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SSSllllloovvoo  ssttaarroossttkkkkkyyyyyyyyySSSllllloovvoo ssttaarroossttkkkkkyyyyyyyyy

Vážení spoluobčané,
v tomto ročním období jsme za normálních okolností všichni natěšeni sluníč-

kem a nemůžeme se dočkat krásných jarních dnů venku na procházkách a zahrád-
kách.

Současná situace nás všechny určitě zaskočila a nikdo z nás neví, co přijde za ho-
dinu, za týden, za měsíc.

I když se může zdát, že není nic, co by nás mohlo udržet býti optimisty, není 
tomu tak. Prověřilo se a stále se prověřuje, že spousta z nás je ochotna pro druhé 
udělat zdarma a dobrovolně to, co je právě potřeba. 

Z  celého srdce děkuji všem Vám, kteří pomáháte svým blízkým, starším, 

sousedům, se zajištěním potřebných věcí, všem dobrovolníkům, kteří šijí pro 

Vás ostatní pratelné roušky, dalším dobrovolníkům, kteří se hlásí „do služby“, 

našim hasičům, kteří jsou připraveni pomoci, pokud to bude třeba, a vůbec 

všem, kteří jste ohleduplní vůči druhým a respektujete opatření a nařízení, 

která mají za cíl překonat epidemii koronaviru s co nejmenšími ztrátami.

I když teď máme jiné starosti, život se nezastavil. Děti a studenti se musí samo-
studiem vzdělávat, někteří musí jezdit do práce, jiní pracují z domu či čerpají do-
volenou tak, aby se nějak překlenulo období, kdy je omezen volný pohyb na úze-
mí ČR.

Věřím, že to všichni společně zvládneme a že si dokážeme udržet pozitivní 

náladu i v těchto ne příliš radostných dnech.

Na  konci roku 2019 Zastupitelstvo obce Hostěnice schválilo rozpočet pro rok 
2020 a ruku v ruce s tím jdou i priority pro tento rok. S aktuálním vývojem nevíme, 
zda se priority v průběhu roku nějak nepřehodnotí, ale prozatím se držíme toho, co 
jsme si jako zastupitelstvo schválili.

Největší prioritou v  roce 2020 je dokončení rozšíření kanalizační a vodovodní 
sítě v lokalitě Zadní Kopanina a následně zpevnění místních komunikací po reali-
zaci kanalizace a vodovodu. Podrobnosti o rozpočtu i prioritách naší obce na rok 
2020 jsou uvedeny dále.

Na začátku února tohoto roku proběhl na obecním úřadě konečný audit hos-
podaření obce za rok 2019 z Jihomoravského kraje a bylo konstatováno, že nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky. Tímto chci poděkovat zaměstnankyním úřadu za dob-
ře odvedenou práci a všem zastupitelům a členům výborů a komisí za  jejich čas 
a práci pro obec. 

V průběhu tohoto roku skončí ve funkci velitele jednotky SDH obce Hostěnice 
pan Zbyněk Klimeš, který obětoval této práci velkou část svého života v Hostěni-
cích. Srdečně mu tímto děkuji a věřím, že naše spolupráce byla oboustranně pří-
nosná. Současně bych ráda představila budoucího velitele JSDH, kterým bude pan 
Tomáš Zeiner a kterému přeji, ať se mu v nové nelehké roli daří. 
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S přicházejícím jarem a Velikonocemi Vám všem přeji, aby se současná situace vy-
víjela tak, abychom to byli schopni všichni zvládnout bez újmy na zdraví. Nebojte se 
požádat o pomoc, kdykoli to budete považovat za potřebné, i proto jsme tu pro Vás.

Úsměv na tváři a hlavně zdraví Vám přeje 
Mgr. Eva Karásková, starostka obce 

Děkujeme!!!
Vedení obce i  celé zastupitelstvo by rádo poděkovalo Zbyňku Klimešovi 

za jeho mnohaletou činnost ve funkci velitele zásahové jednotky našich dobro-
volných hasičů. Velmi si toho vážíme a moc děkujeme!!! A přejeme v těchto slo-
žitých dnech i  v  těch budoucích jen vše dobré, hodně zdraví, spoustu radosti 
a hlavně buď mezi hasiči ještě pěknou řádku let!!! 

Vzhledem k měnícím se nařízením vlády a JmK v souvislosti s epidemií 

koronaviru, ŽÁDÁME OBČANY v  zájmu lepší a  rychlejší informovanosti 

o Vaše zaregistrování do aplikace (systému) MOBILNÍ ROZHLAS.

Umožní to každému z Vás dostávat aktuální informace pohodlně do Va-

šeho mobilu či emailu a budete mít možnost na ně správně a včas reagovat.

Rozhovor s panem Václavem Dostálem, kronikářem obce 

a emeritním starostou:

1. Jste hostěnickým rodákem nebo jste se sem přistěhoval až později?

Pocházím z vedlejší obce, z Ochoze, a do Hostěnic jsem měl „spády“ od mladých 
let. Vzpomínám na tradiční hostěnické zábavy, například Anenskou nebo Novoroč-
ní – Zástěrkovou. Té se tak říkalo proto, že při ní bylo na sále vyvěšeno „právo“, což 
byla nazdobená zástěrka, které dávalo děvčatům právo volenky. Děvčata si k tan-
ci vybírala chlapce, kterým na klopu přišpendlila malinkou zástěrku. Volenka děv-
čat skončila, jakmile se chlapcům podařilo vyvěšenou zástěrku strhnout. Do Hostě-
nic mne vábily nejen zábavy, ale i děvčata a také jsem si nakonec jednu z nich vzal 
a stal se ze mne Hostěňák.

2. Kdybyste si mohl vybrat, ve kterém čase byste chtěl žít? 

Jsem spokojen tak, jak život věci přináší. Mám rodinu, vnuky, dokonce už i prav-
nučky. Ne všechno se mi na dnešním životě líbí, ale tak to je v každé době. Pochopi-
telně - vzhledem k mému věku - jsem prožil polovinu života i v době minulé a obě 
doby nejdou srovnávat.

3. Co vás přivedlo k psaní kroniky a pak i knížky o Hostěnicích? 

Hned, když jsem začal bydlet v Hostěnicích, začal jsem si psát svou soukromou 

DDDěěěěttiiii zzppppppppoovvííííddddaajjjjjjjjjííííDDDěěěěttiiii zzppppppppoovvííííddddaajjjjjjjjjíííí
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kroniku a píši ji bez přetržky doposud. V té době u mne na opravě domu dělal prá-
ce z kamene pan Pavel Boudný, který při řeči uvedl, že si také píše paměti a půjčil 
mi je. Udělal jsem si z nich výpisky a později jsem si přečetl i obecní kroniku, kte-
rou tehdy psal pan Olšr, ředitel místní školy. Od roku 1992 pak už píši obecní kro-
niku sám.

4. Máte nějaké oblíbené místo, kam v okolí rád chodíte? 

Původně jsem bydlel ve východní části obce, kde jsem rád chodíval do Napaje-
del, na Vyhlídku nebo do Kameňáku. V současné době rád chodívám k rybníkům 
a dál k Jelenici.

5. Stalo se v době, kdy jste byl starostou, něco zajímavého? 

Po  listopadu 1989 spadaly obce Hostěnice, Viničné Šumice, Kovalovice a  Sivi-
ce pod společný Městský národní výbor (MNV) Pozořice. Obce měly své poslance 
a k řízení vlastních záležitostí Občanský výbor (OV). Po listopadu začaly obce uva-
žovat o osamostatnění. Ve čtvrtek 8. 2. 1990 mne jako předsedu OV volal předseda 
MNV Pozořice do zaměstnání, že pokud obec chce samostatnost, je třeba navrh-
nout anketu, ve které se musí pro samostatnost vyslovit nadpoloviční většina, zvo-
lit další 4 poslance a předsedu samostatného MNV. Za tři dny se tehdy zvládlo na-
množit anketní lístky, roznést pro všechny dospělé, v sobotu je posbírat, vyhodno-
tit a večer svolat schůzi s volbou. Zvládlo se to a v pondělí byly doklady odevzdány. 
Od té doby jsou Hostěnice zase samostatné. Jen pro zajímavost, rozdalo se 322 an-
ketních lístků. Vrátilo se jich 301, z nich 292 se vyslovilo pro samostatnost a 8 pro za-
chování obce pod MNV Pozořice. Na jednom lístku pak stálo: „Dělejte si, co chcete“.

6. Jak si představujete Hostěnice za 100 let? 

Když si představím ten pokrok v bydlení, v technice, sdělovacích prostředcích 
i v dalších oborech za posledních 20-30 let, je představa, jak budou vypadat Hostě-
nice za 100 let mimo moji fantazii. Ale přeji všem Hostěňákům - starousedlým i „ná-
plavám“ - aby se měli dobře, aby se jim hlavně nyní vyhýbaly nemoci, katastrofy 
a neštěstí, aby žili spokojeně v pěkných sousedských vztazích, bez zloby a závisti.

Tentokrát se ptala Albi Hradilová

Výzva pro děti a studenty

Protože je teď období, kdy jste doma se samostudiem nebo jen tak doma s ro-
diči a může to být už někdy trochu otrava, chtěli bychom vás poprosit, zda bys-
te nakreslili (pokud jste ve věku MŠ nebo v 1. a 2. třídě) nebo napsali (pokud jste 
ve věku 3.-9. třídy), jak si představujete Hostěnice v budoucnosti? 

Rádi pak uděláme výstavku prací či zveřejníme povedené články.
Články, případně výkresy zasílejte na zpravodaj@hostenice.cz nebo vložte do 

schránka na budově OÚ
Děkujeme za vaše příspěvky.
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Václav Dostál osmdesátiletý!

25. května se dožívá významného životního jubilea kronikář, zahrádkář, houbař 
a milovník přírody, pan Václav Dostál. Rodák z Ochoze prožil většinu života v Hos-
těnicích, kde našel i svoji životní souputnici, manželku Marušku.

Život naší obce je s tímto člověkem neodmyslitelně spjatý. Ať už jako muzikant 
v místní dechovce pod taktovkou pana Stupárka či pana Muselíka, předseda OV 
nebo jeden ze zakládajících členů místního spolku seniorů se vždy zajímal o dění 
v obci a aktivně se na něm podílel.

Největším příspěvkem naší obci je ale jeho spisovatelská činnost. Dlouholetý au-
tor obecní i hasičské kroniky sepsal také dvě knihy o Hostěnicích, je členem redakč-
ní rady obecního zpravodaje a neodmyslitelně k němu patří i každoroční sepsání 
textu k masopustnímu pochovávání basy.

Přejeme hodně štěstí, zdraví, životního elánu a radosti.
Za celou rodinu Mirek a Alča

K srdečnému blahopřání se přidává i Obecní úřad a Zastupitelstvo obce Hostě-

nice. Děkujeme za Vaši práci. 

1) Konečný audit hospodaření obce Hostěnice za rok 2019

V pondělí 6.2.2020 proběhlo konečné přezkoumání hospodaření obce Krajským 
úřadem za rok 2019. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedo-
statky. Velký dík patří zaměstnankyním Obecního úřadu Hostěnice.

2) AED (automatizovaný externí defi brilátor)

Byl pořízen AED pro JSDH obce Hostěnice. Dobrovolní hasi-
či byli proškoleni k první pomoci a využití tohoto defi brilátoru. 
Během roku bude zorganizováno školení i pro širší veřejnost.

3) Pasportizace vodovodu, kanalizace a uličních čar 

Probíhá pasportizace vodovodního a  kanalizačního řadu 
a uličních čar, která spočívá v zaměřování dohodnutých prvků 
a vytvoření přehledných pasportů. Tyto pasporty jsou součástí 
projektu Mikroregionu Roketnice, který získal dotaci na rozvo-
jové a strategické dokumenty a pasporty pro jednotlivé obce 
mikroregionu z Evropských fondů, Operačního programu Zaměstnanost s fi nanco-
váním ve výši 95% z uznatelných výdajů. 

4) Strategický dokument Mikroregionu Roketnice a dotazník v obci Hos-

těnice

V  rámci Zpracování rozvojového strategického dokumentu Mikroregionu Ro-
ketnice byl do domácností v Hostěnicích distribuován dotazník, který v sobě za-

CCCoo ssee uuddddáááálllloo v naaššššíííí oobbbbcciiii CCCoo ssee uuddddáááálllloo v naaššššíííí oobbbbcciiii
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hrnoval i oblasti týkající se pouze Hostěnic. Výsledky budou zpracovány, vyhodno-
ceny a následně zveřejněny. Tento dokument bude sloužit jako podklad pro Obec 
Hostěnice při rozhodování, kam směřovat investice a v jakých oblastech je možné 
se zlepšovat. Děkujeme všem, kteří jste nám odpověděli !

5) Kontrola obce Hostěnice podle krizového zákona

Podle Plánu kontrol na rok 2020, projednaném v Bezpečnostní radě Jihomorav-
ského kraje, byla dne 25.2.2020 provedena kontrola obce podle krizového zákona 
(240/2000 Sb.). Kontrolu provedl zástupce HZS JmK společně se zástupcem ORP, 
MěÚ Šlapanice. Nebyla zjištěna žádná pochybení, obec své povinnosti dle Krizové-
ho zákona plní řádně.

A to jsme ještě netušili, že podle krizového zákona budeme v několika následujících 
měsících fungovat….

6) Stavba kanalizace a vodovodu Zadní Kopanina

Stavba kanalizace probíhá. Hlavní řad a  přípojky v  horní části Zadní Kopaniny 
jsou hotové. Vrtařskou fi rmou bylo odvrtáno maximum, na kterém se dohodli se 
Zhotovitelem. Zbývá část kolem statku, která je realizována otevřeným výkopem. 
Vodovod je kompletně hotov. Děkujeme všem občanům za trpělivost, stavba kana-
lizace s sebou nese omezení komfortu občanů, kteří bydlí v blízkosti stavby, nicmé-
ně je důležitou infrastrukturou a přinese určitě velký užitek všem nově napojeným.

