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Slovo starostkySlovo starostky

Vážení spoluobčané,
je mi potěšením se s Vámi setkat nad řádky našeho zpravodaje poprvé v tomto 

roce. Letošní zima byla po dlouhé době zase zimou, jak se patří, s velkou nadílkou 
sněhu a mrazivým počasím. I když já jsem fanynkou zimních sportů a miluji bílou 
zimu, doufám, že i ti, kteří mají raději teplo, a sníh nemusí, si užili krásných pohledů 
na „ladovskou“ zimu z vytopených domovů.

Všichni už se těšíme na první paprsky teplého slunce a možnost být venku, ať 
už na zahrádkách, procházkách či při sportu. Přeji nám tedy všem nejenom slunce 
venku, ale i v duši, i když nám někdy osud přináší i nelehké chvilky.

Děkuji všem, kteří jste pomáhali a ještě pomáháte s úklidem písku před svými 
domy, a  že ho letos tedy opravdu bylo ... Velmi nám to všem pomůže, když 
se o  kousek chodníku postaráme a  nebude vše na  úklidu jednoho obecního 
pracovníka. Nánosu posypového materiálu letos bylo opravdu požehnaně.

Splavený posypový materiál nám zanáší technologické zařízení na  čističce 
odpadních vod, a  protože si ji provozujeme sami, je v  zájmu nás všech těmto 
situacím předcházet. S  tím souvisí i  moje další prosba týkající se funkčnosti 
čistírny odpadních vod. Velmi apeluji na všechny uživatele obecní kanalizace, aby 
do kanalizace nesplachovali hygienické pomůcky, vlhčené ubrousky, pleny a další 
odpadní materiál, který není schopen se biologicky rozložit. Člověk žasne, co 
všechno jsme schopni do kanalizace vypustit. 

Během zimního období jsme si mohli užít plesové sezóny, ať už u nás v Hostěnicích 
nebo v okolních obcích. Obecní ples se, myslím, vydařil. K tanci a poslechu hrála 
kapela SW Band a mohli jsme si užít vystoupení Boubelek a tanečního (baletního) 
oddělení ZUŠ Pozořice. Kromě plesů místní spolky a  dobrovolníci pořádali řadu 
akcí, o kterých se dočtete dál ve zpravodaji. I v tomto období jsme měli možnost 
se účastnit společenského, sportovního a spolkového života v Hostěnicích plnými 
doušky, což mě moc těší.

Díky mrazivé zimě jsme si letos mohli konečně řádně užít i bruslení na kluzišti, 
které opět připravovali dobrovolníci z  řad sportovců a  patří jim za  to velký dík. 
Počasí si s  námi trošku zahrávalo, takže bylo nutné stříkat plochu pravidelně 
a mnohokrát. Je to moc fajn, pokud jsme schopni dělat práci pro druhé nezištně.

A  co nás čeká v  tomto roce? V  prosinci minulého roku zastupitelstvo obce 
schválilo rozpočet na  tento rok, který zahrnuje kromě provozu souvisejícího 
s fungováním obce a obecního úřadu, provozování vodovodu a čistírny odpadních 
vod i investiční akce. O prioritách pro rok 2017 jsem psala v prosincovém Zpravodaji. 
Jednou z hlavních priorit je rekonstrukce komunikace k rybníku v lokalitě Zbihova 
a menší intenzifi kace naší ČOV.

S blížícím se jarním a letním obdobím si Vás opět dovolím požádat o rozumné 
zacházení s pitnou vodou. Obecně dochází k poklesu podzemních vod a budeme 



2 HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2017

nuceni se s  tímto problémem v budoucnu vypořádat. Ačkoli máme naše vlastní 
zdroje posílené, v  případě velkého odběru (např. současným napouštěním 
bazénů, zaléváním zahrádek v době sucha, případně havárie na vodovodu) nejsou 
tyto zdroje schopny se okamžitě doplnit tak, aby stačily na  zvýšený odběr. Je 
tedy v  zájmu nás všech chovat se ekologicky a  šetrně, abychom nemuseli řešit 
nedostatek zdrojů pitné vody.

Na  závěr si Vám dovolím popřát, ať je tento rok plný příjemných událostí 
a pohodových chvil s Vašimi blízkými.

Slunečné dny Vám přeje Mgr. Eva Karásková, starostka obce

Rozhovor s předsedkyní Českého svazu žen v Hostěnicích
paní Milenou Trávníčkovou
(v současnosti vede kroužek ručních prací a kroužek cvičení pro děti MŠ)

V kolika letech jsi začala vyšívat?
Začala jsem vyšívat v osmi letech.

Proč jsi chtěla být učitelkou?
Vždycky jsem si ráda hrála na školu a škola mě bavila.

Co tě baví dělat ve volném čase?
Baví mě hrát volejbal, cvičení Pilates, pěstování květin.

Jaké jsou tvoje koníčky?
Ráda vyšívám, pěstuji květiny a chodím do lesa se psem.

Jak dlouho žiješ v Hostěnicích? 
V  Hostěnicích jsem už 40 let. Přistěhovala jsem se sem z  Ostravy po  svatbě 

s manželem Josefem. Se svým mužem jsem se seznámila při lyžování na Pradědu. 
Praděd byl náš osud. V té době jsem si život na vesnici neuměla představit.

Jaký předmět ve škole byl tvůj oblíbený?
Přírodopis a chemie.

Kolik má Český svaz žen let?
Tento rok slaví Český svaz žen 50. výročí od svého založení.

Co je to vůbec Český svaz žen?
ČSŽ je organizace, která sdružuje všechny ženy, ve městě či na venkově. Cílem 

je společně se scházet, pořádat výlety, besedy, akce pro děti a další akce. Vznikla 
proto, aby měly ženy stejná práva a  příležitosti jako muži. Aby ženy netrávily 
veškerý čas jen u plotny a „utíráním zadků dětem“. 

Tentokrát se ptala Petulka Trávníčková a Janička Matiašovicová

Děti zpovídajíDěti zpovídají
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1. Stavba sportoviště Na Pastviskách 
Práce na dobudování hřiště Na Pastviskách probíhají dle harmonogramu, je 

postavena stavba provozní budovy včetně střechy, vnitřních instalací, oken, dveří, 
realizovány všechny inženýrské sítě venkovních rozvodů. Termín dokončení je 
předpokládán ke konci dubna. 

2. Žádosti o dotace
Obec podala žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na část výdajů 

spojených s  menší intenzifi kací čistírny odpadních vod, dále žádost o  dotaci 
na opravu fasády objektu Občanského centra z Programu rozvoje venkova, žádost 
o  dotaci na  dovybavení knihovny a  pokračování v  opravách památek místního 
významu. 

Mimo výše zmiňované dotace nám byla přiznána dotace Ministerstva vnitra 
a  současně Jihomoravského kraje na  pořízení dopravního automobilu (9místný 
mikrobus) pro naši JSDHo Hostěnice.

Zkusíme opět požádat o  evropskou dotaci na  posílení zdrojů pitné vody 
s realizací v roce 2018.

3. Uzavírka mostku pod Hádkem
Od  20. 3. 2017 došlo opět k  úplné uzavírce mostku mezi Ochozí u  Brna 

a  Hostěnicemi po  silnici II/383. Předpokládaná doba úplné uzavírky je 6 týdnů. 
V  tomto období nebude vůbec možné tímto úsekem projet, objízdná trasa je 
vedena přes Brno.

4. Oprava komunikace Kopanina
Opravená komunikace Kopanina byla úspěšně zkolaudována v  únoru tohoto 

roku.

5. Rekonstrukce komunikace k prvnímu rybníku
Bylo vydáno stavební povolení, a  co nejdříve bude vypsáno výběrové řízení 

na zhotovitele. S realizací 2 etap se počítá v tomto roce (oprava komunikace bude 
končit zpomalovacím prahem v úrovni cca 8 m za vjezdem do domu č.p. 8).

6. Bioodpad
Od 1. 4. budou opět v provozu kontejnery na bioodpad, které jsou rozmístěny 

na  4 sběrných hnízdech. Podle potřeby pak bude sběr bioodpadu doplněn 
o  jednorázové sběry bioodpadu v  areálu ČOV (viz článek o  odpadovém 
hospodářství).

 Za Obec Hostěnice Eva Karásková

Co se událo v naší obciCo se událo v naší obci
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Zhodnocení Plánu priorit pro rok 2016 – Obec Hostěnice

Z hlavních priorit se nám podařilo splnit:
1.  Oprava komunikace Kopanina – komunikace Kopanina byla dokončena 

na  náklady obce. Současně s  tím byla provedena oprava propadené původní 
kanalizace z betonu.

2.  Spuštění procesu změny Územního plánu Hostěnice č. 1 – v  současné době 
probíhá vypořádání námitek a  připomínek dotčených orgánů a  občanů 
Pořizovatelem změny ÚP Hostěnice č. 1 Městským Úřadem Šlapanice.

3.  Realizace další etapy rozvoje hřišť Na  Pastviskách – dobudování sportovního 
areálu bylo v roce 2016 zrealizováno z 60% a v současnosti se areál dokončuje.

4.  Úprava veřejného prostranství v okolí objektu samoobsluhy – došlo k přemístění 
HUP před objektem samoobsluhy a  umístění nových informačních panelů 
Mikroregionu Roketnice. 

Z dalších priorit bylo částečně splněno:
1.  Veřejné osvětlení na parkovišti u ČOV – v rámci zvýšení bezpečnosti v naší obci 

bylo rozšířeno veřejné osvětlení od  točny u  dětského hřiště Na  Pastviskách 
k parkovišti u ČOV a dále doplněno veřejné osvětlení v lokalitě Záhumenková 
v místě, kde do té doby nebylo osazeno.

2.  Umístění dalšího radaru na příjezdu do obce – ze směru od Ochoze byl umístěn 
druhý měřič rychlosti.

Z  důvodu nutnosti dofi nancování nového zásahového vozidla (CAS 30 S2Z, 
který obec pořídila díky fi nanční podpoře z Ministerstva vnitra a Jihomoravského 
kraje) z rozpočtu obce byla oprava komunikace Zbihova přesunuta na rok 2017.

