organizací
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Skautský podzim

Od začátku školního roku, kdy jsme opět zahájili naši činnost, se 
toho již mnoho událo. Kromě pravidelných schůzek v naší klubovně 
jsme se vydali také na několik výletů.

Hned ten první, zahajovací, byl společný s  rodiči. Sešlo se nás 
opravdu hodně a  vydali jsme se ke  zřícenině hradu Vildenberk. 

Počasí nám přálo a výlet jsme si užili. 
Další velkou akcí byla podzimní výprava. O prázdninách jsme se vydali na čtyři 

dny do Křtin. Během mnoha programů jsme se dozvěděli něco o této obci a o její 
nejslavnější památce, poutním kostele Panny Marie od Santiniho. Vydali jsme se 
také do jeskyně Výpustek, kde jsme se dozvěděli, jak a proč byla tato jeskyně ze 
značné části zničena a přebudována na kryt. 

V  půlce listopadu jsme se zúčastnili skautské hry po  Brně s  názvem Červený 
Harhul, kde jsme pomáhali superhrdinům dopadnout zlé padouchy v  čele 
s Harhulem. I přes poměrně chladné počasí jsme vše zvládli a Červený Harhul i se 
svou skupinou byl poražen.

Zatím poslední akcí byl Mikulášský výlet. Čerti ukradli Mikulášovi nadílku. Museli 
jsme je najít a dárky vrátit Mikulášovi. Ten nás za to pak odměnil.

Nyní nás ještě čeká Vánoční výprava, tradiční akce, na kterou jezdí všechny od-
díly našeho střediska. Společně si dáme Štědrovečerní večeři, rozdáme dárečky, 
ochutnáme cukroví a vyzkoušíme tradiční vánoční zvyky, jako je třeba lití olova, 
abychom zjistili, co nás čeká v příštím roce. Ale hlavě strávíme tento čas se svými 
kamarády.

Závěrem bych Vám všem za  celý oddíl chtěla popřát klidné prožití Vánočních 
svátků.

Anna Brzobohatá, vedoucí oddílu. 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Hostěničtí skauti nabízí občanům z  řad seniorů možnost přinést Betlémské 
světlo až do  domu. Zájemci se mohou přihlásit na  obecním úřadě, tel: č. 
544 250 763. Ostatní zájemci si mohou Betlémské světlo odnést v pátek 23. pro-
since z akce Zpívání pod Vánočním stromem.

Dobrý den vážení spoluobčané,

rok 2016 už nám pomalu, ale jistě končí, a já bych vás krátce seznámil s činnos-
tí hasičů v posledním čtvrtletí. V září proběhl druhý ročník soutěže Babický záchra-
nář, na  kterém jsme získávali cenné zkušenosti ve  třech disciplínách: vyhledání 
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a transport zraněné osoby v zakouřeném prostoru, dále transport osoby se zraně-
ním páteře ze střechy a nakonec poranění motorovou pilou. Musím říct, že hasiči 
z Babic to měli výborně připravené a těšíme se na třetí ročník. 

Účast za JSDH: Zbyněk Klimeš, Josef Zítka, Tomáš Šedý a Roman Mlejnek.
Začátkem října jsme pořadatelsky zabezpečili okresní soutěž Plamen, která se 

konala v  Hostěnicích. Počasí vyšlo perfektně a  soutěžících bylo 430 plus 200 di-
váků. S  touto akcí nám pomáhají hasiči z Ochoze, za což jim děkuji, a díky patří 
i Václavu Čapkovi za posečení louky pro soutěžící.

Prvního listopadu jsme jeli s Tatrou do Jihlavy na zkoušku brodivosti. Tatra mu-
sela najet do 120 cm hluboké vody, vypnout motor a po deseti minutách nastarto-
vat a odjet. Tato zkouška byla náročná a každý měl problémy, bohužel i naše Tatra.

V půlce listopadu proběhla zabíjačka našeho prasátka Mirečka, kterého jsme do-
stali od hasičů z Ochoze ke 110. výročí našeho sboru. To bylo 25. 6. a Mireček vážil 
„pouhých“ 110 kilo. Po každodenním krmení měl Mireček 12. listopadu krásných 
270 kg a  za  tak krásnou váhu děkujeme rodině Blatných z  Ochoze, kteří se nám 
o Mirečka tak krásně starali.

