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HOSTĚNICKÝ 
ZPRAVODAJ
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Hody na starém sokolském hřišti

Hostěnická kapela 1979

Dožínková slavnost

Babské hody 1972

 1. Kaple sv. Anny - konec 20.let 20. stol
 2. Pohled na Kamenný kopeček a k rybníkům  
 3. Zvonička - počátek 20. století
 4. Obchod - 70. léta

Děti na hodech
1.

4.

3.

2.



Sbor dobrovolných hasičů 1938
Školní kronika od roku 1872

Fotografie žáků a učitelů  
před starou školou

Pohled na budovu školy

Besídka MŠ k Svátku matek 1997

Oslava osvobození 1945

Žně 1950

Stavba kravína 1957

Odvedenci 1967
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SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
S uvolněním opatření, které přináší tyto měsíce, snad na nás po dlouhé zimě a studeném jaru vy-

koukne sluníčko a přinese nám všem potřebnou energii a dobrou náladu do letních prázdninových dnů. 
Únava všech z nejisté doby a z omezení komfortu žití, na který jsme byli doposud zvyklí, se doufejme 
s teplem a sluncem přetaví do nových plánů a elánu a budeme se opět na sebe usmívat. Ať už budeme 
léto trávit doma na zahrádkách, na výletech po okolí nebo na dovolených v cizích zemích. I když nás 
to stojí někdy hodně úsilí, úsměv dokáže zázraky.

Naše domy začínají rozkvetlými truhlíky lahodit oku kolemjdoucích a lákají nás k vycházkám po 
obci. Tento rok je pro Hostěnice rokem významným. Hostěnice si připomínají 650 let od první písemné 
zmínky a můžeme být právem hrdí na tuto krásnou obec obklopenou přírodou, přitom kousek od kraj-
ského města. Dlouholetá práce všech představitelů samosprávy a dobrovolná práce mnohých občanů 
během mnoha generací přinášela rozvoj do této obce a dnes se můžeme těšit z místa, které je pro žití 
velmi příjemným domovem, a je potřeba všem, kteří k tomuto přispěli, poděkovat. Ať už se některé záměry 
nepodařily ke spokojenosti všech, mnohé se podařily a mnohé se jistě ještě podaří zrealizovat tak, aby tato krásná 
obec tak pěknou zůstala.

Věřme, že pokora, vzájemný respekt jednoho k druhému a ochota udělat něco nezištně pro druhé 
i v budoucnu bude tím, co udrží v Hostěnicích komunitního ducha a společně budeme moci budovat 
místo, ve kterém chceme žít.

Tento zpravodaj jsme pojali jako připomínku historie naší obce, proto v něm mimo obvyklé letní pří-
spěvky najdete i shrnutí událostí v kostce, které provázejí Hostěnice, a to od první písemné zmínky až 
do současnosti. Plánované oslavy obce přesouváme na příští rok, abychom si mohli všichni společně užít 
jak kultury, sportu, tak společného setkávání bez hygienických opatření. Věříme, že toto naše rozhod-
nutí chápete, protože hlavním důvodem je to, abyste si mohli všichni v klidu, bez omezení a strachu 
užít oslavy obce. Toto významné výročí si alespoň připomeneme informačními tabulemi, které budou 
rozmístěny po katastru obce a  přinesou kromě informací, historických fotografií i  úkoly pro menší 
i větší děti. Všechny fotografie na panelech i ve Zpravodaji jsou z rodinných archívů místních občanů, 
zvláštní poděkování patří panu Vintrovi, Dostálovi, Smílkovi, dále děkujeme Glozarovým, Kousalíkovým, 
Mikuláškovým, Skřivánkovým, Muselíkovým, Řičankovým a všem, kteří jsou na fotografiích zachyceni. 
Chtěla bych poděkovat i těm, kteří se podíleli na vzniku těchto panelů a věnovali tomu spoustu času.