Informace obce a obecního úřaduInformace obce a obecního úřadu
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PŘÍJMY
paragraf položka název částka

0 xxxx Daňové příjmy 8 489 200,00 Kč 
2119   Záležitosti těžebního průmyslu 100 000,00 Kč 
2310   Pitná voda 1 220 000,00 Kč 
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 624 300,00 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 48 000,00 Kč 
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 1 000,00 Kč 
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 80 000,00 Kč 
3727   Prevence vzniku odpadů 2 000,00 Kč 
6171   Činnost místní správy 5 000,00 Kč 
6310   Obecné příjmy a výdaje z fi nančních operací 22 000,00 Kč 

CELKEM PŘÍJMY  10 715 500,00 Kč 

VÝDAJE
paragraf položka název částka
1014   Zvláštní veterinární péče 10 000,00 Kč 
2212   Silnice 1 359 300,00 Kč 
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 122 200,00 Kč 
2310   Pitná voda 657 000,00 Kč 
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 1 389 000,00 Kč 
3111   Předškolní zařízení 430 000,00 Kč 
3113   Základní školy 45 000,00 Kč 
3314   Činnosti knihovnické 23 000,00 Kč 
3319   Ostatní záležitosti kultury 4 000,00 Kč 
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místních kultur 2 000,00 Kč 
3341   Rozhlas a televize 5 000,00 Kč 

Rozpočet obce Hostěnice na rok 2017
Schválen Zastupitelstem obce Hostěnice dne 8.12.2016 usnesením č. 77/2016.
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3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 72 000,00 Kč 
3399   Ostatní záležitosti kultury a církví 97 000,00 Kč 
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 1 540 000,00 Kč 
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 5 000,00 Kč 
3421   Využití volného času dětí a mládeže 43 000,00 Kč 
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 80 000,00 Kč 
3613   Nebytové hospodářství 24 000,00 Kč 
3631   Veřejné osvětlení 155 000,00 Kč 
3632   Pohřebnictví 20 000,00 Kč 
3635   Územní plánování 85 000,00 Kč 
3636   Územní rozvoj 40 000,00 Kč 
3639   Komunální služby a územní rozvoj 269 000,00 Kč 
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 665 000,00 Kč 
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 20 000,00 Kč 
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 300 000,00 Kč 
3727   Prevence vzniku odpadů 15 000,00 Kč 
3729   Ostatní nakládání s odpady 2 000,00 Kč 
3739   Ostatní ochrana půdy a spodní vody 77 000,00 Kč 
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 622 000,00 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 80 000,00 Kč 
6112   Zastupitelstva obcí 955 000,00 Kč 
6171   Činnosti místní správy 1 461 000,00 Kč 
6310   Úroky 90 000,00 Kč 
6320   Pojištění 30 000,00 Kč 
6399   Ostatní fi nanční operace 550 000,00 Kč 
6402   Finanční vypořádání minulých let 9 400,00 Kč 

CELKEM VÝDAJE  11 402 900,00 Kč 

FINANCOVÁNÍ
paragraf položka název  částka 

0 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na 
bankovních účtech 1 500 000,00 Kč 

0 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů - 812 600,00 Kč 

FINANCOVÁNÍ CELKEM 687 400,00 Kč 
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Výpis usnesení ze zasedání č. 1/2017 obce Hostěnice 
konaného dne 16. 2. 2017 

Přijatá usnesení:
usnesení číslo 1/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 1/2017 paní Hanu 
Kousalíkovou a pana Ing. Bořivoje Srbu, zapisovatelku paní Růženu Debnárovou. 
usnesení číslo 2/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání číslo 1/2017:
Program:
 1. Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu 
zasedání)
 2. Kontrola úkolů
 12/7/2016 Dotace na hasičský dopravní automobil z GŘHZS MV 
 3. Rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 12/2016
 4. Rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 1/2017 
 5. Schválení inventarizace majetku obce Hostěnice za rok 2016
 6.  Schválení inventarizace majetku Příspěvkové organizace MŠ Hostěnice za rok 

2016
 7.  Předávací protokol Příloha č.7 ke Zřizovací listině PO obce Hostěnice ze dne 

14. 9. 2012
 8. Oprava schváleného rozpočtu obce Hostěnice na rok 2017 
 9.  Zpráva o  operativně-bezpečnostní situaci v  obci Hostěnice za  období 

od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 
10. Žádost ZUŠ Pozořice o příspěvek na rok 2017 
11. Společný školský obvod ZŠ Mokrá
12. Informace občanům
13. Různé
usnesení číslo 3/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočtové opatření obce Hostěnice 
číslo 12/2016, rozpočet bude na  straně příjmů navýšen o  částku 1  260  000,- Kč 
a na straně výdajů bude navýšen o částku 0,- Kč, fi nancování 1 260 000,- Kč (příloha 
č. 3 zápisu číslo 1/2017).
usnesení číslo 4/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 
1/2017, rozpočet bude na straně příjmů navýšen o částku 0,- Kč a na straně výdajů 
bude navýšen o částku 2 000 000,- Kč, fi nancování 2 000 000,- Kč (příloha č. 4 zápisu 
číslo 1/2017).
usnesení číslo 5/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje „Inventarizační zprávu za  rok 2016“ 
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o  výsledku celkové inventarizace majetku obce Hostěnice podle stavu ke  dni 
31. 12. 2016. Komise nezjistily manka ani škody. 
usnesení číslo 6/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje „Inventarizační zprávu za  rok 2016“ 
o výsledku inventarizace majetku PO Mateřská škola Hostěnice podle stavu ke dni 
31.12.2016. Komise nezjistily manka ani škody.
usnesení číslo 7/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje Předávací protokol, příloha č. 7 zřizovací 
listiny PO MŠ Hostěnice. Do majetku PO MŠ Hostěnice se převádí bezúplatně dva 
kusy rozkládací dětské pohovky v celkové hodnotě 3 315,- Kč.
usnesení číslo 8/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí opravu schváleného rozpočtu obce 
Hostěnice na rok 2017 z důvodu novely Ministerstva fi nancí č. 463/2016, kterou se 
mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 
usnesení číslo 9/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na  vědomí Zprávu Policie ČR o  operativně 
bezpečnostní situaci v obci Hostěnice za rok 2016.
usnesení číslo 10/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje příspěvek pro ZUŠ Pozořice na rok 2017 
ve výši 8000,- Kč. Jedná se o příspěvek na nájemné a náklady provozu ZŠ Pozořice. 

usnesení číslo 11/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 4/2017 
o  poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve  znění pozdějších předpisů se ZUŠ Pozořice na „Nájemné 
a náklady provozu ZŠ Pozořice v roce 2017”. 

Místní poplatky za rok 2017

Místní poplatky vybíráme od 1. 2. 2017, splatnost je do 31. 5. 2017.

1. 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. 

vašeho 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).
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2.  Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění 
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). Majitelé rekreačních objektů – VS 
13409 + č.e (např. u č.e. 1 – VS 13409001)

Správní poplatky dle zákona číslo 634/2004 Sb. o správních poplatcích 
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 

započatou 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

Evidence obyvatel obce Hostěnice od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Celkem počet obyvatel - občanů ČR k 31. 12. 2016 735
Cizinci s trvalým pobytem 7
Cizinci s přechodným pobytem 2 

Přihlášeno: 43 
Odhlášeno z obce: 17
Úmrtí: 1
Narození: 2
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Celkem obyvatel: 735
Dospělí muži: 270
Dospělé ženy: 285
Děti (chlapci): 97
Děti (dívky): 83 
 Růžena Debnárová 

odborná referentka, OÚ Hostěnice 

Tříkrálová sbírka 2017

V obci Hostěnice se sbírka uskutečnila v neděli 8. ledna 2017. Bylo 
zapečetěno 6 pokladniček, celkový výnos činil 24 457,- Kč.

Vámi věnované příspěvky budou využity ke zkvalitnění a rozšíření 
nabídky služeb poskytovaných charitou, také na pomoc lidem v nouzi 
a  v  případě živelných katastrof, dále na  humanitární pomoc v  České republice 
a v zahraničí. 

Děkujeme všem našim občanům, kteří na Tříkrálovou sbírku 2017 přispěli 
a také vedoucím skupin a dětem!

Bioodpad 
Od 1. dubna 2017 budete mít opět možnost ukládat bioodpad 

do nádob (hnědá nádoba) ve sběrných místech u samoobsluhy, 
v  parčíku u  Baršového, u  ČOV a  na  Kopečku. Žádáme Vás, aby 
tyto nádoby byly využívány pro drobnější bioodpad (zejména 
z domácností např. zbytky potravin, atd.).

Kompostéry pro domácnosti 
Dobrovolný svazek obcí Spolek pro rozvoj venkova Moravský 

kras, kterého je naše obec členem, požádal o dotaci na pořízení 
kompostérů pro domácnosti. Žádost byla vybrána k  realizaci 
a  v  současnosti probíhá proces registrace a  následně bude 
vybrán dodavatel kompostérů. Kompostéry by měly být předány 
zájemcům během první poloviny tohoto roku. 

Žádáme uživatele obecní kanalizace, aby nevhazovali do  záchodů 
hygienické potřeby, jako jsou dámské vložky, pleny a  čistící ubrousky. 
Tento odpad ucpává na  čistírně odpadních vod čerpadla. Děkujeme 
za pochopení. 

Odpadové hospodářstvíOdpadové hospodářství
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Srdečné blahopřání k nastávajícímu  významnému životnímu jubileu:

duben 2017
Jaromír Mlejnek 70 let
Marie Čermáková 75 let 

narozené děti 2017:
leden
Valerie Horáková

úmrtí:
únor 2017
Jan Hrozek
Jarmila Pospíšilová

 Růžena Debnárová
za ohlašovnu evidence obyvatel, OÚ Hostěnice 

Mateřská škola v Hostěnicích

Přijímací řízení pro školní rok 2017-2018
1. Přihlášky, den otevřených dveří 
Přihláška je  ke stažení na webu mshostenice.webnode.cz nebo si ji můžete vy-

zvednout u ředitelky MŠ ve středu 19.4.2017 od 8,00 - 12,00 hodin.
Dne 19.4.2017 můžete se svým dítětem přijít na Den otevřených dveří v době 

od 8,00 - 10,00 do tříd , od 10,00 – 11,45 na školní zahradu a od 15,00 - 16,00 hodin 
do třídy Včeliček.

