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SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
rok se s  rokem sešel a  před námi se rýsuje představa vánoční pohody, i  když 

letos zřejmě trochu jinak, než tomu bývalo v posledních letech. Letos nám cestu 
zkřížil virus, který naši společnost ovlivnil v mnoha aspektech.

Mnoho z Vás se možná cítí rozčarovaně, nejistě, naštvaně, smutně, osamoceně. 
Neví, co bude dál, kdy se život vrátí do zajetých kolejí, zda se vůbec vrátí. Zde bych 
ráda všechny povzbudila, že existuje spousta příjemných a krásných věcí, na které 
se můžeme těšit, které můžeme prožívat, i když jsme zavření doma, a že vždy někde 
existuje někdo, komu na nás záleží. Radujme se z maličkostí a buďme na sebe vlídní, 
i když je to někdy trochu oříšek. Jak kdysi napsal římský filosof Seneca, „Je zhola 
zbytečné se ptát, má ‑li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.“

Děti už nedočkavě vyhlíží příchod Ježíška a  my dospělí musíme ještě zajistit 
spousty předvánočních povinností. Přeji nám všem, ať radosti z  nadcházejících 
svátků zvítězí nad povinnostmi, které jsou součástí příprav na Vánoce.

Ráda bych poděkovala všem, kteří se zajímáte o dění v obci a  rádi a ochotně 
pomáháte ve svém volném čase. Těší mě, že i v této době jsme schopni společně 
zvládnout řadu překážek, které nám do cesty vstupují. Těm, kteří si pouze stěžují, 
přeji, ať najdou i pozitivní stránku věci, i když ji třeba na první pohled nevidí.

Současně bych chtěla poděkovat celému zastupitelstvu obce, výborům, komisím 
a redakční radě. Díky patří i zaměstnancům obce, kteří denně přicházejí do kontaktu 
s Vámi, svoji práci odvádějí kvalitně a prakticky celý tento rok v složitých hygienických 
a tím i pracovních podmínkách.

Zastupitelstvo obce již na příští rok schválilo rozpočet a stanovilo si investiční 
priority pro rok 2021, o  kterých pojednává článek dále. Tyto priority budou sa‑
mozřejmě ovlivněny příjmy obce, které jsou prozatím nejisté. Budeme se snažit, 
abychom i nadále zodpovědně nakládali se svěřenými prostředky a současně zain‑
vestovali do infrastruktury obce.

S příchodem mrazů Vás chci poprosit o součinnost při zabezpečení vodovodních 
šachet a pomoc s úklidem sněhu na chodnících. Ne vždy se nám daří zabezpečit 
včas uklizené chodníky a každá pomoc se cení. Při kalamitních situacích je třeba 
potřebná dávka tolerance, věřte, že se snažíme. Dále chci upozornit řidiče, že parko‑
vat je možné jen na vyhrazených stáních a že je nutné parkovat tak, aby byl zachován 
chodcům průchod po chodníku. Ne vždy je tomu tak.

Pokud nám bude počasí přát, naši sportovci jsou nachystáni k  přípravě ledo‑
vé plochy na hřišti na Pastviskách, děkujeme. Doufejme, že se letos na nás štěstí 
usměje a budeme si moci užívat zimních radovánek i při bruslení. Važme si mož‑
nosti využívat hřiště prakticky kdy chceme a dodržujme pravidla, která jsou k tomu 
dána. K ledu se chovejme šetrně, při teplotách nad nulou na led nevstupujme, sníh 
na ploše shrabujme.
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Každý rok Vás v této chvíli zvu na společné setkání pod vánočním stromem. Letos 
to díky epidemiologické situaci možné není, tak alespoň využijte procházek v pod‑
večerní dobu, kdy je celá obec nazdobena světelnými dekoracemi a  načerpejte 
vánoční atmosféru. Na návsi je pro Vás nachystán díky hasičům a dobrovolníkům 
betlém, tentokrát „neživý“.

Přeji Vám všem, ať je adventní doba a doba vánoční pro Vás dobou pokoje, a to 
jak v srdcích, tak myslích. Do nového roku vám přeji vše dobré a zejména ať vás 
provází zdraví celým rokem 2021. Těm nejmenším přeji, ať si užijí radosti v kruhu 
svých nejbližších. Nechť jsou pro nás Vánoce časem zastavení a vlídnosti. 

Příjemné prožití vánočních svátků Vám přeje
Mgr. Eva Karásková, starostka obce

POZVÁNKY NA OBECNÍ AKCE

Vánoce a betlémské světlo 23. 12. 2020
Živý betlém a zpívání u vánočního stromu je každoroční tradicí. Letos se konat 

nemůže. Proto jsme se dohodli s místními skauty, že 23. 12. 2020 od 17. hodin pro‑
jdou vesnicí, budou zpívat vánoční koledy a roznášet betlémské světlo do vašich 
domovů. Doufáme, že Vám tímto udělají radost. Mimo to pro Vás nachystali dobro‑
volníci „neživý“ betlém. Moc děkujeme.

Obecní ples v Hostěnicích
Obecní ples by se měl konat v pátek 15. ledna 2021. Vzhledem k nynější nestálé 

situaci nevíme, zda se uskuteční. Budeme Vás informovat standardními informač‑
ními kanály obce.

Oslavy a výročí
První zmínka o obci Hostěnice je z roku 1371, jak píše mj. pan Václav Dostál ve své 

knize „ Jak šel čas Hostěnickým údolím“. V příštím roce oslavíme 650 let výročí za‑
ložení naší obce. Připravujeme pro vás bohatý program ve dnech 18. až 20. června 
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2021. Bude vám hrát dechovka, cimbál 
i big beat, plánujeme sportovní hry, dis‑
kotéku pro děti, aj. Zkrátka vše, co nám 
v červnu aktuální epidemiologická situ‑
ace dovolí. Budeme rádi, když se všichni 
zapojíte a budete se dobře bavit.

Za Obec Hostěnice, 
Ing. Hana Polanská, místostarostka

650 let Hostěnic
V příštím roce 2021 to bude už 650 let od první písemné zmínky o Hostěnicích, 

v níž se uvádí, že Půta Šacler z Vildenberka prodal markraběti Janovi polovinu hradu 
a s polovinou vsí k němu náležejících za 1700 hřiven grošů. Bratranci zmíněného 
Půty pak také markraběti Janovi prodali druhou polovinu hradu s druhou polovinou 
vsí Pozořic, Šumic, Kovalovic, Korolup, Holubic, Kruhu, Čechyně, Vítovic a Hostěnic.

 Při této příležitosti se často naskýtá otázka, jak vznikl název naší obce. U většiny 
názvů obcí se vyskytuje zpravidla více variant. Pokud se týká názvu naší obce, tradují se 
varianty dvě. První z nich říká, že název vznikl od jména prvního usedlíka Hostena. 
Tuto variantu zmiňuje i Vlastivěda Moravská z  r. 1921. Existenci prvního usedlíka 
tohoto jména nelze doložit. Druhá varianta zase uvádí, že zde byly rybníky s chut‑
nými rybami a že na rybí hostiny sem jezdili hosté ze širokého okolí. Rybníky tu 
opravdu v minulosti byly, jak dokazuje skutečnost, že v r. 1750 obec platila vrchnosti 
poplatek z „pustého rybníka“.

Také z rozpočtu obce z r. 1873 vyplývá, že plánovala „Opravu rybníka“.
Když JZD Pozořice zde v  r.  1981 obnovovalo dnešní První a  Druhý rybník, tak 

využilo původních hrází, které jen opravili a zpevnili. Asi i v minulosti mohly být 
v rybnících ryby, ale už stěží se dá doložit, že sem opravdu jezdilo mnoho hostů, kteří 
pak když rybníky zpustly, sem přestali jezdit, a tak prý vzniklo hosté ‑nic a z toho 
název Hostěnice.

Nedávno jsem se dočetl na stránkách obce Kostěnice, že i jejich obec má několik 
variant týkajících názvu obce. Jedna z nich prý uvádí, že původní název obce byl 
Hostěnice a že název byl odvozen od původní krčmy poblíž silnice. Těmto krčmám 
se prý dříve říkalo Hostěnice (podle pohoštění hostů při jejich cestách). Od této krč‑
my prý pak byla nazývaná i postupně vznikající osada a později pak obec. V Mladé 
Boleslavi mají dosud restauraci s dochovaným názvem „Jihočeská Hostěnice“. Co 
když i zde u nás byla původně jen krčma (kde třeba předkládali hostům chutné ryby), 
od které se pak také obec začala nazývat Hostěnice? To by mohla být varianta třetí.

Václav Dostál
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DĚTI ZPOVÍDAJÍ

Rozhovor s Kateřinou Muselíkovou -  poštovní doručovatelkou v Hostěnicích

1. V kolik hodin musíte vstávat, abyste zvládla roznést všechnu poštu?
Vstávám ráno ve čtyři hodiny, v pět odjíždím směrem do Brna. Na poště si na‑
chystám a poskládám dopisy, a pak už je doručuji.

2. Kde všude poštu roznášíte? Jen Hostěnice nebo i jinde, třeba Lhotky?
Na Lhotky nechodím. Roznáším v Hostěnicích a Horákově.

3. Jaké největší nebo nejzajímavější číslo na domě jste viděla?
Největší číslo v Hostěnicích je 306.

4. Kolik km za týden ujdete?
Za týden nachodím asi 50 kilometrů.

5. Chtěla jste vždycky být doručovatelka nebo jako malá jste chtěla být něčím jiným?
Chtěla jsem být cukrářkou, protože mám ráda sladké.

6. Existuje místo kam v rámci doručování chodíte nejraději?
Samozřejmě nejraději doručuji v Hostěnicích. Horákov mám taky ráda. Hlavně 
jsou všude příjemní lidé.

7. Kolik zásilek běžně doručujete a kolik času strávíte doručováním?
To je různé, ale teď před Vánocemi je toho opravdu hodně. Doručováním strávím 
čtyři hodiny. Ale prací, co musím udělat před a po doručování, na to mi pomalu 
nestačí pracovní doba.

8. Nosíte i poštu Ježíškovi nebo od Ježíška?
Nosím pohledy od Ježíška z pošty Boží Dar, ale i Ježíškovi. A letos poprvé pohledy 
i od samotného Lucifera.

9. Máte nějaké domácí zvířátko?
Máme andulku.

Děkujeme za rozhovor.

Tentokrát se ptali Lukáš a Honzík Tříletí
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 CO SE UDÁLO V NAŠÍ OBCI 

1) Nouzový stav a opatření proti šíření koronaviru
Žádáme všechny občany, aby sledovali informační kanály obce, vlády a Minister‑

stva zdravotnictví a  respektovali opatření proti šíření koronaviru, byli ohleduplní 
vůči svému okolí. Děkujeme.

2) Změna č. 1 ÚP Hostěnice
Změna ÚP Hostěnice nabyla účinnosti 24. 10. 2020 a byly provedeny všechny 

kroky související s doadministrováním této změny. Nyní se již postupuje dle úplného 
znění Územního plánu Hostěnice po změně č. 1.

3) Provoz obecních prostor, tělocvičny a posilovny
Z důvodu měnících se epidemiologických opatření je nutné sledovat informační 

kanály obce, popřípadě se informovat telefonicky na Obecním úřadu Hostěnice.

4) Sběrné místo u Baršů
Bylo provedeno nové vydláždění a ohrazení kontejneroviště u Baršů tak, aby se 

místo co nejvíce zvelebilo. Žádáme všechny občany, aby odpad umisťovali pouze 
do kontejnerů a všechna místa k ukládání odpadu udržovali v čistotě .

5) Opěrná stěna s oplocením pod objektem samoobsluhy
Byla realizována stavba, která spočívala ve vybudování opěrné stěny k vyrovnání 

terénu před RC Broučci s nízkým oplocením tak, aby se vytvořilo pobytové místo 
pro rodiče s nejmenšími dětmi. Toto malé dětské hřiště bude do konce roku vybaveno 
herní sestavou vhodnou pro nejmenší děti a bude přístupné všem rodičům s malými 
dětmi. Částečně je akce financována z daru firmy Českomoravský cement, a.s, jejichž 
podpory si velmi vážíme.

6) Úpravy v areálu MŠ Hostěnice
Během prázdnin proběhla renovace oken ve třídách MŠ, do konce roku bude 

dokončena oprava kamenné opěrné zídky za objektem MŠ, která již byla v havarij‑
ním stavu. Dále byla vybavena prádelna nábytkem a byl pořízen nábytek do tříd. 
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Dále byly provedeny úpravy pro zalévání vegetace a  bude osazen nový herní 
prvek. Tato akce je financována jak z dotace rozpočtu Jihomoravského kraje, tak 
z finančního daru od firmy Českomoravský cement, a. s. Celkové předpokládané 
výdaje činí cca 550 000 Kč.