Díky covidové době se mnoho akcí neuskutečnilo, ale během léta spolky plánují některé z akcí, které 
snad žádná nemoc již nepřekazí. Ráda bych povzbudila mladé, aby se příští rok pustili do nácviku na 
hody a aby se nebáli být hlavními stárky. Vždycky se najde někdo, kdo rád pomůže a podá pomocnou 
ruku. A určitě stojí za to tuto tradici párových hodů udržovat.
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Na závěr Vám chci popřát krásné dny volna během blížících se letních prázdnin, společné chvíle se 
svými blízkými, pevné zdraví a dětem ty nejdobrodružnější prázdniny. 

Pohodové dny Vám přeje 
Eva Karásková, starostka obce

POZVÁNKY NA OBECNÍ AKCE

Oznámení o přesunutí oslav 650 let obce
Vážení spoluobčané, 
po zvážení všech nařízení a okolností kolem COVID-19 jsme se 

rozhodli tyto oslavy odložit na červen 2022. Moc bychom si všichni 
přáli, aby oslavy probíhaly v klidu a pohodě, bez roušek, nutnosti 
testování či očkování a jiných, neustále se měnících opatření.

Děkujeme vám všem za pochopení,   
 za sociální komisi Hana Polanská

DĚTI ZPOVÍDAJÍ

Rozhovor s paní Marií Šlofovou, hostěnickou rodačkou

1.  Jak vzpomínáte na své dětství v Hostěnicích, kde jste si ráda hrávala, kolik jste měla kamarádů?
Narodila jsem se v Hostěnicích, zde jsem vyrůstala, prožila a užívala života. O kamarády nebyla 
nouze, v každém domě bylo hodně dětí, více než je v dnešní době. Některé kamarádky mám ještě 
dodnes.

2.  Co se Vám vybaví, když se řekne hostěnická škola? Měla jste svého oblíbeného učitele/učitelku?  
Co Vás ve škole bavilo?
Do zdejší školy jsem začala chodit v r. 1938, tehdy dvojtřídní 2 a 2 ročníky. Řídící učitel byl pan 
Václav Májek. Potom jsem přešla do Pozořic do měšťanky. Chodilo se pěšky lesem za každého počasí. 
Nejraději jsem měla počty, dějepis, český jazyk. Z učitelů pak pana učitele Palatýna, Říháka a paní 
učitelku Vlachovou.
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3. Co jste ráda dělala ve svém volnu?
Volna moc nebylo, měli jsme malé hospodářství, jak jsme trochu odrostli, museli jsme pomáhat doma 
i na poli.

4. Jak vzpomínáte na hostěnický Sokol a cestu do Prahy na slet?
Sokol „tělocvičná jednota“ byl u nás založen po válce, menší skupiny. Přesto jsme vystupovaly v Brně, 
Březině, Bílovicích nad Svitavou a v Praze na sletě. Do Prahy jsme jeli nákladními vlaky a spávali 
na zemi na slámě. Slet se vydařil a na zážitky se nedá zapomenout.

5.  Jak vzpomínáte na oslavy a poutě ke sv. Anně? Vzpomínáte na sbírku na opravu kaple?
Pouť ke sv. Anně bývala velkolepou oslavou a slavila se vždy na den 26. 7. , ať to vyšlo na kterýkoli 
den. Ráno se šlo pěšky průvodem do Pozořic, odpoledne ve 3 hodiny ke kapli. Sošku nesla děvčata, 
cestou se střídala. Muzikanti po obřadech zahráli něco veselého k poslechu. Sbírka na opravu kaple 
byla veřejná, dobrovolná a vždy se vybralo potřebné množství peněz.

6. Čím jste si přála být, když jste byla mladá?
Chtěla jsem být učitelkou ručních prací. Poměry to nedovolovaly. Tak jsem se vyučila „dámskou 
krejčovou“ a strojila ženy i děvčata stále až do důchodu.

7. Co jste nejraději vařila nebo pekla? Vařila jste ráda?
Ráda jsem pekla, vařila: vdolky, buchty, placky, trhance, na co bylo dosti surovin a později jsem 
pekla a dělala i cukroví.