2. Sběr vyplněných přihlášek - zápis
Proběhne ve středu 3.5.2017 od 8,00 - 12,00 a od 15,00 - 16,00 hodin v kan-

celáři 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. 
Podle § 34 Školského zákona jsou zákonní zástupci povinni přihlásit k předškol-

nímu vzdělávání děti, které do 31.8.2017 dosáhnou pěti let věku. 

3. Přijímací řízení
Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách MŠ a na ná-

stěnce v MŠ podle přidělených registračních čísel. Zveřejněním se podle školské-

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

ŠkolstvíŠkolství

květen 2017
Marie Šlofová 85 let

únor 
Kristina Havlová 

březen 2017
Jiřinka Kučerová
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ho zákona považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělá-
vání, za oznámená.

Rozhodnutí o  případném nepřijetí si, prosím, vyzvedněte u  ředitelky MŠ 
ve středu 24.5.2017 v době od 8,00-12,00 hodin. Náhradní termín předání rozhod-
nutí lze domluvit s ředitelkou na tel. 702 161 076. 

Těšíme se na Vás. 
Za celý kolektiv ředitelka Mgr. Dana Kousalová.

Zprávičky ze školky

Po  několika divadelních představeních u  nás ve  školce jsme se v  úterý 24. 
ledna vydali do  Brna do  Divadla Radost na  pohádku Broučci. Seznámili jsme se 
s Broučkem, Beruškou, maminkou, tatínkem, kmotříčkem a kmotřičkou, Janinkou 
i kluky od Verunků. Dětem se pohádka moc líb ila, všichni byli odvážní i u temné 
scény se žlunou, která se chystala na Broučka. S brouky – hudebníky si zazpívali 
a zatleskali do rytmu veselých písniček.

V  pátek 24. února se ve  školce konal tradiční karneval. Ve  třídách se nám se-
šli superhrdinové Spidermani a Supermani, princezny, čarodějnice, indiáni, objevil 
se i pirát, tygr, vlk, rytíř nebo kuchař. V tělocvičně jsme se všichni nejdříve přivítali, 
představili se a pak už jsme se vydali na kouzelnou cestu za pokladem. Museli jsme 
překonat cestu jeskyní (prolézt tunelem), přejít jezero v kouzelných botách (chůze 
po novinách), odfoukat sníh z cesty k zámku (foukání vaty brčkem) a projít po mos-
tě (chůze po lavičce). Všichni se zúčastnili a mohli se tak radovat z pokladu od prin-
cezny. Společně jsme si za odměnu zatancovali na písničky z pohádek.

Ve čtvrtek 9. března k nám na návštěvu přijel pan Lubomír Hrdlička. Přivezl s se-
bou nejen kytaru, ale také pracovní listy s obrázky o vzniku jednotlivých částí ky-
tary. Společně s ježkem Pichlíkem se děti hravou formou seznámily se zpracová-
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ním dřeva, vyřezáváním těla, krku i hlavy kytary, spočítaly, pojmenovaly a poslech-
ly si jednotlivé struny, a  pak už mohl začít koncert. Všichni jsme si společně za-
zpívali a  zatančili na  známé dětské písničky - Pec nám spadla, Holka modrooká, 
Skákal pes, Já jsem muzikant, Citronky, Není nutno a další. Protáhli jsme se u písnič-
ky Hlava, ramena, kolena, pak si odpočinuli u pohádky O medvědovi, která byla do-
provázena různými zvuky, které lze na kytaře vytvořit. Před koncem koncertu jsme 
byli pozváni na ples k princezně s písničkou K životu na zámku z pohádky Princové 
jsou na draka. Na závěr pan Hrdlička naučil paní učitelky čarovat kouzelnou hůlkou 
a vyčarovat kouzelné bonbonky na splnění přání. Všichni jsme se výborně pobavi-
li, zazpívali si a těšíme se na další vystoupení.

Mgr. Lenka Sedláková

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené 
pro zákonné zástupce dětí (březen 2017) 

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 před-
školní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje: 
-  na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, 
-  a na občany jiného členského státu EU, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů, 
-  na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 

90 dnů, 
-  na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlá-
sit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. 

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je 
považováno za přestupek. 

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním po-
stižením. 

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání: 
1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítě-

te k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve 
spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zři-
zovatel školy – obec – v obecně závazné vyhlášce obce, o vymezení školských ob-
vodů spádové mateřské školy. 

2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná od 2. května do 16. května 2017. 
Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy a spolu s krité-

rii pro přijímání je zveřejní způsobem v místě obvyklým (např. zveřejní na webo-
vých stránkách nebo vývěskách mateřské školy, na webových stránkách zřizova-
tele školy apod.). 
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3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 
Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, 

místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního or-
gánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástup-
ce: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípa-
dě jinou adresu pro doručování. 

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, musí doložit své opráv-
nění dítě zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdě-
lávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. 

4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správ-
ním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 nebo 60 dnů ve složitějších případech. 

5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pra-
covních dnech: 

• v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, 
• po dobu 4 souvislých hodin denně, 
• začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve škol-

ním řádu. 

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte: 
• individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době 

zápisu (vzor oznámení je přílohou), nejpozději do konce května (pokud se bude in-
dividuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se ná-
sledně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel kon-
krétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrov-
ně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového 
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o 
zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání. 

Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvo-
vat jiné zařízení než je mateřská škola. 

• vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s udě-
leným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní ško-
ly speciální - informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy 
speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole; 

• vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které minister-
stvo povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí ozná-
mit ve spádové mateřské škole. 

6. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl 
dítěti povolen odklad povinné školní docházky, a je ukončeno až začátkem plnění 
povinné školní docházky. 

Kontaktní adresa pro dotazy: ms@msmt.cz 
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Základní škola Mokrá

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2017 - 2018 

• Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy Mokrá se koná ve čtvrtek 20. dubna 
2017 od 13 do 18 hodin. Čas zápisu zapište do tabulky, která bude k dispozici v 
mateřských školách obvodu. 

• K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2017 dosáhnou věku 6 let. K zápisu se 
musí dostavit i děti, jejichž zákonní zástupci budou žádat o odklad školní docházky. 

• Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zá-
konného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestu-
pek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona: Fyzická osoba se dopustí přestupku 
tím, že a) jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce pod-
le § 36 odst. 4. Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu až do 5 000 Kč. Žádost o přijetí 
podává zákonný zástupce, není uvedeno, že musí při jejím podání být přítomné i dítě. 

• U zápisu předloží zákonný zástupce dítěte: 
 vyplněnou žádost k zápisu k povinné školní docházce 
 rodný list dítěte 
 průkazku zdravotní pojišťovny dítěte 
 doklad totožnosti zákonného zástupce s uvedeným trvalým bydlištěm (ob-

čanský průkaz) 
  poskytne informace o ev. znevýhodnění dítěte a dalších údajích potřebných 

pro účely nastavení vhodných podpůrných opatřeních budoucího žáka školy 
• Jedná-li se o dítě z neúplné rodiny nebo dítě svěřené do péče jiné osobě, je 

nutno předložit soudní rozhodnutí nebo jiné oprávnění dítě zastupovat. Cizinci 
předloží svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu. 

• Děti, které byly u zápisu v loňském roce a mají rozhodnutí o odkladu škol-
ní docházky, k letošnímu zápisu již nepřijdou. Pokud by však mělo mít dítě další 
(druhý) odklad školní docházky, musí zákonný zástupce opět požádat o rozhodnu-
tí o tomto odkladu. 

• Pokud se dítě se svým zákonným zástupcem nemohou dostavit v den zápi-
su, oznámí tuto skutečnost předem v kanceláři školy (tel. 515 537 185) a dostaví se 
v dohodnutém náhradním termínu, nejpozději do 28. dubna 2017. 

• Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého bydliště ve společném 
školském obvodu (Mokrá-Horákov, Velatice a Hostěnice). U dětí, které nemají trvalé 
bydliště ve společném školském obvodu, může ředitel rozhodnout o nepřijetí těch-
to dětí z kapacitních důvodů. 

• Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného 
školního roku, může být přijato již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i dušev-
ně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozené-
ho v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také (= nut-
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no přiložit k žádosti) doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmín-
kou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školské-
ho poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

• S informacemi, které zákonný zástupce dítěte poskytne, je nakládáno ve smyslu 
všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozděj-
ších předpisů. 

Odklad povinné školní docházky 
• Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky, 

předloží při zápisu zároveň žádost o odklad povinné školní docházky a doporu-
čení pedagogicko-psychologické porady a odborného lékaře: 

• Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zá-
konný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel 
školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena do-
poručujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedago-
gicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře 
nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do 
zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. (§ 37 odst. 1 školského záko-
na, ve znění účinném od 1. 1. 2017) 

Tiskopisy žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a žádosti o odkladu 
povinné školní docházky a další informace jsou k dispozici v MŠ Mokrá-Horákov, 
Velatice a Hostěnice. 

Schůzka pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků 
se koná ve čtvrtek 6. dubna 2017 v 17 hodin v budově základní školy. Zde do-

stanete podrobné informace o škole i zápisu, zodpovíme Vaše dotazy. 

Základní škola Pozořice

Zápis do první třídy 

Termín zápisu
• 11. dubna 2017 v době od 14:30 do 18 hodin (netradiční zápis)
• 12. dubna 2017 v době od 14:30 do 18 hodin (tradiční zápis)

Zápis je určen
• pro děti narozené v období od 1. 9. 2010 do 31. 08. 2011
• pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

Předškoláček, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2017
• může absolvovat zápis pro školní rok 2017/2018 v řádném termínu
• musí mít doporučení z PPP, pokud dosáhne věku 6 let do 31. 12. 2017,
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•  musí mít doporučení z PPP a od pediatra, pokud dosáhne věku 6 let po 31. 
12. 2017

Potřebné dokumenty
• rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
• zápisní lístek
• žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
•  zápisní lístek a žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání si můžete stáh-

nout z webových stránek školy a přinést vyplněné k zápisu nebo dokumenty 
obdržíte k vyplnění u zápisu

Odklad plnění povinné školní docházky - § 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (škol-
ský zákon)

•  Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí do-
stavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu.