7) Projektová dokumentace na kabeláž veřejného osvětlení v Zadní Kopanině
V souvislosti s plánovanou akcí firmy Eon, která stavebně povoluje uložení NN 

vedení do země v části Zadní Kopanina, bylo zadáno vypracování projektové doku‑
mentace na kabeláž pro veřejné osvětlení v souběhu s kabely NN. Realizace nového 
veřejného osvětlení bude časově navazovat na realizaci kabeláže NN firmou Eon.

8) Oprava poklopů kanalizačních šachet
V průběhu roku proběhla oprava poklopů u nejproblematičtějších kanalizačních 

šachet. V příštím roce budeme pokračovat, pokud nám to finanční situace dovolí 
s upravováním osazení dešťových vpustí včetně instalací záchytných košů u vybraných 
vpustí. Pro obec práce realizovala firma Poklopsystem, s. r. o.

9) Projektová dokumentace na akci Hostěnice  – revitalizace Pramenišť 
v Napajedlích

Obec Hostěnice získala dotaci na projektovou dokumentaci revitalizace Pramenišť 
v lokalitě Napajedla. Projektová dokumentace řeší využití jímané vody původních 
Pramenišť, které v  současnosti nejsou využívány pro zásobování pitnou vodou, 
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a to vytvořením 2 mokřadů po toku potoka pod studnami Pramenišť. Zde by se 
měla jímaná voda zadržet a dotovat toto místo vodou, které zde vždy byl dostatek. 
Současně by tyto tůně měly dotovat jímací místo níže položených vrtů, které obec 
využívá k zásobování obyvatel pitnou vodou. Do budoucna by tak toto místo bylo 
zachováno pro využití vody i jako pitné v případě, že by se dořešila její úprava. Pro‑
jektová dokumentace byla zadána firmě Regioprojekt Brno, s. r. o. za cenu 114 300 Kč 
bez DPH. Částečně je tato akce financována z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Za Obec Hostěnice Eva Karásková

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Plán priorit pro rok 2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice svým usnesením č. 64/2020 ze dne 26. 11. 2020 

schválilo následující plán priorit pro rok 2021.
• Investice do ČOV dle návrhu odborné firmy
• Oprava střechy objektu obecního úřadu
• Oprava kanalizace a zpevněné komunikace pod Kopečkem k č. p. 10
• Realizace mokřadu v Napajedlích
• Veřejné osvětlení Zadní Kopanina (vyvolaná investice realizací kabeláže nízkého 

napětí v této lokalitě)
• Oprava chodníků
• Studie návsi a přilehlého okolí
• Projektová dokumentace mokřadu za ČOV

Rozpočet obce na rok 2021
Návrh rozpočtu obce na rok 2021 byl vyvěšen na úřední desce a  způsobem 

umožňujícím dálkový přístup od 9. 11. 2020 do schválení. V rozpočtu jsou zapraco‑
vány provozní náklady, investice, které si zastupitelé odsouhlasili, a odráží priority 
obce na rok 2021, které byly projednány zastupitelstvem obce.

Rozpočet obce na rok 2021 byl schválen ZO Hostěnice usnesením číslo 65/2020 
dne 26. 11. 2020.

Rozpočet ve zkratce:
Příjmy: 14 839 500 Kč
Výdaje: 21 867 400 Kč
Financování: 7 027 900 Kč
Neinvestiční příspěvek MŠ Hostěnice 400 000 Kč.

Mgr. Eva Karásková, starostka obce
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3113
59 000,00
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Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2021

O
dvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

Pitná voda
D

aňové příjm
y

O
statní záležitosti sdělovacích prostředků

R
ozhlas a televize

Č
innosti knihovnické

Využití volného času dětí a m
ládeže

Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
O

statní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

Využívání a zneškodňování kom
unálních odpadů

Kom
unální služby a územ

ní rozvoj jinde nezařazené
N

ebytové hospodářství

O
becné příjm

y a výdaje z finančních operací
Č

innost m
ístní správy

Požární ochrana - dobrovolná část

O
zdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a 

PŘÍJM
Y celkem

:

VÝD
AJEPol

org1
org2

N
ázev

O
statní záležitosti pozem

ních kom
unikací

Silnice
O

statní záležitosti lesního hospodářství

Pitná voda
D

opravní obslužnost veřejným
i službam

i - linková
Bezpečnost silničního provozu

M
ateřské školy

Vodní díla v zem
ědělské krajině

O
dvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

Č
innosti knihovnické

Základní um
ělecké školy

Základní školy

Č
innosti registrovaných církví a náboženských 

Pořízení,zachování a obnova hodnot m
íst.kultur,nár,a 

O
statní záležitosti kultury

O
statní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

O
statní záležitosti sdělovacích prostředků

R
ozhlas a televize

Využití volného času dětí a m
ládeže

O
statní sportovní činnost

Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

Veřejné osvětlení
N

ebytové hospodářství
O

statní zájm
ová činnost a rekreace

Ú
zem

ní rozvoj
Ú

zem
ní plánování

Pohřebnictví

Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 
Sběr a svoz kom

unálních odpadů
Kom

unální služby a územ
ní rozvoj jinde nezařazené

O
statní nakládání s odpady

Využívání a zneškodňování kom
unálních odpadů

Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

O
statní činnosti související se službam

i pro 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
O

statní ochrana půdy a spodní vody

O
statní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

O
statní služby a činnosti v oblasti sociální péče

5213
60 000,00

5311
5 000,00

5512
248 000,00

6112
1 190 000,00

6171
2 422 000,00

6310
120 000,00

6320
30 000,00

6399
500 000,00

6402
20 000,00

6409
1 600 500,00

21 867 400,00

Par
K
č

7 027 900,00
7 027 900,00

Krizová opatření

Zastupitelstva obcí
Požární ochrana - dobrovolná část
Bezpečnost a veřejný pořádek

Pojištění funkčně nespecifikované
O

becné příjm
y a výdaje z finančních operací

Č
innost m

ístní správy

O
statní činnosti jinde nezařazené

Finanční vypořádání m
inulých let

O
statní finanční operace

8XXX
FIN

AN
C

O
VÁN

Í

VÝDAJE celkem
:

FIN
AN

C
O

VÁN
Í

Pol
org1

org2
N

ázev

Schváleno Zastupitelstvem
 obce H

ostěnice dne 26.11.2020 usnesením
 č. 65/2020.

Výdaje
21 867 400,00

Financování
7 027 900,00

FINANCO
VÁNÍ celkem

:

R
ekapitulace

Příjm
y

14 839 500,00



HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ  4/2020  9

Výpis usnesení ze zasedání ZO Hostěnice č.  4/2020 konaného 
8. 10. 2020

přijatá usnesení:
usnesení číslo 49/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 4/2020 pana 
Ing. Václava Čapku a pana Ing. et. Ing. Jana Mikuláška, zapisovatelku zápisu paní 
Růženu Debnárovou.

usnesení číslo 50/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání Zastupitel‑
stva obce Hostěnice č. 4/2020:
 1.  Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu 

zasedání)
 2.  Kontrola úkolů 11/2/2020 Prodej pozemku p. č. 162/10 v k.ú. Hostěnice
 3. Vydání změny č. 1 ÚP Hostěnice
 4. Záměr obce Hostěnice pronajmout část pozemku p. č. 159/3, k.ú. Hostěnice
 5. Předávací protokol ‑příloha č. 2/2020 ke Zřizovací listině PO ze dne 1. 8. 2017
 6. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 7/2020
 7. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 8/2020
 8. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 9/2020
 9. Informace občanům
 10. Různé
 
usnesení číslo 51/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí dokumentaci změny č. 1 územního 
plánu Hostěnice, která je přílohou tohoto materiálu a po předchozím ověření konsta‑
tuje, že obsah změny č. 1 není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR (ve znění 
1.,2.,3. aktualizace), se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje, v platném 
znění, se stanovisky dotčených orgánů nebo s výsledkem řešení rozporů a se sta‑
noviskem Krajského úřadu – Jihomoravského kraje, jak je prokázáno v odůvodnění 
změny územního plánu, a že již v etapě zadání změny Krajský úřad Jihomoravského 
kraje nepožadoval hodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území (viz příloha 
č. 3 zápisu č. 4/2020).

usnesení číslo 52/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozhodnutí o námitkách uplatněných při 
veřejném projednání návrhu změny tak, jak je uvedeno v odůvodnění změny v kapi‑
tole m) „Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění“, tj. VYHOVĚT všem 5 uplatněných 
námitkám a souhlasí s vypořádáním připomínek, jak je uvedeno v kapitole n) „Vy‑
pořádání připomínek“ v odůvodnění změny.
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usnesení číslo 53/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice vydává Změnu č.  1 územního plánu Hostěnice 
a ukládá místostarostce obce Ing. Haně Polanské, coby určené zastupitelce pro po‑
řízení této změny územního plánu, prostřednictvím pořizovatele, zajistit splnění 
povinností uložených mu stavebním zákonem a správním řádem po vydání změny 
územního plánu (řádné zveřejnění opatření obecné povahy včetně úplného znění 
územního plánu, zápis do centrální evidence, předání dokumentace na příslušná 
místa, archivace).

usnesení číslo 54/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje pronájem části pozemku p. č. 159/3 v k.ú. 
Hostěnice o výměře cca 470 m2, výše nájemného 100 Kč za rok.

usnesení číslo 55/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje Předávací protokol ‑příloha č.  2/2020 
ke Zřizovací listině PO ze dne 1. 8. 2017 a tímto bezúplatně předává do správy Mateřské 
škole Hostěnice, příspěvkové organizaci, Hostěnice 95, 664 04 Mokrá, IČ: 71005862, 
zastoupené Mgr.  Danou Kousalovou, ředitelkou MŠ, movitý majetek v  hodnotě 
42 391,24 Kč.

usnesení číslo 56/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěnice 
číslo 7/2020. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 9 900 Kč, na straně výdajů 
navýšen o částku 9 900 Kč, financování 0 Kč. Rozpočtové opatření bylo schváleno 
starostkou obce dne 8. 7. 2020 (příloha č. 4 zápisu číslo 4/2020)

usnesení číslo 57/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěnice 
číslo 8/2020. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 1 598 700 Kč, na straně 
výdajů navýšen o částku 1 598 700 Kč, financování 0 Kč. Rozpočtové opatření bylo 
schváleno starostkou obce dne 7. 8. 2020 (příloha č. 5 zápisu číslo 4/2020).

usnesení číslo 58/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěnice 
číslo 9/2020. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 511 600 Kč, na straně 
výdajů navýšen o  částku 511 600 Kč, financování 0 Kč. Rozpočtové opatření bylo 
schváleno starostkou obce dne 5. 9. 2020 (příloha č. 6 zápisu číslo 4/2020).
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Výpis usnesení ze zasedání ZO Hostěnice č.  5/2020 konaného 
26. 11. 2020

přijatá usnesení:
usnesení číslo 59/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 5/2020 paní Ing. Hanu 
Polanskou a pana Jana Dostála, zapisovatelku zápisu paní Růženu Debnárovou.

usnesení číslo 60/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující upravený program zasedání 
Zastupitelstva obce Hostěnice č. 5/2020:
 1.  Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu 

zasedání)
 2. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 10/2020
 3. Žádost Farnosti Pozořice o finanční příspěvek na rok 2021
 4. Vodné a stočné 2021
 5. Plán priorit obce Hostěnice na rok 2021
 6. Rozpočet obce Hostěnice na rok 2021
 7. Střednědobý výhled obce Hostěnice na 2022‑2024
 8. Převod provozních prostředků MŠ Hostěnice zpět zřizovateli
 9. Rozpočet MŠ Hostěnice na rok 2021
 10. Střednědobý výhled MŠ Hostěnice na 2022‑2024
 11. Inventarizace
 12. Zimní údržba místních komunikací v obci Hostěnice na období 2020‑2021
 13. Nabytí části pozemku p. č. 200/3 v k.ú. Hostěnice do majetku obce Hostěnice
 14.  Příloha č. 2 OZV č. 2/2019 ‑ Rozúčtování skutečných nákladů obce Hostěnice 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od‑
straňování komunálních odpadů

 15. Informace občanům
 16. Různé

usnesení číslo 61/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěnice 
číslo 10/2020. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 31 800 Kč, na straně 
výdajů navýšen o  částku 31 800 Kč, financování 0 Kč. Rozpočtové opatření bylo 
schváleno starostkou obce dne 5. 10. 2020 (příloha č. 3 zápisu číslo 5/2020).

usnesení číslo 62/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje finanční dar Farnosti Pozořice na rok 2021 
na pokračování celkové výmalby kostela v Pozořicích, konkrétně na opravu soklů, 
poškozených omítek a 3. etapu výmalby interiéru ve výši 50 000 Kč.
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usnesení číslo 63/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje vodné na rok 2021 ve výši 33 Kč bez DPH a stočné 
na rok 2021 ve výši 34 Kč bez DPH.