Děkujeme za rozhovor.
Tentokrát se ptala Tonička Karásková

 CO SE UDÁLO V NAŠÍ OBCI 

1) Tříděný odpad v obci Hostěnice
Obec Hostěnice distribuovala do domácností nádoby na odpad – plasty, které byly spolufinancovány 

z Operačního programu životního prostředí. Jednotlivé nádoby slouží k třídění plastů v domácnostech a jsou 
vyváženy 1 x za 4 týdny v pondělí, svoz již proběhl 3 x, nejbližší termín svozu bude v pondělí 19. 7. 2021.

Kalendář svozu komunálního odpadu i tříděných plastů od rodinných domů je zveřejněn na stránkách 
obce, v sekci Praktické informace › Odpadové hospodářství › Plánovací kalendář - odpadové hospodářství 2021.
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V případě, že někteří občané mají zájem o třídění plastů v systému „door -to -door“ a prozatím toho ne-

využili, je možné se obrátit na obecní úřad a nádobu na tříděný odpad následně obdržet. Obec Hostěnice 

vítá aktivitu všech občanů, kteří nám pomáhají třídit směsný komunální odpad.

2) Doplnění kompostérů k nemovitostem v Hostěnicích
V měsíci dubnu proběhla distribuce kompostérů do domácností všem zájemcům o domácí komposto-

vání. Kompostéry byly spolufinancovány z Operačního programu životního prostředí. Jsme velmi rádi, že 

naši občané využívají domácí kompostování k likvidaci biologicky rozložitelného odpadu a zpět ho vrací 

do půdy v Hostěnicích. Žádáme všechny občany využívající této metody likvidace odpadu, aby distri-

buované kompostéry umisťovali na svých pozemcích.

3) Oprava vnitřní a venkovní kanalizace v objektu MŠ
V měsíci dubnu proběhl monitoring stavu vnitřní a venkovní kanalizace a následně čištění a frézování 

trub tak, aby byla kanalizace funkční.

4) Oprava poklopů uličních vpustí
V první polovině roku byly provedeny úpravy uličních vpustí. Kromě výškového osa-

zení byly do vpustí instalovány sběrné koše na usazeniny tak, aby se bránilo co nejvíce 

vniku splavenin na čistírnu odpadních vod.

5) Z ‑box
Na základě uzavřené smlouvy mezi Obcí Hostěnice a firmou Zásilkovna byl 

umístěn Z -box na obecním pozemku vedle budovy samoobsluhy. Jedná se o službu 

pro občany – přijímání a zasílání poštovních zásilek z boxu přes mobilní aplikaci. 

Z -box funguje 24 hodin denně, pro využití je nutné mít „chytrý telefon“ s připo-

jením na internet, funkci Bluetooth a staženou aplikaci Zásilkovna. Z -box je již 

plně využíván a doufáme, že tuto novou službu vítáte.

6) Oprava chodníku
Na základě poptávkového řízení byla uzavřena Smlouva o dílo se zhotovitelem firmou Petr Bajer, Letonice, na 

opravu chodníku od zvoničky ke sjezdu na Záhumenkovou. Smlouva o dílo byla uzavřena na celkovou částku ve výši 

410 740 Kč bez DPH (496 995 Kč vč. DPH).

Zhotovitel vyšel obci vstříc s termínem realizace, abychom byli schopni dokončit stavbu před zahájením letního 

provozu restaurace U Stupárků. Stavba byla předána obci dne 21. 5. 2021 bez zjevných vad a nedodělků.
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7) Další opravy komunikací
Na základě častých stížností již řešených v minulosti, byl 

upraven sklon sjezdu na Záhumenkovou tak, aby jak při nájezdu, 
tak při vý jezdu z této účelové komunikace byl možný plynulý 
nájezd/vý jezd. Sjezd byl upraven za cenu 47 979,09 Kč bez DPH.

V souvislosti s možností využití techniky a pracovníků rea-
lizujících chodník byl opraven asfalt a výškově upravena dlažba 
v parčíků Baršovo za cenu 44 828,42 Kč bez DPH.