•  Rodič mimo zápisní lístek a  žádost o  přijetí dítěte k  základnímu vzdělávání 
podá žádost o odklad povinné školní docházky. K žádosti je třeba přilo-
žit doporučující zprávu z PPP a doporučující zprávu od lékaře nebo klinického 
psychologa. Tyto dokumenty musí být doručeny ředitelství ZŠ a MŠ Pozořice 
nejpozději do 30. 4. 2017

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
•  nebude rozesíláno
• bude oznámeno: 

o  zveřejněním seznamu přijatých dětí na dveřích hlavního vchodu do školy
o zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy

•  v seznamech budou děti uvedeny pod registračními čísly, které zákonní zá-
stupci obdrží při zápisu do 1. třídy

• předpokládaný termín zveřejnění je 14. dubna 2017
Schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků

• 15. června 2017 v 17 hodin v jídelně ZŠ Pozořice

Lesní školka Stromík

V zimě v lese

Cesty pokryté třpytivými drahokamy, bělostné krajkoví na každé větvičce, louky 
pokryté heboučkou prachovou peřinou. Opravdové lesní Ledové království! To byl 
největší prožitek letošní zimy prožité v přírodě. Po podzimu hýřícím barvami a vů-
němi je bílá barva sněhu a černá kůra stromů pravým balzámem pro duši přehlce-
nou dojmy z Vánoc a celoročního ruchu. Všude ticho, nikde ani živáčka, jen zvířecí 
stopy ve sněhu svědčí o tajném lesním životě. Každý má možnost bez rozptylování 
přemýšlet nad vším, na co jindy není dost klidu. Zima budiž pochválena!
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Děti ve  Stromíku si letos dosyta na-
plnily potřebu klouzání, opatrné i divo-
ké jízdy z kopců a kopečků. Ve školkové 
zahradě vyrostlo iglú, stromy se pyšnily 
ledovými ozdobami vyrobenými ve for-
mičkách na  cukroví a  jednou ráno se 
u  školky objevily tajemné ledové cihly, 
ze kterých si děti pomocí kladívek vyse-
kávaly skleněné korálky - k úlevě všech 
nebyly z ledu!

Po letošních mrazech jsme všichni 
otužilejší, dokážeme se vypořádat s ne-
pohodlím, a když je potřeba zapřít i sám 
sebe a pomoci slabšímu – ať je to menší 
kamarád anebo ptáčkové zoufale hledající potravu v zasněžené krajině. 

Ovšem po dvou měsících je té bělostné nádhery až až. Vale zimě jsme dali 
na Ostatkovém průvodu, který se nám podařilo ve spolupráci s mnohými spolky 
uspořádat v Pozořicích po téměř 40 letech. Řinčení vozembouchu je pryč, med-
věd odtančil spolu s maškarádami, a tak teď už v postním tichu s napětím vyhlíží-
me všechny známky jara – cvrlikání ptáků, první pupeny na větvích a vůni vzduchu, 
která už slibuje všechny jarní radosti. 

Nedočkavě vyhlížíme i nové kamarády, kteří přijdou do školky v novém školním 
roce. Zápisový týden i Odpoledne otevřených dveří již proběhlo začátkem března, 
ale jsme otevřeni dalším individuálním setkáním. Kontaktovat nás můžete na adre-
se stromik@stromik.cz.

DLK Stromík nabízí plnohodnotné předškolní vzdělávání i pro děti, kterých se 
v příštím roce bude týkat povinná předškolní docházka. Jednou týdně se děti se-
tkávají s anglickým rodilým mluvčím, zájemci mají možnost připojit se do kroužků 
keramiky, tvoření, bubnování na bubny djembe, hru na fl étničky. 

V lesní školce mají děti možnost prožít to, co dnešním dětem tolik chybí – spous-
ta pohybu na čerstvém vzduchu ve volné přírodě, neomezený prostor pro uplat-
nění fantazie a kreativity, čas na prožitek, možnost chybovat a hledat znovu správ-
né řešení. V reálném světě se připravovat na opravdový život.

Radostné jarní dny Vám za Stromík přeje Tereza Jiráčková 

Zima nás letos pěkně potrápila, ale myslím si, že ještě zdaleka nekončí, i když 
si většina z nás přeje teplejší počasí. Přitápět si budeme muset ještě nějaký ten 
pátek, a proto je potřeba dbát na čistotu komínů. Požárů sazí v komíně přibývá 
a lidé zanedbávají prevenci. Od začátku roku hasiči v naší obci zasahovali již dva-

Informace hasičůInformace hasičů
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krát u požáru komínu. Zahořením sazí v komíně dochází mnohdy k velmi vysoké 
teplotě až 1000 stupňů Celsia, při které může dojít „v lepším případě“ k popraskání 
komínu, v horším případě k požáru střechy a obytných prostor. Dále je možné, že 
pokud kouřovod nefunguje u kotlů na tuhá paliva z důvodů znečištění, mohou se 
spaliny vracet přes kotel do kotelny nebo do místností a může dojít k otravě nebo 
udušení osob. U  plynových spotřebičů mají spaliny charakter páry. Vzniká oxid 
uhelnatý, který je bezbarvý, nedráždivý plyn vysoce toxický k lidskému organis-
mu. Uživatel kolikrát vůbec nezjistí, že tento plyn uniká do jeho obydlí a může dojít 
k otravě a usmrcení. Právě v tomto období, kdy se střídá teplejší počasí s chladněj-
ším, je u kotlů na tuhá paliva větší možnost znečištění komínů sazemi nebo deh-
tem. U plynových spotřebičů se mohou znečistit spalinové cesty nesprávným ho-
řením nebo nedostatkem kyslíku. Rád bych vám touto cestou připomněl, že je po-
třeba kontrolovat a čistit spalinové cesty u plynových spotřebičů do 50 kW včet-
ně min. 1× ročně (neurčí-li výrobce jinak). Nad 50 kW kontrola a čištění také min. 
1× ročně (neurčí li výrobce jinak). U kotlů na tuhá paliva do 50 kW včetně se pro-
vádí kontrola spalinových cest 1× ročně a čištění spalinových cest 2× ročně při se-
zónním provozu. Počet těchto kontrol, jak a kým by měla být kontrola a čištění 
provedena nařizuje zákon č.133/1985 sb. o požární ochraně a prováděcí vyhláška 
č.34/2016 Sb. Pokud vás navštívil kominík někdy na začátku zimy, je lepší, pro váš 
klid, udělat si tuto kontrolu komínu nebo jeho případné vyčištění samostatně ale-
spoň 1× za měsíc (v zimním období) a tím předejít možnému zahoření. Tím, že si 
uděláte čas na kontrolu vašeho komínu jak zevnitř, tak pohledem z venku, např. 
i v půdních prostorech, chráníte vlastně svůj majetek.

Velitel JSDH obce Hostěnice Klimeš Zbyněk

Novoroční vycházka

Občerstvení u  mě a  strojníka děku-
je všem zúčastněným, kteří se rozhodli jít 
na novoroční vycházku 1. 1. 2017. Letos se 
zúčastnilo 23 dětí, 41 dospělých a 6 pejsků. 
Atmosféra byla super, podávalo se svaře-
né víno a pro děti byl přichystán teplý čaj. 
Na chuť byly chlebíčky, jednohubky a cuk-
roví, co každý přinesl na okoštování. Proto 
všem děkujeme a těšíme se opět příští rok.

S pozdravem Petr a Šárka Pavlíčkovi, 
Jolana a Petr Holubovi

Z činnosti organizacíZ činnosti organizací
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Silvestrovský běh

Zamrzlý, sněhem lehce poprášený terén a  obloha jako z  reklamy cestovních 
kanceláří, takové podmínky čekaly na účastníky Silvestrovského běhu na Brázďák. 
Na konci roku 2016 se jich sešel pod zmíněným kopcem zatím rekordní počet. Kromě 
poměření sil a kondice to byla také příležitost si popovídat, popřát si do nového roku 
zdraví a štěstí. Kdo byl vítězem? Myslím, že je jedno, zda někdo „proletěl“ trať bě-
hem dvaceti vteřin a jiný se na zmíněný kopec šplhal i přes minutu. Vítězi byli pro nás 
všichni, kteří překonali svoji lenost a našli odvahu se se strmým stoupáním porvat.

Za Hosten Kateřina Halouzková

Večerní tvoření v Hostěnicích

Pod hlavičkou spolku Hosten se nadšenkyně z  řad různorodých žen rozhodly 
pořádat Večerní tvoření. Toto tvoření je určeno pro každou ženu nad 18 let s tím, že 
min. jednou ročně je plánováno tvoření i pro děti. Tvoření bude probíhat v prosto-
rech Občanského centra od 19.30 hod.

Termíny jsou fi xní, témata jsou spíše orientační, mohou být v  průběhu roku 
změněna. Přesnější informace budou zveřejněny tradičními informačními kanály.

Termíny: • 7. 4. 2017 – Quilling – jarní tvoření z papíru
 • 16. 6. 2017 – Fimo šperky
 • 18. 8. 2017 – Lapače snů
 • 13. 10. 2017 – Svícen z drátků a korálků
 • 25. 11. 2017 (sobota) – Vánoční téma s dětmi
 • 15. 12. 2017 – Vánoční téma

Info: www.facebook.com/vecernitvoreni

Novinky z Broučků

Jaro už klepe na  dveře i  v  Rodinném centru 
Broučči. Malý Broučci nezaháleli ani přes zimu 
a potkávali se pravidelně, i když mrzlo, až praštilo.

I když hlavním tématem celé dlouhé zimy byly 
virózy a  bacily, zvládli jsme si zazpívat i  zacvičit 
a s pomocí Broučka upéct výborné slané sušenky. 
A v těchto už skoro jarních dnech si malí Brouč-
ci pilně připravují jarní vyzdobu v podobě závěs-
ných slepiček a zajíčků.

A že jste ještě o Rodinném centru Broučci ne-
slyšeli a nikdy tam nebyli? Nevadí. Můžete to na-
pravit každé úterý a  čtvrtek od  9:00 do  12:00 
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v prostorách RC Broučci (vchod z druhé strany obchodu). Pravidelně si tak s malý-
mi Broučky můžete pohrát v herně, jindy si zacvičit a zatančit, vydat se na dobro-
družný výlet nebo si prostě jen popovídat o našich malých radostech a starostech.

