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SSSllllloovvoo  ssttaarroossttkkkkkyyyyyyyyySSSllllloovvoo ssttaarroossttkkkkkyyyyyyyyy

Vážení spoluobčané,
setkáváme se spolu nad těmito řádky v době adventní, v období, které pro mě 

osobně je jedno z nejkrásnějších, zastavujeme se alespoň na chvíli a se svými nej-
bližšími prožíváme společný čas. Před námi jsou svátky klidu a pokoje, společně 
si můžeme užít vzájemné pospolitosti při přípravách na Štědrý den a další svátky 
vánoční. Je radost se v podvečer projít po vesnici a naladit tak mnohdy utahanou 
duši na adventní náladu. Díky za to.  

Ráda bych za celé zastupitelstvo poděkovala za Vaši důvěru, kterou jste do no-
vého zastupitelstva obce v  komunálních volbách vložili. Navážeme na  velký kus 
práce, které předchozí zastupitelstvo, dle mého názoru, odvedlo a budeme se sna-
žit Vás nezklamat a pracovat pro obec nejlépe, jak dovedeme. 

Během podzimu se podařilo dokončit vybudování nového zdroje pitné vody 
pro obec Hostěnice a  jeho propojení výtlačným vodovodním řadem do vodoje-
mu. Naší dlouhodobou snahou je zabezpečit základní služby a standard pro spo-
kojený život na venkově. Zajištění dostatku pitné vody v současné době je jednou 
ze základních potřeb, o které se snažíme starat. Pevně věříme, že od příštího roku 
bude již dostatek vody v Hostěnicích i při mimořádných situacích, které byly dopo-
sud kritickými okamžiky. To nicméně neznamená, že bychom v budoucnu nemě-
li šetřit pitnou vodou. I nadále budeme velmi dbát na to, aby se s pitnou vodou za-
cházelo jako s cenným zdrojem, protože je to to nejcennější, co nám příroda nabí-
zí a je třeba si toho vážit.

Během podzimu byla ještě dokončena oprava samotného pomníku osvoboze-
ní, další krůček k zachování paměti této obce.

Nové zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2019, podrobně se o pláno-
vaných akcích pro příští rok dočtete v samostatném článku. 

Přichází zima a s ní spojená i zimní údržba. Zdá se, že nás letos potrápí ne zce-
la standardní počasí, a tak budeme asi pravidelně bojovat s ledovkami, nárazovým 
sněžením apod. Zde bych Vás chtěla poprosit o shovívavost a součinnost, jakáko-
li Vaše pomoc s úklidem chodníků před Vašimi nemovitostmi nám pomůže. Mysle-
me také na zabezpečení vodovodních šachet před mrazem, které je potřeba z Vaší 
strany zajistit tak, abychom společně předešli případným poruchám na vodovod-
ním řadu.

Uvidíme, jak nás letos zima překvapí a zda si budeme moci užít i ledu na nově 
opraveném víceúčelovém hřišti. Pokud to bude z klimatických důvodů možné, pak 
bude na víceúčelovém hřišti opět přichystán led na bruslení. Tímto bych si dovoli-
la předem velmi poděkovat dobrovolníkům, kteří pro všechny led rok co rok s na-
sazením chystají a mrznou při nelehké práci při přípravě i úpravě kluziště. Pokud 
bude sněžit, je ale nutné sníh na kluzišti shrabovat a to je práce nás všech, kteří si 
chceme zabruslit. 
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Srdečně bych Vás chtěla pozvat k vánočnímu stromu na návsi v neděli 23.12.2018, 
kde se společně setkáme při živém Betlému a zazpíváme si. Těším se, že se uvidíme 
i na plesech a zábavách, které pro Vás připravují spolky i Obec.

Tento rok je pro nás všechny rokem jubilejním, proto jsme i společně oslavili 100 
let od založení Československé republiky a připomněli si význam demokratických 
myšlenek a obyčejné lidské vlídnosti. Přeji nám všem i naší zemi, ať tato vlídnost 
zcela nevymizí a ať se nám v Hostěnicích žije spokojeně a klidně, s dobrými mezi-
lidskými vztahy. 

Ať jsou pro Vás a zejména pro naše děti vánoční svátky tím krásným prožitkem, 
na který se jen tak nezapomíná a do nového roku Vám z celého srdce přeji zejmé-
na zdraví a dobrou náladu. Vše ostatní už přijde samo.

Příjemné prožití poklidných svátečních dnů Vám přeje
Eva Karásková, starostka
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Pozvánka na Zpívání pod vánočním stromem

Srdečně Vás zveme na již tradiční setkání při 

Zpívání na návsi pod vánočním stromem 
v neděli 23. 12. 2018 od 17.00 hod.

Můžete se těšit na živý Betlém, vystoupení dětí z mateřské školy, malých 
fl étnistů a společné zpívání koled. Bude pro vás přichystáno občerstvení
a prodejní výstavka výrobků dětí z MŠ a RC Broučci, jejichž zakoupením 

přispějete na jejich činnost. 

Rozhovor s místostarostkou obce, paní Ing. Hanou Polanskou

1. Kdy ses přestěhovala do Hostěnic? 

Vzpomínám si na svoji první návštěvu Hostěnic. Bylo to v roce 1994. Jeli jsme na vý-
let z Líšně na kole i s dětmi a kamarády. Když jsem vyšlapala až nahoru k točně autobu-
su, pohlédla do Hostěnického údolí, tak jsem celá zpocená a zrudlá pronesla větu: „Tak 
tady bych chtěla bydlet“. Tehdy to bylo myšleno ironicky, ale dnes jsem za to splněné 
přání moc a moc ráda.

2. Proč ses rozhodla kandidovat do zastupitelstva? 

V roce 2014 jsem byla oslovena za tímto účelem sdružením Hostěnice 2014. Měli dob-
rý program, jasnou představu a přesvědčili mě, že jsou to slušní lidé. Nebyl důvod to od-
mítnout. 

3. Co ráda děláš ve svém volném čase? 

Ráda dělám velkou spoustu věcí. Chodím do  divadla, čtu, plavu, vařím, jezdím 
na kole, běžkuji, chodím po horách, pracuji na zahradě, ale především zbožňuji svoje 
čtyři vnoučata. Takže pokud vůbec mám nějaký volný čas, tak ho věnuji právě jim, pro-
tože jejich láska je to nejúžasnější, co mě v životě potkalo. Přeji si, aby to trvalo co nej-
déle….

4. Máš ráda Vánoce? Co máš na nich nejraději? 

Kdysi pro mě Vánoce byly stres, pocit, že nemám všechno hotové. Od svých 18 let 
jsem chystala Vánoce, každý rok jsem domů zvala svoje rodiče. Snažila jsem se jim a své 
rodině vytvořit co nejkrásnější vánoční atmosféru. Jednou jsme seděli s  kolegyněmi 
v práci a já pronesla: „To je děsný, za dva dny jsou Vánoce“, jedna z nich se na mě podí-

RRRoozzhhhhoovvoorrRRRoozzhhhhoovvoorr
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vala a řekla památnou větu: „No a co, za čtyři dny je po nich“! Moc nás to všechny roze-
smálo. Každé Vánoce si na to vzpomenu. Od té doby se těším na pohádky, dobré jídlo 
a vínko a hlavně na společné chvíle s nejbližšími. 

5. Co bys o sobě řekla lidem, kteří Tě neznají? 

Asi raději nic. Budu se opravdu snažit, snad se to podaří. 
 „Hodně zdraví přeje Hana Polanská.“

Tentokrát se ptala Aneta Ungerová

Zastupitelstvo obce Hostěnice pro volební období 2018-2022

Mgr. Eva Karásková – starostka obce
Ing. Hana Polanská - místostarostka obce
Ing. Václav Čapka
Mgr. Bedřich Horný 
Jan Dostál
Ing. arch. Jiří Marek
Ing. et Ing. Jan Mikulášek

Kontrolní výbor

Jan Dostál - předseda
Jan Skřivánek
Jan Mikulášek st.
Mgr. Radim Kloza
Jiří Hájek

Finanční výbor

Mgr. Bedřich Horný - předseda
Ing. et Ing. Jan Mikulášek
Ing. Peter Püšpöky

Sociálně-kulturní komise

Ing. Hana Polanská – předsedkyně
Mgr. Kateřina Halouzková
Radek Patočka
Ludmila Kousalíková

Stavební komise

Ing. arch. Jiří Marek – předseda
Ing. arch. Gabriela Veselá 
Ing. Radim Machula
Tomáš Trávníček
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1. Vyhledání a  průzkum zdroje podzemních vod pro obec Hostěnice - 

2. etapa – vodní zdroje HO-3-17 a HO-4-17 a vodovod. 

Zhotovitel díla, fi rma Montáže inženýrských sítí spol. s r.o., Všechovice u Tišno-
va, předal dne 30. 11. 2018 dokončené dílo dle smlouvy. Předmětem stavby bylo 
osazení 2 vyvrtaných studen (vrtů) a stavba výtlačného vodovodu, který je napo-
jen na vrchní vodojem v obci. Akce je spolufi nancována Státním fondem životního 
prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Spuštění nového 
zdroje pitné vody se předpokládá na začátku nového roku.

2. Osazení herního prvku na dět-

ské hřiště u mateřské školy

V průběhu měsíce listopadu byl osa-
zen nový herní prvek na dětském hřiš-
ti u školky. Jednalo se o výměnu již ne-
vyhovující herní sestavy za  novou dle 
přání pedagogů MŠ. Tato herní sesta-
va byla spolufi nancována fi rmou Čes-
komoravský cement, a.s. 

3. Dotace na nádoby na plasty

Obec v nejbližší době podá žádost o dotaci z evropských fondů na pořízení sběr-
ných nádob na plasty do každé domácnosti. V případě úspěšnosti žádosti o dotaci 
se realizace předpokládá v druhé polovině roku 2019. 

4. Pomník osvobození

Z poptávkového řízení vybraný zhotovitel opravy 
pomníku osvobození, fi rma Marston – CZ s.r.o., Brno, 
předal opravený pomník dne 30. 11. 2018. Práce spo-
čívaly v kompletním očištění, biocidním ošetření po-
mníku, v doplnění hmoty, opravách prasklin, sanaci 
a  novém uložení zákrytových žulových desek, dále 
ve vyspárování, obnově nátěru a písma a závěrečné 
konzervaci. Oprava byla spolufi nancována Jihomo-
ravským krajem.

5. Deratizace obce

V  obci proběhla deratizace kanalizační sítě. Toto 
opatření provádí obec 1krát za 2 roky.

 Za Obec Hostěnice
 Eva Karásková

CCCoo  ssee  uudddddáááállllloo  vv  nnaaššššíííí  oobbbbbcciiii  CCCoo ssee uudddddáááállllloo vv nnaaššššíííí oobbbbbcciiii
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Výpis usnesení ze zasedání ZO Hostěnice č. 5/2018 dne 20. 9. 2018

Přijatá usnesení:

Usnesení číslo 48/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 5/2018 pana 
Ing.  Václava Čapku a  pana Ing.  Bořivoje Srbu, zapisovatelku zápisu paní Růženu 
Debnárovou.