V  sobotu 26. 11. jsme uspořádali zájezd do  Ochoze na  divadelní představení 
Adamsova rodina a věřím, že s výkonem dobrovolníků byl každý spokojen, i když 
to byl černý humor. Na jaře budou reprízovat komedii Do Naha, na kterou určitě 
zajedeme.

Na první adventní neděli jela naše jednotka na výcvik slaňování do Babic. Tento 
výcvik byl přínosem pro členy, kteří se kurzu zúčastnili. Účast za JSDH: Tomáš Šedý, 
Roman Mlejnek, Petr Šlof a Josef Zítka.

Fotografi e a videa z těchto akcí najdete na internetových stránkách: http://sd-
hhostenice.rajce.idnes.cz/ nebo http://www.sdhhostenice.cz/ 

Nesmím zapomenout na naše Hasindy, které nafotily nástěnný kalendář na rok 
2017. Tento kalendář nesmí chybět v žádné správné domácnosti. Kdo bude mít zá-
jem, může si kalendář zakoupit již dnes. Objednávky na telefonu 724 229 829.

Toto byly hlavní podzimní akce SDH a rád bych Vás pozval na Hasičský ples 
do Ochoze 21. 1. 2017, dále na Ostatky a maškarní ples 25. 2. 2017 v Hostěnicích, 
v dubnu bychom rádi pořádali pálení čarodějnic a koncem srpna párové hody.

Závěrem všem přeji hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2017. Ostatním 
spolkům i  hasičům přeji hodně elánu do  dalších kulturních akcí pro občany 
Hostěnic a nenechat se odradit narůstající byrokracií a omezením při pořádání růz-
ných kulturních akcí.

Díky patří vedení obce i  zastupitelstvu včetně pracovníků obecního úřadu 
za podporu naší činnosti. Za to jim mnohokrát děkuji.

 Josef Zítka
 SDH Hostěnice
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Dýňování

Letošní rok byl na úrodu dýní opravdu bohatý, takže jsme se o účast na tradič-
ním Dýňování nemuseli obávat. Mladí tvůrci nás nezklamali a nazdobili své dýně 
k potěše všech kolemjdoucích. Výstava před místní s amoobsluhou byla pak čas-
tým cílem večerních procházek místních, kteří obdivovali ta umělecká díla zářící 
do noci. 

 Za Hosten Kateřina Halouzková

Kroužek hry na fl étnu

Po dvou letech byla opět zahájena výuka pro začátečníky. Vzhledem k mimořád-
ně velkému počtu zájemců, byli mladí muzikanti rozděleni do dvou skupin. Za do-
pomoci svých rodičů trénují opravdu pilně. A musím uznat, že se z jejich nástro-
jů už začínají linout zvuky lahodící mému sluchu. Jistě se brzy předvedou na ně-
jaké akci. 

S pokročilými dětmi, kterých je 12, se v letošním roce zaměřujeme na upevňo-
vání známých not a hru dvojhlasých písní. Tyto děti se svým uměním pochlubí i bě-
hem Zpívání u vánočního stromu.. 

Pokud by měl ještě někdo chuť přidat se k nám, může se za námi podívat a do-
mluvit se každé pondělí mezi 16:45 – 18:45 v RC Broučci.

 Kateřina Halouzková

Prasátko již podeváté

V sobotu 26.11.2016 se uskutečnil v sále restaurace U Stupárků 
další ročník amatérského turnaje ve stolním tenise ve dvouhrách.