8) Projektová dokumentace na akci Technologické úpravy ČOV Hostěnice
Na základě poptávkového řízení byla uzavřena Smlouva o dílo s firmou DUIS, s. r. o., Brno. Všichni poptaní 

doložili požadované reference a autorizace. S firmou DUIS, s. r. o., Brno, byla uzavřena Smlouva o dílo za cenu 
549 000 Kč bez DPH, termín dokončení PD pro společné řízení je stanoven do 4 měsíců od uzavření smlouvy 
(3. 10. 2021) a stavební povolení s nabytím právní moci do 7měsíců od uzavření smlouvy.

9) Výsadba stromků
Na Pastviskách byly zasazeny duby a buky kolem dětského hřiště. Jedná se o vlastní výpěstky Ma-

teřské školy a manželů Moravcových, kterým tímto velmi děkujeme a žádáme všechny občany o neničení 
nově vysazených stromků.

Další stromky byly dosazeny ve „školce“ v tzv. obecním lese (pozemek p. č. 274/354, k.ú. Hostěnice).
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10) Projektová dokumentace – vodní tůň u Hostěnického propadání
Proběhlo jednání mezi projektanty, vedením obce a novým vedením CHKO Moravský kras o podobě 

mokřadu před propadáním (za ČOV). Záměrem vytvoření tůně je zejména posílit ekologicko -stabilizační 
funkci v nivě potoka a zadržení vody před nátokem do ponoru a částečně vychází z již dříve realizované 
studie revitalizace Hostěnického potoka. V tomto místě se akumuluje voda z celé obce, protože Hostěnický 
potok včetně svých přítoků sbírá vodu z celého intravilánu i extravilánu obce, a to včetně vyčištěných 
odpadních vod z obecní čistírny odpadních vod a vrací ji zpět do podzemních vod v místě ponoru. Na 
místě byly odsouhlaseny parametry (bude to průtočný mokřad s přístupem pro údržbu a možnost odtě-
žení sedimentů) a přibližný rozsah tůně. Jakmile bude mít Obec od projektantů výstup v prezentovatelné 
podobě, budeme občany informovat o tomto záměru. Věříme, že tímto záměrem přispějeme k vytvoření 
nového biotopu a k zadržení vody před vtokem do ponoru Hostěnického propadání.

Za Obec Hostěnice Eva Karásková

Obec Hostěnice mj. finančně podpořila projekt Zdravotní klaun a Nový domov
1) Zdravotní klaun
Zdravotní klaun je dobročinná organizace s  národní 

a  mezinárodní působností, která od roku 2001 pomáhá 
dětským i  geriatrickým pacientům procházet procesem 
léčby s  úsměvem. V  České republice působí 86 profesio-
nálních Zdravotních klaunů, kteří pravidelně navštěvují 
63 nemocnic, 8 domovů pro seniory a 1 hospic. Posláním 
Zdravotních klaunů je tvořit uvolněné prostředí nejen ve 
zdravotnických zařízeních, přinášet radost a dobrou ná-
ladu na místa, kde se jich příliš nedostává. Snaží se od-
bourávat stres nejen pacientů, ale i  jejich rodičů a příbuzných. Zkvalitňovat seniorům podzim života 
v domovech a v neposlední řadě těšit a vyvést ze stereotypu i samotný zdravotnický personál.

2) Nový domov
Jedná se o podporu výstavby chráněného bydlení pro dospělé osoby s poru-

chou autistického spektra (PAS) v obci Mokrá.
Tato  sociální služba by v  Jihomoravském kraji byla pilotním projektem 

a považujeme za přínosné pro společnost ubírat se touto cestou podpory autistů 
a jejich rodin. Služba bude registrována a poskytována v souladu se zákonem 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Závěrečný účet obce Hostěnice za rok 2020
Návrh závěrečného účtu obce Hostěnice za rok 2020 byl zveřejněn na úřední desce a  způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na www.hostenice.cz od 5. 5. 2021 do schválení. Návrh byl projednán 
ve finančním výboru a ten doporučil zastupitelům obce závěrečný účet schválit. Zastupitelstvo obce 
schválilo závěrečný účet obce na svém zasedání dne 27. 5. 2021 usnesením č. 21/2021.
Stručný výtah z projednávaných závěrkových dokumentů zachycujících stěžejní skutečnosti hospoda-
ření obce v roce 2020 (částky jsou zaokrouhleny) je uveden níže:

1)  Výnosy obce v roce 2020 činily 18,3 mil. Kč (2019 16,7 mil.Kč), náklady 12,7 mil. Kč (2019 
12,2 mil. Kč), zisk ve výši 5,6 mil. Kč (2019 byl 4,4 mil. Kč) bude převeden na účet 432 „Vý-
sledek hospodaření minulých účetních období“.