Usnesení číslo 49/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání číslo 5/2018:
 1.  Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu 

zasedání)
 2. Kontrola úkolů
 8/4/2018  Navýšení kapacity žáků v PO MŠ Hostěnice pro školní rok 2018/2019  
 3. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 8/2018
 4. Vodné a stočné na rok 2019
 5. Závěrečné účty Dobrovolných svazků obcí za rok 2017
 6. Zpráva Finančního výboru za rok 2018 
 7. Zpráva Kontrolního výboru za rok 2018
 8. Zimní údržba místních komunikací v obci Hostěnice, zimní období 2018/2019  
 9. Veřejná sbírka pro obec Prameny
10.  Smlouva o poskytnutí služeb - Zpracování a podání žádosti o dotaci v OPŽP 

s.c.2 (zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů)
11. Informace občanům
12. Různé 

Usnesení číslo 50/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěni-
ce číslo 8/2018. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o  částku 90 900,-Kč, na stra-
ně výdajů navýšen o částku 90 900,- Kč, fi nancování  0,- Kč, rozpočtové opatření 
bylo schváleno starostkou obce dne 7.8.2018 (příloha č. 3 zápisu číslo 5/2018).

Usnesení číslo 51/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje vodné a stočné na rok 2019 ve výši:
vodné – 33 Kč bez DPH  tj.  37,95 Kč vč. DPH
stočné – 27 Kč bez DPH  tj.  31,05 Kč vč. DPH
Celkem   60 Kč bez DPH  tj.  69 Kč vč. DPH.

Usnesení číslo 52/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí závěrečný účet DSO Mikroregion 
Roketnice za rok 2017, závěrečný účet DSO Šlapanicko za rok 2017 a závěrečný účet 

IIInnfffffoorrmmaaccee  oobbbbbccee  aa  oobbbbbeeccnnííííhhhhhoo  úúúúřřřřaaddddduuIIInnfffffoorrmmaaccee oobbbbbccee aa oobbbbbeeccnnííííhhhhhoo úúúúřřřřaaddddduu
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Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras za rok 2017.  

Usnesení číslo 53/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na  vědomí zápis fi nančního výboru za  rok 
2018.

Usnesení číslo 54/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na  vědomí zápis kontrolního výboru za  rok 
2018.

Usnesení číslo 55/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na  vědomí výběr fi rmy, která bude prová-
dět zimní údržbu místních komunikací v období 2018/2019. Jedná se o fi rmu pan 
Ing. Václav Čapka, Hostěnice č. 188, IČO: 44032943, DIČ: CZ 6509190303, se kterou 
bude uzavřena smlouva o dílo.

Usnesení číslo 56/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí fi nančního příspěvku ve  výši 10  000,- 
Kč do  veřejné sbírky pořádané Sdružením místních samospráv České republiky 
za účelem pomoci obci Prameny. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským 
úřadem Zlínského kraje dne 21.8.2018, č.j.: KUZL 60663/2018. 

Usnesení číslo 57/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí smlouvu se zpracovatelem žádosti 
Ing. Janem Čáslavským, Štefáčkova 7, Brno-Líšeň, 628 00, který na základě smlouvy 
zajistí poradenské, analytické a konzultační služby a dále zpracování a podání žá-
dosti o dotaci v OPŽP s.c.2 (zvýšení podílu materiálového a energetického využití 
odpadů) a její administraci za celkovou cenu 66 000,- Kč vč. DPH.

Výpis usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hostě-

nice č. 6/2018 konaného dne 31. 10. 2018

Přijatá usnesení: 

Usnesení číslo 58/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje  ověřovatele  zápisu číslo 6/2018 – „Zápis 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice konaného 31. 10. 2018“,  paní 
Mgr. Evu Karáskovou, Mgr. Bedřicha Horného, Ing. Václava Čapku, Ing. arch. Jiřího 
Marka,  Ing. et Ing. Jana Mikuláška, Ing. Hanu Polanskou a Jana Dostála, zapisova-
telku zápisu paní Růženu Debnárovou.

Usnesení číslo 59/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program ustavujícího zasedá-
ní Zastupitelstva obce Hostěnice:
1. Technický bod  - určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
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2.   Schválení programu
3.   Volba starosty a místostarosty
 3.1 Určení počtu místostarostů
 3.2  Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako 

dlouhodobě uvolnění 
 3.3 Určení způsobu volby starosty a místostarosty
 3.4 Volba starosty
 3.5 Volba místostarosty
4.  Zřízení fi nančního a kontrolního výboru
 4.1 Určení počtu členů fi nančního a kontrolního výboru
 4.2 Volba předsedy fi nančního výboru
 4.3 Volba předsedy kontrolního výboru
 4.4 Volba členů fi nančního výboru
 4.5 Volba členů kontrolního výboru
5.   Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
6.  Různé 

Usnesení číslo 60/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 

Usnesení číslo 61/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona 
o obcích, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodo-
bě uvolněn.
Usnesení číslo 62/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním. 

Usnesení číslo 63/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice volí starostku obce paní Mgr. Evu Karáskovou.

Usnesení číslo 65/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice volí místostarostku obce paní Ing. Hanu Polanskou. 

Usnesení číslo 66/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje zřízení fi nančního výboru a kontrolního 
výboru, fi nanční výbor bude mít 3 členy, kontrolní výbor 5 členů. 

Usnesení číslo 67/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje do  funkce předsedy fi nančního výboru 
pana Mgr. Bedřicha Horného.

Usnesení číslo 68/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje do funkce předsedy kontrolního výboru 
pana Jana Dostála.
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Usnesení číslo 69/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje členy  fi nančního výboru pana Ing. Petera Püšpöky-
ho a pana Ing.et Ing. Jana Mikuláška. 

Usnesení číslo 70/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje členy kontrolního výboru pana Jana Skři-
vánka, pana Jiřího Hájka, pana Jana Mikuláška st. a pana Mgr. Radima Klozu.
Usnesení číslo 71/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje odměny neuvolněným členům Zastupi-
telstva obce Hostěnice s účinností od 1. 11. 2018: 
Místostarostka neuvolněná částka: 15 000,- Kč 
Předseda výboru/komise částka: 1 500,- Kč 
Člen zastupitelstva obce částka: 1 000,- Kč 
Při souběhu funkcí nebude poskytována souhrnná odměna. V případě personál-
ních změn bude odměna náležet novému členu zastupitelstva obce, resp. předse-
dovi výboru/komise ode dne zvolení do funkce.

Nepřijatá usnesení:

Usnesení číslo 64/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice volí místostarostu obce pana Ing. arch. Jiřího Marka. 

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice č. 7/2018 

konaného dne 29. 11. 2018

Přijatá usnesení:

Usnesení číslo 72/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 7/2018 paní 
Ing. Hanu Polanskou a pana Mgr. Bedřicha Horného, zapisovatelku zápisu paní Rů-
ženu  Debnárovou.

Usnesení číslo 73/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání Zastupitel-
stva obce Hostěnice č. 7/2018:
 1.    Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení   programu)
 2. Informace starostky obce o zřízení Sociálně-kulturní komise    
 3. Informace starostky obce o zřízení Stavební komise 
 4.  Delegování zástupce obce Hostěnice do Spolku pro rozvoj venkova Moravský 

kras
 5. Delegování zástupce obce Hostěnice do DSO Šlapanicko
 6. Oddávání na Obecním úřadě Hostěnice
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 7. Vyhlášení inventarizace majetku a závazků obce Hostěnice k 31.12.2018   
 8. Rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 9/2018
 9. Rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 10/2018
10.  Pověření starostky k provádění rozpočtových opatření obce Hostěnice
11. Informace občanům
12. Různé

Usnesení číslo 74/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice deleguje zástupce obce Hostěnice do Spolku pro 
rozvoj venkova Moravský kras starostku obce Mgr. Evu Karáskovou a místostarost-
ku obce Ing. Hanu Polanskou. 

Usnesení číslo 75/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice deleguje zástupce obce Hostěnice do Dobrovolné-
ho svazku obcí Šlapanicko starostku obce Mgr. Evu Karáskovou a místostarostku 
obce Ing. Hanu Polanskou. 

Usnesení číslo 76/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje dle zákona  č. 301/2000 Sb. zákona o ma-
trikách v platném znění § 11a, odst. 3, místo pro oddávání „Obřadní síň, Obecního 
úřadu Hostěnice, č.p. 57”, oddávací dny pátek a sobota v čase od 11.00 do 14.00 ho-
din. Oddávajícími se podle § 11a, odst. 1 písm. b) a v souladu se zákonem č. 89/2012 
Sb. občanský zákoník v platném znění, § 657 a § 658, stanou Mgr. Eva Karásková, 
starostka obce a Ing. Hana Polanská, místostarostka obce.  

Usnesení číslo 77/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěni-
ce číslo 9/2018. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 106 200 Kč, na stra-
ně výdajů navýšen o částku 106 200 Kč, fi nancování 0 Kč, rozpočtové opatření bylo 
schváleno starostkou obce dne 5. 9. 2018  (příloha č. 3 zápisu číslo 7/2018).

Usnesení číslo 78/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostě-
nice číslo 10/2018. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o  částku 673 900,-Kč, 
na straně výdajů navýšen o částku 154 000,- Kč, fi nancování  -519 900,- Kč, rozpoč-
tové opatření bylo schváleno starostkou obce dne 1. 10. 2018 (příloha č. 4 zápisu 
číslo 7/2018).

Usnesení číslo 79/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starostky 
obce Hostěnice k provádění jednotlivých rozpočtových opatření bez omezení. Za-
stupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatře-
ní provedeném v kompetenci starostky obce na nejbližším zasedání zastupitelstva 
obce konaném po schválení rozpočtového opatření starostkou.
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Sociálně-kulturní komise 

Sociálně-kulturní komise v tomto volebním období pracuje ve složení Hana Po-
lanská, Ludmila Kousalíková, Radek Patočka a Kateřina Halouzková a naváže na prá-
ci těch předcházejících. I nadále se bude podílet na organizaci obecních akcí, vítat 
občánky, pomáhat potřebným a také blahopřát oslavencům k životnímu jubileu. 
Tady však chystáme pro Vás změnu a věříme, že i pro Vás bude příjemná. Nechce-
me i v dalších letech oslavence vystavovat stresu z celodenního úklidu a chystání 
pohoštění jen proto, že k Vám přijdou s blahopřáním zástupci Obce. Vždyť Vy jste 
ti oslavenci, kteří mají být hýčkáni. Chceme, abyste si tento den užili a cítili se výji-
mečně. Proto jsme se rozhodli pro naše jubilanty místo návštěv do domu připravo-
vat Setkání jubilantů s překvapením.  