7) Stavba zpevněné komunikace Zadní Kopanina

Navazující stavba na kanalizaci a vodovod, realizace zpevněné komunikace je 
podmíněna přeložkou kabelu CETINU. Přeložka telekomunikačního kabelu pro-
běhla v únoru. Na veřejnou zakázku „Hostěnice – Zadní Kopanina – obnova míst-
ních komunikací“ bylo vypsáno výběrové řízení. Do výběrového řízení se přihlásilo 
6 zájemců, bylo podáno tedy 6 nabídek. Hodnotící komise vybrala k realizaci fi rmu 
Petr Bajer z Letonic, jehož nabídka byla dle nastavených hodnotících kritérií nejvý-
hodnější. Nabízená cena za dílo je 3 258 653,- Kč bez DPH (3 942 973,80 Kč vč. DPH). 
Se Zhotovitelem byla uzavřena Smlouva o dílo. Předpokládaná realizace zpevněné 
komunikace by měla víceméně navázat na ukončení výstavby kanalizace.

Za Obec Hostěnice Eva Karásková

Zhodnocení Plánu priorit pro rok 2019

Zastupitelstvo obce si v roce 2018 stanovilo priority, které chtělo v průběhu roku 
2019 realizovat, vše v závislosti na dostupných fi nancích, možnostech obce, pří-
padně jiných potřebách. 

Z priorit se nám podařilo splnit:

1.  Oprava propustku na Hostěnickém potoce
- Oprava propustku v blízkosti Sportovního areálu Pastviska byla řádně dokon-

IIInnffffoorrmmaaccee oobbbbeeccnnííííhhhhoo úúúúřřřřaadddduuIIInnffffoorrmmaaccee oobbbbeeccnnííííhhhhoo úúúúřřřřaadddduu
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čena a předána na jaře roku 2019. Cena za dílo byla cca 500 000,- Kč. Propustek byl 
v havarijním stavu a jeho celková rekonstrukce jistě přispěla ke zvelebení rekreač-
ního prostoru naší obce v nástupu do Moravského krasu.
2.   Projektové dokumentace na investiční záměry: komunikace, kanalizace a vodo-

vod Zadní Kopanina
Projektové dokumentace byly vypracovány, předány Obci a využity k realizaci 

stavebních záměrů.
3.   Realizace kanalizace, vodovodu a komunikace Zadní Kopanina

Z důvodu zdlouhavého vyřizování stavebních povolení a složitějších geologic-
kých podmínek, než se předpokládalo, došlo k  posunutí plánovaných termínů. 
V roce 2019 bylo započato se stavbou kanalizace a vodovodu v lokalitě Zadní Ko-
panina. Dokončení stavby a navazující stavba zpevněné komunikace bylo přesu-
nuto na rok 2020.
4.   Opravy v objektu MŠ (kompletní elektroinstalace + osvětlení, výmalba, prádel-

na a posilovna)
Proběhla oprava vnitřních prostor objektu MŠ. 
Z prostoru posilovny byla zřízena prádelna pro potřeby mateřské školy, posilov-

na byla přemístěna do upravených prostor vedlejších budov MŠ. Tato rekonstrukce 
byla realizována za cenu cca 157 000,- Kč.

Následně proběhla během letních prázdnin celková rekonstrukce elektrorozvo-
dů vč. obnovy svítidel v celém objektu MŠ, a to za cenu cca 860 000,- Kč. Závěrem 
byly všechny prostory školky vymalovány.

A co se nám nepodařilo?

Nepodařilo se nám dokončit projektovou dokumentaci na komunikaci a  inže-
nýrské sítě k rybníku (z důvodu časových možností projektantky) a zadat projekt 
na  návrh využití půdy objektu mateřské školy. Zde jsme nedokázali najít shodu 
napříč zastupitelstvem v možném využití tohoto prostoru. Tento prostor je složitý 
svým jediným současným přístupem přes provoz školky, což jeho využití velmi li-
mituje a případná jiná řešení velmi prodražuje. 

Dále se nám nepodařilo realizovat estetizaci prostoru kontejnerovišť u objektu 
samoobsluhy a v parčíku U Baršů. Z důvodu nového složení zastupitelstva obce ne-
byla akceptována vyprojektovaná podoba vzešlá z předchozího zastupitelstva. Ře-
šení se tak přesunulo do roku 2020, věřím, že se to už podaří.

Mimo dohodnuté priority 

Mimo dohodnuté priority Obec přistoupila k  rychlé realizaci části veřejného 
osvětlení v místní části Lhotky (rekreační oblast). Zde provedla společnost Eon re-
konstrukci NN sítě, tedy uložení sítě do země (vzduchem vedené kabely byly od-
straněny, vč. podpěrných sloupů), s čímž souviselo i ukončení možnosti využívat 
sloupy společnosti Eon pro potřeby veřejného osvětlení. Z důvodu hospodárnosti 
a výrazné ekonomické výhodnosti se zastupitelé dohodli na realizaci pokládky ka-
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belů pro VO v souběhu s pokládkou kabelů NN stejnou fi rmou, která kabely NN pro 
Eon pokládala. Stavba veřejného osvětlení jako součásti veřejné komunikace byla 
v loňském roce provedena s nejmenším možným počtem stožárů se svítidly (6 ks 
v celém úseku osady) a předána za cenu cca 600 000,- Kč. (V dalších letech by měly 
být osazeny další stožáry se svítidly.)

Plán priorit pro rok 2020 

Zastupitelstvo obce Hostěnice svým usnesením č. 71/2019 ze dne 12. 12. 2019 
schválilo následující plán priorit pro rok 2020.

· Dokončení rozšíření kanalizační sítě „Zadní Kopanina“

· Realizace zpevněné komunikace „Zadní Kopanina“

· Investice do ČOV dle návrhu odborné fi rmy

·  Estetizace prostoru kolem kontejnerovišť u  objektu samoobsluhy 

a v parčíku u Baršů

· Pořízení nádob na plasty do domácností (v případě získání dotace)

· Dokončení veřejného osvětlení na Lhotkách

· Oprava oken v MŠ a opěrné zdi 

· Projektové dokumentace - návrh využití – MŠ půda

Investiční záměry zařazené do rozpočtu obce Hostěnice 2020

Dokončení rozšíření kanalizační sítě „Zadní Kopanina“

Investiční záměr „Hostěnice, Zadní Kopanina – rozšíření kanalizační a vodovodní 
sítě” byl započat v minulém roce. Jedná se o novostavbu kanalizačních a vodovod-
ních řadů v zastavěné části obce, lokalitě Zadní Kopanina. Nové řady budou napo-
jeny na stávající sítě. Nová kanalizace bude napojena na stávající řad v nově zbudo-
vané šachtě v místní komunikaci nad obecním úřadem a nový vodovod bude pro-
pojen na stávající vodovodní řady v horní části této lokality a umožní zaokruhová-
ní rozvodné vodovodní sítě.

Z důvodu náročných geologických podmínek v dotčené lokalitě a změně tech-
nologického postupu prací došlo k prodloužení termínů dokončení stavby a část 
realizace stavby se překlenula do  roku 2020. Předpokládaný termín dokončení 
stavby je duben 2020. 

V současnosti je již dokončen vodovod a část kanalizačního řadu včetně odbo-
ček k přípojkám v části od statku směrem k vodojemu nad obcí (včetně částí prová-
děných skalním vrtáním), aktuálně probíhají zbývající práce spojené s pokládkou 
kanalizačního potrubí v cestě kolem statku.
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Na  tuto stavbu naváže obnova místních komunikací zpevněným povrchem 
v této lokalitě (od RD č.p. 213 a č.p. 195 směrem vzhůru k vodojemu).

Realizace zpevněné komunikace „Zadní Kopanina“

Po dokončení stavby kanalizace a vodovodu Obec přistoupí k realizaci stavby 
„Hostěnice, Zadní Kopanina – obnova místních komunikací“. 

Jedná se o návaznou stavbu, která by měla občanům žijícím v této lokalitě při-
nést komfort bydlení v podobě zpevněné, udržovatelné a odvodněné komunika-
ce.

Stavba řeší území jako obslužné místní komunikace napojené na dosavadní sys-
tém komunikací v obci, přičemž na základě projednání s Policií ČR jsou tyto komu-
nikace navrženy jako obytná zóna s jednopruhovými komunikacemi s jednostran-
nými podélnými parkovacími pásy a částečným jednosměrným provozem.

Povrch komunikace bude proveden z betonové dlažby v historizujícím vzhledu, 
parkovací pásy budou provedeny z drenážní dlažby tak, aby se v místě zachytilo co 
nejvíce srážkové vody. 

Samotná realizace by měla začít na přelomu dubna-května 2020 tak, aby se fi -
nální povrch stihnul do letních prázdnin.

Investice do ČOV 

Investice do  čistírny odpadních vod budou záviset na  návrhu odborné fi rmy 
a současně na objemu fi nancí, které budou k úpravám zapotřebí a z tohoto návr-
hu vzejdou.

Správné provozování a  fungování ČOV leží celému zastupitelstvu obce 

na srdci a snažíme se o dodržování všech legislativních požadavků na provo-

zování kanalizace a ČOV, které se postupně mění a zpřísňují.

Stavba ČOV Hostěnice byla zkolaudována a uvedena do trvalého provozu v roce 
2000. Výstavba ČOV byl velmi dobrý počin bývalého vedení obce s ohledem na ži-
votní prostředí, neboť do té doby se odpadní vody zásadně neřešili a velká část tak 
končila ve vodních tocích.

Provozovatelem ČOV je obec Hostěnice, která má odborného zástupce Ing. Jo-
sefa Jesche, CSc., který splňuje kvalifi kaci odpovídající požadavkům na provozová-
ní kanalizací dle § 6 odst. 2 písm. c) zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech 
a kanalizacích, v platném znění.

V obci Hostěnice je realizována jednotná kanalizace. Od roku 2011 Obec poža-
duje u novostaveb zasakování na pozemcích vlastníků tak, aby bylo co nejvíce deš-
ťových vod využito v místě dopadu a neodváděno na ČOV. Naše čistička je klasic-
kou aerobní čističkou s mechanicko-biologickým stupněm čištění. Odpadní vody 
přitékají na ČOV, při velkých deštích se dešťové vody oddělují na odlehčovacích ko-
morách. Odpadní vody jsou na ČOV nejdříve předčištěny mechanicky od hrubých 
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nečistot (česlicové koše, automatické česličky, pískový fi ltr) a poté jsou čištěny bio-
logickým procesem nitrifi kací (přeměna amoniaku na dusitany a dusičnany) a de-
nitrifi kací (přeměna dusičnanů na plynný dusík) a dočišťovány chemicky (srážení 
fosforu).

Při porovnání koncentrace znečištění odpadních vod na přítoku do ČOV v roce 
2009 a 2018 vidíme, že odpadní vody na přítoku jsou v současnosti v průměru zne-
čištěné 2x tolik. Vypouštěné přečištěné odpadní vody se nám daří čistit přibližně 
ve stejných hodnotách jako v roce 2009, v některých i lépe.

Pravidelně jsou odebírány vzorky odpadních vod a  stanovené limity vypouš-
těného znečištění jsou dodržovány. ČOV je pravidelně kontrolována dozorovými 
orgány, které často konají svoji dozorovou činnost na základě anonymních udá-
ní. Stejně tak Obec plní řádně své ohlašovací povinnosti vyplývající z platné legis-
lativy. 

Obec postupně na ČOV servisuje, případně mění jednotlivé strojní součásti, jako 
jsou čerpadla, dmychadla, míchadla, apod. (přičemž tato strojní zařízení jsou vel-
mi investičně náročná). 

V zájmu lepšího automatizovaného stahování plovoucího kalu v dosazovací ná-
drži, zajištění odstraňování fosforu a  zvýšení účinnosti mechanického předčiště-
ní Obec na  přelomu roku 2017-2018 investovala do  ČOV nemalé prostředky. Ce-
lou tuto úpravu vyprojektovala fi rma VHZ-DIS, následně byla tato úprava povolena 
a realizována za 877 038,- Kč bez DPH. (osazení automatických česlí, vestavba do-
sazovací nádrže s odtahem mamutovými čerpadly, umístění nádoby a dávkování 
koagulantu k odstraňování fosforu). V minulém roce jsme zrealizovali úpravu odta-
hu plovoucích nečistot ze samostatného zdroje vzduchu s možností nastavení ča-
sového spínání. Dále byla provedena výměna aeračních elementů, které jsou v ak-
tivační nádrži. 

Provoz čistírny stojí Obec přibližně 750 000,- Kč/rok. Největší podíl z toho tvoří 
energie,  likvidování kalů a odpadní vody. 

ČOV je provozována 20 let. Je pochopitelné, že vystrojení takového zařízení má 
svoji životnost, a proto, jak bylo uvedeno, probíhaly průběžně během doby fun-
gování, s ohledem na fi nanční možnosti obce, její opravy a úpravy. Stejně tak jsou 
realizovány dílčí korekce směřující k lepší eliminaci pevných splavenin i usnadně-
ní obsluhy, atd.

Současné složení zastupitelstva obce došlo k závěru, že je potřebné nechat vy-
pracovat nezávislou odbornou fi rmou analýzu funkčnosti ČOV s ohledem na zvy-
šující se požadavky na  kvalitu přečištěné vody i  s  ohledem na  teoretický rozvoj 
obce. Proto byla také do rozpočtu obce Hostěnice 2020 zařazena rezerva k využití 
pro úpravy ČOV dle návrhu odborné fi rmy.