2)  Úvěry byly řádně spláceny, byly v průběhu roku navýšeny na realizaci kanalizace a zpevnění 
cest na Zadních Kopaninách na 4,4 mil. Kč (stav 2019 1,3 mil. Kč), žádný majetek obce není 
zastaven věřitelům.

3)  Největšími investičními výdaji a výdaji na opravy byly:
 a.  Realizace vodovodu, kanalizace a  komunikace na Zadních Kopaninách  – celkem 

10,7 mil. Kč, z toho v roce 2020 6,9 mil. Kč
 b. Oprava oken, venkovní úpravy MŠ – 450 tis. Kč
 c. Sběrné místo parčík Baršovo – 280 tis. Kč
 d. Opěrná zeď vč. oplocení pod budovou samoobsluhy – 200 tis. Kč
 e. Štěpkovač, kontejnery na ČOV, osobní automobil – 280 tis. Kč
 f. Popelnice na plasty a kontejnery – 620 tis. Kč
 g. Vybavení JSDH (včetně defibrilátoru) – 150 tis. Kč
 h. Pořízení pozemků – 570 tis. Kč
 i. Opravy kanalizačních vpustí – 170 tis. Kč
4)  Inventarizace majetku neshledala rozdíly mezi skutečným majetkem a majetkem evidovaným 

v účetnictví.
5)  MŠ Hostěnice hospodařila s výnosy ve výši 3,7 mil. Kč a náklady ve výši 3,6 mil. Kč s vykáza-

ným přebytkem ve výši 110 tis. Kč. Obec přispěla do rozpočtu MŠ 398 tis. Kč (2019: 900 tis. Kč).
6)  Stav provozních závazků (680 tis. Kč na konci 2020 vs. 661 tis. Kč na konci 2019) i stav po-

hledávek (1 287 tis. Kč na konci 2020 vs. 955 tis. Kč na konci 2019) byly na konci roku 2020 
přibližně na stejné úrovni jako na konci roku 2019. Stejně jako v minulých letech byla na konci 
roku 2020 převaha pohledávek nad závazky.
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7)  Obec přijala v roce 2020 celkem 500 tis. Kč darů (ČMC) a 1 652 tis. Kč dotací (z toho 984 tis. 
Kč Covid dotace obcím). Obec poskytla 0,7 mil. Kč příspěvků, darů a dotací na dopravní obsluž-
nost, činnost regionálních a občanských spolků.

8)  Přezkoumání hospodaření obce provedené odborem kontroly Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje nezjistilo žádné chyby anebo nedostatky.

Mgr. Bedřich Horný,
předseda finančního výboru  

Výpis usnesení ze zasedání ZO Hostěnice č. 2/2021 konaného dne 8. 4. 2021 

Přijatá usnesení:
usnesení číslo 10/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 2/2021 pana Ing.  Václava Čapku 
a pana Jana Dostála, zapisovatelku zápisu paní Růženu Debnárovou.
usnesení číslo 11/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice č. 2/2021:
 1. Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu zasedání)
 2. Kontrola úkolů
  7/1/2021 Schválení inventarizace majetku Příspěvkové organizace MŠ Hostěnice za rok 2020
 3. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 2/2021
 4. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 3/2021
 5. Změna č. 2 ÚP Hostěnice – zkráceným postupem (Regulace Lhotky)
 6. Podpora projektu Nový domov – žádost o finanční dar spolku Tady to mám rád, z.s.
 7. Zpráva o operativně – bezpečnostní situaci v obci Hostěnice za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
 8. Informace občanům
 9. Různé

usnesení číslo 12/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje „Inventarizační zprávu za rok 2020“ o výsledku inventarizace ma-
jetku PO Mateřská škola Hostěnice podle stavu ke dni 31. 12. 2020. Komise nezjistily manka ani škody.