Vzhledem k absenci několika tradičních účastníků bylo 14 při-
hlášených rozděleno do 2 skupin po 7, což přineslo spoustu utká-
ní již v základních skupinách. Líté boje, ale v rámci fair-play, poté 

pokračovaly vyřazovacími zápasy, kam se probojovalo jen 8 nejlepších. 
Semifi nále a boje o „bednu“ se hrály již za umělého osvětlení na centrálním sto-

le, a nakonec se toho dne ukázal být nejlepším Jan Dvořák z Kovalovic, který ve fi -
nále porazil ve čtyřech setech Věrku Meluzínovou z Mokré. Na domácí tak tento-
krát zbyla „jen“ bronzová medaile, kterou si vysloužil v hostěnickém derby před-
loňský vítěz Adam Konvalinka, když zdolal černého koně turnaje Rikiho Veselého. 
Jméno Dvořák se tak po letech znovu objevilo mezi laureáty, i když tím předchozím 
byl jiný jeho nositel, Ladislav „Čonda“ Dvořák, který doposud drží prvenství v po-
čtech vítězství (3x).
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Za rok (koncem listopadu 2017) nás čeká jubilejní desátý ročník, pořadatelé jis-
tě přispěchají s nějakým milým překvapením, a tak doufáme, že se přihlásí všichni 
účastníci z předchozích let, abychom tomuto výročí učinili společně zadost.

Současně zvu všechny na jarní Prasátko ve čtyřhrách, které se bude konat kon-
cem dubna. Prosím všechny, aby si zapsali termíny do svých diářů a hlavně, aby si 
během zimy našli čas potrénovat. Z vlastní zkušenosti vím, že bez toho se vyhrá-
vat nedá. Rád bych v tomto smyslu vyzdvihl píli, se kterou se někteří jiní pravidel-
ně schází středu co středu večer v Občanském centru, kam tímto současně zveme 
i další občany.

Za pořadatelský Hosten zapsal 
Borek Srba 

Vánoční Broučci

Vánoční svátky již klepají na dveře, ale my jsme již s předstihem našim brouč-
kům stihly nadělit nové hračky s didaktickým zaměřením, které broučci okamžitě 
začali s radostí využívat.

Začátkem prosince jsme stihli upéct vánoční perníčky, které se opravdu letos ve-
lice vyvedly a my při tom naše ratolesti učily vánoční koledy.

A protože jsou naše děti nejhodnější na světě :-), také Mikuláš na ně pamatoval 
a nechal za oknem balíčky, na kterých si děti pochutnaly.

Připraveny jsou už také výrobky na tradiční vánoční jarmark, tentokrát v podo-
bě voňavých mýdel a krásných vánočních stromečků, těšíme se na vás pod Vánoč-
ním stromem!
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Pokud máte chuť, přijďte se podívat, případně pošlete svou mailovou adresu 
na rudoleckamm@seznam.cz, ať vás můžeme informovat o programu i jiných ved-
lejších aktivitách RC Broučci.

Přijďte mezi nás, budeme se těšit!!!
rc-broucci.webnode.cz
Facebook – Rodinné centrum Broučci

za RC Broučci 
Markéta Oltová

Pohádka Tři prasátka

V neděli 6.11.2016 k nám znovu zavítalo divadlo Koráb, tentokrát s pohádkou Tři 
prasátka. Pan Radim Koráb opět vtipně provedl děti celým příběhem o třech pra-
sátkách, která spolu jedla, pila a také hospodařila. Jednoho dne je napadlo, že by si 
mohla postavit dům. Ale jak už to tak bývá, zlý vlk jim jejich štěstí nepřál… Všich-
ni jsme si užili spoustu zábavy a doufám, že se sejdeme příští rok na podzim u dal-
ší pohádky.

Lada Pospíchalová
Spirála Hostěnice z.s.

Z činnosti Spolku Přátel sportu Hostěnice

Druhá sezóna Letní tenisové ligy vyvrcholila zápasy o  medailové umístění 
ve středu 28. 9. 2016. Na čtvrtém místě se umístila dvojice Filouš, Takáč, která v boji 
o bronz nestačila zkušenému páru Kučera, Maleček. Ve fi nále si to tedy rozdali borci 
Gale-Polák a překvapení ligy dvojice P. Králík- J. Mátl. Mladší z párů prodal své zku-
šenosti z loňského boje o titul a dominoval na kurtu celý zápas. Putovní pohár LTL 
budou tedy opatrovat celý příští rok Filip Gale a Lukáš Polák.