Návrh usnesení číslo 64/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán priorit obce Hostěnice na rok 2021.

usnesení číslo 65/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočet obce Hostěnice na rok 2021, 
na straně příjmů 14 839 500 Kč, na straně výdajů 21 867 400 Kč a  financování 
7 027 900 Kč. Na straně výdajů je počítáno s neinvestičním příspěvkem zřízené Pří‑
spěvkové organizaci MŠ Hostěnice, okres Brno ‑venkov na provoz v roce 2020 ve výši 
400 000 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 66/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled na období 2022–2024.

usnesení číslo 67/2020
ZO Hostěnice schvaluje uložení odvodu provozních prostředků PO Mateřská škola, 
Hostěnice č. p. 95, okr. Brno ‑venkov, dle § 28, písm. 9 odst. a) zákona č. 250/2000 
Sb. ve výši 300 000 Kč do 31. 12. 2020.

usnesení číslo 68/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočet PO Mateřská škola Hostěnice 
na rok 2021. Zastupitelstvo obce Hostěnice nebude požadovat, aby Mateřská škola 
Hostěnice, příspěvková organizace, předkládala ke schválení změny schváleného 
rozpočtu na rok 2021.

usnesení číslo 69/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí Střednědobý výhled MŠ Hostěnice 
na 2022–2024.

Návrh usnesení číslo 70/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí výběr firmy, která bude provádět 
zimní údržbu místních komunikací v  období 2020/2021. Jedná se o  firmu pan 
Ing.  Václav Čapka, Hostěnice č.  188, IČ:44032943, DIČ:CZ 6509190303, se kterou 
bude uzavřena smlouva o dílo.

usnesení číslo 71/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje revokaci usnesení č. 55/2019.
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usnesení číslo 72/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje úplatný převod pozemku p. č. 200/28 vy‑
členěného z pozemku p. č. 200/3 v k.ú. Hostěnice dle GP č. 966‑67/2020 o výměře 
16 m2 od majitelky pozemku paní… za cenu 1459 Kč za 1 m2, celková cena 23 344 Kč.

usnesení číslo 73/2020
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí přílohu č. 2 k OZV č. 2/2019 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů.

Hubert Hanika: skromnost a úsměv na tváři
V pondělí 7. 12. 2020 se v prostorách obecního úřadu odehrál slavnostní akt oslavy 

jubilea válečného veterána pana Huberta Haniky, občana Hostěnic. Srdcem myslivec 
a milovník lesa, původem ze samoty ve Vítovicích, pracoval jako mladík v roce 1945 
v partyzánské skupině Ivanuška a Wolfram a spolupracoval s dalšími hostěnickými 
občany. 5. 12. se tento skromný muž dožívá krásných 91 let a k tomuto jubileu byl 
dekorován medailí Ministerstva obrany ČR, kterou mu předal mjr. Ing. Radomír Kinc za 
Krajské vojenské velitelství a mjr. JUDr. Jan Kux za Československou obec legionářskou 
a projekt Péče o válečné veterány Brno. Společně s paní místostarostkou Ing. Hanou 
Polanskou jsme se rády přidaly k tomuto slavnostnímu aktu a společně tak strávili 
krásné slavnostní chvíle při vzpomínkách na různé historky z dob minulých. Do dalších 
let přejeme zejména zdraví a stále dobrou náladu.

Za Obec Hostěnice, Eva Karásková, starostka obce

Vodné a stočné 2021
Sazba vodného a stočného vychází z cenové kalkulace dle cenových předpisů 

pro vodné a stočné dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
Zastupitelstvo obce Hostěnice schválilo na svém zasedání dne 26. 11. 2020 usne‑

sením č. 63/2020 cenu vodného ve výši 33 Kč/m3 bez DPH a cenu stočného ve výši 
34 Kč/m3 bez DPH. Celková částka za 1 m3 bude na rok 2021 ve výši 67 Kč bez DPH.

Zastupitelstvo obce se dohodlo na ponechání cen z roku 2020 i pro rok 2021, 
jako výraz politiky obce, kterou chce podporovat příznivé bydlení v naší obci. Je to 
jedna z mála podpor obce, která cílí na všechny občany. V regionu naše obec patří 
k těm, co poskytují kvalitní a přesto levnější vodu.

Žádáme občany o řádné zabezpečení šachet proti zamrznutí, aby se předešlo 
případným poruchám na vodovodních přípojkách. S ohledem na poměrně vysoký 
počet poruch ve vodovodních šachtách, které byly zjištěny při odečtu vodoměrů, 
tímto všechny vlastníky nemovitostí upozorňujeme, že je potřeba kontrolovat 
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v průběhu roku vodovodní šachty i domácí vybavení (např. bojlery, protékající záchody, 
úpravny vody, apod.). Předejdete tak vysokým platbám za fakturovanou vodu.

Obec Hostěnice

Místní poplatky za rok 2021
Místní poplatek ze psů a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění 
a odstraňování komunálních odpadů za rok 2021 vybíráme od 1. 2. 2021, splatnost 
do 31. 5. 2021.
Sazba poplatku činí za svoz a likvidaci komunálních odpadů 500 Kč za osobu a rok 
(u osob s trvalým pobytem v obci), 500 Kč za rekreační objekt a rok (majitelé chat).
Sazba poplatku za prvního psa 200 Kč, za druhého psa a každého dalšího psa téhož 
držitele 200 Kč, za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč, za druhého 
a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 200 Kč.

Růžena Debnárová, Správce poplatků

Obecní úřad Hostěnice -  oznámení o provozu úřadu o Vánocích
 Obecní úřad Hostěnice bude pro veřejnost uzavřen  

od 23. prosince 2020 do 1. ledna 2021. 
V novém roce úřadujeme od 4. ledna 2021.

Přejeme všem krásné a klidné prožití svátků vánočních, 
hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2021

Zaměstnanci Obecního úřadu Hostěnice

Potraviny Hostěnice - otevírací doba o Vánočních svátcích
 čtvrtek  24. 12. 2020 7.00 – 12.00 hod.
 pátek  25. 12. 2020 zavřeno
 sobota  26. 12. 2020  zavřeno
 čtvrtek  31. 12. 2020 7.00 - 12.00hod.
 pátek  1. 1. 2021  zavřeno

Úřad městyse Pozořice, včetně stavebního úřadu a  matriky   
bude pro veřejnost od 22. prosince 2020 do 1.1.2021  uzavřen.
V novém roce první úřední den 4. ledna 2021.
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Tříkrálová sbírka
V Hostěnicích se Tříkrálová sbírka uskuteční v neděli 10. ledna od 13.00 hodin.
Tříkrálový koncert se bude konat v neděli 10. ledna od 18.00 hodin na ČT1.
Finanční dar lze také zaslat na účet : 66008822/0800 variabilní symbol 777.

 
Díky vašim příspěvkům jsme mohli uskutečnit některé z projektů a u jiných jsme se posunuli kupředu. 
Výtěžek sbírky pomohl částečně financovat plánovaný nový výtah v budově Domu léčby bolesti  
s hospicem sv. Josefa, částečně financovat zamýšlenou rekonstrukci některých vícelůžkových pokojů,  
ze kterých budou v budoucnu pokoje jednolůžkové a dofinancovat provoz obou oddělení hospice.  

I letos se již připravujeme na tradiční Tříkrálovou sbírku. Zásadní informací je, že i v situaci, která pro 
nikoho z nás není jednoduchá, se Tříkrálová sbírka 2021 bude konat. Prozatím je snaha soustředit 
pozornost na to, aby mohla sbírka proběhnout tradičním způsobem, byť za přísnějších hygienických 
podmínek. Ve hře je však i varianta její on-line podoby, vzhledem k prozatímnímu vývoji situace 
ohledně nemoci Covid-19 v Česku. Prosíme vás o podporu, která je pro nás zvláště v této době tolik 
důležitá. I díky vám a vašim příspěvkům můžeme dál pomáhat potřebným, a naplňovat tak charitní 
poslání.  

Výtěžek z chystané koledy plánujeme využít například na:  

 rekonstrukci pokojů v lůžkovém hospici 
 pořízení dvou automobilů pro terénní pečovatelskou službu 
 koupi zdravotních pomůcek do Chráněného bydlení sv. Luisy 

V tuto chvíli vás můžeme odkázat na webové stránky rajhrad.charita.cz, kde najdete aktuální informace 
ohledně konečné podoby sbírky a možnostech poskytnutí finančního daru. 

V Hostěnicích se Tříkrálová sbírka uskuteční v neděli 10. ledna 2021. 
V případě změny epidemiologické situace vás budeme informovat o konečné 
podobě Tříkrálové sbírky. Sledujte proto, prosím, aktuální zprávy obce – 
hlášení rozhlasu a internetové stránky obce a farnosti Pozořice. Děkujeme! 

Chceme ze srdce poděkovat za vaši štědrost v minulém 
ročníku Tříkrálové sbírky. V obcích v působnosti Oblastní 
charity Rajhrad se vybralo neuvěřitelných 4 716 871 korun. 
Velice si vážíme vaší podpory, která rok od roku sílí a díky 
níž můžeme nadále odborně i lidsky pomáhat seniorům, 
nemocným lidem, lidem se zdravotním a mentálním 
postižením, lidem v sociální a hmotné tísni, ohroženým dětem 
a mládeži. 

V Hostěnicích se Tříkrálová sbírka uskuteční v neděli 10. ledna 2021. V případě změny epidemiolo-
gické situace vás budeme informovat o konečné podobě Tříkrálové sbírky. Sledujte proto, prosím, 
aktuální zprávy obce – hlášení rozhlasu a internetové stránky obce a farnosti Pozořice. Děkujeme!
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INFORMACE O ODPADECH 

Svoz odpadu v roce 2021 
V roce 2021 bude probíhat svoz komunálního odpadu každou  

sudou středu, poprvé  13. ledna 2021.

Řešení separovaných odpadů v obci Hostěnice
Nádoby na tříděný odpad – systém door -to -door
V rámci Operačního programu životního prostředí 2014‑2020 jsme uspěli s pro‑

jektem na řešení separovaných odpadů v naší obci, jehož součástí je i zavedení door 
to door (dům od domu) systému svozu tříděných odpadů, v našem případě plastů. 
Touto dotací z  evropských fondů naše obec získá částečné pokrytí nákladů na  
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nákup popelnic na plasty pro každého. Po zavedení sytému už nebude nutné cho‑
dit s plasty na sběrná hnízda, ale tento typ odpadu bude svážen přímo od domu, 
stejně jako komunální odpad. Jak tedy bude nový systém vypadat? Aby bylo tří‑
dění odpadu pro vás občany co nejpohodlnější a  zároveň bylo třídění odpadů 
efektivnější, dostane každá domácnost, která projeví zájem, zdarma do zápůjčky 
popelnici na plasty. Spolu s plasty je možné do těchto nádob umisťovat i hliníkové 
plechovky. Tyto nádoby vám pak budou pravidelně vyváženy v intervalu, který bu‑
deme optimalizovat podle skutečnosti. Ostatní drobné kovy (jako konzervy, apod.) 
bude možné nově ukládat na sběrných místech do speciálních popelnic.

Možná se někteří z vás ptají proč? Proč si máme u domu hledat místo na další 
popelnici? Třídění odpadu by mělo být již dnes samozřejmostí a v budoucnu bude 
nutností pro každého.

Česká republika patří v  evropském průměru mezi země, kde se stále obrovské 
množství odpadu skládkuje a  minimálně využívá. Z  tohoto důvodu také čes‑
ká legislativa stále zpřísňuje požadavky na třídění odpadů, zvyšují se poplatky 
za skládkování a obce budou mít povinnost v roce 2025 vytřídit až 60 % procent 
komunálního odpadu, což není lehký úkol.

Jedním z důvodů, proč zodpovědně třídit, je samozřejmě i finanční aspekt, tedy 
to, abychom nemuseli platit násobně vyšší poplatky za svoz komunálního odpadu, 
protože ho nebudeme mít kam jinam dát než na skládku nebo do spalovny. Pro 
mě osobně důležitějším aspektem je to, že pokud se naučíme zodpovědně třídit 
a nejlépe odpadky vůbec neprodukovat, pak nám naše Země bude sloužit ještě 
dlouhou dobu. Pokud to člověk akceptovat nebude, pak na to doplatí zase jenom 
člověk. Příroda si poradí i bez lidí.

Součástí dotace je i pořízení štěpkovače pro potřeby Obce, v menším rozsahu 
i pro potřeby občanů, dále 2 nové velkoobjemové kontejnery do sběrného místa 
v areálu ČOV, pořízení kontejnerů na sběrných hnízdech jako náhrada za ty, které 
máme v pronájmu a nově zavedení sběru drobného kovového odpadu na sběrných 
hnízdech. Celkové projektové náklady činí 675 856,40 Kč, z  čehož vlastní zdroje 
Obce činí 101 378,46 Kč.