Jsme otevření dalším návrhům a podnětům, které povedou ke zkvalitnění naší 
práce a k Vaší spokojenosti. Pokud nějaký návrh máte, obraťte se, prosím, na před-
sedkyni sociálně-kulturní komise Hanu Polanskou, případně na  jakéhokoli jejího 
člena, který návrh ostatním přednese. 

Přejeme Vám příjemné svátky vánoční strávené se svými rodinami a do nového 
roku  zejména pevné zdraví.

Za sociálně-kulturní komisi Kateřina Halouzková

Místní poplatky za rok 2019 

Místní poplatek ze psů a  za  provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění a odstraňování komunálních odpadů za rok 2019 vybíráme od 1. 2. 2019, 

splatnost do 31. 5. 2019. 
Sazba poplatku činí za svoz a likvidaci komunálních odpadů 500 Kč za osobu 

a rok (u osob s trvalým pobytem v obci), 500 Kč za rekreační objekt a rok (majite-
lé chat).

Sazba poplatku za prvního psa 100 Kč, za druhého psa a každého dalšího psa té-
hož držitele 200 Kč.

Růžena Debnárová,
správce poplatků

Nové jízdní řády IDS k 9. 12. 2018

Od 9. 12. 2018 vychází v platnost nové jízdní řády Integrovaného dopravního 
systému JMK (tak jako každý rok v prosinci).

Hostěnic se týkají linky č. 701 a č. 202.

U  linky 701 nedochází k  žádným časovým posunům spojů oproti předchozí-
mu jízdnímu řádu, jedinou změnou je přidání spoje v neděli a ve státem uznávané 
svátky ve 12:53 z Hostěnic do Brna.



U linky 202 dochází ve všední dny k minutovým časovým posunům, a to u všech 
spojů a v obou směrech, je tedy nutné si časy pohlídat. Spoj, který jezdíval v 15:57 
z Hostěnic do Brna je vypuštěn a je nahrazen spojem v 16:47.

Hana Polanská, místostarostka obce

Oznamujeme občanům, že Obecní úřad Hostěnice  bude 

od 21. 12. 2018 do 31. 12. 2018  pro veřejnost uzavřen. 

V roce 2019 úřadujeme od 2. ledna.

Přejeme Vám všem krásné a klidné  prožití svátků vánočních 

hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2019.

Zaměstnanci Obecního úřadu Hostěnice    

Potraviny Hostěnice – otevírací doba o vánočních svátcích 

pondělí   24. 12. 2018 7.00 – 12.00 hod.

úterý      25. 12. 2018 zavřeno 

středa    26. 12. 2018      8.00 - 12.00 hod.

pondělí   31. 12. 2018 7.00 - 12.00 hod.

úterý      1. 1. 2019     zavřeno 

Úřad městyse Pozořice, stavební úřad, oznamuje občanům,
že v době od 19. 12. do 31. 12. 2018 bude pro veřejnost UZAVŘEN. 

Obec Hostěnice Vás srdečně zve na

OBECNÍ PLES

konaný dne 19. 1. 2019 (sobota) od 20.00 hod. 
v sále restaurace U Stupárků.

K tanci a poslechu bude hrát taneční orchestr SW Band z Brna.

Můžete se těšit na bohatý doprovodný program, tombolu
a pohodovou atmosféru.
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Otevřete svoje srdce a dveře koledníkům ?

Sváteční nálada přetrvává i  po  Vánocích, 
když Vám na dveře zaklepou koledníci a zvěs-
tují radostnou novinu o narození Ježíše. Tříkrá-
lová sbírka bude i letos tradičně probíhat v ob-
dobí 1. - 14. 1. 2019.

Oblastní charita Rajhrad organizuje Tříkrálo-
vou sbírku s úctou ke krásné tradici, kterou ko-
ledování přináší. Šíření křesťanského poselství 
nespočívá pouze v  požehnávání příbytků, ale 
také v pomoci potřebným. Proto naši koledníč-

ci s sebou nosí kasičku, do které přijímají dobrovolné dary z jednotlivých domác-
ností. Ty pak v rajhradské charitě spočítáme a rozdělíme do projektů pomoci.

Letošní výtěžek pomůže nevyléčitelně nemocným v rajhradském hospici – hor-
ké letní dny jsou náročné pro pacienty i personál, proto zde plánujeme pořídit kli-
matizaci. Pacientům bychom také rádi koupili invalidní vozíky a lehátka ke snadněj-
šímu přesunu. Nové auto pro pečovatelskou službu zaručí, že naše pomoc se do-
stane do víc domácností. Klientům chráněného bydlení pro lidi s demencí plánu-
jeme zabezpečit stín na zahradě, kde rádi tráví čas při svých aktivizačních činnos-
tech.

Díky loňskému výtěžku jsme v hospici vyměnili venkovní staré nefungující ža-
luzie za nové, snadno ovladatelné pro pacienty. Začali jsme s budováním pietního 
místa pro pozůstalé a zakoupili jsme i nové zdravotní a kompenzační pomůcky pro 
nemocné. Vaše příspěvky nám pomáhají růst, poskytovat kvalitnější péči potřeb-
ným a zabezpečit pocit, že se naši pacienti i klienti cítí dobře, plnohodnotně a spo-
kojeně.

Mária Durkáčová, koordinátorka Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Rajhrad
tel.: 736 529 319, email: maria.durkacova@rajhrad.charita.cz

www.rajhrad.charita.cz, Oblastní charita Rajhrad

V naší obci Kašpar, Melichar a Baltazar nasadí 
královské koruny a v neděli  6. 1. 2019 od 13.00 
hodin budou chodit ode dveří ke dveřím, zpívat 
o narození Páně a všem dobrým lidem vinšovat 
štěstí a zdraví.

Výtěžek Tříkrálové sbírky bude předán Ob-
lastní charitě Rajhrad.

Děkujeme, že myslíte na  druhé a  svým fi -

nančním příspěvkem pomáháte potřebným.



14 HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2018

Střípky z místní knihovny

Vážení čtenáři a návštěvníci místní knihovny, jak jistě víte, knihovna je otevřená 
každou středu, vždy od 16 do 18 hodin. Knihovnice zve všechny stávající i nové čte-
náře na návštěvu, aby si zpříjemnili dlouhé zimní večery četbou knih. Knižní fond 
se neustále doplňuje o nové tituly, ale i o knížky z tzv. výměnného fondu, který se 
vždy po čtvrt roce mění. Z nových knih bych vás ráda upozornila například na nové 
české tituly jako poslední román Patrika Hartla Nejlepší víkend, nebo humornou 
knihu Ivanky Deváté Kde spí lufťáci, poslední knihu Radky Třeštíkové Veselí, romá-
ny Kláry Janečkové Pád do tmy a  Manželské okovy, knihu o šumavských samotá-
řích Raději zešílet v divočině, sérii knih Evžena Bočka Aristokratka, knihu Táni Ke-
leové-Vasilkové Sítě z pavučin a řadu dalších knižních novinek.

Přeji všem čtenářům krásné Vánoce a mnoho štěstí v novém roce 2019.
   Vaše knihovnice Ivana Dostálová.

Poděkování obci Hostěnice za podporu Linky bezpečí, z.s. 

Tým Linky bezpečí poděkoval naší obci za fi nanční podporu, kterou poskytuje-
me již od roku 2013. 

Menší částka z rozpočtu naší obce pomáhá těm, kteří pomoc potřebují. Díky pří-
spěvkům od měst a obcí se daří navyšovat kapacitu linky bezpečí a tím se zvyšuje 
šance pomoci těm, kteří to potřebují.   

Tel. č. Linky bezpečí zdarma - 116 111

www.linkabezpeci.cz

Informace o odpadech

•  Kontejnery na bioodpad (hnědá barva), které jsou umístěny 
na návsi u samoobsluhy, v parčíku u Baršového, u čistírny od-
padních vod a Na Kopečku byly v  provozu do 10. 12. 2018, jarní 
provoz od 1. 4. 2019. 

•  Od  nového roku bude možné odevzdávat na  sběrném dvo-
ře použitý kuchyňský olej v době provozu sběrného dvora. 
Chraňme společně životní prostředí a pečujme o naši čistírnu 
odpadních vod.
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Výzva - ČOV 

Důrazně vyzýváme všechny občany, aby nevhazovali do od-

padu vlhčené hygienické ubrousky, vlhčený toaletní papír, dám-

ské vložky, dětské pleny a další odpad, který do kanalizace ne-

patří. Tento nevhodný odpad negativně ovlivňuje chod čistírny 

odpadních vod. Buďte, prosím, ohleduplní k technickému zaří-

zení naší obce i k životnímu prostředí! Poškozená technická za-

řízení na ČOV a úprava technologie navíc stojí peníze nás všech.

     
Děkujeme. 

Obec Hostěnice, provozovatel čistírny odpadních vod.

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  Sběr použitého kuchyňského oleje. 
 

 Zamysleli jste se někdy nad tím, co dělat 
s použitým kuchyňským olejem, když na něm 
usmažíte k obědu řízky, hranolky nebo smažák? 
 

 Nelijte ho do odpadu, ucpáváte ho! 
 

 Nedávejte ho do popelnice, znečišťujete tím 
životní prostředí! 

 

 Dávejte olej nám!!! 
 

 Olej po vychladnutí nalijte trychtýřem přes sítko 
do PET lahve a řádně ji uzavřete! 

 

 Pak ji odneste na sběrné místo ve Vaší obci a 
vložte do naší označené sběrné nádoby. 

 

 Pomůžete tím nejen životnímu prostředí, ale i 
sobě a Vaší obci, která peníze, které za olej od 
nás dostane, může využít pro rozkvět obce. 

 

 My olej využijeme jako druhotnou surovinu, tím 
společně ochráníme naše životní prostředí. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 „FRITEX – PŘIROZENÁ VOLBA“ 
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Srdečné blahopřání k  významnému životnímu jubileu:

leden:

Jarmila Patočková 70 let 
Zdenka Šamalíková 75 let

Narozené děti 2018 

září
Damián Kříž 

listopad
Kamila Čermáková

Úmrtí

září
Anežka Takáčová 

listopad
Silvestr Ognar     

Růžena Debnárová
za ohlašovnu evidence obyvatel

OÚ Hostěnice  

Podzim ve školce

Ve školce se pořád něco děje. Ať už jsou to již tradiční návštěvy divadel s po-
hádkou u  nás v  tělocvičně, zpívání písniček, hraní si s  kamarády nebo dlabání 
dýní k podzimní výzdobě vchodu MŠ. Od září máme několik novinek. Snažíme se 
do naší práce více zapojit rodiče, aby věděli, co jejich děti dělají v průběhu dne, co 
se učí, jaké téma probíráme.

Tou první novinkou jsou ranní úkoly pro rodiče s dětmi – malý úkol, který sou-
visí s probíraným tématem, kdy rodiče přečtou zadání, pomohou se splněním buď 
celého úkolu, nebo jeho části, na kterou pak v průběhu vzdělávání navazujeme.