Podzimní sběr železného šrotu, přes počáteční obavy, proběhl bez větších kom-
plikací a my tak dokázali opět naplnit dva kontejnery bezmála šesti tunami želez-
ného odpadu. Nemalou část tohoto množství jsme přivezli ze vzdálených Lhotek, 
čímž chceme poděkovat za vzornou spolupráci i tam. Ve stejný den proběhla další 
část oprav, doplnění a samotného přístupu ke studánce „V Napajedlích“. 

Od prosince připravujeme 1. ročník fotosoutěže „Hostěnický objektiv“. Do sou-
těže mohou být přihlášeny fotografi e s hostěnickou tématikou (např. příroda, zví-
řata, sport, kulturní aktivity, spolkové činnosti, lidé v Hostěnicích, apod.). Další in-
formace najdete dále ve zpravodaji. 

Jakmile udeří trvalý mráz, těšíme se na přípravu ledové plochy. V případě přízni-
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vého počasí bude jistě připravena v rekordním čase a požadované kvalitě tak, aby 
posloužila opět všem Hostěňákům i přespolním bruslařům.

Spolek Přátel sportu Hostěnice chce poděkovat všem občanům Hostěnic za spo-
lupráci v roce 2016, popřát klidné svátky vánoční a vše dobré v roce novém. 

Za SPsH Jan Skřivánek

Malý výlet na dvě rozhledny? Jde to.

Po  krátké odmlce přidám typ na  výlet do  pohoří Chřibů. Od  Lesního penzio-
nu na Bunči (parkoviště) se vydáme 
na  nejvyšší vrchol pohoří s  kamen-
nou rozhlednou. Převýšení 3,5 km 
dlouhé trasy je jen asi 120 m, takže 
tuto nenáročnou cestu, podél kte-
ré lze najít zbytky nedokončené dál-
nice, jde zvládnout jakýmkoliv způ-
sobem a  za  každého počasí. Pěšky, 
na kole i na běžkách. Vrátit se může-
me po stejné trase a zakončit výlet 
v sychravém počasí u polévky v re-
stauraci, která zde stávala již před 
sto lety. Nebo je možné zvolit ces-
tu přes Salaš, kde je další rozhled-
na ve  tvaru dvou sedmiček otevře-
ná v loňském roce. Tím se procházka 
natáhne na 15 km s celkovým převý-
šením 460 m. 

Viktor Unger

Vítězové tenisové ligy
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Historie domu č. 12

Pod tímto číslem byla už při prvním číslování domů označena bývalá hájenka. 
Není nikde podchycena její původní podoba, ale jistě během dlouhých let dozna-
la řadu rekonstrukcí.

Pod její střechou se vystřídala řada knížecích hajných a později i hajných Česko-
slovenských státních lesů.

Koncem 19. století zde bydlel např. hajný Ignát Wenclík, nar. 1835, pak Šauer 
Alois, nar. 1837, Julius Heger, nar. 1801, dále Pantůček František, nar. 1837, začát-
kem 20 stol. např. Pokorný Josef, Karel Krystýn, nar. 1869, dále např. Rudolf Heger, 
který padl v I. světové válce.

V r. 1950 byl zde ubytován plukovník ve výslužbě Věnceslav Krejčiřík s rodinou. 
Pocházel z Bedihoště. První světová válka ho zastihla v Rusku, kde vstoupil do čs. 
legií. V r. 1917 se jako velitel roty zúčastnil bojů u Zborova. V r. 1918 byl v hodnos-
ti poručíka jmenován velitelem 5. baterie 1. čsl. dělostřelecké brigády „Jana Žižky 
z Trocnova“. Byl v průběhu bojů dvakrát zraněn. V roce 1916 u městečka Lachovič 
do ruky, v roce 1917 u Zborova střepinou granátu do prsou. V roce 1919 byl v hod-
nosti majora jmenován velitelem 1. čsl. jízdního pluku „Jana Jiskry z Brandýsa“. Při 
mobilizaci r. 1921 byl na hranici s Maďarskem. Za vojenské zásluhy byly plk. jezdec-
tva Věnceslavovi Krejčiříkovi uděleny řády a vyznamenání:

1. čsl. válečný kříž .... 1921
2. čsl. řád Sokola s meči … 1919
3. čsl. revoluční medaile,na stuze štítek ČD-Zborov.... 1921
4. čsl. mezispojenecká medaile Vítězství … 1923
5. čsl. pamětní medaile 2. střeleckého pluku Jiřího z Poděbrad... 1948
6. čsl. pamětní kříž 1. jezdeckého pluku Jana Jiskry z Brandýsa... 1948
7. čsl. Zborovská pamětní medaile .... 1947
8. ruský kříž sv. Jiří II. st..... 1917
9. ruský kříž sv. Jiří III. st..... 1916
10. ruský kříž sv. Jiří IV. st.... 1917
11. ruská zlatá šavle sv. Jiří …. 1917
12. ruský Řád sv. Vladimíra s meči a mašlí.... 1916
13. ruský Řád sv. Anny s meči a mašlí III. tř. … 1917
14. lotyšský řád Lacplesic (Medvědobijce III. tř.)... 1924
15. britský důstojnický Vojenský kříž... 1919
16. francouzský Řád čestné legie .... 1922

V r. 1933 požádal o předčasné penzionování. V září 1938 byl v rámci mobiliza-
ce povolán k činné vojenské službě u Dragounského pluku v Hodoníně a v tom-

Hostěnické vzpomínáníHostěnické vzpomínání
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též roce byl opět demobilizován. Po penzionování žil nějakou dobu v Mimoni, pak 
v Pozořicích a od r. 1950 až do své smrti (3. 7. 1962) v Hostěnicích. Jeho rodina zde 
žila ještě nějakou dobu po jeho smrti.

Bývalá hájenka pak byla nějakou dobu prázdná. Čs. státní lesy ale využívaly pro-
story hospodářských budov k ustájení lesních koní, k uskladnění sena. V té době 
používalo koně na lesní práce několik místních občanů. Poslední nájemník na této 
hájence pak byl nedávno zesnulý Stanislav Kočařík, který se sem nastěhoval jako 
svobodný hajný. Později zde sám měl koně a pracoval s nimi v lese jako lesní děl-
ník. Po roce 1989 „St. lesy“ odprodávaly hájenky a St. Kočařík tuto hájenku odkou-
pil do soukromého vlastnictví.

Ke konci letošního roku historie této hájenky defi nitivně skončila.
Za posledních cca 30 let došlo k demolici cca 11 domů, jejichž poslední majite-

lé byli: Brázda Josef, Vintrová Marie, Pehalová Ludmila, Halma Antonín, Paseka Vác-
lav, Podsedníková Marie, Borovička Jaromír, Muselík Jan, Šídlo Eduard, Homolová 
Liběna, Rosická Marie.

Václav Dostál, kronikář obce

Samota Lhotky

V  letošním končícím roce uplynulo 270 let od založení samoty Lhotky. V  roce 
1746 zde byl postaven původně panský dvůr. Postupně pak byla přistavěna hájen-
ka a myslivna. Ve stejném roce byla založena i samota Nové dvory, patřící k Ochozi.

V r. 1842 se tento areál rozšířil o ubytovnu pro lesní dělníky. Samota původně 
patřila ke křtinskému panství a teprve v r. 1885 ji správa Lichtenštejnského panství 
přičlenila k Hostěnicím. V r. 1977 koupila od státu myslivnu Královopolská strojír-
na na rekreační středisko pro své zaměstnance. Myslivna pak dál měnila majitele.

Samota Lhotky byla založena na místě, kde poblíž kdysi bývala ves Lhota. Tato 
zaniklá ves je zmiňována v Moravských zemských deskách v zápisu z r. 1365, ve kte-
rém se uvádí, že Čeněk, řečený Krušina, přijal ve  spolek Jana z  Meziříčí a  Ješka 
z Pirkštejna.

Čeněk Krušina se psal z Lichtenburku a na hradě Ronově. Ve výčtu vesnic jeho 
panství se pak nachází i zmiňovaná, dávno zaniklá ves Lhota. Zaniklý hrad Ronov 
se nacházel mezi Adamovem a Útěchovem. Součástí tehdejšího panství byly i ves-
nice Březina a Proseč.