Za provozovatele ČOV a kanalizace obce Hostěnice,
Mgr. Eva Karásková, starostka obce
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ROZPOČET OBCE HOSTĚNICE NA ROK 2020

Schválen Zastupitelstvem obce Hostěnice dne 12.12.2019 usnesením č. 72/2019.
PŘÍJMY

paragraf položka název částka
0 xxxx Daňové příjmy  13 539 000,00 Kč 
2310 Pitná voda  920 000,00 Kč 
2321 Odvádění a čištění odpadních vod  920 000,00 Kč 
3314 Činnosti knihovnické  1 000,00 Kč 
3341 Rozhlas a televize  1 000,00 Kč 
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků  1 000,00 Kč 
3399 Ostatní záležitosti, kultury, církví a sděl. prostředků  20 000,00 Kč 
3412 Sportovní zařízení v majetku obce  27 000,00 Kč 
3421 Využití volného času dětí a mládeže  2 000,00 Kč 
3613 Nebytové hospodářství  85 000,00 Kč 
3639 Komunální služby a územní rozvoj  18 000,00 Kč 
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů  100 000,00 Kč 
5512 Požární ochrana - dobrovolná část  28 800,00 Kč 
6171 Činnost místní správy  5 000,00 Kč 
6310 Obecné příjmy a výdaje z fi nančních operací  3 000,00 Kč 

CELKEM PŘÍJMY                                                                                                              15 670 800,00 Kč 

VÝDAJE
1014 Zvláštní veterinární péče  5 000,00 Kč 
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství  2 000,00 Kč 
2212 Silnice  4 905 000,00 Kč 
2223 Bezpečnost silničního provozu  10 000,00 Kč 
2292 Dopravní obslužnost  222 000,00 Kč 
2310 Pitná voda  839 000,00 Kč 
2321 Odvádění a čištění odpadních vod  6 109 000,00 Kč 
3111 Předškolní zařízení  1 183 000,00 Kč 
3113 Základní školy  82 000,00 Kč 
3231 Základní umělecké školy  8 000,00 Kč 
3314 Činnosti knihovnické  26 000,00 Kč 
3319 Ostatní záležitosti kultury  5 000,00 Kč 
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místních kultur  2 000,00 Kč 
3330 Činnosti registrovaných církví  50 000,00 Kč 
3341 Rozhlas a televize  10 000,00 Kč 
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků  100 000,00 Kč 
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3399 Ostatní záležitosti kultury a církví  128 000,00 Kč 
3412 Sportovní zařízení v majetku obce  101 000,00 Kč 
3419 Ostatní tělovýchovná činnost  15 000,00 Kč 
3421 Využití volného času dětí a mládeže  65 000,00 Kč 
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace  166 500,00 Kč 
3613 Nebytové hospodářství  24 000,00 Kč 
3631 Veřejné osvětlení  386 000,00 Kč 
3632 Pohřebnictví  20 000,00 Kč 
3635 Územní plánování  176 000,00 Kč 
3636 Územní rozvoj  70 000,00 Kč 
3639 Komunální služby a územní rozvoj  537 500,00 Kč 
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů  435 000,00 Kč 
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů  80 000,00 Kč 
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů  20 000,00 Kč 
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů  900 000,00 Kč 
3729 Ostatní nakládání s odpady  10 000,00 Kč 
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody  120 000,00 Kč 
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  782 000,00 Kč 
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo  20 000,00 Kč 
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče  170 000,00 Kč 
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence  5 000,00 Kč 
5213 Krizová opatření  15 000,00 Kč 
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek  5 000,00 Kč 
5512 Požární ochrana  257 000,00 Kč 
6112 Zastupitelstva obcí  1 140 000,00 Kč 
6171 Činnosti místní správy  1 812 000,00 Kč 
6310 Obecné příjmy a výdaje z fi nančních operací  60 000,00 Kč 
6320 Pojištění  30 000,00 Kč 
6399 Ostatní fi nanční operace  500 000,00 Kč 
6402 Finanční vypořádání minulých let  13 800,00 Kč 
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené  4 176 400,00 Kč 
CELKEM VÝDAJE                                                                                                              25 798 200,00 Kč 
   
FINANCOVÁNÍ
paragraf položka název  částka 
0 8115 Přebytek hospodaření 2019  7 000 000,00 Kč 
0 8123 Dlouhodobé přijaté úvěry  4 000 000,00 Kč 
0 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů -872 600,00 Kč 



Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice 

konaného dne 12. 12. 2019 

Přijatá usnesení 

Usnesení číslo 63/2019

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 8/2019 pana 
Ing. Václava Čapku a pana Jana Dostála, zapisovatelku zápisu paní Růženu Deb-
nárovou.

Usnesení číslo 64/2019

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání č. 8/2019:
 1.  Technický bod (volba ověřovatelů a  zapisovatele zápisu, schválení programu 

zasedání 
 2.  Kontrola úkolů

4/7/2019 Žádost SDH Hostěnice o prominutí splátky za dopravní automobil 
Ford 

 3. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 10/2019
 4. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 11/2019
 5. Žádost Farnosti Pozořice o fi nanční příspěvek na rok 2020
 6. Žádost SPsH o příspěvek na renovaci hokejových branek
 7. Vodné a stočné 2020
 8. Plán priorit obce Hostěnice na rok 2020
 9. Rozpočet obce Hostěnice na rok 2020
10. Střednědobý výhled obce Hostěnice na 2021-2023
11. Rozpočet MŠ Hostěnice na rok 2020
12. Střednědobý výhled MŠ Hostěnice na 2021-2023
13.  Obecně závazná vyhláška obce Hostěnice č. 1/2019 - o místním poplatku ze psů
14.  Obecně závazná vyhláška obce Hostěnice č. 2/2019 - o  místním poplatku 

za provoz  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování KO

15.  Obecně závazná vyhláška obce Hostěnice č. 3/2019 - o místním poplatku za uží-
vání veřejného prostranství

16.  Obecně závazná vyhláška obce Hostěnice č. 4/2019, kterou se zrušuje obecně  
závazná vyhláška č. 3/2005 o místním poplatku z ubytovací kapacity

17. Inventarizace 
18.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Hostěnice, Zadní Kopanina - Rozšíření kanalizač-

ní a  vodovodní sítě
19. Informace občanům
20. Různé 
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Usnesení číslo 65/2019

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěni-
ce číslo 10/2019. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 1000,-Kč, na stra-
ně výdajů navýšen o částku 1000,- Kč, fi nancování 0,-Kč. Rozpočtové opatření bylo 
schváleno starostkou obce dne 7. 10. 2019 (příloha č. 3 zápisu číslo 8/2019).

Usnesení číslo 66/2019

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostě-
nice číslo 11/2019. Rozpočet byl na  straně příjmů navýšen o  částku 161  600,-Kč, 
na  straně výdajů navýšen o  částku 161  600,- Kč, fi nancování 0,-Kč. Rozpočtové 
opatření bylo schváleno starostkou obce dne 5.11.2019 (příloha č. 4 zápisu číslo 
8/2019).

Usnesení číslo 67/2019

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje fi nanční dar Farnosti Pozořice na rok 2020 
ve výši 50 000,- Kč na opravu soklů a poškozených omítek v interiéru kostela a in-
vestice spojené s I. etapou výmalby v roce 2020.

Usnesení číslo 68/2019

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje příspěvek na renovaci hokejových branek 
pro děti ve výši 4000,- Kč. 

Usnesení číslo 69/2019

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 16/2019 o po-
skytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na úhradu renovace hokejových branek 
pro děti ve výši 4000,- Kč. 

Usnesení číslo 70/2019

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje vodné na rok 2020 ve výši 33,- Kč bez DPH 
a stočné na rok 2020 ve výši 34,- Kč bez DPH za 1m3.

Usnesení číslo 71/2019

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje Plán priorit obce Hostěnice na rok 2020. 

Usnesení číslo 72/2019

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočet obce Hostěnice na  rok 2020, 
na  straně příjmů 15 670  800,- Kč, na  straně výdajů 25  798  200,- Kč a  fi nancování 
10 127 400,- Kč. Na straně výdajů je počítáno s neinvestičním příspěvkem zřízené pří-
spěvkové organizaci MŠ Hostěnice, okres Brno-venkov na provoz v roce 2019 ve výši 
862 000,- Kč. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle 
vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, je v kompetenci účetní obce. 

Usnesení číslo 73/2019

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje střednědobý výhled obce Hostěnice 
na období 2021 – 2023.
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Usnesení číslo 74/2019 

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočet PO Mateřská škola Hostě-
nice na rok 2020. Zastupitelstvo obce Hostěnice nebude požadovat, aby mateřská 
škola Hostěnice, příspěvková organizace, předkládala ke schválení změny schvále-
ného rozpočtu na rok 2020. 

Usnesení číslo 75/2019 

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí Střednědobý výhled PO MŠ Hostě-
nice na období 2021-2023.

Usnesení číslo 76/2019 

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 
o místním poplatku ze psů, s účinností od 1. 1. 2020. 

Usnesení číslo 77/2019 

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 
o  místním poplatku za  provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně přílohy č. 1/2019 k obecně 
závazné vyhlášce, s účinností od 1.1.2020. 

Usnesení číslo 78/2019 

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, s účinností od 1.1.2020. 

Usnesení číslo 79/2019 

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, kte-
rou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o místním poplatku z ubytovací 
kapacity, s účinností od 1.1.2020. 

Usnesení číslo 80/2019 

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje navýšení ceny díla „Hostěnice, Zad-
ní Kopanina - Rozšíření kanalizační a  vodovodní sítě“ z  původně sjednané ceny 
5 284 125,- Kč bez DPH na cenu díla 6 499 044,43 Kč bez DPH.

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice 

konaného dne 27. 2. 2020

Přijatá usnesení

Usnesení číslo 1/2020

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 1/2020 pana 
Mgr. Bedřicha Horného a pana Ing. arch. Jiřího Marka, zapisovatelku zápisu paní 
Růženu Debnárovou.
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Usnesení číslo 2/2020

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání Zastupitel-
stva obce Hostěnice č. 1/2020:
 1.  Technický bod (volba ověřovatelů a  zapisovatele zápisu, schválení programu 

zasedání)
 2. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 12/2019
 3. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 1/2020
 4. Schválení inventarizace majetku obce Hostěnice za rok 2019
 5.  Schválení inventarizace majetku Příspěvkové organizace MŠ Hostěnice za  rok 

2019
 6.  Předávací protokol - Příloha č. 1/2020 ke Zřizovací listině příspěvkové organiza-

ce obce Hostěnice ze dne 1.8.2017
 7. Zpráva fi nančního výboru za rok 2019
 8. Zpráva kontrolního výboru za rok 2019
 9. Plán činnosti kontrolního výboru na období 2020-2022
10. Informace o darovací smlouvě pro ZŠ Mokrá-Horákov 
11. Změna č. 1 Územního plánu Hostěnice
  11.1. Změna osoby létajícího pořizovatele - Ing. arch. R. Boček
  11.2. Vypořádání stanovisek dotčených orgánů a připomínek občanů
  11.3. Pokyn pořizovatele č. 1 pro zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Hostěnice
12. Schválení Dodatku ke Smlouvě o úvěru s ČS, a.s.
13.  Žádost Římskokatolické farnosti Křtiny o  fi nanční příspěvek na  rekonstrukci 

varhan 
14. Informace občanům
15 . Různé

Usnesení číslo 3/2020

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěnice 
číslo 12/2019. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 961 300,-Kč, na straně 
výdajů navýšen o částku 961 300,- Kč, fi nancování 0,-Kč. Rozpočtové opatření bylo 
schváleno starostkou obce dne 9. 12. 2019 (příloha č. 3 zápisu číslo 1/2020).

Usnesení číslo 4/2020

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na  vědomí rozpočtové opatření obce Hos-
těnice číslo 1/2020. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 409 400,-Kč, 
na straně výdajů navýšen o částku 1 155 900,- Kč, fi nancování 746 500,-Kč. Rozpoč-
tové opatření bylo schváleno starostkou obce dne 6.1.2020 (příloha č. 4 zápisu čís-
lo 1/2020).

Usnesení číslo 5/2020

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje „Inventarizační zprávu za rok 2019“ o vý-
sledku celkové inventarizace majetku obce Hostěnice podle stavu ke dni 31.12.2019. 
Komise nezjistily manka ani škody. 
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Usnesení číslo 6/2020

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje „Inventarizační zprávu za rok 2019“ o vý-
sledku inventarizace majetku PO  Mateřská škola Hostěnice podle stavu ke  dni 
31.12.2019. Komise nezjistily manka ani škody.

Usnesení číslo 7/2020

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje „Předávací protokol - Příloha č. 1/2020 
ke Zřizovací listině příspěvkové organizace obce Hostěnice ze dne 1.8.2017“, kte-
rým se předává do majetku PO MŠ Hostěnice kopírka PRN OKI MC363dn za cenu 
7 897,- Kč. 

Usnesení číslo 8/2020

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na  vědomí zápisy fi nančního výboru za  rok 
2019.

Usnesení číslo 9/2020

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí zápisy kontrolního výboru za rok 
2019.

Usnesení číslo 10/2020

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí plán činnosti kontrolního výboru 
na období 2020-2022. 

Usnesení číslo 11/2020

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje v souladu s ust. § 6 odst. 6. písm. b) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zně-
ní pozdějších předpisů, uzavření příkazní smlouvy s  fyzickou osobou oprávněnou 
k výkonu územně plánovací činnosti dle § 24 odst. 1 stavebního zákona Ing. Rad-
kem Bočkem (IČ: 88184684), který zajistí Obecnímu úřadu Hostěnice splnění kva-
lifi kačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti při pořizování změny 
č. 1 územního plánu Hostěnice a ukládá místostarostce obce, coby určené zastupi-
telce pro pořízení této změny územního plánu, zajistit prostřednictvím pořizovate-
le co nejrychlejší dokončení procesu pořízení této změny.

Usnesení číslo 12/2020

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí vypořádání stanovisek dotčených 
orgánů a připomínek občanů a tzv. oprávněných investorů uplatněných k návrhu 
změny č. 1 územního plánu Hostěnice během společného projednávání.

Usnesení číslo 13/2020

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí obsah Pokynu pořizovatele č. 1 pro 
zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu Hostěnice pro veřejné řízení.

Usnesení číslo 14/2020

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje dodatek č. 1 ke  smlouvě o  úvěru 
č. 0495086159 s Českou spořitelnou a.s. Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00. 
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Usnesení číslo 15/2020

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje fi nanční dar ve výši 50 000,- Kč (slovy pa-
desát tisíc korun českých) na projekt „Volná rekonstrukce křtinských varhan“ v kos-
tele Jména Panny Marie ve Křtinách. 

Místní poplatky a příspěvky za rok 2020 

Místní poplatky vybíráme od  1.2.2020, splatnost místních   poplatků je 

do 31. 5. 2020

Místní poplatek ze psů – upravuje OZV č. 1/2019

Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 30 
dnů. Jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech je rovněž povinen ohlásit do 15 
dnů.

Sazba poplatku činí ročně:
1. Za jednoho  psa    200 Kč

2. Za druhého psa a každého dalšího psa téhož držitele  200 Kč

3. Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč 

4. Za druhého psa téhož  držitele, kterým je osoba starší 65 let 200 Kč 

Při bezhotovostní platbě na účet č. 1347844389/0800 uveďte VS 1341 + č.p. va-
šeho RD (např. pro RD č. 1 - VS 1341001), u majitelů psů s TP na nemovitosti s č.e. VS 

13419 + č.e. vašeho RO (např. pro RO č.e. 1 - VS 13419001).

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-

dění a odstraňování komunálních odpadů – upravuje OZV č. 2/2019

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.