Na nový systém sběru plastů od domů budeme přecházet někdy na začátku 
příštího roku. Bude k tomu zapotřebí i vaše součinnost při předávání samotných 
nádob na odpad a podepisování smluv o zápůjčce, za což předem děkujeme.

Doplnění kompostérů
V rámci dalšího našeho projektu společně s obcemi Mokrá ‑Horákov a Kovalovice 

jsme uspěli v Operačním programu životního prostředí s žádostí o dotaci na kom‑
postéry pro občany obcí Hostěnice, Kovalovice a Mokrá ‑Horákov. Zde budeme te‑
prve vypisovat výběrové řízení na dodavatele kompostérů, takže realizaci můžeme 
očekávat někdy v první půlce příštího roku.
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Protože jsme si vědomi toho, že jenom třídit nestačí, ale je potřeba i omezit sa‑
motnou produkci odpadů, např. kompostováním, rádi bychom doplnili kompostéry 
do domácností tam, kde je to třeba a kde je o to zájem. Obec již v minulosti distribu‑
ovala kompostéry do jednotlivých nemovitostí, aby podpořila využití bioodpadu 
v místě. Zde je vhodné připomenout, že biologicky rozložitelný odpad do černé 
popelnice na směsný komunální odpad nepatří a odpad pocházející ze zahrad je 
lepší zkompostovat na vlastním pozemku. Domácím kompostováním lze získat 
velmi kvalitní hnojivo – kompost, který obohatí půdu o důležitou organickou hmo‑
tu a zvýší tak její kvalitu bez přídavků chemie.

O zahájení distribuce kompostérů do nemovitostí (na základě výpůjčky) vás bu‑
deme ještě informovat.

Velmi děkujeme všem, kterým záleží na udržitelném přístupu k životu a kterým 
není lhostejné odpadové hospodářství v naší obci.

Za Obec Hostěnice, Eva Karásková

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Srdečné blahopřání k  významnému životnímu jubileu:

Jubilanti rok 2020  prosinec
Barták Ladislav 80  let
Hájková Zdenka 75 let

Jubilanti rok 2021  leden
Vaňáček  Zdeněk  75 let   

Narozené děti 2020 říjen
Magdalena Minaříková

Růžena Debnárová 
za ohlašovnu evidence obyvatel OÚ Hostěnice

  

ŠKOLSTVÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA HOSTĚNICE

BEE – BOTI  ve školce
V  letošním roce se naše mateřská škola zapojila do projektu, který financuje 

a zaštiťuje Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice.
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Robotická hračka Bee ‑bot (včelka ‑ robot) je velmi jed‑
noduchý robot, kterého se děti učí programovat a rozvíjet 
tak v sobě algoritmické dovednosti. Při hře s tímto robo‑
tem si děti rozvíjejí logické myšlení, plánování, učí se na‑
vrhovat řešení problému, zapisovat jednoduchý program 
pro Bee ‑bota a programovat jej po jednotlivých krocích.

Obecně pak robotická hračka přispívá k rozvoji dalších 
rozumových schopností dítěte:

‑ k prostorové orientaci (pohyb vlevo, vpravo, dopředu, 
dozadu)

‑  představivosti (umět si promyslet pohyb hračky, kde se bude nacházet, kolik 
kroků musí udělat k cíli…)

‑  vyjadřovacích schopností (popíše pohyb hračky, vymyslí příběh k  pohybu 
hračky, graficky zaznamená pohyb hračky)

‑ zrakového a časového vnímání
‑ komunikačních schopností (vysvětluje, hodnotí, komunikuje s kamarády)
‑ vlastní tvořivosti (vymýšlí úkoly pro spolužáky, zapojuje včelku do svých her)
‑ paměti (zapamatovat si, které tlačítko a případně kolikrát stisklo)
V naší MŠ zatím děti s robotem seznamujeme při společných vzdělávacích činnos‑

tech jednou za čtrnáct dní. Děti včelka velmi baví a těší se, až se s ní naučí zacházet, 
že s ní budou moct pracovat i samostatně.

 
Za MŠ Hana Gloserová

Mikuláš ve školce
Jako každý rok, tak i letos se děti v naší školce těšily 

na Mikuláše a anděla, ale zároveň se také trochu obá‑
valy čerta. Velmi poctivě a s chutí se připravovaly na 
jejich příchod a učily se básničky a písničky, aby moh‑
ly Mikuláši ukázat, co všechno umí.

Bohužel se Mikuláš dětem neukázal, nejspíš kvůli 
aktuální situaci Covid‑19, ale že ve školce byl, jsme po‑
znali hned po příchodu z  procházky. Na zemi hned 
u  dveří zůstalo trochu uhlí po čertíkovi a  dokonce 
otisk černé dlaně na dveřích. Že na nás letos Mikuláš 
s andělem a čertem nezapomněli, jsme poznali i podle nadílky, kterou zanechali 
i s košíkem v tělocvičně. A také tam nechali knihy hříchů pro obě třídy, Mravenečky 
i Včeličky. Paní učitelky dětem knihu přečetly, rozdaly balíčky od Mikuláše a děti za 
odměnu zazpívaly a  zarecitovaly, co si pro Mikuláše připravily. A  společně jsme 
doufali, že jejich krásné vystoupení Mikuláš a  jeho družina alespoň zaslechnou 
a příští rok se za námi zase rádi vrátí.     Jitka Procházková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÁ-HORÁKOV

Slovo úvodem – synchronně a asynchronně – distančně a pre-
zenčně – turnusově a rotačně aneb
Taky jste si rozšířili slovní zásobu v oblasti cizích slov?

Někteří jsme se toho báli, jiní to čekali téměř s jistotou, někteří to se stejnou jistotou 
vylučovali. Ovšem nastalo to – uzavření škol. Nejprve měl druhý stupeň tzv. rotovat, 
tedy učit se jeden týden ve škole a jeden týden doma, tj. distančně. Vydrželo to však 
jen dva dny a od 14. října se škola uzavřela pro všechny žáky. Připravené rozvrhy 
distanční výuky tedy přešly v praxi. Zkušenosti z jarní karantény jsme snad zúročili 
a z pohledu většiny zúčastněných probíhala distanční výuka hladce, a to jak ve své 
synchronní podobě, tedy při on ‑line hodinách, kdy jsou spolu žáci a učitelé ve spo‑
jení pomocí aplikace Meet, tak v asynchronní podobě, která představuje zadávání 
různých pracovních listů, úkolů a kvízů přes internet a jejich následné odevzdávání 
elektronickou cestou.

V pondělí 30. listopadu následovala většina žáků prvňáky a druháky, kteří byli pří‑
tomni ve škole již od 18. 11. Vyjma devátého ročníku však na druhém stupni probíhá 
tzv. turnusová (rotační) výuka. Znamenalo to nový rozvrh, protože učitelé alespoň 
částečně vedou on ‑line hodiny i s těmi, kteří jsou právě doma. Je to náročné, ale 
snažíme se ze všech sil vše zvládnout. K tomu nám pomohly i finanční prostředky 
od státu, za které jsme nakoupili výpočetní techniku v dnešní době tak nepostra‑
datelnou.

Děkujeme (opět) všem rodičům, kteří svoje děti podpořili a  pomáhali jim při 
vzdáleném vyučování. Věřme, že už brzy najedeme do „starých dobrých a normál‑
ních kolejí“.

Všem krásné Vánoce a pevné zdraví v novém roce 2021!

Kolektiv zaměstnanců ZŠ Mokrá ‑Horákov

Školy v přírodě po odkladu a na poslední chvíli
Uzavření škol v druhém pololetí loňského školního roku nás donutilo zrušit plá‑

nované akce a školy v přírodě. Někteří si ale zachovali optimismus a svoje sportovně‑
‑turistické kurzy přeložili na úvod nového školního roku.

Začátkem září tedy odjely na vodácký výcvikový kurz 8. třídy. Ubytováni byli žáci 
tradičně v kempu Krkavec poblíž Veselí nad Lužnicí, odkud se vydávali po řece Ne‑
žárce za vodáckým dobrodružstvím. Na blízké pískovně byl pro ně připraven také 
duatlonový závod. Nechyběly ani míčové a společenské hry, táborák či diskotékové 
večery. Počasí osmákům přálo, jen komáři znepříjemňovali pobyt v krásné přírodě.
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Ve dnech 9. až 11. září absolvovali žáci šestých ročníků tradiční adaptační pobyt. 
Po loňských pozitivních ohlasech se obě třídy, společně s třídními učiteli, asistentka‑
mi a preventistkou primárně patologických jevů, opět vypravili vlakem do Blanska. 
Zde, po zdolání nekonečného kopce, na kterém se každou chvíli ozývalo: „Už tam 
budem?“, rozbili tábor v rekreačním středisku Vyhlídka. Pro šesťáky bylo nachystáno 
mnoho zajímavých aktivit, při kterých měli možnost poznat nejen své učitele, ale 
i sebe sama navzájem. Ve volných chvílích se pak téměř všichni věnovali sportovním 
aktivitám, kterým vládl fotbal a basketbal. Tři dny utekly jako voda a díky pestrému 
programu, vynikajícímu kolektivu a nádhernému počasí nikoho nezaskočila ani zá‑
věrečná cesta na vlak, ani změna režimu nošení roušek.

Do okolí Moravského krasu, do obce Suchý, se vydaly děti druhých tříd, které strávily 
svoji školu v přírodě pod heslem „Pod pirátskou vlajkou“. Druháčci psali pirátský deník, 
skládali zkoušku z plavby na člunu, ze šplhání v  lanoví či z přetahování. Vydali se 
také na výlet do Sloupsko ‑šošůvských jeskyní, absolvovali stezku odvahy a chybět 
nesměl ani pirátský poklad.

Žáci 4. B se zase vypravili do Ostružné v Jeseníkách, kde potrénovali nohy na horských 
túrách. Po náročných výšlapech je ale čekal i zasloužený relax v podobě místního 
bazénu a hřiště.

Týden před uzavřením škol stihly svoji školu v přírodě děti z 5. B, které se vydaly 
do Křižanova, kde se nejen učily, ale také chodily na výlety a večery trávily společ‑
nými hrami. Počasí jim přálo, tak si všichni užili i podzimní sportovně ‑turistický kurz.

Vedoucí sportovně ‑turistických kurzů

Žákovský parlament stále v akci
Nadále bude také fungovat Žákovský parlament, který už má několik schůzek 

za sebou. I z jeho strany se určitě dočkáme řady soutěží a zajímavých úkolů pro jed‑
notlivé třídy. V září skončila sbírka PET ‑víček, kterou náš parlament zaštiťoval. Celkem 
se nasbíralo 400 kbelíků, tedy asi 800 kg víček. Vítěznou se stala třída 3. A se 123 kbelíky, 

Vodácký výcvik 8. ročníku Adaptační pobyt 6. ročníku
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na druhém místě skončila 4. A a pomyslnou bronzovou medaili získala 7. A. Ostatní ale 
nemusí být smutní, vždyť jsme sbírali hlavně pro dobrou věc a to by nás mělo těšit.

Navzdory nepříznivé situaci se letos za mimořádných podmínek podařilo 
ve spolupráci s místní knihovnou uspořádat třetí ročník charitativního bazaru knih. 
V knihovně se tak opět sešla pěkná řádka titulů, které za symbolickou cenu změnily 
své majitele a  udělaly tak radost zase novým čtenářům. I  přes přísná hygienická 
opatření se zástupci našeho školního parlamentu ve svém volném čase ochotně 
věnovali po tři dny prodeji darovaných knih. Hlavním garantem, kterému patří náš 
dík, byla jako každý rok paní knihovnice Ivana Brzobohatá. Vybraná částka dosáhla 
úctyhodných 10 000 Kč, což všechny organizátory velmi příjemně překvapilo. A co 
bude s utrženými penězi? Jako každým rokem je věnujeme našemu adoptovanému 
Vincentovi z Keni na jeho vzdělání. V současnosti již tento mladík (má 19 let) studuje 
na střední škole a náklady na roční školné dosahují částky 14 400 Kč ročně. Věříme, 
že nové tituly své majitele potěší, a my se těšíme za rok opět na shledanou.

Tak a je to za námi. Myslím, že se všichni shodneme na tom, že letošní podzimní 
sběr měl spoustu nej… ať už jakéhokoli charakteru. Od začátku patřil k nejohrože‑
nějším akcím, které pořádáme. Z důvodu jarního zavření škol kvůli nákaze Covid–19, 
se letošní podzimní sběr odehrál až po roce. Byl proto uskutečněn po nejdelší pře‑
stávce. Také byl „nejvytříděnější“  – vzhledem ke změnám, ke kterým přikročily 
vykupující společnosti, se vykupuje pouze vytříděný papír. Bohužel cena i  takto 
ošetřené odpadní suroviny klesla letos na nejnižší hodnotu, a to 1 Kč za kilo. Oce‑
nit ale musíme největší nasazení našich parlamenťáků, neboť pracovali v nejhorším 
počasí, v jakém kdy sběr probíhal, pršelo intenzivně a neustále. Jednalo se o sběr 
nejkratší, neboť vzhledem k nastalé velmi nepříznivé celospolečenské situaci musel 
být předčasně ukončen již ve čtvrtek ráno. A jak to tedy celé dopadlo? Celkem jsme 
nasbírali 10 090 kg, za které jsme obdrželi 10 090 Kč.