Další novinkou, která děti velmi baví, jsou oslavy narozenin. V letošním školním 
roce má každý oslavenec svůj velký den nejen doma, ale i  ve  školce. Vše začíná 
už při ranním úkolu – rodiče zapisují přání svých dětí pro jejich kamaráda ve škol-

SSSppppppppoollllleeččččeennsskkkkkáááá  rruubbbbbrriiiikkkkkaaSSSppppppppoollllleeččččeennsskkkkkáááá rruubbbbbrriiiikkkkkaa

ŠŠŠŠŠŠŠŠŠkkkkkoolllllssttvvííííŠŠŠŠŠŠŠŠŠkkkkkoolllllssttvvíííí
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ce, děti pak dokreslují obrázky. 
Z těchto přání potom vzniká „Na-
rozeninová kniha“, kterou si osla-
venec odnese domů na  památ-
ku. Její titulní stranu tvoří tzv. na-
rozeninový list, který vyplňujeme 
při rozhovoru o tom, co si oslave-
nec přeje, co má a nemá rád, čím 
by chtěl jednou být.

Po  povídání následuje pečení. 
Rodiče oslavence přinesou suro-
viny na  muffi  nky nebo dort. Děti 
si samy odvažují a míchají ingredi-
ence na těsto, starší děti pomáha-
jí mladším s názvy přísad a kont-
rolou čísel na váze. Po upečení a vychladnutí si děti společně dort ozdobí třeba čo-
koládou nebo lentilkami a po obědě si pochutnají. 

Součástí oslavy je i zpívání Narozeninové písničky od Svěráka a Uhlíře a dalších 
oblíbených písní s doprovodem na Orff ův instrumentář a přání s podáním ruky.

Děti si oslavy a pečení moc užívají a je to pro ně zajímavá zkušenost. Tímto by-
chom rády všem rodičům poděkovaly za spolupráci.

Na začátku listopadu jsme zažili ještě jednu netradiční událost – výlet do Diva-
dla Radost v Brně. Některé děti už ve velkém divadle byly, ale tentokrát nás čeka-
lo soukromé představení jen pro naši školku a to v Muzeu loutek. Děti si před za-
čátkem pohádky prohlédly různé typy loutek a maňásků, měly možnost si je vy-
zkoušet samy vést a na interaktivní obrazovce se podívaly, jak taková loutka vzni-
ká. Do děje Špalíčku veršů a pohádek se děti zapojily, zapívaly si a společně s chla-
pečkem Kubíčkem prošly všemi ročními obdobími.

V současné době zdobíme školku a třídy a připravujeme se na vánoční besídku 
a jarmark. Ale o tom zase někdy příště.

Za celý kolektiv MŠ přejeme všem krásné Vánoce a do roku 2019 vykročení pra-
vou nohou.

 Mgr. Lenka Sedláková

Střípky ze Základní školy Mokrá-Horákov

redakčně kráceno

Úspěšná reprezentace našich žáků v přespolním běhu.

Dne 27. 9. 20018 se vybraní žáci ZŠ Mokrá zúčastnili Memoriálu Zdeňka Dvořá-
ka, závodů v přespolním běhu. Závod proběhl na tratích v Želešicích. Memoriálu se 
tento rok zúčastnilo 360 závodníků z 18 různých škol okresu Brno  - venkov. Závod-

Děti na nové prolézačce
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níci byli rozděleni do šesti kategorií podle věku a pohlaví. V kategorii starších žáků 
byl nejúspěšnější Tomáš Vítek, který obsadil velice hezké 4. místo z celkového po-
čtu 58 závodníků.

  F. Markus

Adaptační pobyt 6. ročníků

V září vyrazily třídy 6.A a 6.B, 
celkem tedy 55 žáků a  5 peda-
gogických pracovníků na  spo-
lečný školní výlet do rekreační-
ho střediska Vyhlídka v Blansku. 
Celý výlet směřoval za cílem se-
známit lépe nové třídní učitelky 
a  asistenty pedagoga s  kolek-
tivem třídy, utužit vztahy mezi 
žáky a stmelit se společnými zá-
žitky a zkušenostmi, které obo-
hatí všechny zúčastněné.

V  rekreačním středisku 
na nás čekalo milé vedení, čisté 
a plně vybavené pokoje (2-4 lůžkové) a kvalitní strava. Celkově všichni zúčastnění 
hodnotili pobyt velmi pozitivně.

Mgr. Ivana Cholková

Mokerský běh pro zdraví

V sobotu 6. 10. uspořádala ZŠ Mokrá-Horákov již 24. ročník Mokerského běhu. 
Změny, které jsme v organizaci provedli v minulém roce, se osvědčily, a proto zů-
stal odpolední termín i rozšířený sortiment občerstvení. Novinkou letošního roku 
byla překážková dráha postavená ve stylu závodů Spartan race. Celkem se do běhu 
či doplňkových disciplín zapojilo přibližně 120 účastníků.

 Mgr. Martin Vojtěch

Zahraniční projekt naší základní školy

Základní škola Mokrá-Horákov uzavřela v tomto školním roce 2018/2019 doho-
du o spolupráci s názvem „Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regi-
onu“, ATCZ23 „Concepts for Professional Education in Border Regions“ (C4PE). Do-
hoda je z programu „Evropská územní spolupráce (EUS), INTERREG V-A AT-CZ 2014 
- 2020 a doba trvání projektu je od srpna 2018 do června 2021 (36 měsíců).

Vedoucím partnerem je Donau - Universität Krems, oddělení pro výzkum další-
ho vzdělávání a management vzdělávání, Rakousko (DUK). Realizátorem projektu 
pak Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracov-
níků Brno, nyní se jednou ze spolupracujících škol stala i naše škola.

Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., ředitel školy
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Týden knihoven

V rámci podpory čtenářství se snažíme navštěvovat s jednotlivými ročníky dru-
hého stupně knihovny, a to jak v místě školy, tak velké instituce v Brně. V šestém 
ročníku při příležitosti Týdne knihoven absolvujeme se žáky informační knihovnic-
kou lekci, při které se děti doví o knihovnách a jejich službách více, než jen to, že se 
zde půjčují knihy. 

Mgr. Jarmila Hořavová

Mezinárodní den seniorů

V loňském školním roce se škola na počest všem babičkám a dědečkům rozhod-
la připravit vystoupení, které mělo velký úspěch a ohlasy. Ani letos jsme na naše 
prarodiče nezapomněli a společně s žáky naší školy jsme přichystali velmi pestrý 
program. V průběhu programu děti recitovaly tematické básničky, zpívalo se i tan-
covalo a na závěr jsme si všichni společně zanotovali známou píseň Babičko, nauč 
mě charleston. Babičky i dědečkové odcházeli se slzami v očích, ale hlavně s úsmě-
vem na tváři, z čehož soudíme, že se vystoupení podařilo a těšíme se na společné 
setkání příští rok. Třeba bude zase o něco větší účast a vytvoříme tak milou každo-
roční tradici.

Mgr. Eliška Konrádová

Projektový den „Osmičky“ v devátém ročníku

Celá naše země si po celý rok připomíná vznik samostatného Československa, 
100 let české státnosti. A nemohlo to být jinak ani na naší škole. Protože státní svá-
tek 28. října připadl letos na neděli, rozhodli jsme se oslavit „narozeniny“ naší země 
už v pátek 26. října, a to projektovým dnem s názvem „Osmičky“.

Osmičky jsou totiž v  letopočtech významných pro naši zemi nad statistickou 
míru časté. A jak zjistili deváťáci, v našich dějinách je takových dat více než čtyřicet. 
Některá jsou méně významná, jiná více, většina z nich má spíše pro české země ne-
gativní význam, ale ta jedna nejpodstatnější „osmička“, ta stoletá, je z toho výčtu 
jistě nejpodstatnější.

Kromě toho, že jsme si připomněli ty nejpodstatnější události, které se týkají 
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první republiky, 2. světové války, komunistického režimu i let po tzv. sametové re-
voluci, jsme přemýšleli o tom, proč bychom si měli naši historii připomínat, čím je 
pro nás důležitá, čím je důležitá pro budoucnost a proč bychom měli být hrdí na to, 
že jsme Češi, na naši zemi a její dějiny. Pokusili jsme se všechny naše vědomosti su-
marizovat v heslech a vyjádřit 100 let republiky ve 100 slovech. Psali jsme naší re-
publice také přání k narozeninám, a to symbolicky na listy lípy, které jsme na náš 
národní strom nalepili a dokreslili dokonce i dort v barvách trikolóry. Díky sponzo-
rům jsme také mohli na školní zahradě dvě lípy zasadit. Deváťákům-andělům v této 
činnosti vydatně pomáhali jejich svěřenci – prvňáčci, kteří oba stromy vydatně zali-
li a přitom dumali nad tím, jak budou velké, až oni budou v deváté třídě.

Dle průzkumu České televize mezi mladými lidmi od 15 do 25 let vědělo pou-
hých 38 ze 100 dotázaných, k  jaké události se váže datum 28. října. Věříme, že 
po našem projektovém dnu zná většina našich deváťáků nejen důvod tohoto stát-
ního svátku, ale i bližší okolnosti s tím spojené.

Mgr. Jarmila Hořavová

Celonárodní testování 6. tříd

V letošním školním roce 2018/19 se v měsíci říjnu naši žáci zúčastnili Národní-
ho testování šestých ročníků (3000 žáků) společností SCIO.  Výsledky našich žáků 
v českém jazyce, matematice a anglickém jazyce byly lepší než u 80% zúčastně-
ných škol. 

Závěrem šetření je pak konstatování, že škola využívá optimálně studijní potenci-
ál svých žáků a výsledky v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. 

Jako ředitele školy mě mrzí pouze skutečnost, že z 56 zákonných zástupců se 
dotazníkového šetření pro rodiče zúčastnilo pouze 12 z nich, kterým velice děkuji 
za zpětnou vazbu poskytnutou škole.

Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., ředitel školy

Beseda se spisovatelkou Petrou Dvořákovou

Po loňském úspěchu, který zaznamenala beseda se spisovatelkou Petrou Brau-
novou, jsme se rozhodli ve spolupráci s knihovno u v Mokré zorganizovat setkání 
s další autorkou, která se mimo literaturu pro dospělé věnuje i tvorbě pro děti růz-
ných věkových kategorií. Beseda se konala ve dvou termínech. Nejdříve pro mlad-
ší žáky z prvního stupně, o týden později pro starší.

Petra Dvořáková má velmi silný životní příběh, řadu svých osobních zkušenos-
tí, především s onemocněním anorexií, ztvárnila i ve svých knihách, a proto jsme se 
rozhodli téma besedy pro starší ročníky rozšířit právě i o tuto sféru a propojit tak li-
teraturu s výchovou ke zdraví. Poutavé vyprávění autorky, zapojení žáků do diskuze 
i názornost se podepsaly na silném zážitku, který si žáci ze setkání zcela jistě odnesli. 