Při bezhotovostní platbě na účet č. 1347844389/0800 uveďte VS 1340 + č.p. Va-

šeho RD (např. pro RD č. 1 - VS 1340001)
Majitelé rekreačních objektů – VS 13409 + č.e. (např. u č.e. 1 – VS 13409001)

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 
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průkazka. V případě, že vám již platnost  průkazky vypršela, požádejte o vystave-
ní nové.

Děkujeme za dodržení termínu splatnosti místních poplatků. 

Růžena Debnárová
Správce poplatků OÚ Hostěnice

Z důvodu aktuální situace v souvislosti s epidemií koronaviru a omezením provozu 
Obecního úřadu pro veřejnost, žádáme všechny poplatníky o přednostní úhradu po-
platků bezhotovostně, případně platbu odložte. Děkujeme.

Obec Hostěnice vydala s účinností od 1. 1. 2020

nové obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních od-
padů
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o  místním poplatku za  užívání veřejného 
prostranství 
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019,kterou se zrušuje OZV č. 3/2005 o místním 
poplatku z ubytovací kapacity 
Obecně závazné vyhlášky (včetně obecně závazných vyhlášek, které již byly 
zrušeny) jsou uveřejněny na www.hostenice.cz, v sekci „Dokumenty obce“.Také 
jsou k nahlédnutí v úřední dny a hodiny (pondělí a středa 8.30-12.00 a 14.00-
17.00 hodin) v kanceláři obecního úřadu Hostěnice. 

Růžena Debnárová
za obecní úřad

Statistika – evidence obyvatel obce Hostěnice za rok 2019

(od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019)

Celkem počet obyvatel - občanů ČR k 31. 12. 2019 je 781.
Cizinců s trvalým pobytem je hlášeno 7, cizinci s přechodným pobytem jsou hlá-

šeni 2. 
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Přihlášeno:  22 
Odhlášeno z obce:  26 
Stěhování v obci:  3 
Úmrtí:  7 
Narození:  11

Celkem obyvatel:  781
Dospělí muži:  301
Dospělé ženy:  289
Děti:  191

Růžena Debnárová 
odborná referentka OÚ Hostěnice 

Zpráva o operativně-bezpečnostní situaci v obci Hostěnice

za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019   (redakčně kráceno)

V katastrálním území obce Hostěnice byl spáchán 1 trestný čin, u kterého nebyl 
zjištěn pachatel. Jednalo se o krádež stromků v období od 26. 9. 2019 do 28. 9. 2019. 

Dále bylo spácháno 15 přestupků, z  toho u 12 přestupků byl zjištěn pachatel, 
jednalo se zejména o přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozem-
ních komunikacích, přestupky proti občanskému soužití, o přestupky proti veřejné-
mu pořádku a proti majetku. 

Policie ČR vyzývá občany k obezřetnosti a neponechávání cenných věcí ve vo-
zidlech, také je třeba co nejlépe zabezpečit objekty, zejména rodinné domy proti 
možnosti vloupání. 

Případné poznatky a informace lze sdělit na Obvodní oddělení Šlapanice, tel. č.: 
544 228 002 nebo 974 626 745 nebo také prostřednictvím emailové adresy bo.oop.
slapanice.sekret@pcr.cz.

Policie děkuje všem občanům za případnou spolupráci. 

Obecní ples

V pátek 17. ledna se konal obecní ples v Hostěnicích. 
Přítomné vítali a posadili ke stolům členové kulturní komise Katka Halouzková 

a Radek Patočka. Většina hostů neodmítla uvítací přípitek v podobě sklenky sek-
tu. Zástupkyně Boubelek Jana Tvrdá a Mirka Šotnarová pomohly s prodejem líst-
ků na ples i do tomboly.
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Hudební skupina Panorama Band Brno byla příjemně stylově oblečená, zpěvač-
ka Kristýna zaujala nejen zpěvem, ale i vkusným výstřihem, který vytáhl na parket 
i jinak netančící pánskou část. Jejich produkce nás rozhodně nezklamala, tančilo se 
od prvních tónů až do závěrečné skladby a na většině zúčastněných byla vidět ra-
dost a pohoda.

Doprovodný program velmi příjemně vyplnily žákyně základní umělecké školy 
a taneční skupina Street dance. Děkujeme všem za věnované ceny do plesové tom-
boly, které přispěly ke spokojenosti všech zúčastněných. Dovolila bych si touto ces-
tou poděkovat paní Stupárkové, Jitce Vaňáčkové za výzdobu a všem ostatním, kteří 
pomohli se zajištěním této akce. 

Hana Polanská,  
místostarostka obce

Tříkrálová sbírka

V obci Hostěnice se sbírka uskutečnila v neděli 5. ledna 2020. Bylo zapeče-

těno 6 pokladniček, celkový výnos činil 25 976,- Kč.

Vámi věnované příspěvky budou využity ke zkvalitnění a rozšíření nabídky slu-
žeb 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 2020 přispěli 

a také vedoucím skupin a dětem!

Hodina Země

Obec Hostěnice se připojí k celosvětové kampani Hodina Země zhasnutím 

veřejného osvětlení. 

Lidé jsou součástí planety. A tak, jako v dnešní velmi nelehké situaci mys-

líme na zdraví své rodiny, přátel a všech spoluobčanů, měli bychom myslet 

i na zdraví planety. 
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P IDEJTE SE K MILIÓN M

DEJTE SV J HLAS
PRO KLIMA
hodinazeme.cz

© Day's Edge Productions / WWF-US

P ipojte se k Hodin  Zem . Zhasn te v sobotu 
28. b ezna ve 20.30 a ukažte, že chcete zdravou 
p írodu, na kterou se všichni m žeme spolehnout. 
Naléhav  pot ebujeme stabilní klima. Spojme se 
a zastavme hrozivý úbytek p írodní rozmanitosti.
Chra me p írodu. Je našim nejv tším spojencem
v boji proti globálnímu oteplování a je nezbytná 
pro naše p ežití a dobrý život všech.

28.. .. B EZNA 20.30 HODINAZEME.CZ
HODINA ZEM
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Informace o odpadech 

• Na sběrném místě v parčíku U Baršového byl nově umístěn velký kontej-
ner na barevné sklo. 

• Na dalších třech místech byly instalovány zásobníky na igelitové sáčky ur-
čené k ukládání psích exkrementů (Pod silnicí, Záhumenková cesta a Pas-
tviska). 

• Kontejnery na bioodpad byly zpřístupněny, nejbližší svoz bude 28. 3. 
2020, následně pak každý týden.

• Do kontejnerů na plast ukládejte sešlapané obaly, ušetří se místo v kon-
tejnerech a zamezí se povalování pytlů s plasty na sběrných místech. 

• Papírové kartony a krabice je třeba pošlapat nebo rozřezat tak, aby se ve-
šlo do kontejneru co nejvíce tohoto odpadu a nepovaloval se u kontej-
nerů. 

Třídění a recyklace odpadů v obci Hostěnice v roce 2019

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek 
komunálních odpadů včetně obalových, přispěla naše obec ve spolupráci se spo-
lečností EKO-KOM, a.s. ke zlepšení životního prostředí a snížení tzv. „uhlíkové sto-
py“. Od společnosti EKOKOM a.s. jsme za třídění odpadů získali v roce 2019 částku 
106 863,- Kč.

Finanční prostředky získané za  třídění odpadů jsou vždy zohledněny v celko-
vých nákladech, podle kterých se stanovuje místní poplatek za svoz a likvidaci od-
padů. 

Děkujeme, že třídíte odpady, tím šetříte peníze nás všech a zejména život-

ní prostředí!!!!! 

Růžena Debnárová
za Obecní úřad 

Srdečné blahopřání k  významnému životnímu jubileu:

Jubilanti rok 2020 

duben: Ludmila Řičánková 70 let

květen: Václav Dostál 80 let
  Zdeněk Zeiner 75 let

SSSppppppppoolllleeččččeennsskkkkáááá rruubbbbrriiiikkkkaaSSSppppppppoolllleeččččeennsskkkkáááá rruubbbbrriiiikkkkaa



Narozené děti 2019

listopad: Daniel Živna
prosinec: Max Beinhauer

Narozené děti 2020

leden: Kateřina Šedá

únor: Barbora Hájková 
 Vojtěch Nantl

Úmrtí 2020

únor: Miroslav Koutný 

V případě narození dítěte zašlete, nebo přineste v co nejkratším termínu do kan-
celáře obecního úřadu Hostěnice rodný list dítěte. Děkujeme. 

Růžena Debnárová
za ohlašovnu evidence obyvatel OÚ Hostěnice 

Mateřská škola Hostěnice

Mateřská škola Hostěnice zve všechny děti, rodiče a veřejnost na

Den otevřených dveří,
který se koná ve čtvrtek 30. dubna od 8 - 10 hodin ve třídách, 

od 10 - 11.45 hodin na zahrádce a od 15 – 16.45 hodin ve třídě Včeliček.

Zápis do mateřské školy na školní rok 2020/2021

proběhne ve středu 6. května 
od 8 - 12 a od 13 - 15 hodin.
Zákonní zástupci s sebou přinesou:
· vyplněnou žádost o přijetí s potvrzením od lékaře
· rodný list dítěte
· svůj občanský průkaz
Tiskopis žádosti je ke stažení na webu MŠ mshostenice.webnode.cz, nebo si jej 

můžete vyzvednout na Dni otevřených dveří.
Bližší informace Vám rádi podáme na tel. 702 066 012 a 702 161 076.
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Karneval v MŠ

Jako každým rokem proběhl pro děti karneval. Letošní byl naplánován na čtvr-
tek 27. února. Děti si na tento den naplánovaly a přichystaly masky a ráno přišly 
ustrojené za to, co je jim blízké a co mají nejraději. Mohli jsme tak přivítat nejen 
princezny, víly, včelku Máju, Batmana, piráta, indiána, tanečnici, kostlivce, motor-
káře, závodníka, ale také různá zvířátka – lvíčky, kočičku, tygra, dinosauří princez-
nu, dinosaura a Bílou Běsku. Některé masky byly pečlivě promyšlené do nejmen-

ších detailů a doma vyrobené rodiči, jiné byly koupené. Pokaždé se najde i maska, 
která překvapí svojí originalitou – tou byla letos maska ovladače se světýlkem a ba-
terkami na zadečku, vyrobená na přání jednoho chlapečka. 

Děti tento den po  příchodu do  školky nezajímaly hračky, ale kostýmy ostat-
ních dětí. Navzájem se prohlížely a porovnávaly, povídaly si a rozehrávaly hry pod-
le toho, jak byly ustrojené. Společný karnevalový program probíhal v tělocvičně. 
Děti měly možnost vyzkoušet svoje pohybové dovednosti při skákání s nafukova-
cím balonkem mezi koleny, při podlézání napnutého švihadla a namotávání zvířát-
ka provázkem na roličku od toaletního papíru. Společně si zatančily, zazpívaly s ky-
tarou a „zarejdily si“ v hadovi. Na závěr byla i drobná hostina a na památku každý 
obdržel diplom.

Karneval se vydařil, ještě druhý den si o něm děti živě povídaly. 

Projekt technické školky

Naše školka se tento školní rok zapojila do projektu, který pořádá MAP Šlapani-
ce pod názvem Technické školky. Cílem je seznámit pedagogy, rodiče a děti s prací 
s lehkým a tvárným dřevem – balzou, osvojit si používání lupínkové pilky a jiného 



nářadí, vhodného pro tuto činnost, na dřevěných modelech vysvětlit princip kon-
strukce letadel, lodí, mostů a jiných technických věcí. 

Z  projektu jsme obdrželi veškerý materiál a  nářadí a  v  MŠ se uskutečnily dva 
workshopy – v prvním si děti vyrobily plachetnici (za podpory instruktora a paní 
učitelek), druhého workshopu se účastnili rodiče s přihlášenými dětmi a vyrobili si 
házecí letadlo z balzy. 

A  jaké byly zážitky? Děti se těšily z možnosti pracovat s opravdovým nářadím 
– řezat lupínkovou pilkou, provrtat dírku vrtačkou, začistit balzu smirkovým pa-
pírem… Procvičily si obkreslování šablony a vystřihování z tvrdého papíru a prá-
ci podle instrukcí. My, učitelky, jsme měly možnost pozorovat děti při samostatné 
práci vedené instruktorem. Někomu se dařilo a pracoval samostatně, jiný potřebo-
val poradit a pomoci a byly i takové děti, které se neobešly bez rad a vybízení k čin-
nosti a povzbuzování. Ale všechny nakonec svůj výrobek dokončily a měly z něj za-
slouženou radost. 

V mateřské škole se budeme snažit získané dovednosti u dětí podporovat a roz-
víjet i nadále. Dnešní děti nejsou tolik zručné, jako bývaly děti dříve a nejsou takto 
zvyklé pracovat, ale stojí za to v nich zájem o tuto činnost a dovednosti probudit.

Hana Gloserová

Místo, kde žiji

Od ledna 2020 se naše školka zapojila do projektu MAP Šlapanice s názvem Mís-
to, kde žiji.

V průběhu druhého pololetí se děti každý měsíc podrobněji seznámí s obcí.
V lednu děti poznaly obecní vlajku a znak a vyslechly pověst o vzniku názvu Ho-

stěnice. Na procházkách vyhledávaly nápis Hostěnice i umístění vlajky.

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2020  25



26 HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2020

V  únoru se seznámily s  významnými budovami a  památkami obce. Vytvořily 
mapu, pojmenovaly a nakreslily památky, na mapách u hřiště a u rybníka si pro-
hlédly turistické značky. V druhé polovině týdne jsme se zaměřili na služby v obci – 
přiřazovali jsme piktogramy k fotografi ím, zahráli jsme si hru na obchod, děti si po-
slechly Pošťáckou pohádku od Karla Čapka, povídali jsme si o práci paní pošťačky.

V budoucnu nás čeká povídání s p. Dostálem o historii obce. Děti porovnají sta-
ré a  nové fotografi e známých míst, najdou rozdíly, připomeneme si masopustní 
průvod a karneval ve školce, který se konal ve čtvrtek 27. 2., a další tradice, které se 
v obci udržují.

Pak připravíme téma Pověsti o obci a okolí. Děti se pokusí namalo vat a vymyslet 
vlastní pověst, která je napadne k některému místu v Hostěnicích. 

V květnu nás čeká téma Domov – děti porovnají město a vesnici, zdramatizují 
pohádky Boudo, budko a Tři prasátka, postaví si vlastní domečky z různých staveb-
nic, naučí se svoji adresu a namalují dům, ve kterém bydlí. 