Nejbližší program a  informace o  naší činnosti můžete najít na  facebooku Ro-
dinné centrum Broučci a na internetových stránkách www.rc-broucci.weebly.com.

Už se na vás všechny moc těšíme.
Za RC Broučci Hanka Kubíčková Ferrari

Z činnosti Spolku Přátel sportu Hostěnice

Zimní sezóna se letos nad očekávání vydařila všem sportovním nadšencům. Sáň-
kaři se dostatečně povozili na Brázďáku, běžkaři řádně protáhli bílou stopu v okol-
ních lesích a bruslaři si užili perfektně připravenou ledovou plochu Na Pastviskách. 

Téměř měsíc mohli všichni příchozí využít víceúčelové hřiště k bruslení či hoke-
jovým mačům. Vzhledem k velkému vytížení hřiště byla letos plocha osvícena kaž-
dý den až do večerních hodin a každý si tak mohl užít svou chvilku v obutých brus-
lích. Díky patří nejen obci Hostěnice za tuto možnost, ale i všem, kteří se podíleli 
jak na přípravě kluziště, jeho úpravě, ale v neposlední řadě i při opakovaném odklí-
zení sněhové pokrývky. Odměnou nám byla tři hokejová utkání s výběry Rousíno-
va. Již tradiční měření sil mělo přátelský náboj. V posledním utkání Hostěňáci zví-
tězili spíše házenkářským výsledkem 20:11 a na zápasy pod širým nebem tak pře-
tlačili své soupeře 2 ku 1. Doufejme, že příští zima bude ke všem sportovcům opět 
stejně štědrá jako ta uplynulá.

V jarním období se chce SPsH připojit k dobrovolnické akci „Ukliďme svět, ukliď-
me Česko“, která proběhne v sobotu 8. 4. 2017. Jejím cílem je uklidit nově vzniklé 
černé skládky a nepořádek v okolí naší obce. Ruku k dílu mohou samozřejmě přilo-
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žit nejen členové spolku sportovců, ale vítáni jsou všichni obyvatelé naší obce, kte-
rým není lhostejná hostěnická příroda.

Necelý týden poté se pokusíme obnovit v Hostěnicích téměř zapomenutou tra-
dici hrkání před velikonočními svátky. Podle pamětníků prošel poslední hrkač Ho-
stěnicemi v období asi 1950/1951. Pokusme se tedy tento křesťanský zvyk obnovit. 
Poprvé vyrazíme zahrkat místo zvonu ve zvoničce na Zelený čtvrtek (13.4) v 18:00 
z návsi. Pokračovat budeme na Velký pátek v 6:00, ve 12:00 a v 18:00. Na Bílou so-
botu se hrká opět ráno v šest a obec naposledy projdeme v poledne. Ve čtvrtek ve-
čer bude pro nejmenší připraveno na dvacet řehtaček. Proč se na Velikonoce hrká, 
najdete v další části tohoto zpravodaje.

Vzhledem k blížícímu se dokončení dostavby sportovního areálu Na Pastviskách 
plánuje Spolek Přátel sportu Hostěnice zahájit sportovní činnost s dětmi a to for-
mou sportovních her zaměřených zejména na tenis. Po zjištění zájmu a domluvě 
s rodiči bude sportovní kroužek probíhat pravděpodobně 1,5 hodiny jednou týd-
ně na víceúčlovém hřišti a novém tenisovém kurtu. Chceme požádat zájemce, aby 
sledovali web spolku (www.spshostenice.cz), kde budou zveřejněny další informa-
ce, případně se o ně přihlásili na spsh@post.cz . 

V neposlední řadě připomínáme blížící se uzávěrku (17.4.2017) fotosoutěže „Hos-
těnický objektiv“. Soutěž probíhá od prosince ve dvou kategoriích, děti do 15 a do-
spělá kategorie od 16 let. Jak se účastnit a pravidla soutěže byla zveřejněna v mi-
nulém vydání obecního zpravodaje a naleznete je také na internetových stránkách 
našeho spolku. Neschovávejte své fotografi e doma a podělte se o ně s ostatními!

Za SPsH Jan Skřivánek
Proč se na Velikonoce hrká?

Jistě jste slyšeli rčení, že zvony odletěly do Říma. Vyjadřuje se tím, že v obdo-
bí Velikonoc umlkají kostelní zvony. Umlkají na Zelený čtvrtek večer na znamení 
smutku, protože byl Ježíš zrazen Jidášem a zajat v zelené Getsemanské zahradě. 
Nezvoní se ani na  Velký pátek, protože byl za  nás mučen, ukřižován a  pohřben. 
Na Bílou sobotu večer se slaví Vigilie, očekávání zmrtvýchvstání Ježíše Krista, a pro-
to se zvony znovu rozezní a v sobotu večer už se nehrká. Hrkání tak na Velikonoce 
nahrazuje hlas zvonu. Připomíná nám to tento příběh a hrkání není proto veselou 
zábavou, ale vyvrcholením půstu. Věřilo se však také, že hrkání vyhání všechno zlé 
a špatné, proto se musela projít pečlivě celá dědina. Zvyk hrkat tak pravděpodob-
ně souvisí už s předkřesťanskými svátky jara.

Za SPsH Ján Matiašovic a Jan Skřivánek

Hostěnické Boubelky

Zimní období je sezóna zábav, plesů a také setkávání. Proto je i nejvíce hostová-
ní našeho souboru na různých akcích.

Začaly jsme v prosinci pozváním do Kučerova, abychom udělaly kulturní pro-
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gram na tamější zábavu. Sestavily jsme program lidových písní a tanců v krojích 
a vyrazily zvesela. Vystoupení se povedlo, ale domů jsme jely ztěžka, v průběhu 
pobytu v Kučerově totiž začalo hustě sněžit a cesty nebyly dobře sjízdné. Naštěstí 
jsme měly zdatné řidičky a domů jsme se dostaly v pořádku.

Další vystoupení nás čekalo na obecním plese. Tentokrát pro mladší ročníky, tak 
jsme zvolily country tanec. Obecenstvo se dobře bavilo a tleskáním nás povzbuzo-
valo. Myslím, že spokojeni byli všichni, my i diváci.

Již poněkolikáté jsme vystupovaly v Podolí, v domě s pečovatelskou službou. 
Zdejší lidé se na nás moc těšili, vystoupení si užili a nakonec si zazpívali s námi. 
Atmosféra byla úžasná. Rády se opět vrátíme.

A koncem února jsme již podruhé připomněly starý zvyk - pochovávání basy. 
Události posledního roku v naší vesnici nám zveršoval opět pan Dostál, kterému 
tímto moc děkuji. Děvčata vše připravila a smuteční průvod mohl začít. Odměnou 
nám byly úsměvy diváků a velký potlesk. Vystoupení se zdařilo.

Následující den jsme si užily úplně jinak. Zařadily jsme se do  průvodu masek 
v hostinci U Stupárků a jako 16 kominíků jsme reprezentovaly kominický cech. Byla 
spousta legrace a tance a zpěvů, nálada dobrá a získaly jsme páté místo v soutěži 
masek. Radost byla veliká a už máme nápady na masky na příští ostatky.

Z výčtu událostí je vidět, že toto období bylo docela hektické, přes některé roz-
míšky jsme se přenesly se ctí a zvítězila radost ze setkávání. Z důvodů nemocnosti 
členek jsme zapojily také mladší ročníky a doufáme, že se stanou našimi členkami 
na stálo. Všem pomocnicím tímto děkuji.

Za Hostěnické Boubelky 
Mirka Šotnarová
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Ostatky 2017 aneb Samba de Hosto

I když během únorových Ostatků panovalo venku ještě zimní počasí s teplotou 
lehce nad nulou, ulicemi naší obce tančily krásky v odvážných kostýmech, které by 
jim mohly závidět i leckteré školy samby na slavném brazilském karnevalu.

Po  originálně pojatých zástupkyních hospodářských zvířat (kravičky a  slepič-
ky) kralujících tradičnímu ostatkovému průvodu v minulých dvou letech vyšla le-
tos osvědčené partě sázka na exotiku. A tak kromě půvabných opeřenkyň prochá-
zel obcí i houfek indiánských náčelníků, svou artistickou šikovností udivoval šašek 
na jednokolce, párek Sicilánů plnil poctivě svěřenou kasu, sněhulák vůbec neroztá-
val, malé čarodějnice čarovaly, co to dalo a ve westernech nikdy neviděné shodě se 
potulovali Hostěnicemi i Mexičan a kovboj s kolty proklatě nízko u pasu.

Navečer pak do sálu U Stupárků přiletěl i párek růžových plameňáků, nechybě-
la Marfuška či japonská gejša a obživlá balení hranolků zásobovala spolutanečníky 
pěkně „vypečenými“ pochoutkami. S n ově platnou vyhláškou o kotlích a komínech 
zaznamenal asi největší zájem „boubelatý” cech kominic, které nezištně nabízely 
své služby právě a pouze během večera. A pokud už někoho po tanci vážně bolely 
nohy (zvlášť, když Žízeň hrála samé osvědčené hity), mohl spočinout na balíku slá-
my. Pravda, nesměl se pak ale leknout, pokud se s ním voňavý pozdrav z polí a luk 
dal do pohybu, protože byl doslova „jako živý“. 

Suma sumárum – zase bylo na co koukat a o čem povídat. A kdo měl největší ra-
dost z celých Ostatků? Kromě dospělých, kterým se jejich kostýmy jako obvykle po-
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vedly na jedničku a zase nasadily pro příští rok laťku pekelně vysoko, hlavně děti, 
které ještě během druhého dne sbíraly po celých Hostěnicích barevná peříčka. Tak 
příště zase na viděnou!

Magda Hradilová

Hostěničtí Svišti v zimě nespí

Náš oddíl ani během zimy nezahálí. Největší událostí od Nového roku byla asi re-
konstrukce klubovny, do které jsme se pustili vlastními silami. A vzali jsme to řádně 
od podlahy. Tedy, skoro, podlaha jediná zůstala původní. Skautky vymalovaly, svět-
lušky a vlčata vyrobili nové věšáky na bundy, botník a poličku na keramiku a skau-
ti udělali velkou skříň. Týden před tím děti ještě na schůzkách namalovaly obrázky 
na kapsář, který nám pak maminky ušily. Naše klubovna prokoukla, je mnohem útul-
nější a hlavně jsme si ji udělali sami. Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli!