Velký dík patří paní knihovnici Brzobohaté, která nám slíbila návštěvu i dalších 
spisovatelů, tak už se těšíme!

Mgr. Jarmila Hořavová
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Vystoupení ilustrátora Adolfa Dudka

Ve středu 7. 11. 2018 se žáci 1., 4. a 5. ročníku zúčastnili v Mediatéce besedy s ilu-
strátorem dětských knížek Adolfem Dudkem. Byla to akce plná zábavy, smíchu, ale 
hlavně kreslení. Pan ilustrátor vysvětlil dětem, jak vznikají ilustrace do jeho knih, 
jaké pomůcky používá a že malování není žádná věda - vše, každý obrázek, se sklá-
dá ze 4 základních geometrických tvarů - čtverce, obdélníku, kružnice a trojúhelní-
ku. Z těchto tvarů si děti zkusily namalovat postavu, dlaň, ulici, obličeje atd. Na zá-
věr proběhla autogramiáda, děti si nechaly do památníku, do knížky, na ruku či ob-
ličej namalovat na památku obrázek dudka. Všichni jsme odcházeli v dobré náladě 
a bohatší o nové kreslířské dovednosti.

Katuše Studená
Mikulášská nadílka 

Tradiční pochůzka spojená s revizí chování dětí v předvečer (v našem případě 
spíše v „předráno“) svátku svatého Mikuláše se nevyhnula ani naší škole. A tak už 
při ranním vstupu do budovy čekalo na děti na jedné straně nebe a na druhé pek-
lo. Ti nejmenší zamířili raději k andílkům, kteří je vítali v nebeském prostředí, ti větší 
– a často také zlobivější – se museli ke svým šatnám dostat přes armádu čertů, kteří 
si servítky rozhodně nebrali. Zvonění všechen ten křik a chaos ukončilo a naše po-
četná družina v čele s Mikulášem se vydala po jednotlivých třídách prvního stupně. 
Suma sumárum – počet dětí školy zůstal stejný, protože nikdo nebyl uznán za ne-
polepšitelného. Děti zpívaly, aby splatily svoje drobné „hříchy“. Čerti zase předvedli 
svůj čertí zpěv pro pobavení a vše vždy završila sladká odměna pro všechny. 

Nutno zdůraznit skvělé výkony všech deváťáků, ale především představitele Lu-
cifera, Matyáše Veselého, a Mikuláše, Karla Jelena. Klobouk dolů před jejich diva-
delním a improvizačním umem. 

Mgr. Jarmila Hořavová

Skauti zahájili nový školní rok

Jako každý podzim jsme měli i tento zaplněn různými akcemi, které nám toho 
hodně daly a na kterých jsme zažili spoustu nových věcí. Pojďme se společně podí-
vat na to, co se v našem oddíle událo. 

Pořádně jsme tento rok zahájili na první výpravě, která proběhla na konci září. 
Vydali jsme se do nedaleké Ochoze na faru, kde jsme měli možnost přespat. Děti se 
právě tam dozvěděly, co budou během tohoto roku dělat. Starší se staly na celý rok 
mafi ány, mladší se dostaly do cirkusu.

Na prvním výletě jsme si zahráli na řidiče taxi služby a plnili přání našich zákazní-
ků, starali se o svá auta, ale hlavně jsme se prošli krásným údolím mezi Hostěnice-
mi a Pozořicemi. O podzimních prázdninách jsme měli menší pauzu, ale hned dal-

ZZZ ččččiiiinnnnoossttiiii oorrgggggggggaanniiiizzaaccííííZZZ ččččiiiinnnnoossttiiii oorrgggggggggaanniiiizzaaccíííí
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ší víkend jsme se sešli znovu a vyrazili na další výlet. Tentokrát jsme se prošli ko-
lem Pekárny a rybníku Pod Hádkem. Během cesty jsme si uvařili čaj. A aby to neby-
lo jen tak, tuto činnost nám ztížil déšť z rána. I s mokrým dřevem jsme si ale poradi-
li a za odměnu jsme se zahřáli teplým nápojem.

V  půlce listopadu nás čekal další výlet, tentokrát s  překvapením. Čtrnáct dní 
všichni řešili, co že bude to překvapení. Na  tento výlet jsme se šli projít z  Březi-
ny do Hostěnic, jenže to nebyla jen taková obyčejná procházka, tentokrát s námi 
šly holky ze skautského oddílu v Bílovicích. Zahráli jsme si spoustu her a poznali 
spoustu nových kamarádů. 

Na zatím posledním, prosincovém, výletě jsme pomáhali Mikulášovi najít jeho 
nadílku. Tu si schoval před čerty, ale zapomněl kde. Sníh nás neodradil, tajné místo 
jsme se dozvěděli, kód od zámku vyluštili a nadílka tak byla zachráněná.

Odpoledne jsme pak pro všechny děti z  Hostěnic uspořádali besídku v  sále 
U  Stupárků a  pomohli tak Mikulášovi zprostředkovat odměny hodným dětem 
po celé obci.

Před Vánoci nás ještě čeká Vánoční výprava s celým střediskem. Čekají nás ka-
marádi, vánoční tradice, cukroví a dárečky. A poté se na Vás budeme těšit v nedě-
li 23. 12. během živého Betlému na návsi, kde budeme stejně jako minulé roky roz-
dávat plamínek Betlémského světla. Přineste si s sebou tedy také svíčku či nějakou 
lucerničku, ať si tento symbol Vánoc můžete donést i k Vám domů. 

Za celý náš skautský oddíl přejeme všem krásné svátky vánoční. Ať jsou to dny 
radostné, plné pohody a strávené po boku vašich blízkých. 

Anna Brzobohatá, vedoucí oddílu

Činnost Klubu seniorů za II. pololetí roku 2018

Léčebného pobytu v lázních Piešťany na Slovensku se v měsíci květnu zúčastni-
lo 22 seniorů. Prohlédli jsme si město s průvodcem, zúčastnili jsme se různých vý-

Na výletě s bílovickým oddílem
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letů a vyzkoušeli si i některé 
masáže. Doufáme, že i  přes 
nepřízeň počasí si to všich-
ni užili.

První opékání v  lomu se 
konalo už 31.  5., dále jsme 
se sešli 22. 6. v OC, abychom 
zhodnotili činnost za  I. po-
loletí a  naplánovali akce 
do konce roku 2018.

Další opékání bylo 20. 7. 
a 21. 9. též v  lomu a akce se 
zakončila na hřišti u stánku.

12. 10. se uskutečnila vy-
cházka k  Jelenici, 19. 10. 
jsme se sešli v  OC na  pod-
zimní posezení.

26. 10. byl náročný den, 
část seniorek se zúčastnila 
poznávacího zájezdu auto-
busem po  památkách měs-
ta Brna. Druhá početněj-
ší část seniorů se zúčastni-
la vycházky do Viničních Šu-
mic na  prohlídku a  ochut-
návku piva malého pivovaru 
VILDENBERG. Pět druhů piva 
a dobré jídlo se všem líbilo.

15. 11. byla poslední vy-
cházka k Jelenici zakončena v hospodě U Stupárků – na topince  a svařáčku.

Další zdařilou akcí byla MIKULÁŠSKÁ zábava se skupinou MELODIE, kde jsme si 
pěkně zatancovali a pobavili se u tomboly.  

Poslední akcí tohoto roku bude SILVESTROVSKÉ posezení v OC – 28. 12. Na uve-
dené setkání zveme všechny seniory z Hostěnic.

Touto cestou přejeme všem nově zvoleným zastupitelům obce Hostěnice mno-
ho úspěchů v jejich nelehké práci pro blaho naší obce Hostěnice.

Děkujeme také manželům Dostálovým, p. Josefu Filoušovi, p. Janě Tvrdé, p. Mir-
ce Šotnarové, p. Janě Motalové, p. Ivetě Kousalíkové  za pomoc a spolupráci při or-
ganizování všech našich akcí během roku.

Všem spoluobčanům přejeme hodně  zdraví, štěstí  a  osobních i  pracovních 
úspěchů v novém roce  2019.

Výbor Klubu seniorů  Hostěnic 

U Jelenice

Po opékání u kiosku
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Dýňování 2018

Již v polovině října jsme se sešli, abychom společně vyrobili a nazdobili tak ne-
zbytné „lucerničky“, které svým světlem chrání před duchy a temnými silami. A vě-
řím, že ochráněni budeme dokonale, protože se již dlouho nesešlo tolik dlabačů 
a zdobičů dýní, jako v letošním roce. Výtvory šikovných Hostěňáků zdobily naši ná-
ves ještě několik dnů.  Děkujeme všem za účast a věříme, že se v takto hojném po-
čtu setkáme i v příštím roce. 

 z a Hosten Kateřina Halouzková

Z činnosti SDH Hostěnice a výjezdové jednotky

Naše výjezdová jednotka SDH obce Hostěnice se zúčastnila 27.10.2018 v počtu 
čtyř členů stáže na stanici Hasičského záchranného sboru JMK v Pozořicích. Zúčast-
nili se tito dobrovolní hasiči: Petr Pavlíček – řidič strojník, Roman Mlejnek – velitel 
družstva, Palo Tirpák – hasič, Miroslav Souček – hasič. Stáž byla celodenní, od 7.00 
do 19.00 hod., a byla pro všechny naše hasiče přínosná. Nejen, že jsme si potréno-
vali s dýchacími přístroji, ale také prohloubili naše znalosti v odborné přípravě. 

A jak takový den u „profíků“ vypadal?  Hned po příjezdu jsme se nahlásili veliteli 
stanice Pozořice, který oznámil na Operačním středisku, že dnešní den bude JSDHo 
Hostěnice fungovat společně s pozořickými profesionály. To tedy znamená, že veš-
keré mimořádné události, které primárně řeší profesionálové z Pozořic, jako jsou 
požár, dopravní nehody, resuscitace, apod., v tento den společně řeší obě dvě jed-
notky, jak dobrovolní z Hostěnic (4 členové), tak profíci z Pozořic (4 členové). 

Letos proběhla stáž již druhým rokem a naši hasiči čerpají znalosti a zkušenosti 
u profesionálů, kteří se denně setkávají s mimořádnými událostmi. Tentokrát jsme 
absolvovali kondiční jízdu s „naší“ Tatrou a hasičskou cisternou Pozořáků v délce 
30 km. Zde patří velký dík zejména npor. Mgr. Romanu Jahodovi, veliteli stanice, 
za umožnění této stáže a dále všem hasičům, kteří se nám naplno věnovali.



Rád bych připomenul, že nám začíná topná sezóna a je nutné, aby se každý řád-
ně staral o své komíny, svá topidla (i plynová), a tak předcházel požárům a jiným 
mimořádným událostem. Je v zájmu nás všech, aby výjezdů k  těmto událostem 
bylo co nejméně a nedocházelo k ohrožování zdraví a majetku vás občanů. 