Za žákovský parlament J. Kubáňová a P. Tannenbergová

‚,ONLINE‘‘ Mikuláš
Letošní mikulášská nadílka byla pro nás všechny poněkud zvláštní, protože byla on‑

line. Nebyl to samozřejmě takový zážitek, jako by byl normálně, ale i tak jsme si zábavu 
při chystání této „rychloakce“ užili. Zhruba hodinu před naší mikulášskou nadílkou jsme 
vymýšleli Mikulášovu řeč a všechno jsme skládali dohromady. Zlobivé děti, které jsme 
chtěli odnést do pekla za jejich hříchy, jsme měli v plánu aspoň trochu vyděsit přes apli‑
kaci Meet, aby nám slíbily, že se už nikdy neobjeví na seznamu neposluchů. Doufáme, 
že se to našim prvňáčkům, druhákům a třeťákům líbilo a poučili se do budoucích let.

Za celou naši třídu bych chtěla hlavně poděkovat panu učiteli Markusovi a paní 
učitelce Markusové, že nám s  touto akcí pomohli. Také bychom chtěli poděkovat 
škole, že nám akci umožnila uskutečnit a také děkujeme paní učitelce Šimkové za 
skvělé fotky. Za 9.A Lucie Šiková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA POZOŘICE

Ohlédnutí za prvním čtvrtletím školního roku 2020/2021
Výuka v prvním čtvrtletí školního roku 2020/2021 byla opět výrazně ovlivněna ak‑

tuální epidemiologickou situací v ČR. Na základě nařízení vlády byla od středy 14. 10. 
zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. Na tuto eventualitu jsme se s pedagogy 
i  žáky předběžně připravovali, proto jsme hladce přešli na distanční výuku. V  ní 
jsme využili naše zkušenosti z jara a její systém obohatili o nové nástroje tak, aby 
byl jasný a přehledný pro všechny zúčastněné.

Již zažité komunikační prostředky Edookit a Google meet jsme doplnili zejména 
u starších žáků službami Google classroom. S tímto systémem se žáci učili pracovat 
během září v  hodinách informatiky, což jim poději umožnilo snadnější orientaci 
ve studijních materiálech a zadávaných úkolech. V prostředí Google meet nabízeli 
vyučující žákům a rodičům konzultace a na konci listopadu zde proběhly i netradiční 
on ‑line hovorové hodiny.

Často diskutovaným tématem se po jarním uzavření škol stala otázka výuky žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami. Těm jsme nabízeli možnost individuálních 
konzultací s asistenty pedagoga a pomoc během on ‑line hodin. Pro žáky, kteří nemají 
k dispozici dostatečné technické vybavení, se nám podařilo zajistit 36 notebooků 
k zapůjčení, popř. internet na 3 měsíce zdarma.

V době distanční výuky jsme dětem nabízeli možnost stravování za dotovanou 
cenu. Obědy si žáci odnášeli domů v jídlonosičích nebo je konzumovali přímo v jídelně. 
I nadále lze objednávat obědy pro cizí strávníky. Jejich cena je 71 Kč, za dovoz až 
domů si zájemci připlatí 14 Kč a za jednorázový obal 9 Kč.

Od poloviny listopadu docházelo k postupnému návratu dětí do školy. Ve středu 
18. 11. se dveře tříd a družin otevřely žákům 1. a 2. ročníku, v pondělí 30. 11. k nim 
přibyli žáci 3. až 5. ročníku, 9. ročníku a rotačně žáci zbývajících ročníků II. stupně. 
Výuka hudební výchovy a tělesné výchovy byla v souladu s nařízením vlády ome‑
zena, hodiny byly nahrazeny jinými naukovými předměty nebo procházkami 
do okolí školy. Pobyt venku jsme během vyučování využívali i v jiných předmětech, 
aby měli žáci možnost nadýchat se čerstvého vzduchu a na chvíli si odpočinout od 
povinných roušek. Věříme, že i  v  těchto ztížených podmínkách mají žáci radost 
z návratu do školy a setkání se svými spolužáky a vyučujícími.

Na podzim se měly konat oslavy 60. výročí otevření budovy základní školy. 
Z plánovaných akcí proběly pouze Retrohrátky v MŠ, ostatní jsme museli bohužel 
odložit. Připravili jsme pro vás ale almanach, který si můžete zakoupit v kanceláři 
školy. Na 85 stranách naleznete více než 300 fotografií, řadu zajímavých informací 
z historie i současnosti naší školy, vzpomínky učitelů i absolventů nebo práce na‑
šich žáků. Budeme rádi, když se vám bude líbit a třeba Vás v myšlenkách vrátí zpět 
do doby, kdy jste sami ZŠ Pozořice navštěvovali.
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Na závěr bych chtěl poděkovat rodičům za pomoc v době distanční výuky a po‑
přát vám všem mnoho zdraví do dalších dní.

PhDr. Jan Dudek

Doma i v práci stále v pohodě II
Pátým rokem je na naší škole realizován projekt Ministerstva práce a sociálních 

věcí zaměřený na podporu zaměstnanosti rodičů žáků prvního stupně. Z operačního 
programu Zaměstnanost nám bylo schváleno téměř 3,5 mil. korun na jeho další 
pokračování.

Hlavním cílem projektu je zajistit rodičům vyšší stabilitu na trhu práce a pomoci 
skloubit pracovní a rodinný život prostřednictvím péče o jejich děti. Děti mohou 
využívat provoz zařízení péče o dítě (ZPD) ráno již od šesti hodin a v odpoledních 
hodinách díky prodloužené provozní době až do 19 hodin. Druhou podpořenou 
aktivitou je doprovod dětí na kroužky. V době jarních a letních prázdnin také nabí‑
zíme dětem celkem 5 turnusů tematicky zaměřených příměstských táborů.

Mezi rodiči jsme zaznamenali pozitivní ohlasy na nabízené služby. Mezi přínosy 
nejčastěji zmiňují, že nemusí spěchat z práce kvůli zavírací době zařízení, nebojí se 
práci změnit a přejít např. na delší úvazek nebo směnný provoz. Díky příměstským 
táborům, kde děti aktivně tráví svůj čas mezi vrstevníky, nemusí rodiče čerpat do‑
volenou střídavě, ale mohou ji využít na společně strávený čas s celou rodinou. Vě‑
říme, že tento projekt pomáhá zapojeným osobám ve zlepšování jejich pracovního 
i rodinného života.

Mgr. Ivana Tesařová

Zvyšování bezpečnosti v okolí základní školy
Kdo se někdy ocitl mezi půl osmou a osmou 

ráno v okolí základní školy, ví, že je to docela rušné 
místo. Abychom minimalizovali riziko jakékoliv 
nehody, snažíme se před budovou školy zajistit 
bezpečné přecházení vozovky pro všechny žáky. 
Každé ráno zde stojí pedagogický pracovník 
v reflexní vestě, který dětem s přecházením silnice 
pomáhá. Chtěli bychom vás tímto také poprosit 
o omezení jízdy autem až ke škole. K vystupování 
lze bez obav využít okolní ulice (např. Malé Lipky), 
neboť děti odtud s  možností převodu ke škole 
bezpečně dojdou. Děkujeme.

Veřejným prostorem v okolí školy se zabývali 
také naši druhostupňoví žáci v hodinách výtvarné 
výchovy. V  posledním týdnu před uzavřením 
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školy se jim podařilo z  vyřazeného ná‑
bytku vytvořit sérii malovaných židliček, 
které budou k  dispozici pro kohokoliv, 
kdo touží na chvilku posedět v okolí ško‑
ly a  autobusové zastávky. Zároveň žáci 
vytvořili i  panáčka Bohouška, který má 
zamezit vjezdu aut až ke vchodu do ško‑
ly, a podpořit tak bezpečí našich malých 
školáčků. Vznikl i  obrovský transparent, 
který v okolí školy upozorňuje řidiče na 
to, že se v  blízkosti pohybují naše děti, 
a vyzývá k opatrnosti.

Mgr. Markéta Ondrušková

Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ

Zpráva o činnosti seniorů
V červenci jsme se zúčastnili vycházky do Mariánského údolí. Cesta z Podolí vedla 

lesní pěšinou až k Eldorádu. Prohlédli jsme si rybník a Kaprálův mlýn, kde nás zaujala 
bobová dráha, kterou jsme si vyzkoušeli a vrátili se tak do mladých let.

Dále jsme se ještě dvakrát sešli v lomu na opékání.
V září jsme měli posezení v OC, kde jsme zhodnotili činnost a plán do konce roku 2020.
10. 9. byla naplánovaná vycházka do Brna na přehradu. Tentokrát jsme jeli parníkem 

okružní jízdu.
Poslední opékání v lomu bylo 19. 9. Naplánovaná zábava se skupinou Melodie se 

kvůli bezpečnostním opatřením už neuskutečnila a ani žádná další akce.
V plánu jsme měli Mikulášskou zábavu 11. 12. , ale to bohužel také nevyšlo. Tak 

třeba Silvestrovské posezení v OC 29. 12. už bude možné uskutečnit.
Děkujeme všem, kteří nám celý rok pomáhali naše akce uskutečnit ‑ Janě Tvrdé, 

Marii Dostálové a Josefu Filoušovi.
Přejeme všem spoluobčanům krásné vánoční svátky a do roku 2021 hodně zdra‑

ví a štěstí.
Těšíme se na krásné, šťastné a brzké shledání.

Výbor Klubu seniorů Hostěnice

Dýňování
Je těžké plánovat akce, když nevíte, co bude zítra, za týden nebo za měsíc. Se situací, 

která nastala, se ale bylo třeba smířit a  zkusit vymyslet, jakým způsobem by se 
akce mohla zorganizovat. Tradiční Dýňování se tedy muselo obejít bez společného 
setkání a zdobení, bez guláše i čaje. Zůstala jen možnost vydlabat a nazdobit dýně 
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doma a přinést je na náves k vystavení. Měli jsme velkou radost, že se i takto zapo‑
jilo pár rodičů a jejich dětí a náves i letos ozdobily dýně zářící do noci.

za spolek Hosten Kateřina Halouzková

Rodinné centrum Broučci
K podzimu patří nejen nádherné barvy, sklizeň úrody a sbírání kaštanů, ale také 

pouštění draků, a proto malí broučci nezaháleli a společně s rodiči a dalšími kamarády 
se zúčastnili v sobotu 3. 10. 2020 již 3. ročníku Drakiády.

Dá se říci, že počasí nám přálo až moc, foukalo, až jsme málem vzlétli společně 
s draky, to nás ale neodradilo od dalších a dalších pokusů udržet draka ve vzduchu. 
I když sluníčko krásně hřálo do zad, mohli jsme se ještě více zahřát výborným svařákem, 
čajem a zobnout nějakou tu dobrůtku. Děti si za odměnu a účast odnesly diplom, 
magnetku, medaili a sladkosti. Všem tímto děkujeme za pomoc s přípravou a občer‑
stvením. Všichni odcházeli domů s dobrou náladou a úsměvem na tváři z krásně 
stráveného dne.

Doufejme, že se brzy budeme setkávat jako obvykle každé úterý a  čtvrtek 
od 9:00 do 12:00.

Všem přejeme pohodové vánoční svátky a hlavně hodně zdraví v roce 2021.

Za RC Broučci Valerie Galová
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Z činnosti Spolku Přátel sportu Hostěnice
Celý podzim jsme bohužel prožili ve stínu koronavirových opatření a  sport 

v Hostěnicích tak téměř utichl. Výjimkou bylo 5.kolo soutěže nohejbalistů na Past‑
viskách, kteří se v červnu přihlásili do nové regionální soutěže družstev trojic pod 
názvem „Nohec pod Mohylou“. Účastní se šest týmů z okolí. Hraje se formou turna‑
jů pořádaných vždy jedním z účastníků. Hostěňákům patří v neúplné tabulce dru‑
hé místo. V posledním kole tedy půjde o hodně.

Ve sportovním kroužku jsme pro děti uspořádali pouze několik cyklovýletů 
po okolí a snad jen dvakrát se sešli na sportovištích. Malí artisté si tak nemohli po‑
řádně vyzkoušet ani nové slackline, které budeme v příznivém počasí pravidelně 
upevňovat mezi vztyčené kůly za prosívkovým hřištěm.