Vrcholem celého půlročního snažení bude červnová výstava našich výtvorů (ob-
rázků, mapy, nápisů Hostěnice, koláže obecního znaku, ad.), fotografi í z procházek 
a  tvoření a  dopolední program pro spolupracující školku z  Vranova. Na  oplátku 
zase my navštívíme jejich obec a prohlédneme si výstupy z projektu.

Během týdenních témat se děti i paní učitelky dozví nové informace o obci a je-
jím okolí a budeme se těšit na nové zážitky při plnění úkolů projektu i návštěvě 
ve Vranově. 

Lenka Sedláková

Tento článek byl psán před vyhlášením nouzového stavu na  území ČR. 

V souvislosti s epidemií koronaviru je od 16. 3. 2020 mateřská školka uzavře-

na, a to do odvolání.

Prosím sledujte webové stránky mateřské školy, případně obce.

Děkujeme za pochopení.

Základní škola Mokrá-Horákov

Výuka v době nouzového stavu
Vážení rodiče,
chci vás seznámit se způsobem komunikace mezi vyučujícími a zákonnými zá-

stupci a žáky samotnými.
Od pondělí 16. 3. 2020 bude komunikace nadále probíhat prostřednictvím elek-

tronických ŽK, kdy informace od učitelů obdrží jak žáci, tak i jejich zákonní zástup-
ci, z důvodu zpětné kontroly zadaného učiva.

Na 1. stupni je vše nastaveno na individuální domluvě s třídní učitelkou, zadává-
ní jednotlivých úkolů bude probíhat v blocích s četností zadávání 2-3 dnů.

Na druhém stupni je rozdíl mezi předměty, které jsou vyučovány do časové do-
tace tři hodiny týdně a předměty s vyšší časovou dotací (matematika a český ja-



zyk). Pro první skupinu předmětů platí, že budou žákům zadávány úkoly v týden-
ním cyklu a žáci si sami dle časových možností mohou rozhodnout, kdy daný úkol 
zpracují. Druhá skupina předmětů bude zadávána denně.

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

Zápis žáků k povinné školní docházce pro školní rok 2020/21

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými 
opatřeními vlády k  ochraně obyvatelstva v  souvislosti s  koronavirem 
a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce 
pro školní rok 2020/2021. 

Zápisy budou probíhat v dubnu 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Zápis je povinný pro děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2020. 
Zapsány musí být i děti, které byly u zápisu v loňském roce a mají rozhod-

nutí o odkladu školní docházky. 
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného 

školního roku,  může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním 
roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. 
Pro dítě narozené od září do konce prosince je třeba předložit doporučující vyjádření 
školského poradenského zařízení (Pedagogicko psychologické poradny Brno nebo 
Brno-venkov), pro dítě narozené od ledna do konce června doporučující stanovisko 
školského poradenského zařízení a odborného lékaře [§36, odst. 3 zákona 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků).

Možné způsoby podání žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je 
možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo 
ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je možné od středy 

1. 4. 2020 doručit následujícími způsoby:
1.  do datové schránky školy (u934×rg) do 28. 4. 2020
2.  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý 

email!) do 28. 4. 2020
3.  poštou s podacím razítkem do 24. 4. 2020
4.  osobní podání po  mailové domluvě (zastupce@zs.mokra.cz) nebo telefo-

nické domluvě v době 8. 30 – 11. 30 hodin (+420515537185) do 28. 4. 2020 
Pokud bude podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-

mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej 
do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způ-
sobů.

Při podání žádosti (ke stažení: http://www.zsmokra.cz/formulare.php) o přijetí 
k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti 
stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou: 
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• jméno a příjmení žadatele (dítěte),
• datum narození,
•  místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 

odst. 3 správního řádu),
•  označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní ško-

la),
•  podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zá-

stupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).
S  ohledem na  zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou 

k tomu požadujeme:
• jméno a příjmení tohoto zástupce,
•  místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručo-

vání.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, 

aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
Naše škola vyžaduje doložení rodných listů dítěte - stačí jejich doložení 

prostou kopií dálkovým způsobem nebo přiložením k  žádosti při osobním 

předání. 
Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí budeme ověřovat na obecním 

úřadě, který vede evidenci obyvatel.
O  přijetí rozhodne ředitel školy ve  správním řízení. Rozhodnutí o  přijetí bude 

oznámeno 
-  zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na dveřích hlavního vcho-

du do budovy školy 

- a na webových stránkách školy: http://zsmokra.cz 
Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpoklá-

daný termín zveřejnění je stanoven na den 30. 4. 2020.

V seznamu budou uvedena pouze registrační čísla podaných žádostí, kte-

rá vám budou sdělena po obdržení žádosti. 

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale 
požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno písem-
ně.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením 
školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní ří-
zení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského 
poradenského zařízení.

Sdělení uvedená v Informaci k organizaci zápisů k povinné školní docház-

ce ze dne 16. 12. 2016, čj. MSMT-27988/2016 lze využít přiměřeně vzhledem 

ke krizovým opatřením vlády ČR a vyhlášení nouzového stavu vládou ČR. 
Podrobné informace jsou zveřejněny na webu školy: http://zsmokra.cz 

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



Střípky ze ZŠ Mokrá-Horákov (redakčně kráceno)

Návštěva Anthroposu

Ve čtvrtém ročníku se žáci seznamují s historií naší země, proto jsme se vypra-
vili do Anthroposu, který je umístěný v příjemném pisáreckém parku. Založen byl 
v  roce 1928 profesorem Karlem Absolonem. Celou jednu hodinu patřil pan prů-
vodce a stálá expozice o původu a vývoji člověka a vzniku kultury jen nám. Anthro-
pos znamená řecky člověk.

Po  návštěvě Anthroposu jsme se rozhodli udělat si ještě přírodovědnou pro-
cházku podél Svratky, kde jsme „potkali“ informační panely naučné lesnické stezky. 
Prošli jsme kolem Jungleparku a z odpočinkového altánu jsme se pokochali výhle-
dem na areál výstaviště. Bylo to příjemné přeladění do současné reality.

Mgr. Zuzana Vojtěchová, Mgr. Bohuslava Kopecká

Básnická soutěž

Po loňském školním roce, kdy jsme se setkali s osmičkovými výročími, jsme v le-
tošním podzimním kole naší básnické soutěže nemohli ignorovat další významnou 
historickou údálost, Sametovou revoluci, a 30 let, které díky ní máme v naší zemi 
svobodu a demokracii. Zadání bylo ale širší. Téma Podoby svobody se totiž neod-
volávalo jen na naše moderní dějiny a pád komunismu, ale každý pod ním mohl 
vidět svoje vlastní pojetí svobody, cestování, ponoření se do hlubin fantazie díky 
knižkám či počítačovým hrám, běh v přírodě nebo třeba ticho při rybaření na bře-
hu řeky. Většina našich autorů se držela aktuálního výročí, kterého byla plná mé-
dia. Do soutěže bylo přihlášeno 18 prací, především veršovaných textů, ale našlo se 
i několik výkladových a jedna úvahová práce. Nejhojnější účast měla třída 4. A, kte-
ré patří náš obdiv. Žáci z této třídy obsadili hned 5 míst ve vítězné šestici. Dle poro-
ty nejlepší báseň napsali Jakub G. a Antonie K. Na třetím místě skončila zástupky-
ně devátého ročníku Katka K. Čtvrté až šesté místo tedy opět patří čtvrťákům v po-
řadí Klára P., Lukáš N. a Radovan M. Vítězné práce si můžete přečíst v lednovém čís-
le našeho Školního půlročníku.

Mgr. Jarmila Hořavová

Pololetní vysvědčení trochu jinak

Ve čtvrtek 30. 1. 2020 proběhl 1. vyučovací hodinu v prostorách chodby školy 
pololetní happening Všichni spolu plujeme k pólu. Akci pro žáky 1. stupně zorgani-
zovaly jejich třídní učitelky. Děti plnily zábavné úkoly na deseti stanovištích (např. 
krmily šavlozubou veverku, odpalovaly „sněhovou“ kouli na cíl, foukaly ji a přená-
šely na lžíci, lovily ryby, na rychlost oblékaly zimní oblečení, chodily po krách, sta-
věly komín Titanicu, tučňáčím krokem pochodovaly k pólu…).

Všichni jsme si tuto zábavnou hodinku užili a příjemně si tak zpestřili předávání 
výpisů pololetního vysvědčení.

Učitelky prvního stupně
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Karlovarský skřivánek

Letos se naše škola již potřetí zúčastnila této soutěže a opět jsme zaznamenali 
velký úspěch. Pět vybraných žákyní trénovalo dvě písničky a čas věnovaný přípra-
vě se určitě vyplatil. Velkým překvapením bylo umístění Terezy M. z 5. B, která byla 
nejmladší v kategorii a soutěžila až s patnáctiletými žáky. Přesto obhájila své 1. mís-
to z minulého roku a zaslouženě se opět podívá do Karlových Varů. Postup do ce-
lostátního kola si také vybojovala Šárka M. z 8. B. Umístění na nejvyšší příčce těs-
ně uteklo Kateřině P. z 9. A a Amy U. ze 4. A. Obě se ve svých kategoriích umístily 
na 2. místě. Poslední soutěžící byla Anna J. ze 4. B, která si letos Skřivánka zkusila 
poprvé a získala krásné čestné uznání. Naše dvě vítězky srovnají na jaře svůj pěvec-
ký talent s těmi nejlepšími z České republiky. Všem zpěvačkám gratulujeme a bu-
deme se těšit na další ročník.

Mgr. Nikola Kartusová

Národní testování 9. tříd 2019/2020

Základní škola Mokrá-Horákov se opakovaně zapojuje do testování společnos-
ti SCIO, a to jak v různých ročnících, tak s různým zaměřením. V tomto školním roce 
byli zatím testováni pouze žáci devátých ročníků, kteří si tak mohli nejen ověřit 
svoje schopnosti, ale také si vyzkoušet svoji odolnost vůči stresu před přijímací-
mi zkouškami. Tradičně jsme dosáhli velmi dobrých výsledků. V oblasti českého ja-
zyka jsou výsledky našich žáků lepší než u 80 % zúčastněných škol, v matematice 
pak patříme mezi 10 % nejlepších škol, které se podrobily testování. V obou před-
mětech bylo díky srovnání s výsledky testů obecně studijních předpokladů zjiště-
no, že studijní potenciál našich žáků je využíván optimálně a jejich výsledky odpo-
vídají úrovni jejich studijních předpokladů. Dvě z našich žákyň se dokonce umístily 
na prvním a druhém místě nejlepších výsledků v Jihomoravském kraji.

Deváťáci si také vyzkoušeli adaptivní test z anglického jazyka, kde někteří do-
sáhli úrovně B1 a B2 a dokonce se objevili i  jedinci s  jazykovými kompetencemi 
na úrovni C1.

Věříme, že jak svoje znalosti, tak i schopnosti a dovednosti zúročí žáci devátého 
ročníku při přijímacích zkouškách a nastoupí ke studiu na své vysněné škole. Přej-
me jim tedy kapku nezbytného štěstí.

Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph. D.

Školní ples

V sobotu 7. 3. 2020 se konal 28. školní ples. Úvodního předtančení se ujali žáci 
obou devátých tříd. Letos si sami zvolili píseň, na kterou chtěli tanec nacvičit. Tří-
da 9. A se shodla na písni Tightrope (The Greatest Showman) a 9. B na Life Eternal 
(Ghost), závěrečné předávání květin proběhlo na píseň More than words (Extreme). 
Obě třídy se svého nelehkého úkolu zhostily, jak nejlépe dovedly, a stálo to za to. 
K poslechu a tanci hrála opět výborná kapela HAMRLA BOYS. Přestávky byly vypl-
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něny krásnými vystoupeními. Mezi účinkujícími jsme mohli vidět Nikol Patočkovou 
ze 6. B s tanečním partnerem Samuelem Ondřejem Pavelkou, zpěvačku Terezu  Ma-
lovanou z 5. B, bývalé žákyně naší školy, a to zpěvačku Adélu Meluzínovou a taneč-
nici Pavlínu Hlučkovou. Programem nás provázeli loňští deváťáci Nikol Rösslero-
vá a Matyáš Veselý. Výzdobu zařídila paní učitelka Kopecká. Velké poděkování pat-
ří sponzorům, kteří věnovali své krásné dary do tomboly, a v neposlední řadě všem 
(nejen) učitelům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci plesu. Letoš-
ní ročník se opět velmi vydařil a už se těšíme na 29. školní ples 20. 3. 2021!

Mgr. Nikola Kartusová 
a Mgr. František Markus

POZOR ZMĚNA PRAVIDEL TRADIČNÍ SOUTĚŽE VE SBĚRU STARÉHO PAPÍRU

Vzhledem k  dlouhotrvajícímu poklesu výkupní ceny starého papíru (zapří-
činěný naprosto katastrofálním nezájmem zpracovatelů papíru o  tuto surovi-
nu) přestaly společnosti, se kterými soutěžně školy sbírají, vykupovat karton 
a  lepenku. Za  jejich odvoz by škola naopak musela zaplatit cca 1 Kč za kilo. Pro-
to musíme přistoupit ke  změně pravidel naší tradiční soutěže ve  sběru, jejíž jar-
ní kolo nás v  dubnu (20. – 24. 4.) čeká. Budeme odebírat a  vážit pouze perfekt-
ně vytříděný papír a to noviny, časopisy, letáky, papíry, knihy v měkké vazbě. Kni-
hy do sběru můžete dodat v bednách zvlášť (budou vám zváženy) a my je dotří-
díme a vytrháme ve škole. Je možné dodat skartovaný papír v igelitových pytlích.
Nevzdáváme to, sbíráme, třídíme a soutěžíme dál. Prvních pět tříd si rozdělí 10 % 
zisku a nejlepší sběrači budou odměněni.