Hájenka na této samotě byla v březnu r. 1945 dějištěm přestřelky mezi německý-
mi vojáky na jedné straně a partyzány z ruské skupiny Ivanuška a ze skupiny Wolf-
ram na straně druhé, při které byli postřeleni velitel skupiny Ivanuška a partyzán 
František Polák z Kanic. Oba svému zranění následně podlehli. Třetí zraněný byl ná-
sledně při raziích německých vojáků v lese zastřelen v lesním úkrytu. Ostatní členo-
vé obou skupin se pak stáhli hlouběji na Olšansko.

 (Z materiálu „Jak šel čas Hostěnickým údolím“ V. Dostál)
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Pojď dál!

Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a po-
dívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“ Spěchali tam a nalezli Marii 
a Josefa i to děťátko položené do jeslí. 

 (Bible, Lukášovo evangelium, 2. kapitola, 15.-16. verš)

Všichni známe koledu Půjdem spolu do Betléma. Zpí-
vá se v ní o tom, jak každý z účastněných předvede na-
rozenému Ježíškovi svůj hudební um a přitom bude 
Ježíška „kolébati“. Je to krásně poetické a všeobecně 
známe vyjádření osobní účasti na betlémských udá-
lostech. Nejen pastýři, nejen šumaři, ale každý z nás 
je letos opět osobně pozván, aby vstoupil do Betlé-
ma – do chudé stáje, kde nocuje Svatá Rodina. Má-
me-li tam přijít v duchu zmíněné koledy, tak nemu-
síme mít obavy: každý z nás totiž něco umí! A tudíž 
každý z nás se může svou jedinečnou osobitostí stát 
součástí živého Betléma. Pokud si to chcete už do-

předu vyzkoušet, můžete to učinit u slámového Betlé-
ma u nás v Pozořicích na Jezerách. Přijeďte se podívat! Tam nás bet-

lémské postavy v nadživotní velikosti takřka obejmou, když se octneme mezi nimi. 
Ale snad se příliš nedotknu tvůrců, když řeknu, že i tento Betlém je jen nanečisto, 
jen „jako“. Ten skutečně živý Betlém se odehrává všude mezi námi - v našich rodi-
nách, na pracovištích, při setkání lidí… Všude tady se o letošních Vánocích narodí 
Ježíšek – chudý, bezbranný, plačící… Bude kolem něho chlívek? Na vnějším pro-
středí až tak nezáleží; důležité je, jestli ho obklopíme láskou… Jestli ho skutečně 
najdeme a ztišíme se před ním… Ježíška najdeme jen s pokorným srdcem a v tou-
ze ho najít… Nám, nám, narodil se! Přemýšlej, co pro něj právě tady a teď můžeš 
udělat a jak ho obdarovat…

Až tedy, milý poutníku, konečně dojdeš do „Betléma“, tak pozorně naslouchej! 
Maria s Josefem ti řeknou: „Pojď dál!“ „Pojď dál!“ vlastně znamená „Přistup blíž!“… 
Až přijdeš někam na návštěvu a uslyšíš: „Pojď dál!“, tak neváhej a vejdi! Znamená 
to, aby ses přiblížil. A budeš-li ty sám hostit, řekni své návštěvě to samé; to Svatá 
 Rodina u tebe hledá přístřeší – možná jen na chvíli… Tak vejdi do tajemství Vánoc! 
Vejdi s otevřeným srdcem a s úžasem dítěte! Přistup k jesličkám a přijmi radost, 
jakou logika tohoto světa nemůže dát! Pokoj Boží ať pak v tobě zůstane i po celý 
příští rok!