Kvůli nařízením vlády jsme má‑
lem přišli i o tradiční lampionový 
průvod, který pravidelně v  naší 
obci pořádá 17.  listopadu Sbor 
dobrovolných hasičů u příležitos‑
ti Dne boje za svobodu a  demo‑
kracii a  Mezinárodního dne 
studentstva. Po definitivním záka‑
zu hygieny uspořádat hromadný 
průvod obcí jsme se během pár 
dní dohodli na odlišném, komor‑
nějším formátu. Svíčkami jsme 
vyznačili tři trasy k  populárnímu 
osvětlenému lesnímu baru tak, 
aby se účastníci s  lampiony roz‑
prostřeli na co největším prostoru. 
Ihned po setmění se na přilehlých 
loukách začaly objevovat první houpající se světýlka. Po půlhodině od ohlášeného 
začátku se už údolím vinul dlouhý světelný had, možná drak se třemi ocasy, směřující 
za zaslouženou odměnou k lesnímu baru. Tím byl jistě připravený teplý čaj a sladkosti 
z oblíbených dřevěných beden.
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Provoz lesního baru U krav není 
přerušen ani v zimním období. Bě‑
hem adventních víkendů a v době 
vánočních svátků budou Nad ka‑
menným kopečkem připraveny 
teplé nápoje pro děti i dospělé.

Utržené prostředky z  činnosti, 
jak lesního baru, tak samotného 
Spolku Přátel sportu Hostěnice, se 
snažíme vracet zpět všem obyva‑
telům Hostěnic. V  letošním roce 
jsme zakoupili např. vybavení spor‑
tovního kroužku pro děti, nové 
mikulášské kostýmy a zejména pak 
sošku Panny Marie do Božích muk. Ty jsou konečně dokončeny vč. terénních úprav 
a  osazení vázičky či svícnu v  jejich dolní části. Každým rokem také přispíváme 
na některou z dobročinných akcí, dětského domova nebo charity apod. I z těchto 
důvodů nás proto mrzí, že se mezi námi najdou i takoví, kteří přijdou do lesního 
baru s  batohem, do kterého si vysypou připravené sladkosti a  další občerstvení 
a bez zaplacení odejdou.

Všechny plánované akce budou, bohužel, dále ovlivněny hygienickými opatřeními. 
Pokud to však bude možné, prioritou pro nás bude připravit ledovou plochu. Zde bu‑
deme krom pevného zdraví potřebovat i pomoc počasí. Z tepla a bezpečí domova však 
můžeme zasílat fotografie do třetího ročníku fotosoutěže Hostěnický objektiv 2021. 
Jak soutěžit se dozvíte níže.

Přejeme všem klidné svátky a do nového roku zejména pevné zdraví.

Za SPsH Jan Skřivánek

Hostěnický objektiv 2021
Do soutěže, prosím, přihlašujte pouze fotografie s  hostěnickou tématikou 

(např. příroda, zvířata, sport, kulturní aktivity, spolkové činnosti, lidé v Hostěnicích, 
historické fotografie apod.), které musí vzniknout v Hostěnicích nebo nejbližším 
okolí Hostěnic. Ve třetím ročníku soutěže mohou být fotografie rozdělovány do 
kategorií v závislosti na počtu a druhu přihlášených snímků. Fotografie mohou být 
pořízené na jakýkoliv kinofilmový i digitální fotoaparát či mobilní telefon v poža‑
dované kvalitě. Autoři vítězných snímků budou oceněni věcnými cenami. Soutěž 
bude probíhat opět ve dvou kategoriích: 1) do 15 let včetně, 2) od 16 let.
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Jak se zúčastnit?
• Vyberte svou nejlepší fotografii a pošlete na emailovou adresu spsh@post.cz
• Do zprávy se soutěžní fotografií uveďte jméno, příjmení, adresu, telefonický kontakt 

a místo, kde byl snímek pořízen a příp. název fotografie
• Jeden účastník může zaslat max. 10 fotografií
• Fotografii může přihlásit pouze autor snímku, příp. zákonný zástupce
• Přihlášené fotografie musí vzniknout v Hostěnicích nebo nejbližším okolí Hostěnic
• Pořízení fotografie není časově omezeno (možnost historické fotografie)
• Kvalita snímků v minimálním rozlišení 2Mpix
• Uzávěrka zasílání fotografií do 5. 4. 2021 včetně
• Pravidla soutěže jsou k nahlédnutí na http://spshostenice.cz/
• Případné dotazy zasílejte na adresu spsh@post.cz

Trvání soutěže
1. 1. 2021 – 5. 4. 2021 – zasílání soutěžních fotografií na spsh@post.cz
5. 4. 2021 – 9. 5. 2021 – hlasování odborné poroty
10. 5. 2021 – 30. 5. 2021 – veřejné hlasování o nejlepší fotografie
18. 6. 2021 – 20. 6. 2021 – na oslavách výročí obce vyhlášení a zveřejnění vítězů soutěže

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

Přejeme příjemný sportovní čas
 Za SPsH Jan Skřivánek

Skauti v Hostěnicích
Tak nám začal nový školní rok. Toho předchozího jsme si kvůli karanténě a distanční 

výuce moc neužili, ale s příchodem září skauti opět najeli na běžný formát schůzek. 
Na zahajovací schůzce jsme se všichni sešli, abychom se seznámili s programem 
na začínající školní rok a případně se podělili o některé zážitky z prázdnin.

V září také proběhla první víkendová výprava tohoto roku. Náš hostěnický oddíl 
Svišťů se tentokrát vydal vlakem do Kuřimi. Jednotlivé družinky zde čekal program, 
který si pro ně jejich vedoucí připravili.

Tak třeba Loupáčci, jejichž tématem celoroční hry je život, se ocitli ve školce. 
Snažili se odplížit pečovatelkám z  dohledu, pašovat si s  sebou dudlíky, nebo se 
znovu učili psát a zavazovat si tkaničky. Mladší Koblížci, se zase vydali na pohádkovou 
výpravu za princeznou. Po cestě plnili různé úkoly a samozřejmě si to náramně užili. 
Jedno odpoledne si potom všechny děti společně s vedoucími zahráli hru, ve které 
nejen vyškolili svá těla a mysl, ale také se něco naučili o tom, kde všude se bere 
elektřina a jak její výroba zatěžuje naši planetu. Nechyběla ani noční hra na zakončení 
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příjemného víkendu. Děti běhaly po lese a snažily se utéct lesním skřítkům, kteří se 
je snažili chytit. Na noční hru nám zrovna vyšel krásně nov, takže tím byla celá my‑
stická atmosféra ještě podtržená. Poslední ráno jsme se sbalili a plní nových zážitků 
a vědomostí vyrazili vstříc náručím milujících rodičů.

Na začátku října proběhl výlet pod vedením Lapolea. Tento výlet se jmenoval 
„Po stopách zvířátek“. Děti na výletě hledaly zvířátka, poznávaly stopy a také si na 
zvířátka hrály. Všichni si výlet moc užili. Dětí se zúčastnilo rekordních 40, nechyběly 
samozřejmě ani posily z řad vedoucích.

Pak nás bohužel zasáhla druhá vlna a  my se opět uchýlili do našich domovů, 
odkud schůzky pokračovaly. Celý přejezd na online proběhl plynule, takže jsme 
o nic, kromě osobního kontaktu vlastně nepřišli. Na online schůzkách jsme hráli 
společně hry i zapojovali hlavy při kvízech. Pro děti si vedoucí také připravili keš‑
ky v Hostěnicích a Mokré. Souřadnice a nápovědy k nim museli skauti najít sami 
jen s malou nápovědou a nezapomněli jsme ani na Mikuláše. Děti podnikly cestu 
lesem, na jejímž konci si mohli vyzvednout sladkou odměnu. Online setkání po‑
kračovala až do začátku prosince, kdy jsme se mohli opět osobně setkat. Teď už 
jen doufáme, že budeme všichni zdraví, že se budeme moct pravidelně potkávat 
a hlavně, že si to společně moc užijeme.

Lukáš Dobiáš ‑ Dobík
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HOSTĚNIČTÍ SPORTOVCI

I tentokrát si představíme sport, který nepatří k olympijským. Jeho ukázku jste 
mohli vidět na obecním plese a je oblíben mladou generací.

Street dance
je zastřešující pojem, který se používá pro popis tanečních stylů, které se vyvi‑

nuly mimo taneční studia, přímo v ulicích, školních dvorech a tanečních klubech. 
Tanečníci se pohybují volně a dokonce se snaží vymýšlet a tvořit svůj vlastní osob‑
ní styl. Ke street dance patří i specifický styl v oblékání, například volné kalhoty, 
dlouhá volná trika, kšiltovky, pořádné, pevné tenisky aj.

Simona Kociánová
individuální úspěchy:

• mistrovství Evropy pro rok 2016 ‑ 1. místo
• mistrovství Evropy pro rok 2016 ‑ 3. místo
• mistrovství ČR pro rok 2016 ‑ 2. místo

v družstvech:
• mistrovství ČR 2018,2019,2020 ‑ 1. místo

Věnuje se tanci už přes 11  let, nejvíc se věnuje stylu zvanému house dance. 
House je trochu odlišný od ostatních stylů. Zatímco například hip hop vznikal 
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přímo na ulicích Bronxu, jako vyjádření emocí a stylu tanečníků pomocí hudby, 
house vznikal v klubech a je celkově silně spjat s klubovou scénou v New Yorku.

Celá její kariéra je spjata s TS Bunny a trenérkou Barborou Kolouškovou, u které 
jako malá začínala. „Proto můžu říct, že je pro mě celkově naše celé studio jako 
druhá rodina. Ať už se jedná o tréninky, soutěže nebo soustředění, strávili jsme 
spolu strašně moc času a jsme opravdu sehraný tým. O tom vypovídají i naše výsledky. 
Za jeden z našich největších úspěchu považuji výhru SDK, každoroční mezinárodní 
soutěže na letním tanečním kempu. Neméně si cením několikanásobného vítězství 
mistrovství České republiky“, říká Simona a pokračuje: „Dřív pro mě street dance 
znamenal jenom volnočasovou aktivitu, ale dnes už to beru jako svůj životní styl. 
Dokonce i já už mám možnost učit děti tanec a rozhodně chci nadále pokračovat.“

Přejeme Simoně, ať se jí i nadále daří!

HISTORIE

Vánoční doba
V tomto období blížících se svátků vánočních snad nebude od věci připome‑

nout, jak dobu předvánoční prožívali naši předkové. Hostěnický kronikář Silvestr 
Kopecký k tomuto období píše v obecní kronice v r. 1922:

„Večer před sv. Mikulášem chodívá po vesnici přestrojený Mikuláš s čertem. Rodiče mající 
menší děti, pouštívají je obyčejně do domu. Mikuláš vážně klade dětem otázky ze školní 
učby, též poroučí, aby se modlily. Hodné dítky pochválí, neposlušné napomíná. Než z domu 
odejde, dává dětem trochu cukrovinek. Za Mikulášem z domu odchází čert, ten hrozí dětem 
řetězem. Než jdou děti spát, dávají za okna talíře, těší se, že jim svatý v noci, kdy budou 
spát, dárky nadělí. Časně zrána přichází k oknu, aby uzřely nadílku. Mívají radost, když vidí 
talíře plné pamlsků. Malé děti věří, že jim svatý nadělil, starší však věřit nechtějí.“

Kronikář pak pokračuje vyprávěním o Štědrém dnu:
„O Štědrém dnu chodí po vsi pastýř a troubí vánoční písně. Děti chodí s ním a zpívají. 

Z jednotlivých domů vycházejí hospodyně a dávají pastýři výsluhu, která hospodyně je 
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zvlášť štědrá, přidává k výslužce i peníze. Hospodáři mající střelné zbraně, střílívají v týž 
večer na větší oslavu. Po odchodu pastýře přicházejí koledovati zde usazení cikáni, tito bydlí 
na tzv. Pastvisku v obytném voze. I cikánům se dárků dostane. Skoro ve všech domech 
způsobují rodičové dětem radost vystrojením vánočního stromku. Dle zámožnosti rodičů 
bývá stromek více méně okrášlen různými ozdobami a ověšen cukrovím, ořechy, fíky 
a jablky. Večer na Štědrý den, kdy chodí po obci pastýř, rozžehují se na stromku svíčky.

O svátku sv. Štěpána chodí malí hoši po koledě. Dostává se jim dárků vesměs peně‑
žitých. Zvyk tento upadá nejvíc v zapomenutí. V tento den chodí také pastýř podruhé 
koledou. Hospodářům dává větvičku tisu. Dostává peníze. O svátku sv. Štěpána vždy 
také radní volili obecního pastýře pro následující rok.“

Tolik zaznamenal v obecní kronice kronikář Kopecký.

O sv. Štěpánu uplatňovali v minulosti čeledínové své právo vystoupit ze služby 
a měnit místo. Při této příležitosti dostávali od hospodáře výslužku.