Další akcí byla pololetní výprava. Využili jsme prodlouženého víkendu a vydali 
se do Blanska. Asi největším zážitkem pro nás bylo vaření. Nebylo totiž jen tak le-
dajaké, vařili jsme venku, kde bylo 30 cm sněhu. A to už vyžaduje trochu zručnosti. 
Oheň se podařil a mohli jsme se tak zahřát teplou polévkou.

Hned týden na to se naši rádci a nejstarší skauti zúčastnili Roverského vozem-
bouchu. Tuto skautskou hudební soutěž již asi není třeba představovat, letos jsme 
však poprvé soutěžili v roverské kategorii (starší skauti, 15+). Ač jsme tu byli za no-
váčky, získali jsme více bodů než ostatních deset kapel a domů jsme si odvezli ví-
tězný vozembouch. 

Nyní Vozembouch čeká i naše mladší členy a tak už pilně nacvičujeme. 1. dub-
na nám držte palce, ať se nám vše povede. A třeba se nám podaří dovézt si domů 
další vítěznou trofej. 

Poslední akcí, která je za námi, byl oddílový výlet, během kterého jsme byli (té-
měř) ztraceni. Vyzkoušeli jsme si svoje schopnosti orientace v terénu, práci s buzo-
lou a mladší si vyzkoušeli pochodové značky. 

 Foto: SVIŠTI  BOYZ Oddílový výlet
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Teď nás, kromě již zmíněného Vozembouchu, čeká spousta dalších akcí. Jaro je 
tradičně nabitým obdobím. Výlety, velikonoční výprava, skautské závody, ufobalo-
vý turnaj, to je jen zlomek plánovaných akcí. Rozhodně se máme na co těšit a zby-
tek roku si užijeme. 

Od díl Svišti Hostěnice přijme nové členy ve věku 10-12 let. Zveme vás na výlet 
25. 3. Informace o něm najdete na skauthostenice.banda.cz.

Anna Brzobohatá, vedoucí oddílu 

Cesta fl orbalistky Novotné: z vesnice až do reprezentace

Neuvěřitelná shoda náhod, tak 
popisuje sedmnáctiletá fl orbalist-
ka Lenka Novotná svůj posun z ma-
lého klubu v  jihomoravských Po-
zořících do  extraligových Židenic 
i  juniorské reprezentace. V  národ-
ním dresu si od  podzimu připsala 
šest startů a  sní o  světovém šam-
pionátu za  dva roky. Své sportov-
ní i reprezentační začátky přibližu-
je v pátém dílu seriálu Deníku Rov-
nost Talenti z jihu Moravy.

Poprvé vyběhla na  fl orbalovou 
palubovku ve dvanácti letech. „Za-
čínala jsem hrát s  chlapeckým tý-
mem jen tak pro radost. Moc jsme 
neřešili pravidla, každý si jednodu-
še vzal hokejku a šlo se hrát,” poví-
dá mladá naděje.

Přestože později nastupovala 
v  dívčích kategoriích pozořických 
Aligators, ze sportovních začátků se spoluhráči těží dodnes. „Nevnímala jsem to, 
protože proti klukům hraju odmalička. Teď mě ale trenéři chválí, že jsem díky tomu 
ve hře důrazná,” doplňuje.

Do extraligových Židenic nakoukla před startem letošní sezony. „Kvůli nedostat-
ku hráček se domluvila spolupráce mezi Aligators a Židenicemi. V Brně si mě všim-
la současná trenérka a zeptala se, jestli chci zkusit extraligu. Taková nabídka se ne-
odmítá,” usmívá se Novotná.

Hostěnické nadějeHostěnické naděje
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Právě extraligové zápasy jí otevřely dveře do juniorské reprezentace. „Po jednom 
duelu za mnou přišel reprezentační trenér a chválil moji hru. Pozval mě na soustře-
dění, kde mi řekl, že je zázrak, že jsem se dostala z vesnického klubu výš,” směje se.

Národní dres vnímá jako velkou motivaci. „Chci na sobě dál pracovat a přede-
vším zabrat v letní přípravě. Trenéři mi napsali, že se mnou počítají, ale nechci znít 
moc sebejistě, ať nic nezkazím,” říká pokorně juniorská reprezentantka.

Její největší vzor je hokejová legenda Jaromír Jágr. „Všem ukázal, že když člověk 
dře a má silnou vůli, tak dokáže cokoliv. Nikdy navíc nenosil nos nahoru, protože ví, 
jak je nezdravé sebevědomí ve sportu riskantní,” dodává.

MARKÉTA WEINLICHOVÁ 
Zdroj: Brněnský deník Rovnost

Pozoruhodným místem poblíž Hostěnic je hradiště Vildenberk. Určitě sto-
jí za to se tam zajít podívat. O historii tohoto hradu pojednává článek níže.

Vildenberk – nejnovější poznatky z historie hradu

Podle pramene Jan Josef Kovář: Nová zjištění na hradě Vildenberk, časopis Archeolo-
gica historica, 2013, zpracovali Mgr. Eliška Křížová (1. část) a Pavel Vrba (2. část)

(1. část)
V poslední době byly archeologickým výzkumem nově objevené úseky obvo-

dové hradby hradu Vildenberk. Také byla provedena revize písemných pramenů, 
a tak máme zatím nejúplnější přehled dějin bádání o tomto hradu, jehož součástí 
je i soupis dosavadní literatury k této lokalitě. 

Nová revize písemných pramenů se zaměřila na dějiny hradu s důrazem na rod 
pánů z Vildenberka.

Zázemí hradu bylo původně asi zeměpanským majetkem (krále Václava II.), kte-
rý na počátku 14. století přešel do rukou pánů z Vildenberka.

Hrad se poprvé připomíná v predikátu Půty z Videnberka, který v roce 1317 zpe-
četil smlouvu českých šlechticů v čele s Jindřichem z Lipé s rakouským vévodou 
Fridrichem proti králi Janu Lucemburskému. V papežské listině z roku 1318 vystu-
puje mezi českými pány na jednom z předních míst ještě jako Půta z Pozořic. Půta 
z Vildenberka/Pozořic většinu vsí na vildenberském dominiu získal z rukou české-
ho panovníka. Predikát podle vsi a nikoliv podle hradu ukazuje na to, že Půta pů-
vodně sídlil ve vsi a hrad byl zřejmě novostavbou.

Kdo byl Půta, kterého nacházíme v pramenech mezi nejvýznamnějšími morav-
skými šlechtici? Zde nám může pomoci erb a zkoumání majetku jeho synů. Stej-
ný erb (od hlavy polcený štít) měli vladykové z Hrušek, jejichž vztah k Vildenber-

Tipy na výletTipy na výlet
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kům nejsou historikové prozatím schopni doložit, a Matouš z Černé Hory s Protivou 
z Doubravice. O Matoušovi se uvažuje, že byl Protivovým bratrem. Příbuzenskému 
vztahu nasvědčuje těsná blízkost jejich sídel (Černé Hory a Doubravice nad Svita-
vou) a stejné erbovní znamení. 

Nabízí se další otázka. Kdo byl Protiva, jenž se r. 1293 psal po Doubravici? Boha-
tý šlechtic, označen jako „comes“, což vyjadřuje jeho vysoké postavení. Zastával 
funkci moravského číšníka (při ceremoniálech obsluhoval moravského markrabě-
te). Na základě indicií (shodný erb, obdobný význam v šlechtické obci) ho lze pova-
žovat za předka (otce?) Půty z Vildenberka. 

Půta měl pět synů: Půtu II., Pročka, Beneše, Ješka a Oldřicha. Oldřich se stal du-
chovním, Beneš a Ješek zdědili statky na Severní Moravě rozšířené o Bouzov. Dě-
dici vildenberského panství se stali Půta II. a Proček. Panství si rozdělili na polo-
vic. Půta II. měl 3 syny- Půtu III., Ješka a Mikšíka (člena rytířského řádu johanitů). 
Půta III. a Ješek prodali r. 1371 půl hradu s vesnicemi (Šumice, Pozořice, Kovalovi-
ce, Korolupy, Holubice, Čechyně, Kruh, Vítovice, Velešovice a Hostěnice) morav-
skému markraběti Janu Jindřichovi (mladšímu bratru Krále Karla IV.) za 2600 hři-
ven grošů.

Druhou polovinu hradu po Půtovi I. zdědil jeho syn Proček (r. 1350 již mrtvý). 
Proček měl syna Půtu Šaclara a dvě dcery. Manželkou Půty Šaclara byla Markéta 
s věnem 378 hřiven grošů na Šumicích, Pozořicích a Čechyni. V roce 1371 prodává 
Půta Šaclar druhou polovinu hradu s podíly na vesnicích rovněž markraběti Janu 
Jindřichovi. R. 1379 Půta Šaclar již nežije a vdova Markéta je vdaná za Erharta z Kun-
štátu. 

Synem Půty Šaclara byl Tas z  Vildenberka, doložený ještě r. 1409. Jeho sestra 
(po matce) Markéta měla ještě r. 1406 věno 300 kop na Šumicích. 

Po prodeji hradu vildenberská větev rodu ztrácí svůj význam a dožívá v ústraní. 
Po přeslici však můžeme potomky dále ještě sledovat od sestry Půty II. Jitky v ro-

dech z Pirkenšteja a z Kunštátu a v dceři Půty Šaclara v rodech z Moravan, z Land-
štejna, Kropáček z Nevědomí, Podstatský z Prusinovic a Prakšický ze Zástřizl. 

(2. část)
Půta Šaclar získal za  prodej 1700 hřiven, jeho bratranci 2  600 hřiven. Odlišná 

hodnota obou podílů byla dána tím, že bratranci měli majetky navíc v  Čechyni 
a Velešovicích, dále matka Půty Šaclara Klára převedla své věno 350 hřiven švagru 
Beneši z Vildenberka.