Dále bych rád poděkoval všem členům Sboru dobrovolných hasičů za celoroč-
ní činnost, za ochotu při práci a pořádání kulturních a společenských akcí, jako byly 
hody, pálení čarodějnic apod., a také všem organizátorům a pořadatelům za zdaři-
lý Branný závod mladých hasičů, který se uskutečnil na Pastviskách.

Za SDH Hostěnice Petr Pavlíček
 
Milí Hostěňáci,

rád bych Vás pozval na Zpívání u vánočního stromu, kde pro Vás hasiči připra-
ví tradiční svařák a párek v rohlíku. Novinkou budou smažené hranolky, svařák pro 
děti a pro dospělé espresso s vůní oříšků. Těšíme se na Vás v neděli 23. 12. 2018, ob-
čerstvení bude připraveno už od 16 hodin.

Touto cestou bych Vám popřál klidné svátky a hodně úspěchů v roce 2019 a po-
děkoval Vám za podporu Sboru dobrovolných hasičů Hostěnice.

Za SDH Josef Zítka

Z podzimní činnosti Spolku Přátel sportu Hostěnice

Předem chceme za celý Spolek Přátel sportu Hostěnice poděkovat všem voli-
čům za vysokou, nadprůměrnou účast v komunálních volbách. Současně za pod-
poru našim kandidátům a více než těsný výsledek hlasování. Děkujeme.
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Letní tenisovou ligu jsme 
ukončili opět ve  svátečním 
svatováclavském termínu. 
Odměnou nám bylo, krás-
né, téměř letní počasí. První 
semifi nále sehrál team ob-
hájců titulu, Jirka Mátl spolu 
s Liborem Kučerou a překva-
pení letošního ročníku tan-
dem Eva Karásková, Borek 
Srba. Zkušenosti sehrané-
ho dua jednoznačně převa-
žovaly na kurtu a Libor s Jir-
kou postoupili bez problé-
mů do fi nále. Druhá čtveřice 
(Jirka Hájek, Honza Skřivá-
nek vs. Dalik Debnár, Tomáš Doležel) nabízela mnohem  vyrovnanější zápas. Do fi -
nále se po boji nakonec probojoval tandem Hájek-Skřivánek.

V boji o bronz přetlačili Tomáš s Daliborem Evu a Borka, na které zbyly nepopu-
lární „brambory“.

Do fi nálového zápasu vstoupil Honza s Jirkou příliš nervózně a první set ztrati-
li rozdílem třídy. Ve druhém setu však favorita trápili až do stavu 5:6. Libor a Jirka 
však v rozhodujícím setu nepřipustili žádné překvapení a zajistili si tak další zápis 
na putovním poháru. Gratulujeme a zároveň zveme všechny amatérské hráče teni-
su do dalšího ročníku (Nebojte se, u stánku je v létě prima).

Po celoročním užívání hřišť na Pastviskách je během podzimu členové našeho 
spolku zazimovali. Proběhl nejen úklid antukového hřiště, ale zároveň i vymete-
ní listí z hřiště víceúčelového a údržba prosívkového placu. Úklid skladu a příprava 
zimního vybavení na další část sezony je samozřejmostí.

Na podzim se nám rozběhl po letních prázdninách sportovní kroužek, kde jsme 
přivítali známé rošťácké tváře, ale i nové malé zájemce o sport, zábavu a zážitky 
s kamarády. Místní venkovní hřiště jsme využívali prakticky až do jejich zazimová-
ní díky neobvykle teplému a vlídnému počasí. Na hřišti je nově naistalováno kvalit-
ní osvětlení, které funguje výborně a tak průběh her s dětmi je možný i po západu 
slunce. Nyní jsme již každé úterý nastěhovaní s dětmi v občanském centru a v tě-
locvičně MŠ. Dětí je ovšem velký počet a tak tyto prostory praskají ve švech. Spo-
lečně s ostatními zastupiteli hledáme řešení pro zvětšení ploch na sportování pod 
střechou, a to nejen pro činnost sportovního kroužku, ale všech aktivních Hostěňá-
ků, kteří tyto prostory také využívají.

Při příležitosti stého výročí vzniku československého státu a v dnešní době veli-
ce důležitého připomenutí okupace vojsk Varšavské smlouvy jsme si dovolili vysa-
dit strom Svobody. Lípa srdčitá je vysazena v areálu sportoviště Pastviska mezi ví-

Instalace pamětního kamene na Pastviskách



ceúčelovým a dětským hřištěm. Po-
dařilo se nám k  ní instalovat i  pa-
mětní kamenný blok o  hmotnosti 
cca 3,5 tuny a to především s velkou 
pomocí pánů Václava Novotného 
a Františka Čapky. Věříme, že se toto 
místo stane jedním z důležitých pi-
etních míst Hostěnic. 

Přes padesát Hostěňáků slavilo 
život již tradičním zájezdem za  vý-
borným vínem. Vyrazili jsme opět 
do  hustopečského sklepa Herben-
ka. Vzhledem k termínu uzávěrky obecního zpravodaje věřím, že se všichni vráti-
li v pořádku.

Musíme se zmínit i o připravovaných událostech. Nejbližším úkolem je zajištění 
vánočních stromů do mateřské školky ve spolupráci s místním hajným, školení prv-
ní pomoci v únoru či březnu příštího roku (o přesném termínu budete informová-
ni) nebo velikonoční zábava v dubnu. Příprava ledové plochy bude závislá na mra-
zivém počasí. V neposlední řadě chceme zmínit druhý ročník fotosoutěže Hostě-
nický objektiv, ze kterého doufejme, vznikne opět neméně krásný kalendář, jako 
ten, který zanedlouho svěsíte ze stěn.  

Do soutěže, prosím, přihlašujte pouze fotografi e s hostěnickou tématikou (např. 
příroda, zvířata, sport, kulturní aktivity, spolkové činnosti, lidé v Hostěnicích, nebo 
nově historické fotografi e), které musí vzniknout v  Hostěnicích nebo  nejbližším 
okolí Hostěnic. Ve  druhém ročníku soutěže mohou být fotografi e rozdělovány 
do kategorií v závislosti na počtu a druhu přihlášených snímků. Fotografi e mohou 
být pořízené na jakýkoliv kinofi lmový i digitální fotoaparát či mobilní telefon v po-
žadované kvalitě. Autoři vítězných snímků budou oceněni věcnými cenami. Soutěž 
bude probíhat opět ve dvou kategoriích: 1) do 15 let včetně, 2) od 16 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. 10 fotografi í
• Fotografi i může přihlásit pouze autor snímku, příp. zákonný zástupce
•  Přihlášené fotografi e musí vzniknout v Hostěnicích nebo nejbližším okolí Ho-

stěnic
• Pořízení fotografi e není časově omezeno (možnost historické fotografi e)
• Kvalita snímků v minimálním rozlišení 2Mpix
• Uzávěrka zasílání fotografi í do 21. 4. 2019 včetně
• Pravidla soutěže jsou k nahlédnutí na http://spshostenice.cz/
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• Případné dotazy zasílejte na adresu spsh@post.cz

Trvání soutěže

1. 1. 2019 – 21.4.2019 – zasílání soutěžních fotografi í na spsh@post.cz
22. 4. 2019 – 11.5.2019 hlasování odborné poroty
12. 5. 2019 – 25.5.2019 – veřejné hlasování o nejlepší fotografi e
8. 6. 2019 – vyhlášení a zveřejnění vítězů soutěže

Úplné znění pravidel je zveřejněno na obecních webových stránkách a na www.
spshostenice.cz.

Závěrem všem přejeme krásný advent, klidné svátky a šťastný vstup do nové-
ho roku.

Spolek Přátel sportu Hostěnice přispěje do konce roku 2018 částkou 5000,-Kč 
příspěvkové organizaci Dětský domov Dagmar Brno.

Za Spolek Přátel sportu Hostěnice Jan Skřivánek a Jiří Marek

Prasátko

Jako už obvykle, sešli se poslední listopadovou sobotu vyznavači stolního tenisu 
v sále restaurace U Stupárků k zápolení ve dvouhrách pod záštitou spolku Hosten. 
Nejprve soutěžily děti, kterých se sešlo deset, a tentokrát se v nejlepší formě uká-
zali být Martin Trungel z Brna a domácí Majda Karásková mezi dívkami. Potěšující 
je počet účastníků, který, věřím tomu, naznačuje stoupající zájem mezi nastupující 
generací, jistě způsobený i působení sportovního kroužku. 

Po  poledni pak do-
šlo na  turnaj dospě-
lých. Přestože se ně-
kteří z  dřívějších účast-
níků z  různých důvo-
dů omluvili, sešla se le-
tos dvacítka hráčů, kte-
ří se pokusili ukázat, co 
se za  předchozí měsí-
ce naučili a  jak se zdo-
konalili. V  bojovné, ale 
přátelské atmosféře, 
která vydržela po  ce-
lou dobu tohoto klá-
ní, se odehrály nejdříve 



zápasy v  základních skupi-
nách, které určily nasazení 
do pavouka vyřazovací čás-
ti. Postupně se tak vykrys-
talizovali favorité a  v  semi-
fi nále se tak mohlo pomy-
slně poměřit mládí se zku-
šeností, když na sebe nara-
zili Martin Trungel s  Hon-
zou Dvořákem a Adam Kon-
valinka s  Věrkou Meluzíno-
vou. Letos přálo více štěstí 
matadorům, před kvalitou 
svých soupeřů se totiž mu-
seli sklonit Adam i Martin, který nakonec obsadil třetí místo. Závěrečný zápas – fi -
nále – byl odvetou za předloňský ročník. Věrka se do soupeře pustila odhodlaně 
a první set získala pro sebe. V dalším průběhu ale již na svého soka nestačila, a tak 
si po roční přestávce odváží znovu vítězství do Kovalovic Jan Dvořák. 

Děkujeme všem hráčům i těm, kteří s organizací pomáhali, a těšíme se všichni 
na jarní čtyřhry. 

Od zeleného stolu přeje klidné vánoční svátky a především zdraví do Nového 
roku 

Bořivoj Srba

Rodinné centrum Broučci

Začátkem října Broučci uspořádali druhý ročník Drakiády, která se velmi poved-
la. Draků se sešlo dost, počasí nám přálo, vítr foukal tak akorát, takže většina dra-
ků se bez větších problémů 
vznesla k  nebi. Odpoledne 
rychle uteklo a  domů jsme 
odcházeli v  dobré náladě, 
děti k tomu s diplomy a men-
ší odměnou v podobě draki-
ádových magnetek.

Podzim pomalu končí 
a zima o sobě dává vědět. Ale 
Broučci se v žádném případě 
k zimnímu spánku nechystají, 
ba naopak. 

Začátkem prosince navští-
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vil děti Mikuláš a těm hodným nadělil menší výslužku a společně s dětmi jsme si 
připomenuli vánoční koledy.

Rodinné centrum v těchto dnech žije přípravami na Vánoce. Již tradičně tvoříme 
s dětmi vánoční ozdoby, které budeme prodávat u vánočního stromu. Doufáme, 
že se vám i letos budou líbit a potkáme se s Vámi u našeho stánku.