P. Pavel Lacina, pozořický farář

Duchovní okénkoDuchovní okénko
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Pravidelné bohoslužby v Hostěnicích

Drazí Hostěničtí! 
Když se ohlížím zpět za končícím se rokem 2016, chtěl bych za naši pozořickou 

farnost moc poděkovat za veškerou spolupráci s Vámi! Zastupitelstvu děkujeme 
za další fi nanční příspěvek na opravu fasády, ale především za možnost slavit v Ho-
stěnicích pravidelné bohoslužby! Zatím dost nepravidelně, ale přece jen se poma-
lu ujímá tradice posledních čtvrtků v měsíci, kdy máme v občanském centru mši 
svatou. Jezdí na ni i někteří lidé z Pozořic a také ministranti rádi vypomáhají, když 
se podívají trochu „za humna“. Vždycky vytvoříme takové milé společenství! Vždy je 
také zajištěn hudební doprovod, za což děkujeme paní starostce a paní učitelce Ha-
louzkové. Rádi tak jako farnost vycházíme vstříc těm z Vás, kteří se ze zdravotních 
(a jiných závažných) důvodů nemůžete spolu s námi účastnit slavení pravidelných 
nedělních bohoslužeb v pozořickém farním kostele. Ale jste samozřejmě srdečně 
zváni kdokoliv! V zimním čase jsou mše v 17 hod., v letním v 18 hod.

Velký dík patří také hasičům! V  tomto roce jsme požehnali nový hasičský vůz 
a důstojně oslavili 10. výročí vztyčení kříže nad Hostěnicemi. I když nám počasí ne-
dovolilo slavit mši pod širým nebem, přesto jsme prožili krásnou slavnost právě 
v občanském centru. Bylo také mým potěšením, že jsem na svatoanenskou pouť 
mohl pozvat jako hosta pana faráře z Podolí, P. Pavla Kopečka.

Těším se tedy moc na další společně prožité chvíle spolu s Vámi!

Bohoslužby v Hostěnicích v poslední čtvrtky v měsíci v roce 2017:

26.1. 17 hod. mše sv. v Hostěnicích

23.2. 17 hod. mše sv. v Hostěnicích

30.3. 18 hod. mše sv. v Hostěnicích

27.4. 18 hod. mše sv. v Hostěnicích

25.5. 18:30 hod.  mše sv. v Pozořicích - slavnost Nanebevstoupení Páně

29.6. 18:30 hod.  mše sv. v Pozořicích - slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

30.7. (NE) 15 hod. mše sv. u kaple sv. Anny – poutní slavnost

31.8. 18 hod. mše sv. v Hostěnicích

28.9.
7:30 a 9:30 
hod.

 mše sv. v Pozořicích – státní svátek - slavnost sv. Václava

26.10. 18 hod. mše sv. v Hostěnicích

30.11. 17 hod. mše sv. v Hostěnicích

28.12. ----- ----- 
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Bohoslužby v Pozořicích o Vánocích 2016

sobota 24.12. Štědrý den

15.00 první vánoční mše sv. – zahájení Vánoc

17.00 setkání u jezerské zvoničky

20.30 půlnoční mše sv. v Holubicích

22.00 půlnoční mše sv. ( „in nocte“)

neděle 25.12. Narození Páně

 7.30 jitřní mše sv. („in aurora“)

 9.30 slavnostní vánoční mše sv. („in die“) 

11.00 mše sv. v Holubicích

pondělí 26.12.
sv. Štěpána 

 7.30 mše sv.

 9.30 mše sv. 

11.00 mše sv. v Holubicích

úterý 27.12. sv. Jana  17.30 mše sv. s žehnáním vína

pátek 30.12.
Svaté Rodiny 15.00 setkání u Boží muky v Sivicích

18.00 mše sv. s žehnáním manželů

sobota 31.12. sv. Silvestra
16.00 mše sv. v Holubicích

17.30 děkovná mše sv. za uplynulý rok

neděle 1. 1.

Nový rok, 
slavnost 
Matky Boží 
Panny Marie

 7.30 první novoroční mše sv.

 9.30 mše sv. 

11.00 mše sv. v Holubicích

Pozvánka na akci

Vánoční příběh ožije v pásmu Živého betléma, které pro Vás připravily děti a te-
rapeutky Epony Brno a JK Fany Hostěnice.