Markrabě Jan Jindřich koupil panství za 4 300 hřiven. U pozemkového majetku 
se v tehdejší době počítalo s výnosem desetiny ceny pozemkového majetku. Pří-
jem panství by vycházel na 430 hřiven ročně. Z doby existence hradu nejsou údaje 
o hospodářských záležitostech panství. 

Údaje o  kupní ceně panství a  jeho desetinovém ročním výnosu lze rámcově 
srovnat s mladším údajem z urbáře panství pozorského z roku 1587 o výnosu z pěti 
vsí ve výši asi 396 kop. Výše platů poddaných zůstávala v tomto období stálá, tak-
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též rozsah obdělávané půdy zůstával obdobný, docházelo jen k drobení půdního 
fondu.

Příjmy vrchnosti stoupaly i díky zvyšujícímu se počtu obyvatel, zvyšují se tak-
též počty podsedků. Podsedci jsou zmiňováni na panství již v kupní smlouvě roku 
1371. Jejich počet během následujících staletí vlivem válek i  populačního růstu 
zřejmě kolísal.

Při srovnávání období pánů z Vildenberka a panství pozorského na konci 16. sto-
letí je nutno si uvědomit že kromě změn ve výši platů a růstu podsedků, musíme 
vzít do úvahy i  rozsah novověkého panství Pozořice, který se neshodoval již ve-
likostí středověkého panství vildenberského. Dvě vesnice, asi malého významu, 
Mech a  Korolupy, zanikly. V  urbáři se nevyskytují tři vildenberské vsi, které číta-
ly na  96 usedlostí, tedy necelou polovinu tehdejšího počtu usedlostí pozořické-
ho panství.

Částečné srovnání o velikosti jednotlivých vesnic bývalého panství nám poskyt-
ne až lánová vizitace z r. 1675.

Usedlí 
r.1587

Příjmy 
v r.1587 Obce Počet usedlostí 

celkem 
z toho 
pusté

Velikost usedlosti
čtvrtlán podsedek

lán pololán
9 10 Hostěnice  9 9

50 128 Kovalovice 45 16 13 6 15 11
29 80 Pozořice 26 4 5 4 5 12
47 165 Šumice 47 9 8 8 4 27
24 13 Vítovice 19 2 5 2 5 7

Holubice 
a Kruh 28 5 11 5 10 2

Velešovice 29 13 10 6 11 2

Čechyně 39 + 4 
svobodné 10 9 + 4 21 5 4

396 celkem 246 59 65 52 55 74

Tabulka: Počty usedlých při lánové vizitaci r. 1675

Severní hornatá část panství zřejmě sloužila k dobytkářství, na  jižních svazích 
Drahanské vrchoviny se již ve 14. století pěstovalo víno. Ve všech větších vesnicích 
panství existovaly již ve středověku panské dvory, písemné doklady o nich chybí 
jen v Hostěnicich, Kruhu a Velešovicích. Časté byly rybníky a mlýny, doložené bez 
udání konkrétní lokality již v prodejních smlouvách z roku 1371. V 16. století jsou 
rybníky doloženy v Holubicích, Kovalovicích, Pozořicích, Velešovicích a Vítovicích, 
mlýny tehdy stály v Čechyni, Pozořicích, Holubicích a Velešovicích.

Závěrem můžeme konstatovat, že srovnáním raně novověkých pramenů s údaji 
ze středověku nám neumožňuje přesnou rekonstrukci stavu panství ve 14. století.
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Příloha - Rodokmen

P ta z Vildenberka (1318-1349) - manželka Zdenka z Boskovic  
o Pro ek z Vildenberka (1347-1350) - manželka Klára (dcera Jakuba Frenclína)  

P ta Šaclar (1350-1379) – manželka Markéta 
Tas z Vildenberka 
Markéta z Vildenberka, - manžel Jan z Moravan 

Anežka – v klášte e Benediktinek v Pustim i 
Dorota -     -„- 
Kate ina II. (+1371) – I.m. Ditin Mo ic, II.m.  Smil z Lestnice 

o P ta II. z Vildenberka (1349-1365) - manželka Markéta z Mezi í í  
P ta III. z Vildenberka (1365) - manželka Eliška 
Ješek z Vildenberka (1369) - manželka Dorota z Krava  
Mikeš (1376), k ížovník ádu n meckých rytí  na komend  ve Slavkov  u Brna  
Kate ina I. (+1373) – manželé: I. Št pán IV. z Pernštejna,  II. Jind ich z Nevojic 

o Ješek z Vildenberka a Bouzova (1353-1360) - manželka Anežka  
potomstvo na Lošticích - synové Jan a P ta, rod vym el 

o Beneš z Vildenberka a Bouzova (1353-1384) 1. manželka Anna z Dubé, 2. manželka Markéta  
Pro ek z Vildenberka a Bouzova (+1417) - manželka Kate ina z Boskovic 

Pro ek II. z Vildenberka a Bouzova (+1440), rod vym el 
Kate ina z Vildenberka a Lhoty – manžel Bohuslav z P íkaz a P eboze 

o Old ich z Vildenberka (1346), kn z 
o Jitka z Vildenberka(1349) - manžel en k z Pirkštejna a Sloupu  

Ješek z Lipé a Pirkštejna e ený Ptá ek - manželka Hedvika  
Jan Ptá ek z Pirkštejna - manželka Jitka z Kunštátu dcera Heralda z Kunštátu  

Hynek Ptá ek z Kunštátu - manželka Anna z Hradce (dcera Jana III. z 
Hradce, + 1444)  

Žofie Markéta z Pirkštejna (1445 - 1472) - manžel Viktorin II. z 
Munsterberka (syn krále Ji ího z Pod brad a Kunhuty ze Šternberka)  

Johanka z Munsterberka (1463-1496) - manžel Kazimír II. z 
Cyeszina 

e ka z Pirkštejna - manžel Vilém z Kunštátu  
en k z Kunštátu - manželka Markéta z Deblína 

Vilém z Kunštátu - manželka Anna  
Bo ek z Kunštátu (zem el 1420) 

en k z Kunštátu 
Smil III. z Kunštátu (zem el 1418) 

Smil z Kunštátu - manželka Barbora Gilgenberga z Pilungova  
Smil II. z Kunštátu 

Obr.: Nákres hradu Vildenberka 
od ing. arch. Pavla Šimečka
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Poslední měsíce druhé světové války
Obec Hostěnice byla převážně dělnickou obcí a v době okupace pracovali jako 

lesní dělníci na polesí Olšany Bajer Jan, Bajer Jaroslav, Hájek Josef, Pantůček Josef, 
Hofírek Jaroslav, Barša Alois, Barša Bohumil, Vintr František a Hájek Jan. V polesí Ho-
stěnice pracovali Šedý Josef, Šedý Miloš, Šedý Jan, Šedý František a Kučera Rudolf.

V létě r. 1944 za nimi do lesa přišli dva ruští uprchlíci z koncentračního tábora 
v Katovicích a chtěli informace, kde se nachází fronta. Jeden z nich byl Vasil Kuz-
něcov, poručík Rudé armády, který byl zajat Němci u Charkova. Druhý byl starši-
na, jmenoval se Michal a byl zajat také u Charkova. Oba se rozhodli, že zůstanou 
zde v lese a lesní dělníci jim pomohli vybudovat úkryt. Občas jim místní lesní dělní-
ci nosili jídlo a další potřebné věci. Jednou v noci v lese narazili na německou hlíd-
ku. Vasilovi se podařilo přes střelbu hlídky uprchnout, ale Michal byl na útěku za-
střelen. Vasil pak přežíval v lese sám a občas si troufl  v noci na návštěvu k hostěnic-
kým lesním dělníkům.

Začátkem ledna 1945 došlo na polesí Hostěnice – Olšany k vysazení parašutis-
tické skupiny. Velitel skupiny Gregorij Žukov se padákem zachytl ve vysokém lese 
a zůstal viset vysoko ve větvích. Při snaze se vyprostit z padáku spadl z výšky na pa-
řez a zabil se. Skupina se pak spojila pomocí lesních dělníků i s Vasilem. Na pole-
sí Jezera pak skupina kontaktovala lesníka Haniku, který je odvedl do svého lesní-
ho úseku. Rodina lesníka se pak starala o zásobování celé skupiny. Zásobování jíd-
lem a dalšími potřebami však bylo náročné. Pomáhali nejen další občané z Hostě-
nic, ale i z okolních vesnic.

Podle nového velitele skupiny Ivana Ševcova si skupina říkala „Ivanuška“. Ten-
to druhý velitel byl postřelen při přestřelce na Lhotkách. Byl převezen k lesníkovi 
Hanikovi. Nakonec zemřel a je pochován na hřbitově v Račicích. Při této přestřel-
ce byl také poraněn Vasil, kterého odvedli do bunkru v lese. Tam byl objeven dru-
hý den německými vojáky a při přestřelce byl zastřelen. Třetí zraněný z přestřelky 
na Lhotkách byl František Polák z Kanic. Zraněného Františka Poláka schovali v Bu-
kovince v domě u Hloušků a druhý den byl převezen do Kanic k rodičům, kde také 
on čtvrtý den zemřel. 

Asi týden po výsadku této skupiny byl poblíž Tvarožné vysazen radista a s ním 
i vysílačka. Jak se později zjistilo, jednalo se o Leonida Aleksandroviče, zpravodaj-
ského důstojníka Rudé armády. Ten po zdařilém seskoku nemohl najít vysílačku. 
Několik nocí spával v seně v krmelci pro zvěř a po několika dnech se dostal do Ho-
rákova, kde kontaktoval místní občany a společně se pokoušeli ztracenou vysílač-
ku hledat.

Tu však mezi tím objevili hostěničtí lesní dělníci a když se dověděli, že vysílač-
ku hledá nějaký Rus, poradili se se skupinou Ivanuška a velitel skupiny si chtěl ce-
lou věc ověřit. Bylo ujednáno setkání a Leonid byl v noci přiveden do skupiny Iva-

Hostěnické vzpomínáníHostěnické vzpomínání
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nuška. Byl velice překvapen, protože mu nikdo o partyzánech neřekl a byl přesvěd-
čen, že si jde jen pro vysílačku. Prověřování trvalo dlouho, protože se velitel skupi-
ny bál, že jde o německého špiona. Nakonec však Leonidovi uvěřili a ten se tak do-
stal ke své vysílačce a vrátil se i s vysílačkou do Horákova. Brzy po té, co začal s vy-
síláním, začal po Hostěnicích a po Mokré jezdit zaměřovací vůz německé armády.