Malí Broučci se i  v  příštím roce budou setkávat v  Rodinném centru v  úterý 
a ve čtvrtek od 9:00 do 12:00. Tak přijďte za námi, budeme se na vás těšit.

Více informací najdete na facebooku Rodinné centrum Broučci.
Za RC Broučci Lucka Matoušková

a Hanka Kubíčková Ferrari

Nové cvičení pro děti v prostorách MŠ Hostěnice

Taneční cvičení pro děti od 4 - 8 let každý pátek od 16.00 - 17.00 hod. v tělocvič-
ně MŠ

Těší se na Vás Kristýna

Exkrement blues aneb O čem sním, když právě venčím

„Uštěkanej vořech patří do vsi k chalupě, aby dělal rotyku, když chcou lezt vaga-
bundi přes plot pro slepici nebo pár korun ušpórovaných do štrožoku,“ měla jas-
no ve funkci chlupatého čtvernožce moje bodrá prateta z Borkovických blat, když 
jsem škemrala coby dítko panelákové, že bych doma ráda pejska. Však taky tou do-
bou bylo ve městě psů poskrovnu, nějaký ten německý ovčák, boxer, pudlík, jezev-
čík, a když se někdo hodně zmohl, tak i čau-čau nebo chrt. 

Dnes není ani na venkově výjimkou, když má psí kamarád rodokmen, že by mu 
i anglická královna mohla závidět, a nosí se v módním oblečku lemovaném kože-
šinkou. Má to jednu drobnou chybu – zatímco městští hafani a  jejich majitelé si 
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už za posledních zhruba 20 let zvykli, že nechtějí-li mít tlapky a boty po návratu 
domů „ozdobené“ nevábně vonící hmotou, musí se holt sem tam sehnout a po-
zdrav od miláčka zabalený do pytlíku vložit do nejbližšího koše či popelnice, k nám 
se tento bohulibý zvyk zatím ještě moc nerozšířil.

Nemluvím teď samozřejmě o těch, kteří venčí svoje mazlíčky v lůně přírody, ale 
o „pozdravech“ tu a tam rozhozených po hostěnickém asfaltu či zámkové dlažbě. 
Ještě před pár lety bych si asi ťukala na čelo a říkala si, že to hafan přece těch pár 
kroků za dům vydrží a na poli nebo v lese už se nějaká ta hromádka ztratí. Ouha, 
venčím-li teď psí mimino, je mi jasné, že ne pokaždé stihne donést kýžený obsah 
tak daleko. Ještě, že se na strategických místech obce můžeme od loňska pyšnit 
stylovými odpadkovými koši. Bohužel stačí pohled kolem nich a ejhle, tu hromád-
ka, tam hromádka…

Ano, žijeme sice na  vsi, která dle mé v  úvodu zmíněné příbuzné „má smrdět 
hnojem“, ale to ještě neznamená, že to kolem našich vymazlených domečků a za-
hrádek musí vypadat jako – no jako v chlívě. Tak co s tím uděláme? 

Magda Hradilová

K výročí vzniku republiky

Letošní rok byl ve znamení oslav stoletého výročí vzniku Československé repub-
liky. Spousty článků, fotografi í a úvah, stovky vysazených pamětních lip i spekulací 
na téma co by, kdyby se bývalo....

Když jsme na oslavě tohoto výročí u nás v Hostěnicích stáli v neděli 28. října před 
pomníkem padlých v I. světové válce, vybavila se mně vzpomínka na oslavu výro-
čí vzniku republiky před 30 lety, tedy v roce 1988, kdy se také zde před pomníkem 
slavilo, a to 70. výročí (jen skromně).

Pomník padlým v I. světové válce byl postaven v r. 1936 za 6 431,- K a kromě jmen 
padlých spoluobčanů, byla na pomníku také umístěna mosazná deska s portrétem 
prvního prezidenta. Po druhé světové válce byla na pomník dodatečně instalová-
na deska s občany, kteří zahynuli během okupace a druhé sv. války.

Mosazná deska s prezidentem Masarykem měla v průběhu let zajímavý osud.
Vždy se totiž v pohnutých dobách z pomníku ztratila a zase se objevila, když se 
zdálo, že začíná „lepší doba“.

Poprvé se z pomníku ztratila v r. 1939 a zase se v tichosti na pomníku objevila 
po skončení války. Znovu se pak z pomníku ztratila v r. 1949, aby se opět na pomní-
ku objevila v r. 1968 a naposledy pak zmizela v tichosti z pomníku hned v roce 1969, 
kdy bylo jasné, že socialismus s lidskou tváří defi nitivně skončil. Někdo ze spoluob-
čanů desku vždy z pomníku sundal a zase ji tam vrátil, aniž by byl někým zpozo-
rován.
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Okolnosti jejího návratu na pomník jsou spojeny právě s r. 1988 a s plánova-
nou oslavou 70 let trvání republiky. V srpnu 1988 se v Hostěnicích konal sraz ro-
dáků s rokem narození1920-1925. V té době byly obce Hostěnice, Vin. Šumice, Ko-
valovice a Sivice spravovány MNV Pozořice a ve jmenovaných obcích byl Občan-
ský výbor s omezenými pravomocemi. Sraz hostěnických rodáků se konal v za-
sedací síni tehdejšího OV. Na sraz přišlo a přijelo přes 30 rodáků a dále se ho zú-
častnil tehdejší předseda MNV Pozořice V. Pehal, místopředseda V. Neveselý a já 
jako předseda místního OV. Tehdejší JZD Pozořice poskytlo rodákům svůj auto-
bus, aby se mohli přesunout a navštívit na hřbitově zemřelé spoluobčany. Auto-
bus také na přání rodáků zastavil u zdejší školy. Předseda MNV Pozořice V. Pehal 
si všimnul prázdného místa na pomníku (kde tehdy chyběla deska s TGM) a vzne-
sl na mne dotaz, co tam dříve bylo. Řekl jsem, že deska s TGM, která se ztratila, ale 
že pokud ji najdeme, že ji tam vrátíme a dodal jsem otázku, zda nám to MNV Po-
zořice uhradí. Reakci předsedy MNV už si nepamatuji. Občanský výbor pak pustil 
mezi občany informaci, že desku do oslav na pomník vrátíme, pokud nám ji ně-
kdo pomůže najít a předá nám ji. Zaručili jsme se, že jméno toho, kdo desku vrá-
tí, neřekneme. Dostali jsme několik typů, ale dlouho to vypadalo beznadějně. Až 
koncem září t.r. mně sdělil pan Josef Stupárek, že desku našel zabalenou v lepen-
ce, opřenou o popelnici u jejich domu. Desku jsem pak od něho převzal a pan 
Antonín Nečas dohodl s kameníkem p. Skládaným vyčištění desky a její instala-
ci na pomník (ke cti pana kameníka nutno dodat, že nám to udělal velmi levně, 
takže jsme se na úhradu složili, abychom to nemuseli dávat k proplacení na MNV 
Pozořice).

Poté, co desku vyčistil, dovezl ji do Hostěnic, připevnil ji na pomník, přitáhl izo-
lovaným drátem a řekl nám, abychom dráty odstranili až po několika dnech. Zrov-
na v té době jela přes obec bdělá hlídka tehdejší veřejné bezpečnosti a postřeh-
la, že je pomník omotaný drátem. Protože to bylo několik dnů před oslavami 70 let 
republiky, zastavila, aby prověřila, zda někdo nepřipravil pomník k odstřelu. Když 
pak zjistili, že dráty drží zřejmě jen desku s Masarykem, neodpustili si ještě došet-
ření, zda je to legální akce nebo zda nejde o nějakou provokaci. Po potvrzení, že 
desku nechal instalovat občanský výbor, věc skončili a dál už se nic z jejich stra-
ny nedělo.

Třetí návrat této desky se tak tentokrát uskutečnil téměř po  dvaceti letech 
a o celý rok předběhl události následného roku, roku 1989. Na pomníku je znovu 
už celých 30 let. Doufejme, že už nenastane doba, aby se musela deska s naším prv-
ním prezidentem znovu ukrývat.

V. Dostál, 
kronikář obce                         

Příloha na přebalu: 
Sraz místních rodáků nar. 1920-1925, který se konal v r. 1988                                                        
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Radost z lásky (8. část)

Rád bych zde pokračoval v prezentaci dokumentu papeže Františka s názvem 
Amoris laetitia (Radost z lásky) týkajícího se podstaty manželství a lásky v rodině. 
Tento dokument František vydal v roce 2016 a je určen rodinám i všem lidem dob-
ré vůle dnešní doby. Papež v tomto dokumentu na jedné straně připomíná základ-
ní neměnné hodnoty týkající se podstaty manželství a rodinného života, na straně 
druhé nabízí cestu, jak tyto hodnoty žít a uskutečňovat v dnešní době.

Sedmá kapitola z celkového počtu devíti, kterou bych chtěl představit dnes, ho-
voří o tom, jak posílit výchovu dětí. Připomíná nezastupitelnou odpovědnost rodi-
čů za mravní rozvoj svých dětí a je nejlepší, když rodiče tuto odpovědnost naplňu-
jí, jak papež píše: „vědomě, s nadšením, rozumně a přiměřeně“. Zde je potřeba si 
položit tyto tři otázky: 1) Kdo se dětem stará o rozptýlení a zábavu? 2) Kdo proni-
ká do jejich domovů prostřednictvím televizních obrazovek? 3) Komu rodiče pře-
nechávají své děti v jejich volném čase? Jedině chvíle, které s dětmi rodiče stráví 
a kdy s nimi jednoduše a s láskou mluví o důležitých věcech, a zdravé příležitosti, 
které jim vytvoří k trávení jejich času, umožní zamezit škodlivé invazi do jejich dět-
ských duší. Stále je zapotřebí rodičovské bdělosti, tedy nikdy není zdravé nechá-
vat děti sobě samotným. Ovšem tomu je třeba dobře rozumět: Neznamená to ne-
ustále kontrolovat dítě, kde se právě nachází, a sledovat každý jeho pohyb. Hlavní 
věc není, kde se nachází fyzicky a s kým je právě v této chvíli, nýbrž kde se nachá-
zí v existenciálním smyslu, tzn.: kde stojí z hlediska svého přesvědčení, svých cílů, 
svých přání a plánu svého života. Proto klade papež rodičům otázky: Snažíme se 
zjišťovat, kde jsou děti skutečně na své životní cestě? Kde je skutečně jejich duše? 
Víme to? A  především: chceme to vědět? Výchova není pouze věc genetického 
růstu. Je to vždy novost a originalita určená také (ne)vírou, kulturou a různými dal-
šími okolnostmi. Je proto nezbytné, aby - nás dospělé - každé dítě překvapova-
lo svými plány, které pramení z jeho svobody, jež boří naše schémata. A je dobře, 
že se to děje! Když dítě necítí, že je pro své rodiče vzácné a jedinečné, přestože je 
nedokonalé, nebo nevnímá, že o něj mají upřímnou starost, působí mu to hlubo-
ké rány. Takový nedostatek, taková afektivní opuštěnost působí dítěti bolest, kte-
rá je hlubší než případné pokárání. Rodičovská role zahrnuje výchovu dětské vůle, 
rozvíjení dobrých návyků a afektivních sklonů k dobru. Je třeba zde uplatnit vní-
mavost dětí a  jejich vlastní způsob řeči. Kromě toho se má tato výchova prová-
dět tzv. induktivním způsobem, tedy aby dítě samo mohlo objevit důležitost urči-
tých hodnot, principů a norem, a ne aby se mu vnucovaly jako nesporné pravdy. 
Je třeba také rozvíjet dobré návyky. Návyky získané v dětství mají pozitivní funk-
ci, protože umožňují, aby se důležité vnitřně osvojené hodnoty projevovaly na-
venek zdravým a pevným chováním. Je důležité vést dítě k vlastní zodpovědnos-
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ti a to úměrně jeho věku, chtít po něm patřičnou dávku úsilí (neřešit vše za něho), 
ale zároveň nepřepínat jeho fyzické i duševní síly. Při nabízení hodnot je třeba dě-
lat malé trpělivé kroky, postupovat různými způsoby s ohledem na věk a konkrét-
ní možnosti dítěte a nechtít použít strnulé a nepružné metody. Lidská svoboda 
potřebuje být vedena a stimulována, protože když je ponechána sama sobě, ne-
může být zaručeno její zrání. Rodina je první školou lidských hodnot, kde se člo-
věk učí správně užívat pravé svobody. K tomu patří i kritické rozlišování informací 
z různých komunikačních prostředků. Také to znamená nepřenášet digitální tem-
po elektronických obrazovek do běžného reálného života. V životě není všechno 
hned! Když se člověk od dětství naučí odložit věci na později a čekat na vhodnou 
chvíli, učí se být pánem sebe sama nezávislým na svých instinktech. Tím se učí 
nést za sebe zodpovědnost, jeho sebevědomí vzroste a současně ho to naučí re-
spektovat svobodu druhých.