Tradiční bylo také štědrovečerní věštění (předvídání budoucnosti) z krájených jablek, 
z rozlousknutých ořechů nebo se provádělo tzv. házení střevíců. Na sv. Barborku 
se lámaly větvičky třešní nebo zlatého deště a nechávaly se do vánoc ve váze rozkvést. 
Toto se dosud poměrně hodně udržuje. Říkalo se, že pokud větvička do vánoc roz‑
kvete svobodnému děvčeti, pak se do roka vdá.

Václav Dostál, kronikář obce

INSPIRUJME SE

Pozdraveno budiž dřevo
Když se projdete obcí a jejím okolím, možná tu a tam narazíte na nějaký nový 

prvek ze dřeva, který buď pomáhá zkrášlit, případně usnadnit život nám obyvatelům 
i turistům.

Nejeden „kousek“ vyšel z rukou Petra Šlofa, kterému je dřevo povoláním i po‑
sláním zároveň – a to doslova ve všech svých formách: „Pracuji jako stolař a v dílně 
vyrábíme z nejrůznějších druhů – od běžného smrkového až po exotické kousky – 
třeba iroca, voděodolného dřeva, ze kterého se dělá třeba obložení bazénů.“

Po práci si Petr rád zasportuje, což logicky vede k jeho členství ve Spolku Přátel 
sportu Hostěnice. A právě od kamarádů z SPsH vyšly první nápady, co a jak mimo 
vlastní sportovní činnost udělat pro ves a její okolí. „První byla úprava okolí studánky 
V Napajedlách, kde jsme dělali nový chodníček, směrovky a lavičku,“ vzpomíná na 
začátky své „práce po práci“. Postupně se přidaly odpadkové koše, stojany na kola 
a také čím dál tím oblíbenější lesní bar „U krav“, který se postupně rozšiřuje o další 
mobiliář.
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„Nedávno jsme přidávali solární osvětlení, takže bar funguje i teď v zimě, kdy si 
tam můžete dát třeba svařené víno,“ připomíná pan Šlof a přitom montuje držák 
na skleněný svícen/vázičku na zbrusu nová boží muka na křižovatce Na kopečku. Ty 
jsou posledním společným projektem obce a SPsH a vznikly na místě původních, 
značně poničených božích muk.

Teď vítá všechny příchozí a  přijíždějící od Pozořic i  od Mokré nový dubový 
sloupek zakončený stříškou, která chrání Pannu Marii. Původně tu měla být por‑
celánová soška, ale nakonec se Petr domluvil s  kolegou ze stolařské dílny a  ten 
ji mistrovsky vyřezal z  lipového dřeva. Přibyla i dřevěná lavička, která přímo zve 
k usednutí a pohledu na celé Hostěnice.

A  co bude dál? Nápadů není nikdy málo, teď se ale Petr trochu víc zaměřuje 
na své dvě malé dcerky a  pro ně vysazený nový ovocný sad. „Kromě fíkovníků 
a ořechu jsem zkusil zasadit i moruši a mišpuli, tak jsem zvědav, jak se jim bude dařit,“ 
prozrazuje na sebe Petr Šlof, že kromě dřeva ke zpracování mu není lhostejné ani to, 
které teprve bude růst a vydávat své plody.

Přejme si, aby jemu a jeho přátelům zdroj inspirace a chuti nevyschl, a aby zase 
brzy překvapili nás všechny něčím novým, čím se Hostěnice budou i jejich záslu‑
hou moc pochlubit.

Magda Hradilová

Ptačí hodinka

Když v zimě nasypu slunečnicová semínka do krmítka a pak vydržím celou hodinu 
s dalekohledem u očí pozorovat okolí, kolik různých druhů ptáků se tam asi ukáže? 
Tak přesně na tuhle otázku se snažilo letos v lednu v celé České republice odpovědět 
21 725 dobrovolníků. Během druhého ročníku zimního sčítání ptáků nazvaného 
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Ptačí hodinka zaznamenali přes 400 000 opeřenců. Několik se nás do toho sčítání 
zapojilo i v Hostěnicích a spatřili jsme zde (včetně místní části Lhotky) při 9 pozoro‑
váních více než dvě stovky ptáků. Kterých bylo nejvíc, to napoví následující tabulka:

vrabec polní 44 zvonek zelený 19 sýkora úhelníček 3

sýkora koňadra 42 sýkora babka 6 hrdlička zahradní 2

sýkora modřinka 27 brhlík lesní 5 strakapoud velký 2

stehlík obecný 24 pěnkava obecná 5 dlask tlustozobý 2

vrabec domácí 19 kos černý 4 neznámý druh 5

Ptačí hodinka je vědeckým výzkumem, do kterého se může v průběhu 8. - 10. ledna 2021 
zapojit každý milovník přírody. Nechcete se k nám zkusit přidat? Přehledný návod 
najdete na https://ptacihodinka.birdlife.cz/.

Možná budete mít to štěstí, že přitom zahlédnete i vzácného strakapouda pro‑
středního. Letos ho v průměru zaznamenal jen jeden pozorovatel ze sta. V přírodním 
parku Říčky se přitom vyskytuje a občas může v zimě zalétnout i na vaši zahradu.

Na rozdíl od mnoha jiných akcí má Ptačí hodinka v dnešní nejisté době jednu 
velkou výhodu. Nebude zrušena, ani kdyby byla karanténní opatření sebepřísnější. 
Doufejme ale, že to s  omezením cestování nebude tak zlé. A  tak kdybyste byli 
v uvedenou dobu v Bavorsku nebo v Rakousku, můžete zkusit sčítat i u našich souse‑
dů. Pod názvem Stunde der Wintervögel probíhá stejná akce i tam. Podle shodné 
metodiky, a tak se mohou výsledky vyhodnocovat a porovnávat společně.

A pokud chcete ve sledování ptáků pokračovat i od jara do podzimu, nejjedno‑
dušší možností je postavit jim rehkovník (polobudku) a umístit ho na místo dobře 
chráněné nejen před nepohodou, ale i kočkami nebo kunami. Třeba i na váš dvůr. 
Návodů na jeho výrobu najdete na webu plno. Jenom příliš dlouho neotálejte a vy‑
věste ho nejpozději do konce března, kdy se k nám rehci vrací z teplých krajin.

Rehek domácí, lidově také nazývaný kominíček, je pro pozorování jedním z na‑
šich nejvděčnějších pěvců. Není nijak plachý, hnízdí dvakrát do roka, a to i v těsné 
blízkosti člověka. Mláďata krmí oba rodiče a když budete tiše a klidně stát, dovolí 
vám se na ně dívat i ze vzdálenosti zhruba čtyř až pěti metrů. A toho, že přitom zne‑
čistí okolí, se obávat nemusíte. Podobně jako u řady dalších ptačích druhů odnášejí 
dospělí rehci trus mláďat daleko pryč. Ne že by snad byli tak čistotní, ale proto, aby 
na přítomnost hnízda zbytečně neupozornili případné predátory.

Rehčí mláďata si během hnízdění na přítomnost člověka zvyknou a ani něko‑
lik týdnů po opuštění hnízda obvykle neodlétají příliš daleko. Když si sednete do 
míst, kde se zdržují, často si vás přilétnou prohlédnout pěkně zblízka. Je to krásný 
pohled, když na vás zvědavě vykukuje mladý rehek z trávy, pak několikrát pokývá 
ocáskem, zdvořile se ukloní a poodletí o malý kousek dál, aby tam po rodičích lou‑
dil něco dobrého k snědku. Aleš Moravec
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Na přiložených snímcích:
01 strakapoud prostřední na lojové kouli ● 02 samec rehka domácího při krmení mláďat 
● 03 odrostlé mládě rehka domácího

COVIDOVÉ OKÉNKO

I když je pravděpodobně většina z nás přehlcena informacemi o tom, co můžeme, 
co nemůžeme, co se zavírá a co se zase otvírá, přinášíme informace o vývoji naka‑
žených COVID‑19 v naší obci.

Pan Aleš Moravec vytvořil graf na základě veřejně publikovaných dat Ministerstva 
zdravotnictví, konkrétně podle „epidemiologické charakteristiky obcí“ ke dni 
9. 12. 2020 zveřejněné 12. 12. 2020 ve 2:10 ráno. Jarní vlna se Hostěnicím (alespoň 

0101 0202 0303
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podle oficiálních dat) vyhnula, první nakažený z Hostěnic byl registrován až 25. 9. 
a zatím poslední 20. 11. Od 8. 12. není zatím v Hostěnicích podchycený ani žádný 
nemocný. Detailnější data (věk, pohlaví nakažených i zemřelých a počty testů) jsou 
z důvodu anonymity dat k dispozici pouze do úrovně okresů.

Na informaci se dívejme jako na přesné znázornění nepřesných (nebo spíše ne‑
úplných) čísel, skutečnost bude několikanásobně horší. 

HÁDANKA

Tentokrát přinášíme velmi 
romantickou fotografii místa, 
které většina z  vás míjí během 
vašich koronavirových prochá‑
zek. Jen si to vybavit. Své od‑
povědi můžete psát na e ‑mail: 
zpravodaj@hostenice.cz. Na vý‑
herce čeká malý dárek.

Redakční rada
 

ZIMNÍ RECEPT NA DOBROU NÁLADU

Tombolový čokoládový dort
Tentokrát vám přinášíme recept na vynikající čokoládový dort, který byl na minulém 

Obecním plese jako výhra v tombole od Lindy Vaňkové. A protože nám opravdu 
moc chutnal, podělíme se s Vámi o recept.

Co je potřeba: 
 3  vejce
 350 g  cukru krupice
 250 g  majonézy
 280 g  hladké mouky
 7 g  jedlé sody
 85 g  kakaa
 300 ml  vody
 1/2  lžičky soli
 1/4  lžičky mletého kmínu (je možné rozdrtit celý kmín v hmoždíři) 
Poleva
 100 g  hořké čokolády (nebo čoko na vaření) 
 100 g  smetany ke šlehání (33%)
V míse smícháme všechny suché ingredience, přidáme vajíčka a vodu a nakonec 

vmícháme majonézu. Stačí nám bohatě ruční metla. 
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Nalijeme do uzavírací dortové formy o průměru 24 cm (pokud máte 28 cm, bude 
dortík o něco nižší). Na dno formy dáme pečící papír a pečeme při 170 ‑ 180 °C cca 
45 ‑50 minut. 

Necháme vychladnout a polijeme polevou připravenou z horké smetany a čokolády. 
(smetanu přivedeme k varu, pak odstavíme z plamene, nalámeme do ní čokoládu a mí‑
cháme, dokud nevznikne hladká poleva) Ozdobíme hoblinami z bílé čokolády, kterou 
dáme předtím do mrazáku (např. bílá studentská pečeť nastrouhaná na struhadle), nebo 
můžeme použít jiné zdobení, na fotografii je dort ozdoben plátky mandlí a banány.

   

DUCHOVNÍ OKÉNKO

Ještě, že máme ty rodiny…
To, jakým pokladem je rodina, vyniklo v letošním roce zřejmě ještě víc, než kdy‑

koliv jindy. Lidé se po dlouhý čas nemohli veřejně shromažďovat, naopak rodina 
o  to víc ano. Mnozí členové domácnosti spolu museli natěsno přebývat možná 
o  mnoho déle, než jindy předtím. Věřím, že to všechno jsou pro ‑rodinné výzvy 
také do nejbližší budoucnosti. Naše farní společenství by rádo nabídlo všem ‑ bez 
rozdílu vyznání – v příštím roce určité impulsy, které by mohly podpořit partnerské 
a  manželské vztahy. Chceme uspořádat několik přednášek s  pozvanými hosty‑
‑manžely, kteří se tomuto tématu věnují a konají přednášky na různých místech. 
Vše bude zavčas zveřejněné – místo konání i  témata. Věřím, že cokoliv uděláme 
společně i jednotlivě pro posílení manželského a rodinného života v naší společnosti, 
je to ta nejlepší investice času i úsilí do budoucna!