Leonid proto vysílání přerušil a hodlal změnit místo vysílání. Po dohodě s hos-
těnickými lesáky ho umístili do Hostěnic do domu Josefa Pantůčka č. 46. V té době 
už také v lesích u Mokré a Horákova působila skupina parašutistů pod velením Jo-
sefa Otiska. Byla to skupina Wolfram, která byla vycvičena v Anglii a vysazena pů-
vodně poblíž Lysé hory v Beskydech.

Na oslavu 25. výročí osvobození republiky přijel na návštěvu do naší obce Boris 
Žielenko, který se zúčastnil oslav konaných v Hostěnicích. Do Hostěnic k Hubertovi 
Hanikovi ml. zavítal také poručík Vasil Kozlov, druhý pilot letadla sestřeleného mezi 
Mokrou a Hostěnicemi 26.3.1945 a radistka Anna ze skupiny Ivanuška.

(Z  kroniky místní organizace českého svazu protifašistických bojovníků v Hostěni-
cích zpracoval V. Dostál, jako připomínku blížícího se dne osvobození Hostěnic. Foto je 
z archivu H. Haniky)

Popiska k fotografi i na přebalu:  
- vpravo dole pomníček G. Žukova, vpravo nahoře Boris Žielenko
- vlevo dole por. V. Kozlov, vlevo nahoře V. Kozlov, H. Hanika a Anna

Kdo to byl...

Už je to řadu let, co jsem obdržel od paní A. Řičánkové staré obecní dokumen-
ty z přelomu 19. a 20. století. Mezi nimi byly i voličské seznamy z r. 1901. V I. volič-
ské kategorii v Hostěnicích byli mimo jiné také uvedeni Josef Řičánek č. 8 rolník, 
Herman Partisch hajný, Ant. Kousal rolník a dále pak Jan II. z Lichtensteinu (kníže), 
a František Sal. Bauer (biskup, čestný občan Hostěnic).

Zatímco kníže Jan II. je znám jako panovník knížecího domu od r. 1858, kterému 
byly u příležitosti jeho 40 let panování vysazovány „knížecí duby“ (v počtu 58 ks) 
a byly osazovány tzv. „jubilejní kameny“ v r. 1898 (na katastru Hostěnic jsou dva), 
nemusí být všem známo mnoho o biskupovi Františku Saleském Bauerovi. Narodil 
se 26. 1. 1841 v Hrachovci u Valašského Meziříčí (svátek Františka Saleského připa-
dá na 24. 1). Absolvoval gymnázium v Kroměříži, pak kněžský seminář v Olomouci. 
Dne 19. 7. 1863 byl vysvěcen na kněze a stal se kaplanem ve Vyškově. V r. 1873 byl 
jmenován profesorem na teologické fakultě v Praze a v roce 1876 děkanem fakulty.

V r. 1882 byl jmenován brněnským biskupem, dne 13. 5. 1904 arcibiskupem olo-
mouckým a 27. 11. 1911 kardinálem. Zemřel 25. 11. 1915 v Olomouci.

(O knížecích dubech a „Jubileu“ je více popsáno v připravované knize „Jak šel 
čas hostěnickým údolím“) 

Václav Dostál, kronikář obce
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Duchovní okénkoDuchovní okénko

Velikonoce 2017 v pozořické farnosti

ZELENÝ ČTVRTEK (13. 4. 2017):
18:00 hod. Mše sv. na památku Večeře Páně
po skončení: společná modl. v Getsemanské zahradě
19:30 – 23:00   adorace vedená postupně jednotlivými malými společenstvími 
do 23:00 hod. otevřený kostel

VELKÝ PÁTEK (14. 4. 2017):
8:00 – 23:00 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 23:00   otevřený kostel – možnost soukr. modl. u Božího hrobu

BÍLÁ SOBOTA (15. 4. 2017):
8:00 – 20:00 otevřený kostel – možnost soukr. modlitby
8:00  společná modl. ranních chval a četby (DMC)
9:00  obřad „Efeta“ se složením vyznání víry 
 a vyvolením jmen čekatelů křtu
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 
 s udílením sv. křtu dvěma dospělým
po skončení:  agapé na faře a ve zpěvárně fary

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ (16. 4. 2017):
7:30 hod. mše svatá s žehnáním pokrmů
9:30 hod. mše svatá s žehnáním pokrmů 

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ (17. 4. 2017):
7:30 hod. mše svatá 
9:30 hod. mše svatá 
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Radost z lásky…

... tak se jmenuje dokument papeže Františka - o  lásce v  rodině. Spis je vý-
sledkem dvou biskupských synod, které probíhaly v předchozích letech, a kte-
ré umožnily prozkoumat stav rodin a rodinného života v současném světě. Tato 
práce pomohla rozšířit pohled na důležitost manželství a rodiny a oživit vědo-
mí o ní. Především však má pomoci rodinám, aby obstály pod tlakem nejrůzněj-
ších ohrožení doby, a také rodinám, které se ocitly v nejrůznějších problémech. 
Dokument má devět kapitol. V té první, kterou bych zde dnes chtěl představit, 
papež prezentuje instituci rodiny ve světle biblického poselství. Ukazuje, že Bib-
le je plná rodin, narození, milostných příběhů a rodinných krizí. A to už od první 
stránky, kdy vstupuje na scénu rodina Adama a Evy s břemenem násilí i s trvají-
cí životní silou, až do poslední stránky, kde se odehrává svatba Nevěsty s Berán-
kem. Dvě velkolepé úvodní kapitoly celé Bible o stvoření prvních lidí nám před-
stavují lidský pár v  jeho podstatné skutečnosti. Muž a žena, kteří milují a plo-
dí život, jsou skutečným živým „uměleckým dílem“, schopným zjevovat Boha 
stvořitele a spasitele. Proto se plodná manželská láska stává symbolem hlubo-
kých Božích skutečností. V  tomto světle se plodný vztah páru stává obrazem, 
v němž se odhaluje tajemství Trojjediného Boha: Společenství nekonečné lás-
ky Otce, Syna a Ducha svatého. Bůh jako Trojice je společenství lásky a rodina je 
jeho živým odleskem. Rodina tedy není bez vztahu k samotné božské podstatě! 
Muž i žena – jeden v druhém – překonávají bytostnou samotu a zplozením dal-
šího potomstva stavějí dům své rodiny. Zde se uchovává živý kořen rodu, rodin-
ných a kulturních tradic, zde se nachází pravá identita a jistota. Po tom všichni 
toužíme, bez rozdílu náboženského vyznání – je to zkrátka vepsáno do naší lid-
ské identity. V biblických textech jsou rodiče povinni konat své výchovné po-
slání s váženou odpovědností; děti jsou zase volány k tomu, aby ctili své rodiče 
ve smyslu plnění rodinných a společenských povinností v celém rozsahu. Bible 
nepopírá ani hořkou realitu bolesti, zla a násilí, které trhá rodinný život: začíná to 
už tam, kde Kain násilně zabil svého bratra Ábela. V Bibli také najdeme zdůraz-
něnou hodnotu práce, která přispívá k rozvoji společnosti a zajišťuje rodinu, její 
stabilitu a plodnost. Stejně tak tam najdeme varování před ničením přírody. Prv-
ní kapitola Františkova dokumentu končí důležitou zmínkou o tom, jak je v bib-
lických textech zdůrazněna něžnost - něha v projevech opravdové lásky. Vzo-
rem nám zůstává svatá Rodina nazaretská, které se nevyhnuly nejrůznější obtí-
že, a přesto zůstala vždy na cestě tím Božím směrem. Závěrem je tedy třeba říct, 
že se vyplatí číst Bibli nejenom s cílem poznání Boha, ale že zde najdeme v hojné 
míře také cenné nadčasové inspirace pro společenský život, zvláště pak v rodi-
ně. Bude-li to možné, pokračoval bych v prezentaci papežova dokumentu v příš-
tím duchovním okénku.

P. Pavel Lacina, farář
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Duben
2. 4. Velikonoční setkání (tvoření s cimbálovkou) v restauraci U Stupárků 
8. 4.  „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ – brigáda kolem Hostěnic – pořádá 

SpSH
13. 4. řehtání, hrkání na Zelený čtvrtek – v 18.00 hod. z návsi 
  (dále na Velký pátek v 6:00, ve 12:00 a v 18:00. Na Bílou sobotu 15.4.2017 

v 6:00 a 12:00) – pořádá SpSH
17. 4.  Uzavírka zasílání fotografi í do soutěže „Hostěnický objektiv“ – pořádá 

SpSH
22. 4. Sběr železa – pořádá SDH Hostěnice
23. 4. Pohádkový les – pořádá Spirála a Epona
29. 4.  Prasátko - turnaj ve stolním tenise v restauraci U Stupárků (čtyřhry) – 

pořádá Hosten
30. 4.   Den Země - stezka s úkoly ke Dni Země zakončená opékáním špekáč-

ků ve starém lomu – pořádá Hosten ve spolupráci s Občerstvením u mě 
a strojníka

30. 4.  Pálení čarodějnic – tradiční pálení čarodějnic ve starém lomu – pořádá 
SDH Hostěnice

Květen
od začátku měsíce – letní tenisová liga Na Pastviskách – pořádá SPsH
14. 5.  Den matek a Den rodin v restauraci U Stupárků – pořádá MŠ Hostěni-

ce ve spolupráci s obcí
20. 5.  Slavnostní otevření dobudovaného Sportovního areálu Na  Pas-

tviskách

Červen
– Den dětí na statku – pořádá Spirála – termín bude upřesněn
– Sraz veteránů Na Pastviskách – termín bude upřesněn
11. 6.   Hostěnický sedmiboj – na hřišti Na Pastviskách pořádá Hosten

Červenec
1. 7.  Den otců – pořádá SDH Hostěnice

Hostěničtí stárci Vás srdečně zvou na Párové hody, 
které se budou konat v sobotu 19. 8. 2017, 

tentokrát s dechovou hudbou Svatobořáci.

Přehled akcíPřehled akcí
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