Papež se zmiňuje také o tématu tzv. sexuální výchovy. Ta je samozřejmě sama 
o sobě pozitivní a rozumná, ale v současné době bývá bohužel banalizována a zleh-
čována. Správně může být chápána jen v širším rámci výchovy k lásce, k vzájem-
nému darování se. Poskytuje informace, ale nesmí přitom zapomínat na to, že děti 
a mládež ještě nedosáhly plné zralosti. Informace musejí dostat v pravý čas a způ-
sobem, který je přiměřený jejich životní fázi. Nekontrolovaný nával nabídek a infor-
mací mohou zdravou sexualitu zmrzačit. Chránit zdravý stud má nesmírnou cenu, 
i když si dnes někteří myslí, že je to pozůstatek starých časů. Stud je ale přirozená 
obrana osoby, která si chrání svůj vnitřní život a brání se být považována za pou-
hý předmět rozkoší. Je nezodpovědné zvát dospívající ke hře s jejich tělem a tou-
hami, jako by už měli zralost dospělých a trvalý manželský závazek. Mladí lidé ne-
smějí být klamáni tím, že jim jsou zaměňovány různé roviny. Pohlavní přitažlivost 
vyvolává na okamžik rozkoš spojení, ale bez lásky vede takové spojení k tomu, že 
dva cizí lidé si zůstanou stejně vzdálení, jako byli předtím. Když někdo chce daro-
vat všechno naráz, pak se může stát, že nedaruje vůbec nic. Kdo ale dnes o těch-
to věcech mluví? Kdo je schopen brát mladé lidi vážně? Kdo jim pomůže vážně se 
připravit na velikou a velkorysou lásku? Sexuální výchova se bere příliš na lehkou 
váhu…Také úcta k vlastnímu tělu v jeho ženskosti a mužskosti je nezbytná k tomu, 
abychom byli schopni rozpoznat sami sebe při setkání s druhým, který je jiný než 
já. Není tedy možné rušit sexuální rozdílnost jenom proto, že si moderní lidstvo s ní 
už neumí poradit…

Závěr této kapitoly papež věnuje důležitosti předávání víry v rodině – nejenom 
slovy, ale především vlastním příkladem rodičů.

 (pokračování příště)

Dokument papeže Františka Amoris Laetitia prezentoval P. Pavel Lacina, pozořický 
farář
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VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Vážení a milí občané Hostěnic!
K letošnímu prožití vánočních svátků Vám všem z celého srdce přeji, aby tyto posvát-

né dny se pro nás pro všechny staly především znovu-objevením těch nejzákladnějších 
hodnot, jakými jsou opravdová láska, přijetí, odpuštění, vděčnost, věrnost - sami si už 
doplňte, co považujete za opravdu důležité… Můžeme si sobě i navzájem přát to, co 
právě nejvíc potřebujeme… Ale nezapomeňme, že vše podstatné a důležité pro šťast-
ný život nám už bylo darováno v prostém Božím Dítěti, které letos znovu přichází, aby-
chom ho vzali do své náruče… Aby se mohlo narodit do našich srdcí a do našich ro-
din… 

POKOJ VÁM!
S přáním požehnaného roku 2019
 P. Pavel Lacina, farář

Pravidelné bohoslužby v Hostěnicích

Srdečně vás opět zveme na společné slavení mše svaté v občanském cen-

tru v poslední čtvrtky v měsíci s následným krátkým posezením při zpěvu s ky-
tarou. Začneme vždy půl hodiny před začátkem mše svaté modlitbou svatého rů-
žence. Chceme tak vyprošovat Boží požehnání obci Hostěnice a prosit o dar víry 
do našich rodin.

Bohoslužby v Hostěnicích v poslední čtvrtky v měsíci v roce 2019:

31. ledna 17 hod.
28. února 17 hod.
28. března 17 hod.
25. dubna  18 hod.
23. května (předposl. ČT) 18 hod.
27. června 18 hod.
25. července 18 hod.
28. července (NEDĚLE) 15 hod.  mše sv. u  kaple sv. Anny – poutní 

slavnost

29. srpna 18 hod.
26. září 18 hod.
31. října  17 hod.
28. listopadu 17 hod.
23. prosince (PONDĚLÍ)  17 hod.
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Bohoslužby v Pozořicích o Vánocích 2018

pondělí 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“)

úterý 25. 12. Narození Páně

  7.30 jitřní mše sv. („in aurora“)

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

10.45 mše sv. v Holubicích

středa 26. 12. sv. Štěpána 

  7.30 mše sv.

  9.15 mše sv.

10.45 mše sv. v Holubicích

čtvrtek 27. 12. sv. Jana Evangelisty 16.30 mše sv. s žehnáním vína 

sobota 29. 12. 16.15 mše sv. s nedělní platnos  

neděle 30. 12. Svaté Rodiny

7.30 mše sv. s obnovou manželských slibů

9.15 mše sv. s obnovou manželských slibů

10.45 mše sv. v Holubicích

14.30 setkání u Boží muky v Sivicích

pondělí 31. 12. sv. Silvestra
16.00 mše sv. v Holubicích

17.30 děkovná mše sv. za uplynulý rok

úterý 1. 1.
Nový rok, slavnost 
Matky Boží Panny 
Marie

  7.30 první novoroční mše sv.

  9.15 mše sv. 

10.45 mše sv. v Holubicích
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Třešťský Betlém 
bude na faře zpřístupněn o ánočních svátcích takto:

24.12. Štědrý den:
� po odpolední i “půlnoční“ mši svaté 
   (cca od 16.00 a od 23.00) vždy asi půl hodiny

25.12. Boží hod Vánoční:
� po obou mších svatých 
   (cca od 8.30 a od 10.15) vždy asi půl hodiny
� 14.00 - 17.00

26.12. Svátek sv. Štěpána:
� po obou mších svatých 
   (cca od 8.30 a od 10.15) vždy asi půl hodiny
� 14.00 - 17.00
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SPOLEK HOSTEN VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

SILVESTROVSKÝ BĚH DO VRCHU
v pondělí 31. 12. 2018 od 10.00 hod. pod kopcem Brázďák

Občerstvení i ceny pro sportovce zajištěny.

Přijďte nám zafandit !!!

OBČERSTVENÍ U MĚ A STROJNÍKA VÁS SRDEČNĚ ZVE NA 

tradiční již šestou 

Novoroční vycházku 1. 1. 2019
Sraz ve 13.00 hod. na hřišti na Pastviskách.

Těšíme se na Vás !!!!

PROSINEC

21. 12. Živý Betlém s EPONOU na statku u Čapků v 16.30 hod.
23. 12.  Živý Betlém a zpívání u vánočního stromu na návsi – od 17.00 hod.
26. 12. Štěpánská zábava v sále restaurace U Stupárků 
 – hraje skupina Žízeň – od 20.00 hod.
31. 12. Silvestrovský běh do vrchu – na kopci Brázďáku

LEDEN

6. 1. Tříkrálová sbírka
19. 1.  Obecní ples v sále restaurace U Stupárků  - hraje SW Band – od 20.00 hod.
  

BŘEZEN

1. 3. Pochovávání basy v sále restaurace U Stupárků
2. 3.  Ostatkový průvod obcí od 10.00 hod. a maškarní ples pro dospělé v sále 

restaurace U Stupárků od 20.00 hod. – hraje skupina Kulomet
23. 3. Prasátko – turnaj ve stolním tenise (čtyřhry)
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Poděkování za dlouholetou práci

Dovolujeme si poděkovat  panu MUDr. Petru Růžičkovi, našemu neúnavnému 
pediatrovi, který věnoval nám i našim dětem 37 let svého života a „prošlo mu ru-
kama“ na 3000 našich dětí. Těžko se hledají slova díků za pomoc  i za  rady, kte-
ré jsme od něho tak často slyšeli. Přejeme mu pevné zdraví a do dalších let hod-
ně spokojenosti. 

Rodiče a děti z Hostěnic a zástupci obce Hostěnice 



R
O

D
Á

C
I 

19
8

8



HOST NICKÝ 
ZPRAVODAJ

Z INNOSTI ORGANIZACÍ

HOST NICKÝ ZPRAVODAJ - PROSINEC 2018. Periodický tisk, vydává Obec Host nice, I O 00488151, vychází 4 x ro n , Ev. . MK R E10259.
Redak ní rada: Kate ina Halouzková, Eva Karásková, Magda Hradilová, Václav Dostál, e-mail: zpravodaj@hostenice.cz, tel. . 604 205 523, 544 250 763. 
Gra  ka a tisk: PROTIS, spol. s r. o., Podolí 115,  664 03.     
Po et výtisk  320 ks, vydáno dne 20. 12. 2018, uzáv rka dalšího ísla 10. b ezna 2019. Zdarma pro ob any obce Host nice.    

JSDHo Host nice-stáž v Pozo icích

Letní tenisová liga

Lípa ke 100. výro í