Dovolím si zde prezentovat úryvek z  dopisu Josefa Nuzíka, pomocného olo‑
mouckého biskupa, který před nedávnem napsal právě rodinám: „Všem (rodinám)… 
zasáhla do všedního běhu života pandemie koronaviru a ocitají se v situacích, které 
až dosud nemuseli řešit. Z hloubi mysli řady rodičů se vynořují neodbytné otázky: 
Kdy to asi skončí? Vrátí se vše k normálu nebo to bude úplně jiné? Nepodepíše se to ne‑
gativně na vzdělání našich dětí? Budeme moci i nadále pokračovat v zaměstnání nebo 
podnikání? A co příjmy, utáhneme chod naší domácnosti? Možná jste si je kladli i dří‑
ve, ale zřejmě ne tak často a v takové míře. Vypořádávat se s nimi není snadné a vy‑
žaduje to od vás značnou dávku sebeovládání, zejména když se snažíte nedávat 
najevo obavy z dalšího vývoje před svými dětmi. Sami nejlépe víte, jak je pro vás 
rodiče obtížné nenechat se ovládnout strachem a nepoddat se skeptickým úvahám, 
neboť ruku v ruce s tím se z domova vytrácí pohoda, chuť do života a hlavně naděje, že 
i toto období jednou skončí a že má nějaký (třeba zatím skrytý) smysl. Také v tomto 
nezvyklém čase musí doma všechno fungovat, přestože přibylo práce a  starostí 
s dětmi, které se kvůli zavřeným školám učí samy, což ty malé moc neumí a ty větší 
by zase raději věnovaly čas něčemu jinému. „Je to fuška, je to dřina,“ slýchám někdy 
od rodičů. Chtěl bych vám za tuto vaši námahu a úsilí moc poděkovat a ubezpečit 
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vás, že si této vaší „domácí“ práce nesmírně váží i sám Bůh. Jsem přesvědčen, že 
po letech tuto vaši snahu a s ní spojené oběti docení i vaše děti a také že vy sami 
budete tuto dobu vnímat jako tu, která vám mnohé dala, i když nebyla jednoduchá. 
Jde o paradoxy života, které potvrzuje řada příkladů z minulosti.“

I já se připojuji k tomuto vyjádření úcty všem rodičům, kteří denně obětavě bojují 
za dobro rodiny své i  těch v okolí, a vyprošuji v modlitbě hodně vytrvalosti, síly 
a Božího požehnání! A to jak během vánočních svátků, tak i v novém roce 2021, 
který chceme v naší farnosti slavit jako Rok manželství a rodiny.

Jsem s pozdravem! P. Pavel Lacina, farář
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Pravidelné bohoslužby v Hostěnicích
Opět vás zveme na společné slavení mše svaté v občanském centru v Hostěnicích 

v novém roce 2021!

Bohoslužby budou opět poslední středu v měsíci v 18 hod.:
27. ledna středa
24. února středa
31. března středa
28. dubna středa
26. května středa
23. června středa předposlední!
25. července NEDĚLE 15 hod. u kaple sv. Anny – poutní slavnost
25. srpna středa
29. září středa
27. října středa
24. listopadu středa
22. prosince středa předposlední!

UDÁLOSTI VE FARNOSTI

Prožili jsme:

Udílení biřmování
Poslední společná slavnost, kterou jsme mohli prožít před zavřením kostela, 

bylo biřmování 37 biřmovanců. Slavnost se konala v sobotu 3. října a přijel za námi 
pomocný biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul. Byla to jako vždy významná udá‑
lost, při které jsme ještě mohli navíc i naposledy společně zazpívat ke chvále Boží 
a k naší radosti i povzbuzení.

„Póť do Slópa“
„Do Slópa“ (vysv. pozn.: Vyjádřeno brněnským nářečím „Pouť do Sloupu, z čehož 

nám ‑ zřejmě proto ‑ v našem kraji zůstalo ono nejvíce zaužívané označení „pouť 
do Sloupa“) jsme letos putovali opět společně, ale přesto také značně individuálně. 
Neorganizovali jsme žádné společné potkávací srazy na tradičních místech, ale šli 
jsme cíleně „roztroušeně“. Také v samotném Sloupu proběhly modlitby v tichosti, 
žádná společná bohoslužba se nekonala. Mnohé pěší poutníky zastiha po cestě 
pořádná bouřka s lijákem, takže došli na místo značně mokří a prokřehlí. Ale přes‑
to – jak bylo vidět – mnozí došli s úsměvem na tváři s pocitem prožití pořádného 
dobrodružství. Vždyť oběti a nepohodlí k pouti patří!
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Výmalba interiéru kostela (2. etapa)
Hned po biřmování, v týdnu od 5. října, se v našem kostele uklidila výzdoba (sochy, 

obrazy, lustry) a začalo se stavět lešení ve střední části lodi. To trvalo přibližně týden. 
Pak hned nastoupili malíří a už se kostel začal proměňovat do postupující krásy 
svého obnoveného vnitřního prostoru. Kostel jsme kvůli tomu museli zcela uzavřít, 
protože se stal staveništěm. Nicméně toto období zrovna vyšlo tak, že jsme se jako 
farní společenství stejně nemohli kvůli proti ‑covid ‑ovým opatřením hromadně 
scházet. Nyní ‑ koncem listopadu ‑ je již střední etapa výmalby hotová, lešení již 
stojí vzadu kolem kůru a začíná se s výmalbou tam. Tato etapa by měla být hotová 
v půli prosince. Těšíme se na novou kostelní jedinečnou vánoční výzdobu a doufáme, 
že ji bude moci během Vánoc spatřit každý, kdo o to bude stát.

Veliké poděkování všem obcím: Hostěnice, Kovalovice, Pozořice, Sivice, 
Viničné Šumice

Chtěli bychom jako farnost moc poděkovat všem obcím, které do naší farnosti 
patří, a  to za opětnou významnou finanční pomoc při opravách našeho kostela 
v letošním roce! Dlužno říct, že nejinak tomu bylo už i v několika letech předcho‑
zích… Také děkujeme za příslib finanční podpory v roce nadcházejícím! Jsme moc 
rádi nejenom za tuto velkorysost, ale zároveň i za to, že se pozořický kostel díky 
tomu stále víc stává viditelným symbolem jednoty celého Po ‑šu ‑Kova. Díky všem 
za spolupráci, za podporu zdejší kultury, společenského života a vůbec všeho, co 
přispívá k celkovému duchovnímu i materiálnímu rozvoji našeho regionu!

Plánujeme v příštím roce:

Setkání pro manžele
O zkušenosti z manželského poradenství a mediace se s vámi podělí manželé 

Ivana a Jan Zajíčkovi z Centra pro rodinu a sociální péči z.s. Ostrava
Kdy:  17. 1. 2021 v 16,30 hodin
Místo:  Dělnický dům Pozořice Jezera
Téma:  Překážky trvalého vztahu
Čtyři kroky k  proměně vztahu. Co jsou překážky, z  čeho vznikají, jak obnovit 

vztah, aby byl funkční a partneři se spolu cítili dobře.
Každý z nás touží po kvalitním vztahu. Očekává přijetí, pochopení, sdílení radosti 

i bolesti. Život však nepřináší jen pěkné chvíle. Na mnohé se dá připravit, mnohému 
předejít. Láska není jen cit, je to rozhodnutí jeden pro druhého a komunikace umění, 
kterému je třeba se stále učit.

Závěrem diskuze možnost zodpovězení otázek položených veřejně i soukromě.



42 HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ  4/2020

Výmalba interiéru kostela (3. etapa)
Na jaře 2021 plánujeme dokončit opravy interiéru kostela. V zadní části uděláme 

kompletní sanační omítky i opravy soklů. Komplexní opravy dokončíme výmalbou 
zadní části, schodiště do věže a sakristie. Děkujeme už předem obcím i jednotliv‑
cům za finanční podporu tohoto celého díla!

VÁNOCE 2020 V POZOŘICKÉ FARNOSTI

Vzhledem ke zřejmě stále trvajícím bezpečnostním opatřením budou vánoční 
mše svaté neveřejné, ale zároveň přenášené on ‑line přes internet. Odkaz na přenos 
bohoslužeb najdete na farních stránkách www.farnostpozorice.cz, kde také budou 
případně uvedeny aktuální změny. Věřící mohou během Vánoc přistupovat v kostele 
ke svátosti smíření nebo ke svatému přijímání – časy těchto možností jsou uvedeny 
v  tabulce. Jinak náš nově vymalovaný pozořický kostel bude během Vánoc 
hojně otevřený široké veřejnosti k možnostem návštěvy, prohlídky, ztišení, 
modlitby či zastavení u Betléma!

čtvrtek 24. 12. Štědrý den POZOŘICKÝ KOSTEL OTEVŘENÝ OD 10:30 DO 18:30 HOD.
  20:30 večerní mše svatá v Holubicích (pouze pro Holubice)
  22:00 noční mše svatá (neveřejná) (PŘENOS ON -LINE)
pátek 25. 12. Naroz. Páně POZOŘICKÝ KOSTEL OTEVŘENÝ OD 10:30 DO 18:30 HOD.
  7:30 jitřní mše svatá v Holubicích (pouze pro Holubice)
  9:15 slavn. vánoční mše svatá (neveřejná) (PŘENOS ON -LINE)
  10:30‑12:00 možnost přijetí sv. přijímání (průběžně po celou dobu)
  16:30‑17:30 možnost přijetí sv. smíření
  17:00‑18:30 možnost přijetí sv. přijímání (průběžně po celou dobu)
sobota 26. 12. sv. Štěpána POZOŘICKÝ KOSTEL OTEVŘENÝ OD 10:30 DO 18:30 HOD.
  9:15 mše svatá (neveřejná) (PŘENOS ON -LINE)
  10:30‑11:30 HOLUBICE: možnost přijetí sv. přijímání (průběžně)
  10:30‑12:00 možnost přijetí sv. přijímání (průběžně po celou dobu)
  16:30‑17:30 možnost přijetí sv. smíření
  17:00‑18:30 možnost přijetí sv. přijímání (průběžně po celou dobu)
neděle 27. 12. Sv. Rodiny POZOŘICKÝ KOSTEL OTEVŘENÝ OD 10:30 DO 18:30 HOD.
  9:15 mše svatá (neveřejná) (PŘENOS ON -LINE)
   obnova manžel. slibů s žehn. vína s logem Roku manželů
  10:30‑11:30 HOLUBICE: možnost přijetí sv. přijímání (průběžně)
  10:30‑12:00 možnost přijetí sv. přijímání (průběžně po celou dobu)
  15:30-16:30 pobožnost za rodiny u Boží muky v Sivicích
  16:30‑17:30 možnost přijetí sv. smíření
  17:00‑18:30 možnost přijetí sv. přijímání (průběžně po celou dobu)
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pondělí 28. 12. sv. Mláďátek 8:00 mše svatá za nenarozené děti
úterý 29. 12.  18:00 modlitba u jeslí
středa 30. 12.  18:00 modlitba u jeslí
čtvrtek 31. 12. sv. Silvestra 16:00 mše sv. v Holubicích (pouze pro Holubice)
   18:00 děkovná mše sv. (neveřejná) (ON -LINE)
pátek 1. 1. Nový rok 9:15 mše svatá (neveřejná) (PŘENOS ON -LINE)
  sl. Matky Boží 10:45 mše svatá v Holubicích (pouze pro Holubice)
  10:30‑12:00 možnost přijetí sv. přijímání (průběžně po celou dobu)
  16:30‑17:30 možnost přijetí sv. smíření
  17:00‑18:30 možnost přijetí sv. přijímání (průběžně po celou dobu)

PŘEHLED AKCÍ
Špatně se plánují akce, když nevíte, co bude za týden, natož za měsíc. Proto sledujte 

aktuální situaci s vývojem nemoci COVID‑19 a standardní komunikační kanály spolků 
a obce. V případě nutnosti budou akce posunuty, zrušeny apod.

Prosinec 23. 12. Zpívání koled po obci s betlémským světlem – od 17.00 hod
 31. 12.   Silvestrovský běh do vrchu – v 10.00 hod. na kopci Brázďáku
Přijďte se podívat na betlém na návsi, ať se vánočně naladíte.
Leden 1. 1. Novoroční vycházka do Pekárny – sraz ve 13.00 hod. na Pastviskách
 10. 1. Tříkrálová sbírka – od 13.00 hod.
 15. 1. Obecní ples v sále restaurace U Stupárků 
Únor 13. 2.   Ostatkový průvod obcí od 10.00 hod. a maškarní ples pro dospělé 

v sále restaurace U Stupárků od 20.00 hod. 
Březen 21. 3.   Velikonoční tvoření v sále restaurace U Stupárků – od 15.00 hod.
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Ať už se novoroční vycházka do Pekárny uskuteční nebo ne, samostatně se tam 
vypravit může každý z nás. Před tím než to uděláte, se začtěte do pohádky Sněženka 
a sedm trpaslíků, která se odehrává na tomto krásném místě. Najdete ji na webu obce 
v sekci: https://hostenice.cz/pohadkove ‑pribehy/snezenka ‑a‑sedm ‑trpasliku/view
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Vánoční soutěžje opět t
ady!

  DrOptikMoravia   dr.optik_moravia   www.doctoroptic.cz
Vánoční soutěž od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 v prodejnách Doctor Optic.  

Pravidla soutěže najdete na www.doctoroptic.cz.

Rozdáme Kč
540.000

Každá prodejna soutěží  

samostatně  

o svého výherce!
A VYHRAJTE ŠEK NA 10.000 Kč
KUPTE SI U NÁS BRÝLE

Vánoční šek

pouze v

na10.000 Kč

Masarykovo náměstí 1665/8, ŠLAPANICE
tel.: 773 260 803, email: slapanice@droptik.cz

INZERCE