Epona z.s. zve v neděli 18.12. 2016 v 15.30 hodin do stodoly v jezdeckém areá-
lu U Čapků, která se na chvíli stane stájí, ve které se narodí Ježíšek. Staňte se na ma-
lou chvíli poutníky, přijďte a připomeňte si narození Ježíška uprostřed kouzelné at-
mosféry vánočních svátků. Na chvíli zde ožije tradiční betlémský příběh poskláda-
ný z lidových vánočních her a doplněný o známé i méně známé koledy. Každý rok 
tvoří postavu Ježíška miminko narozené v daném roce. Sváteční slovo pronese fa-
rářka Alexandra Jakobea, sólový zpěv Marika Žáková, společně si zazpíváme vá-
noční koledy. 

Vanda Casková

PozvánkyPozvánky
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Spolek přátel sportu Hostěnice vyhlašuje 1. ročník fotosoutěže 

„Hostěnický objektiv“

Do  soutěže mohou být přihlášeny pouze fotografi e s  hostěnickou téma-

tikou (např. příroda, zvířata, sport, kulturní aktivity, spolkové činnosti, lidé 

v  Hostěnicích, apod.) a  musí vzniknout v  Hostěnicích nebo  nejbližším oko-

lí Hostěnic. 
V úvodním ročníku soutěže mohou být fotografi e rozdělovány do kategorií v zá-

vislosti na počtu přihlášených snímků. Fotografi e mohou být pořízené na jakýko-
liv kinofi lmový i digitální fotoaparát či mobilní telefon v požadované kvalitě. Autoři 
vítězných snímků budou oceněni věcnými cenami. Soutěž bude probíhat ve dvou 
kategoriích: 1) do 15-ti let včetně, 2) od 16-ti let.

Jak se zúčastnit?

• Vyberte svou nejlepší fotografi i a pošlete na emailovou adresu spsh@post.cz 
•  Do  zprávy se soutěžní fotografi í uveďte jméno, příjmení, adresu, telefonický 

kontakt a místo, kde byl snímek pořízen a příp. název fotografi e
• Jeden účastník může zaslat max. 5
• Fotografi i může přihlásit pouze autor snímku, příp. zákonný zástupce
•  Přihlášené fotografi e musí vzniknout v Hostěnicích nebo nejbližším okolí Hostěnic
• Kvalita snímků v minimálním rozlišení 2Mpix
• Uzávěrka zasílání fotografi í do 17.4.2017 včetně
• Pravidla soutěže jsou k nahlédnutí na http://spshostenice.cz/
• Případné dotazy zasílejte na adresu spsh@post.cz

Hlasování odborné poroty

Odborná porota stanoví vítězné pořadí 3 fotografi í nejpozději do 30. 6. 2017 
Složení odborné poroty:
1 – Ing. arch. Jiří Marek (předseda poroty)
2 – Mgr. Magda Hradilová
3 – Jaroslav Šandr
Trvání soutěže

10. 12. 2016 – 17. 4. 2017 – zasílání soutěžních fotografi í na spsh@post.cz 
18. 4. 2017 – 31. 5. 2017 hlasování odborné poroty
1. 6. 2017 – 16. 6. 2017 – veřejné hlasování o nejlepší fotografi e
1. 7. 2017 – vyhlášení a zveřejnění vítězů soutěže

OBČERSTVENÍ U MĚ A STROJNÍKA  Vás srdečně zve na 
JUBILEJNÍ PÁTOU NOVOROČNÍ VYCHÁZKU 1. 1. 2017.

Sraz ve 13.00 hod. na hřišti Na Pastviskách.
Těšíme se na Vás !!!!
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23. 12. 2016 Živý betlém a Zpívání u Vánočního stromu na návsi od 17.00 hod.
25. 12. 2016 Štěpánská zábava – od 20.00 hod. v sále restaurace U Stupárků
30. 12. 2016 Silvestrovské setkání seniorů v Občanském centru
31. 12. 2016 Silvestrovský běh do vrchu – od 10.00 hod. na kopci Brázďáku
 1. 1. 2017 Novoroční vycházka – sraz ve 13.00 hod. na hřišti Na Pastviskách
 8. 1. 2017 Tříkrálová sbírka
14. 1. 2017 Obecní ples v sále restaurace U Stupárků od 20.00 hod.
25. 2. 2017 Ostatkový průvod a maškarní ples pro dospělé
 2. 4. 2017 Velikonoční tvoření s cimbálovkou v sále restaurace U Stupárků
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