Za všechny organizátory a Žákovský parlament 
Mgr. Jana Kubáňová
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Pokyny ke sběrové soutěži
noviny

časopisy a letáky

knihy v měkké vazbě či
vytrhané z  tvrdé vazby

!karton, lepenku nevykupujeme!

tel: 603 202 307 www.recyklatori.cz
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Silvestrovský běh 

Zkusili jste se někdy zamyslet, kolik metrů vlastně běží člověk, který se rozhodl 
vyběhnout Brázďák? Já tu každý rok píšu o tom, jak tyto lidi obdivuji, jak jim to šlo, 
jaké bylo počasí. Ale tentokrát jsem se rozhodla na tuto akci kouknout „matematic-
kýma” očima. Takže vězte, že člověk zdolávající kopec uběhne 80 metrů. Usain Bolt 
běhal 100 metrů za méně než 10 vteřin, našemu průměrnému člověku to trvá ko-
lem 30 vteřin. No jo, jenže Usain to měl jednodušší ve skutečnosti, že běží po ro-
vince, my zdoláváme převýšení 20 metrů. Pro nematematiky tohle lze připodobnit 
k sedmipatrovému domu. Aby ten matematický popis byl kompletní, běžec běží 
rychlostí asi 2,65 m/s (asi 9,6 km/h). Je to rychle nebo pomalu? Zdá se vám to po-
malé. Tak si to přijďte taky vyzkoušet. Zase na Silvestra můžete překonat rekord tra-
ti. A já si můžu zkompletovat svoji sadu čísel, protože na jedno jsem zapomněla. Na 
tepovou frekvenci a její změnu po výběhu. My, organizátoři, děkujeme všem, kte-
ří sebrali odvahu a šli si kopec vyběhnout. Ceny, které si odnesli, si plně zasloužili.  

za Hosten Kateřina Halouzková

Hostěnické Boubelky

21. 2. jsme pochovávaly basu naposledy v obvyklém složení. Text nám zveršoval 
jako vždy pan Václav Dostál a četla ho pak jeho žena, Mařenka Dostálová. Oběma 
patří velký dík za dlouholetou přípravu tohoto úžasného zvyku. V příštích letech, 
pokud se bude chtít tento zvyk zachovat, bude nutné zapojení mladších ročníků. 
Věřme, že se to podaří. V některých regionech tento zvyk obnovují a u nás je již za-
veden, tak by to bylo moc smutné, kdyby skončil. O to více jsme si celé představe-
ní užívaly. A legraci si užily i my, nejen diváci. Celá akce je ke zhlédnutí na youtube.
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Den na to byl maškarní ples. I tady jsme se účastnily v hojném počtu. Tentokrát 
zvítězila maska „kočky a kocouři“, v počtu 15 jsme zaplnily parket a kočičí řádění 
se líbilo i porotě, a tak krásný a dobrý dort i víno bylo naše. Náležitě jsme si to uži-
ly hned na místě a bavily se do ranních hodin. Je úžasné, jak se děvčata dovedou 
bavit a udělat si ze sebe legraci, což by jim mnohé mladší ročníky mohly závidět.

Za Hostěnické Boubelky Mirka Šotnarová

Hasiči

Vážení spoluobčané.
Vím, že již píšeme rok 2020, ale rád bych se vrátil zpět do posledních prosinco-

vých dní roku 2019. Většina z vás se jistě účastnila 23. 12. 2019 Zpívání u vánoční-
ho stromu na návsi a zajisté jste si všimli i živého Betlému pod krásně nazdobeným 
vánočním stromem. Za pomoc na přípravě této akce bych rád poděkoval členům 
SDH Hostěnice, kteří pak na samotné akci podávali občerstvení ve formě svařené-
ho vína, čaje, párku v rohlíku, atd. Novinkou byla vánoční zelňačka, která se také 
podávala 1.1.2020 na již sedmé Novoroční vycházce do Pekárny, které se zúčastnilo 
cca 80 osob. Tuto akci pořádají Petr Holub a Petr Pavlíček a za to jim patří velké po-
děkování. 4. ledna 2020 pořádal náš sbor Výroční valnou hromadu (dále jen VVH) 
za účasti paní starostky a zástupců naší obce, hostů z okresu, bratrů z okolních sbo-
rů, členů SPsH a našich sponzorů. Bylo připraveno malé pohoštění pro všechny pří-
tomné, program ve  formě promítání různých akcí a  prohlídka fotoalb z  činnosti 
SDH. Na letošní VVH proběhla volba členů do výboru SDH na dalších pět let. 

Naši hasiči také přijali pozvání na Okrskový ples hasičů ve Viničných Šumicích. 
Tam jsme vyhráli již po třetí za sebou pohár za nejoriginálnější dar do tomboly. Tím 
bylo letos surfařské prkno, kolem tří metrů dlouhé. To jsme natřeli do hasičských 
barev, patřičně upravili, aby odpovídalo nápisu „Prkno poslední záchrany“, kterým 
bylo označeno. Horko těžko jsme tento dar dopravili do Šumic a o to horší bylo, 
když ho při vyhlašování hlavní ceny vyhrál jeden z našich členů zpět. Dále jsme byli 
pozváni na VVH okrsku Pozo-
řice, dále pak na VVH do Babic 
nad Svitavou, Kanic a Ochoze 
u Brna. Jeden z členů zásaho-
vé jednotky byl na povinném 
jednodenním školení velite-
lů ve školícím zařízení v Tišno-
vě. V  únoru jsme pořádali již 
tradiční ostatky. Do  průvodu 
po  naší obci vyrazilo v  sobo-
tu v 10 hodin 32 masek za do-
provodu živé muziky pana ka-
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pelníka Franty Bílka od Mikulova (tak si pětičlenná část kapely říká). Toho dne bylo 
příjemné počasí, a i když byly pololetní prázdniny, setkali jsme se s pohostinností 
mnoha občanů naší obce, kteří nabízeli alko i nealko pití, koblihy, obložené chleby, 
řízky, jednohubky, atd. To nám pomohlo přežít deset a půl kilometru dlouhou tra-
su po naší obci (měřeno podle tzv. chytrých hodinek) a pochopitelně smršť domá-
cí i jiné pálenky, bez které se průvod masek neobejde. Konec průvodu byl v 18:30 
h, takže rychlá koupel a poklusem do sálu U Stupárků. Tam se konal Maškarní ples. 
Ve 21 hodin byl rej masek, které byly spíše po skupinách a bylo jich asi dvacet. Vy-
hodnotit nejlepší masku byl pro nás pořadatele velice tvrdý oříšek, protože si jejich 
autoři opravdu vyhráli se svými převleky. Nakonec jsme podarovali cenami kaž-
dou z masek a ti nejlepší dostali něco navíc. K tanci a poslechu hrála skupina PO-
HLEDY, o půlnoci se losovala opravdu bohatá tombola. Ti otrlejší pokračovali v zá-
bavě do ranních hodin. Touto cestou bych chtěl za SDH poděkovat všem, kteří nám 
pomáhají držet tradice Masopustu a i jiných akcí v naší obci. Vždyť bez sponzorů, 
podpory obecního úřadu, občanů naší obce a pár nadšenců, kteří jsou ochotni po-
moci, by tyto tradice zanikly a to by byla velká škoda. Děkuji všem maskám, které 
byly jak při průvodu masek obcí, tak na plese. Dále děkuji všem občanům za ocho-
tu a pohostinnost při průvodu obcí a všem, co jakkoli přispěli do tomboly nebo se 
zúčastnili těchto akcí. Doufáme, že se vám hostěnické Ostatky a ples líbily a těšíme 
se na další podobné akce s vámi. 

Za SDH Hostěnice KLIMEŠ Zbyněk

 Z činnosti Spolku Přátel sportu Hostěnice

Zim  ní sezona ani pořádně nezačala, a už abychom se těšili na jaro. Na Brázďáku 
se na sáňkách svezlo jen pár největších nadšenců, kteří si místo zmrzlých nosů od-
nesli spíše zablácená kolena. Na rybníku se bruslaři mohli sklouznout sotva týden 
a na Pastviskách se na Silvestra místo hokeje hrál nohejbal. Hostěnická zima nám 
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zkrátka užívání si sportovních 
aktivit nepřála. V  rámci spor-
tovního kroužku jsme proto 
s dětmi opět pravidelně vyrá-
želi alespoň na  ledovou plo-
chu do Řícmanic a děti se tak 
mohly zdokonalovat v  rych-
lobruslení, dvojitých Rittber-
grech, trojitých Axelech, ze-
jména však bezbolestných 
pádech. Ve  špatném poča-
sí, za  deště apod. se musíme 
vždy rozdělit do dvou skupin 
tak, abychom si vzájemně ne-
překáželi a přemístit se do, pro sport omezených prostor, občanského centra a ma-
teřské školy. Proto už netrpělivě vyhlížíme příznivější počasí a těšíme se na letošní 
první „vybišku“ pod širým nebem. 

První dubnovou sobotu (4. dubna 2020) se opět zúčastníme dobrovolnické úkli-
dové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, která probíhá na území celé České repub-
liky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nepořádek a nelegál-
ně vzniklé černé skládky. Vzhledem k tomu, že černých skládek opět přibývá, jsou 
na tuto akci zváni všichni, kterým není vzhled a ochrana přírody v naší obci lhos-
tejná. Pomocnou ruku přivítáme i při přípravě sportovišť na Pastviskách také začát-
kem dubna při jarní brigádě. 

Velikonoční hrkání zahájíme na  Zelený čtvrtek 9. dubna v  18:00 Na  Kopečku 
a společně projdeme celou obcí. Velký pátek prohrkáme v 6:00, ve 12:00 a v 18:00. 
Na Bílou sobotu potom ráno v 6:00 a naposledy projdeme opět hromadně obcí 
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v pravé poledne. Přijďte nás podpořit a zahrkat místo zvonů s námi. Hrkačky, řeh-
tačky, vrkačky i klapačky s sebou (případně je zapůjčíme). 

Spolek sportovců v těchto dnech dokončuje obnovu Božích muk na křižovatce 
Na Kopečku. Na tomto místě byla stavba dle pověsti věnována památce chlapce, 
který se nevrátil ze školy v Pozořicích. Z původního plánu dřevěnou stavbu rekon-
struovat sešlo hned při prvotním průzkumu. Zcela uhnilá patka smrkového slou-
pu opravu okamžitě vyloučila. Podle návrhu Jiřího Marka budou Boží muka nově 
dubová a obdobných rozměrů, jako ta chátrající. Téměř všechny tesařské a truhlář-
ské práce prováděl Petr Šlof, který nyní dokončuje i poslední úpravy a fi nální ná-
těr. Řezbářské práce včetně sošky Panny Marie potom řezbář Peter Dundek. Nákla-
dy na pořízení hradí obec Hostěnice. Doufejme, že se nová Boží muka opět stanou 
místem k zamyšlení nebo i krátké modlitbě tak, jak tomu bylo před dvěma sty lety, 
kdy je na tomto místě naši předci budovali. 

Připravované akce SPsH

- 4. dubna 2020 – Ukliďme svět, ukliďme Česko
- 9.-11. dubna 2020 – Velikonoční hrkání
- Konec dubna – sběr železného šrotu
- Počátkem května zahájení Letní tenisové ligy 

Všem přejeme krásné Velikonoce 
Za Spolek Přátel sportu Hostěnice Jan Skřivánek

Střípky z RC Broučci

I když byla letošní zima velmi mírná, naši malí 
Broučci už se těší z  příchodu jara. Během zimy 
jsme ale nezaháleli a  k  naší velké radosti nám 
přibylo pár nových broučků.

A co je u nás nového?
Chystáme se na jarní výzdobu klubovny a při-

pravujeme jedno větší velikonoční tvoření.
Také si s našimi malými pomocníky upečeme 

nějakou velikonoční dobrotu a pokud nám do-
přeje počasí, vydáme se na  nějakou odpolední 
procházku do okolí Hostěnic.

A pokud jste v Broučcích nikdy nebyli, neva-
dí. Můžete se přijít podívat každé úterý a čtvrtek 
od 9:00 do 12:00 do klubovny RC Broučci (vchod 
z druhé strany obchodu). Pravidelně si tak s ma-
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lými Broučky můžete pohrát v herně, jindy si za-
cvičit a zatančit nebo si jen popovídat o našich 
malých radostech a starostech.

Nejbližší program a informace o naší činnos-
ti můžete najít na stránkách facebooku Rodinné 
centrum Broučci.

Už se na vás všechny moc těšíme.

Za RC Broučci Hanka Kubíčková Ferrari

Skautský oddíl Svišti

Uplynuly další tři měsíce, ve kterých ani náš oddíl nezahálel a věnoval se skaut-
ské činnosti. Ještě před vánočními prázdninami jsme se vydali na výpravu do Olo-
mouce, kde jsme společně s celým střediskem oslavili Vánoce. Předali jsme dárky 
kamarádům a užili si poslední společné chvíle roku 2019. Členy našeho vedení jste 
také mohli vidět na Živém betlému, kde jsme všem zájemcům předávali betlém-
ské světlo. Po novoročních oslavách jsme se potkali na dopoledne deskových her 
v naší klubovně. O pololetních prázdninách jsme se rozdělili a s mladšími nakouk-
li do podmořského světa Nema a se staršími jsme se vypravili hledat Hostěnice. 
Následně jsme přespali v klubovně za doprovodu fi lmu a dobré zábavy. Další vět-
ší akcí byl výlet zaměřený na Roberta Badena Powela, zakladatele skautigu, a jeho 
ženu. Řekli jsme si co všechno pro nás udělali a jak byli důležití. Dále nás čeká stře-
disková akce spojená s oceněním aktivních členů našich oddílů, na kterou se již tře-
tí rok po sobě velice těšíme. Také naši skauti se zúčastní tradiční pěvecké akce Vo-
zembouch, kde nás budou jistě zdárně reprezentovat. Probíhají přípravy k blížící-
mu se táboru. 

za oddíl Jan Unger - vedoucí oddílu
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Ne, nejedná se o  článek o  Spolku přátel sportu tady v  Hostěnicích, ale o  ty, 
kteří sportu zcela propadli, věnují mu spoustu svého volného času a  získávají 
úspěchy na  poli celorepublikovém, evropském nebo i  světovém. Tento rok   je 
rokem olympijským, a proto bychom vám tyto naše spoluobčany chtěli představit 
bez ohledu na to, zda za své úspěchy sklízeli ocenění před mnoha lety nebo teď 
nedávno. Ve  Zpravodaji jsme již měli rozhovor s  Lenkou Novotnou, mistryní ČR 
ve  fl orbale, a  v  těch následujících číslech se budeme postupně věnovat dalším 
místním sportovcům a někdy i netradičním sportům. 

Nikol Patočková, 12 let

Profesionálně tancuje už 5 let. Poslední 2 roky s partnerem Samuelem, který je 
z Kroměříže a tam také Nikolka 3x týdně na trénink dojíždí. Jednou týdně potom 
ještě trénuje v Brně. Víkendy tráví na soutěžích v ČR, ale i v zahraničí. Mezi její nej-
větší úspěchy patří titul 1. vicemistrů na Mistrovství ČR 2020 v latinskoamerických 
tancích, 1. místo na Mistrovství ČR 2020 ve standardních tancích a získání titulu Mi-
str ČR pro rok 2020 v kategorii Junior 1.

O tanci Nikolka říká: „ Z tanců mám nejraději sambu, cha-chu a slowfox. Tancová-
ní mě baví a budu ráda, když se na mě přijdete někam podívat.“

Richard Patočka, 16 let

Závodnímu tancování se věnuje také bratr Nikolky Ríša, který má za  sebou 
spoustu vyhraných soutěží v kategorii Junior i účastí na mistrovství ČR. Teď jako 
16letý postoupil se svojí taneční partnerkou Hankou do vyšší kategorie. Protože je 
zde už konkurence opravdu značná a chyby porotci neodpouští, věnuje se Ríša tré-
ninku 5x týdně.

Oběma sourozencům blahopřejeme k  úspěchům a  držíme palce do  dalších 
sportovních let.

HHHoossttěěěěnniiiiččččttíííí  ssppppppppoorrttoovvcciiiiHHHoossttěěěěnniiiiččččttíííí ssppppppppoorrttoovvcciiii
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Taneční sport

Probíhá ve dvou disciplínách: 
standardní tance - waltz, tango, valčík, slowfox a quickstep
latinskoamerické tance - rumba, samba, cha-cha, paso doble, jive
Tento sport zatím není zařazen mezi olympijské sporty.

PS: Poznámka rodičů. Jedná se o celkem drahý sport, takže pokud by si někdo chtěl 
snížit základ daně anebo chtěl, aby tento tým nesl jeho jméno, budeme s tanečním klu-
bem rádi za sponzorství. 

Poslední dny před osvobozením

Jen pár dnů zbývá do 29.4., tj. dne, kdy byla osvobozena před 75 lety naše obec. 
Kolika dnešním obyvatelům obce toto datum ještě něco říká? Čas letí a rychle se 
zapomíná. Na katastru naší obce padlo při bojích 35 vojáků ruské armády a 4 dů-
stojníci. Pochovaní byli ve školní zahradě místní školy a po exhumaci pak byly jejich 
ostatky uloženy ve společném hrobě na Ústředním hřbitově.

Okolí Pozořic osvobozoval 49. střelecký sbor generálporučíka Těrentěva. S blížící 
se frontou odcházeli obyvatelé Hostěnic do krytů vybudovaných v lese. Brali s se-
bou jen nejnutnější věci, oblečení, jídlo a někteří i dobytek. Dne 25. dubna pronikly 
ruské jednotky přes Tvarožnou a Sivice kolem poledne do Pozořic, kolem třetí ob-
sadily Koválovice a před 18 hodinou Viničné Šumice. Postup vojsk se pak na okra-
ji lesů zastavil. V okolí Hostěnic se zatím německé jednotky připravovaly k obra-
ně. Vojáci kopali zákopy, zakopávali děla a budovali kulometná hnízda. Německé 
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tanky hlídkovaly na silnici na Kopečku. Na činnost partyzánské skupiny Wolfram 
v této době vzpomíná člen skupiny Robert Matula: „Společně s ruskými partyzány 
por. Kozlovem, střelcem Anatolem a dalšími asi čtyřmi ruskými partyzány, za sku-
pinu Wolfram pak Josef Černota, Vladimír Řezníček, por. Hnilica a já (Robert Matu-
la), jsme provedli 23.4.1945 přepadení kolony německých vojáků ustupujících přes 
Hostěnice k Ochozi. V zátočinách nad Hádkem došlo k přestřelce, při které zahynuli 
dva němečtí důstojníci. Když se blížila posila pro německé vojáky, tak jsme se stáhli 
do lesa.“ Velitel německé kolony se pak vrátil do Hostěnic. Na místním úřadě jednali 
s předsedou „Správní komise“ Janem Šedým a tajemníkem Václavem Májkem, aby 
do 24 hodin nahlásili pachatele nebo jejich pomocníky, jinak že bude každý desá-
tý muž z obce zastřelen.

K této události uvádí hostěnický kronikář Ondřej Olšr v místní kronice, že dík vý-
mluvnosti a znalosti němčiny tehdejšího tajemníka Májka se výhrůžka neuskuteč-
nila a po skončení pátrací akce v okolních lesích němečtí vojáci druhý den odjeli. 
Do spolupráce s partyzány bylo zapojeno mnoho lidí, z místních to byl lesní perso-
nál a lesní dělníci, pekař Šlezinger, Jan Bajer, F. Šedý a další. Byli to i občané z Jezer 
a Pozořic, např. mlynář Václav Smílek.

V  té době měly Hostěnice blízko k  osudu, jaký potkal malou obec Ploština 
na Zlínsku, kde dne 19.4. byla vypálena celá obec za podporu partyzánů a uhoře-
lo při tom 24 ploštinských obyvatel. Vypálení Ploštiny uskutečnila zvláštní jednot-
ka složená z členů Hlinkovy gardy, kterým pomáhali při určování spolupracovníků 
partyzánů nasazení udavači.

Boje o obec Hostěnice začaly v noci z 26. na 27. dubna, kdy už bylo osvoboze-
no Brno. Při ruské ofenzívě byl zničen dům Kateřiny Vaňkové, hořela pekárna u Šle-
zingrů a mlat Jana Kousala. Zraněna byla F.Bajerová, která nakonec zranění podleh-
la. První vojáci sovětské armády dorazili do Hostěnic v západní části obce. Němec-
ká armáda při ústupu poškodila silnici směrem na Ochoz. Na uvolnění cesty a její 
opravě se podíleli i místní občané. Práce musely probíhat v noci a v tichosti. Silnice 
byla totiž ostřelována přes Hádecké údolí z prostoru zvaného Šeby na Ochozsku. 
Zatímco Hostěnice už byly osvobozeny, v dalších částech republiky se stále bojo-
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valo. Olomouc byla osvobozena 8.5., Velké Meziříčí pak 9.5., v Náchodě se ještě 9.5. 
večer bojuje a 9.5. je také osvobozena Telč. Ve středních Čechách se bojuje ještě 
11.5. a teprve 12.5. podepisuje tamní velitel německých vojsk kapitulaci a do rus-
kého zajetí ten den padlo ještě 6000 německých vojáků. Válečné události, hrůzy 
a utrpení lidí bychom si měli připomínat, aby se už nemusely nikdy opakovat.

Václav Dostál

Není píšťalka jako píšťalka

Velikonoce s sebou obvykle přináší radost z nového zrození – a je na každém, 
zda pro něj symbolizují „jen“ příchod jara, nebo je má spojeny s  velkou oslavou 
znovuzrození Krista.

Jánu Matiašovicovi připomínají dětství, kdy jej pradědeček naučil, jak si z oby-
čejné větvičky vrby vyrobit píšťalku. „Ale pozor, ono nestačí vědět, co a kde uříz-
nout. Na píšťalku musí být proutek z vrby, která je měkká a má tlustší kůru. Kdežto 
na pomlázku je třeba úplně jiný druh – ten se zelenošedou kůrou, kde jsou větvič-
ky pevnější,“ poodhaluje Ján svoje tajemství. 

On sám si takovou „píšťalkovou“ vrbu pěstuje přímo na zahradě. „Než jsem ji za-
sadil tady v Hostěnicích, docela se nacestovala. Původně jde o proutek z ostravské-
ho náměstí, který můj švagr dovezl na Slovensko a zasadil u domu po prarodičích. 
Pak jsme se synovci přišli na to, že jde o správný materiál na píšťalky.“ Proto si vět-
vičku z vrby dovezl domů a zasadil ji na své zahradě, aby měl „píšťalkový“ materi-
ál vždy na dosah ruky.

Na výrobě píšťalky není zdánlivě nic těžkého, uříznete větvičku na správnou dél-
ku cca 10 cm, a pak se musí poctivě naklepat kůra, nejlépe v rytmu říkanky „otlou-
kej se píšťaličko…“. Potom nastává nejnapínavější okamžik – stažení kůry ze dřeva 
tak, aby nikde nepraskla. Nakonec se vyřízne budoucí náustek a plátek.

„Píšťalku ale nemůžete 
dělat kdykoliv během roku, 
chce to vystihnout přesný 
moment, kdy už do stromu 
proudí míza a  začíná raše-
ní. Pokud bývalo Velikonoč-
ní tvoření moc brzy, stávalo 
se, že vrba ještě nebyla „při-
pravená“ a výroba se muse-
la odložit. Někdy pomohlo 
nařezat pruty předem a ne-
chat je ve vaně s vodou,“ do-
dává pan Matiašovic. 
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Tím připomíná, že si každoročně při setkání U Stupárků přijdou na své nejen klu-
ci při pletení mrskaček, ale i děvčata, která mají o vrbové píšťalky stejný zájem jako 
kluci. Pohvizdování dětí k atmosféře Velikonočního tvoření neodmyslitelně patřívá. 

A které zvyky se drží u Matiašoviců? Vzhledem k rodinným kořenům dobře zna-
jí jak ty české a moravské s pomlázkou a barvením vajíček, tak i slovenské zvyky. 
„Na  Slovensku jsou Velikonoce ve  znamení „oblívání“ – dopoledne kluci poléva-
jí děvčata vodou a odpoledne je naopak holky voňavkami. A také ony pak dostá-
vají výslužku – spíš než vajíčka jsou to ale čokoládové bonbóny,“ dodává s úsmě-
vem Ján. 

On sám má v posledních letech radost z jiného velikonočního zvyku: „Jsem moc 
rád, že Honza Skřivánek přišel s  tím, abychom obnovili tradici hrkání – tedy hlá-
šení „přesného času“ pomocí hrkaček a  řehtaček během dnů, kdy „zvony odletí 
do Říma“. Pořídili jsme hrkačky, pan Dostál nám vyrobil klepačky a po padesáti le-
tech od posledního hrkání jsme zase vyšli po vsi,“ objasňuje pan Matiašovic. 

Ještě dodává, že hrkačů je v poledne i k večeru dost, ale na  ranní termín jich 
bývá málo. „Dřív platívalo, že hrkání bylo prestižní výsadou kluků. Bylo by fajn, kdy-
by se jich zapojilo víc,“ připomíná Ján Matiašovic a zároveň tak zve „do party“ nové 
hrkače. 

Magda Hradilová

Postřehy ze zasedání zastupitelstva

Zápisy ze zasedání zastupitelstva v současné době neobsahují podrobnější in-
formace o diskuzích k projednávaným bodům na nich. Proto jsme se s ostatními za-
stupiteli dohodli, že může být poskytnuta informace formou článku uveřejněném 
ve Zpravodaji.

Osobně bych byl rád, aby autorem článků o tomto byl někdo jiný - zcela nezávis-
lý, než zastupitel obce. Hledám zatím bez úspěchu někoho z řad občanů, kdo by 
byl ochoten takové nezávislé doplnění informací činit. Pokud byste se toho chtěli 
ujmout, ozvěte se mi.

Postřehy jsou z letošního prvního veřejného zasedání zastupitelstva konaného 
v prostorách Občanského centra ve čtvrtek 27. 2. 2020.

K  bodu číslo 3 projednávaném ze schváleného programu zasedání o  roz-
počtovém opatření obce Hostěnice č.1/2020 byl vznesen dotaz od  jednoho 
z přítomných občanů na konkrétní důvod udělení pokuty obci od České inspekce 
životního prostředí za provoz ČOV ve výši 50.000,- Kč. Paní starostka Mgr. Karásková 
odpověděla, že kontrolou ČIŽP v měsíci září bylo zjištěno spáchání přestupku dle 
Vodního zákona tím, že v blíže nezjištěném období došlo k úniku kalu do potoka. 
Pokuta byla udělena v nejnižší možné sazbě a měla mít preventivní charakter, aby 
se jev neopakoval. Bylo také sděleno, že je v zájmu Obce, aby se takové přestupky 
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neopakovaly a  připomenuto, co pro to hodlá zastupitelstvo udělat. Panuje sho-
da zastupitelů v prioritách investic obce pro rok 2020 a na pracovní schůzce bylo 
dohodnuto, že bude Obcí zadán audit ČOV a  jejího provozu odborným fi rmám. 
Na  základě výsledků bude dále zpracován projekt modernizace či rozšíření ČOV 
(dle závěru auditu). Do zadání se také promítne potřeba pokrýt případný nárůst 
počtu obyvatel obce na 1000.

V bodu číslo 14, 2) AED (automatizovaný externí defi brilátor) byl vznesen dotaz 
na technické parametry zakoupeného přístroje a zda Obec uvažuje o jeho umístění 
na veřejně přístupném místě v návaznosti na fi nanční dar, který byl obci věnován 
z  výdělku akce na  podporu této myšlenky. Byla podána informace o  typu AED 
přistroje a dále, že ve smlouvě mezi Obcí a darujícím je zanesena podmínka, že dar 
bude použit na tuto konkrétní věc a to do 3 let od předání. Pokud se realizace to-
hoto záměru neuskuteční, bude dar vrácen. Zastupitel Mgr. Bedřich Horný k tomu 
dodal, že se vede mezi zastupiteli diskuze na toto téma a díky výhodnému náku-
pu AED přístroje je možné uvažovat o participaci obce na dofi nancování veřejně 
přístupného boxu na AED s napojením na IZS, pakliže se na tom v zastupitelstvu 
najde podpora.

Všechny spoluobčany na  veřejná zasedání zvu, konají se nepravidelně, ale 
většinou jsou to čtvrtky v podvečer.

Ing. arch. Jiří Marek

V minulém Zpravodaji byla nově uvedena rubrika „Hádanka“. Těšil nás Váš zá-
jem. První správnou odpovědí byla odpověď paní Jitky Bajerové, které blahopřeje-
me. Následující fotka ukazuje místo v jiné roční období. A správná odpověď byla: 
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jedná se o místo poblíž zatáčky polní cesty ke kravám s nepřehlédnutelnou „Bartá-
kovou třešní“.

Další fotografi e ukazuje místo, které všichni známe, ale je jiné vinou kůrovcové 
kalamity. Poznáte, kde to je? Tipy na místo můžete psát na e-mail: zpravodaj@hos-
tenice.cz. Na výherce čeká malý dárek.

Redakční rada

Masopust je obdobím, kdy se pečou mimo jiné koblížky. Proto přinášíme recept 
od paní M. Dostálové, které děkujeme za jeho poskytnutí.

½ kg výběr. hl. mouky
3 žloutky
kostka kvasnic
¼ l mléka
6 dkg cukru
6 dkg másla a 2 lžíce rumu

Po zadělání těsta a vykynutí vyválíme z těsta plát na sílu asi 1 cm. Tvořítkem vy-
značíme kolečka, na které dáme mameládu a druhým plátkem překryjeme a vykra-
jujeme kolečka. Ty necháme vykynout a pak smažíme.

Dobrou chuť !
Pokud byste nám chtěli přispět svým dobrým receptem, prosíme o zaslání na 

e-mail: zpravodaj@hostenice.cz.
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Pokoj a radost místo strachu a vzteku

Je velmi snadné lidi vystrašit a naštvat. Strach a hněv jsou naše základní obran-
né instinkty – to potvrdí každý zkušený psycholog. Skrze ně se dají ovládat jednot-
livci, skupiny i celé masy lidí. Toho bohužel mocně využívají moderní sdělovací pro-
středky a skrze ně ti, kteří chtějí novodobě zotročovat. Necháme-li se každodenně 
masírovat jistým typem veřejného mínění, ztrácíme tím vnitřní svobodu, protože 
se náš životní obzor poté zúží na pouhý výčet toho, co je špatně a kdo za co může. 
Stačí ukázat na nepřítele a už to jede! V obavách o budoucnost a se zachmuřenou 
tváří si pak budujeme falešné jistoty skrze hmotné zajištění, nejrůznější závislosti, 
sobectví a zavíráme oči před vlastní duchovní bídou. Potřeba okamžitého hmot-
ného užitku má pak následně i neblahé ekologické následky. Není současný nedo-
statek vláhy v přírodě konečným důsledkem dlouhodobé vyprahlosti lidských srd-
cí a vztahů, které se ke všem a ke všemu chovají macešsky?

My křesťané nestavíme svůj život na zlobě a nepřátelství, ale na jistotě, kterou 
nám dává vzkříšený Ježíš. On je Pramenem skutečného Života. Tento Pramen, ač-
koliv je stále stejný, je přitom také stále nový. Dá se to přirovnat ke studánce v lese: 
Ačkoliv je to jeden konkrétní pramen, tatáž voda se sem zpátky nevrací. Běda ale, 
když studánky vyschnou! Náš Pán nám ale dává znovu a znovu napít a my to mů-
žeme - zvláště o  Velikonocích - každým rokem prožít a  zakusit. Je to vždy nová 
nabídka odpuštění a pevného ujištění, že jsme bezpodmínečně milováni. Tu Ra-
dost, která o velikonoční vigilii pokaždé zaplavuje náš pozořický kostel, si můžeme 
všichni odnést a můžeme být jejími svědky. Naše společnost sice žije ve vyprahlé 
době - chudé na dešťové srážky i na svěžest ducha, přesto se ale nemusíme usou-
žit beznadějí. Jen je třeba uvěřit, že opravdová Láska ještě existuje. Já jsem to zaku-
sil a chci o tom svědčit!

       

Události ve farnosti

Brigáda a křížová cesta na Poustce

V sobotu 29. února proběhla farní úklidová brigáda na Poustce v Pozořicích. Bě-
hem dopoledne se vyčistilo několik míst od odpadů, suchých stromů a náletových 
dřevin. Veškeré práce jsou vždy prováděny s ohledem na historii a charakter tohoto 
místa - místa pestré přírody, které je určeno k relaxaci, odpočinku a pohybu. Děku-
jeme účastníkům brigády a zveme všechny, kteří mají rádi přírodu, k návštěvě této 
krajiny s nádherným výhledem.

O Velikonocích na Velký pátek se na Poustce uskuteční křížová cesta pro děti – 
putování od úpatí kopce až k jeho vrcholu se zamyšlením nad velkopátečními bib-
lickými událostmi a jejich odkazem.

DDDuucchhhhhoovvnnííííí  ookkkkkééééénnkkkkkooDDDuucchhhhhoovvnnííííí ookkkkkééééénnkkkkkoo
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Noc kostelů

V  pátek 5. června budou pozořický 
kostel a fara opět otevřeny k prohlídce 
běžných i neobvyklých míst. Po celý ve-
čer budete moci navštívit kostel či kryp-
tu, vypít si kávu v kavárně ve věži nebo 
ochutnat víno ve farním sklepě. Kromě 
kulturního programu na vás čeká netra-
diční poznávání Bible, mše při svíčkách 
a modlitba chval. A jako vždycky zaba-
víme také děti. Srdečně vás zveme!  Za celé farní společenství

P. Pavel Lacina

Velikonoce 2020 v pozořické farnosti

ZELENÝ ČTVRTEK (9. 4. 2020):
16:30 hod.  Mše sv. v Holubicích

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 (10. 4. 2020):
8:00 – 23:00 hod.  otevřený kostel 

10:00 hod.   Křížová cesta na Poustce

15:00 hod.  Velkopáteční obřady

17:30 hod.  Velkopáteční obřady v Holubicích

19:00 hod.  Křížová cesta Pozořicemi – zač. u fary

BÍLÁ SOBOTA (11. 4. 2020):
8:00 – 21:00 hod.  otevřený kostel 

21:00 hod.  Velikonoční vigilie 

po skončení:   agapé na faře a ve zpěvárně fary

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ (12. 4.):
7:30 hod.  mše svatá s žehnáním pokrmů

9:15 hod.  mše svatá s žehnáním pokrmů

11:00 hod.  mše sv. v Holubicích 

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ (13. 4. 2020):
7:30 hod.  mše svatá 

8:30 hod.  mše sv. v Holubicích 
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Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi 

v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

Milé sestry, milí bratři,
vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na 

nouzový stav vyhlášený vládou, vydávám toto rozhodnutí:
Od dnešního dne (čtvrtek 12. března 2020) od 14.00 hodin se až do odvolání ruší 

všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, 
modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Řím-
skokatolické církve na území brněnské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez 
účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osob-

ní účasti na nedělní bohoslužbě. V tomto případě je možné Ježíše Krista přijímat 
duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jed-
notě. Kostely podle místních možností mohou zůstat otevřené pro osobní modlitbu. 

Situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání s Je-
žíšem Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Může být například 
cestou k tomu, abychom si uvědomili, jak velkým darem jsou pro nás svátosti i ti, kte-
ří je udělují. Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné, co proží-
vá ten druhý. Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatře-
ní či rozhodnutí. Nereptejme. Přijměme letošní výjimečnou postní dobu jako účast 
na Kristově křížové cestě, která byla nutnou součástí jeho vítězství. Připomínám i 
dnes, abychom se vrátili k domácí četbě Písma a ke společným modlitbám v rodi-
nách, například s využitím Kancionálu. 

Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou 
růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a 
k ochraně našich rodin. A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému celodennímu 
postu, případně k almužně na dobrý účel, a to v úterý 17. března. Tento den budu 
takto prožívat spolu s vámi.

Připomínám také možnost sledování přenosů bohoslužeb v médiích (například 
Radio Proglas a Televize Noe je vysílají každý den).

Milí sestry a bratři, nepropadejme panice a malomyslnosti, i v této době je milu-
jící Bůh s námi.

Žehná Váš biskup Vojtěch, 
Brno, 12. 3. 2020

Doplňující informace farnosti Pozořice: 

- DENNÍ SLAVENÍ MŠE SVATÉ: 

o  Mše svaté jsou slouženy ve farnosti každý den bez účasti lidu na úmysly, na 
které by byly slouženy veřejně. V neděli v 9:15 hod. je mše svatá z pozořic-

kého kostela přenášena web-kamerou.
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- PŘÍLEŽITOST KE SV. SMÍŘENÍ: 

o  v kostele od pondělí do pátku od 17:00 hod. do 17:30 hod. nebo po osobní do-
mluvě s knězem (farářem)

- SLUŽBA KNĚZE, PŘEDEVŠÍM ZAOPATŘOVÁNÍ A NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH: 

o  S prosbou o jakoukoliv duchovní službu (sv. smíření, sv. přijímání, duchovní 
pohovor, požehnání, návštěva umírajících) se na kněze ve farnosti můžete ob-
racet v kteroukoliv denní i noční hodinu.

- ZPŘÍSTUPNĚNÝ FARNÍ KOSTEL: 

o  Je každý den od rána do večera otevřený do předsíně (hlavním prostředním 
vchodem). V pátek je kostel otevřený úplně v čase 7 - 18 hod. a v neděli 

14 – 18 hod. k soukromé modlitbě.

- POHŘEBNÍ OBŘADY: 

o  se konají v kostele v úzkém rodinném kruhu. 
- FARNÍ OHLÁŠKY: 

o  Podrobné informace o dění ve farnosti jsou i nadále zveřejňovány formou ne-
dělních ohlášek na farní vývěsce a na farních internetových stránkách.

Kontakt na duchovního správce farnosti: P. Mgr. Pavel Lacina

Římskokatolická farnost Pozořice

Na Městečku 13, 664 07 Pozořice
stránky: www.farnostpozorice.cz 
tel.: 544 250 229, 731 402 168
email: pozorice@dieceze.cz

Z  důvodu aktuální situace a  s  tím spojenými opatřeními a  nařízeními 

jsou veškeré plánované akce nejisté. Je nutné sledovat webové stránky 

obce, spolků, vývěsky nebo mobilní rozhlas.

PPPoozvááááánkkkkkyyyyyyyyPPPoozvááááánkkkkkyyyyyyyy
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Březen

 Velikonoční setkání ZRUŠENO

 28.3. Hodina Země – celosvětová kampaň 

Duben

 4.4. Ukliďme svět, ukliďme Česko

 9.-11.4.  Velikonoční hrkání

 25.4. Prasátko - turnaj ve stolním tenise v restauraci U Stupárků
 30.4.   Den Země a pálení čarodějnic – stezka s úkoly ke Dni Země za-

končená opékáním špekáčků a  pálením čarodějnic ve  starém 
lomu

 konec dubna – sběr železného šrotu

Květen

začátek května – zahájení Letní tenisové ligy
 10. 5. Den matek v restauraci U Stupárků s cimbálovkou
 15. 5. Večerní tvoření v Občanském centru
  
Červen

 6. 6.  Léto Hostěnice 2020 a sraz veteránů na Pastviskách

 13.6. Volejbalový turnaj – na víceúčelovém hřišti Na Pastviskách

Reality komfortně
Kupujete byt? 6 tipů, na co si dát pozor!
Vybíráte byt, chystáte se na prohlídku a dokola si opakujete v hlavě, na co všech-

no si musíte vzpomenout, na co se zeptat, co si ověřit? Přináším vám pár tipů, kte-
ré vám pomohou.
1. Technický stav nemovitosti je velmi důležitý, protože ovlivňuje další náklady spo-

jené s případnou rekonstrukcí. Pečlivě si proto byt prohlédněte – stav omítek, 
oken, dveří, koupelny a toalety, stáří rozvodů elektřiny, plynu, vody a odpadů. 
Ptejte se, zda je elektřina opravdu v mědi a nové odpady v plastu, z da jsou k dis-
pozici revizní zprávy elektřiny a plynu atd.

2. Právní náležitosti jsou zásadní pro hladký průběh obchodu a je nutné si je před 
začátkem celého procesu koupě prověřit. Na portále katastrálního úřadu (www.
cuzk.cz) nebo lépe přímo na katastrálním pracovišti si lze ověřit majitele a pří-
padná omezení vlastnického práva, věcná břemena, předkupní právo jiného 
subjektu, i to, zda na nemovitosti vázne zástavní právo smluvní. Dále je vhodné 

IIInzeercceeIIInzeerccee
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znát i nabývací titul současného majitele, tzn. na základě jaké listiny se majite-
lem prodávané nemovitosti stal a hlavně, zda je byt skutečně v jeho vlastnictví.

3. Další v  řadě je poměrně jednoduchá rada. Změřte si výměry bytu a  nebyto-
vých prostor. Inzeráty jsou v  mnoha případech zavádějící, inzerující zaměňují 
plochu obytnou, užitnou, podlahovou, s lodžií, bez lodžie, včetně sklepní kóje. 
Metr sem, metr tam. Je to ale velmi důležité především pro výpočet reálné ceny 
za danou nemovitost. 

4. Zeptejte se prodávajícího, jaké vybavení je součástí kupní ceny, co v bytě zůsta-
ne a co ne. Prohlédněte si nebytové prostory, podívejte se do sklepa, či kóje, zda 
není plná nepotřebných věcí, které byste pak za své peníze při stěhování muse-
li vyklízet.

5. Nelze opomenout ani náklady na užívání bytu a energetickou náročnost budo-
vy. To, jak je energeticky hospodárný dům jako celek, vám poví PENB – Průkaz 
energetické náročnosti budovy, který by měl mít prodávající k dispozici. Ověř-
te si, jak vysoký je fond oprav, jaké jsou náklady na vytápění a vodu, zda má by-
tový dům úvěr na rekonstrukci, kolik má dům naspořeno na případné opravy.

6. Špatní sousedé, nebo jejich podivné návštěvy, vám dokáží radost z nového do-
mova poměrně rychle zkazit. Informujte se u správců domu nebo obyvatel, kdo 
v domě bydlí a jak spolu nájemníci vycházejí. Rozlámané poštovní schránky, po-
škrábané zdi v domě a nefungující zvonky jsou varovným signálem, že asi něco 
v domě či v jeho okolí není v pořádku.
Vždy si dejte čas na rozmyšlenou, nespěchejte, jděte klidně na prohlídku dva-

krát. Solidní makléř nebo prodávající vás nebude tlačit do kouta, nutit vás dělat 
ukvapené závěry, sdělí vám skutečný stav bytu a předloží veškeré zmíněné doku-
menty. Ptejte se. Nemovitost nekupujete každý den, možná se to už nikdy opako-
vat nebude. Ať své volby později nelitujete.

Chcete vědět, zda na vybranou nemovitost získáte hypotéční úvěr a v jaké výši? 
Chcete znát tržní cenu nemovitosti? Nebo potřebujete jen s něčím poradit? 
Neváhejte se mě prostě zeptat. Ráda 

vám bezplatně nabídnu konzultaci te-
lefonicky, emailem nebo nejlépe osob-
ně při šálku dobré kávy nebo čaje.

Mgr. Monika Sedláková, 
Hostěnice 244 
(poslední dům před rybníkem), 

tel.: 777 148 332
www.monikasedlakova.cz,
www.comfortreal.cz,
monika.sedlakova@comfortreal.cz
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