usnesení číslo 13/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 2/2021. Rozpočet 
byl na straně příjmů navýšen o částku 944 500 Kč, na straně výdajů navýšen o částku 944 500 Kč, 
financování 0 Kč. Rozpočtové opatření bylo schváleno starostkou obce dne 2. 2. 2021 (příloha č. 3 
zápisu číslo 2/2021).
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usnesení číslo 14/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 3/2021. Rozpočet 
byl na straně příjmů navýšen o částku 7 800 Kč, na straně výdajů navýšen o částku 7 800 Kč, financování 
0 Kč. Rozpočtové opatření bylo schváleno starostkou obce dne 3. 3. 2021 (příloha č. 4 zápisu číslo 2/2021).

usnesení číslo 15/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice v souladu s ustanovením 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) pověřuje 
Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení úřad územního plánování a památkové péče, aby 
zabezpečil prověření změny č. 2 ÚP Hostěnice zkráceným postupem a  zajistil potřebná stanoviska 
v souladu s ustanoveními § 55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona.
Návrh na pořízení změny územního plánu č. 2 Hostěnice bude obsahovat:
• Prověření úpravy textové výrokové části územního plánu doplněním chybějících prostorových regulativů 

ploch individuální rekreace RI – konkrétně RI 1) Pro plochy RI – chatová osada Lhotky za účelem 
zamezení vzniku nežádoucí zástavby a s cílem ochrany specifického krajinného rázu.

• Prověření aktualizace ÚP Hostěnice vzhledem k aktualizacím č. 1 a č. 2 ZÚR JMK, které nabyly 
účinnosti dne 31. 10. 2020.

usnesení číslo 16/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje finanční dar ve výši 45 000 Kč k  zaplacení části kupní 
ceny na pořízení nemovitostí, a to pozemku p. č. 839/3, jehož součástí je stavba č. p. 227, pozemku 
p.  č.  840/3, 841/2, 842/4, 839/1, v  obci Mokrá -Horákov, k.ú. Mokrá u Brna, za účelem podpory 
výstavby chráněného bydlení pro dospělé osoby s poruchou autistického spektra (PAS), v obci Mokrá.

usnesení číslo 17/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí Zprávu o operativně – bezpečnostní situaci v obci Hostěnice 
za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Výpis usnesení ze zasedání ZO Hostěnice č. 3/2021 konaného dne 27. 5. 2021 
 
Přijatá usnesení:
usnesení číslo 18/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 3/2021 pana Ing. et Ing. Jana Mikuláška 
a paní Ing. Hanu Polanskou, zapisovatelku zápisu paní Růženu Debnárovou.
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usnesení číslo 19/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice č. 3/2021:
 1. Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu zasedání)
 2. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 4/2021
 3. Schválení závěrečného účtu obce Hostěnice za rok 2020
 4. Schválení účetní závěrky obce Hostěnice k 31. 12. 2020
 5. Schválení účetní závěrky Příspěvkové organizace MŠ Hostěnice k 31. 12. 2020
 6. Převedení hospodářského výsledku PO MŠ Hostěnice za rok 2020
 7. Schválení způsobu přezkumu hospodaření obce Hostěnice za rok 2021
 8. Smlouvy na dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
 9. Bezúplatný převod pozemku p. č. 159/5, k.ú. Hostěnice od Pozemkového úřadu
 10. Bezúplatný převod podílu 3/17 pozemku p. č. 274/8, k.ú. Hostěnice od ÚZSVM
 11. Pronájem pozemku p. č. 144/21v k.ú. Hostěnice
 12. Řešení situace v Mateřské škole Hostěnice – žádost občanů
 13. Informace občanům
 14. Různé

usnesení číslo 20/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 4/2021. Rozpočet byl 
na straně příjmů navýšen o částku 151 600 Kč, na straně výdajů navýšen o částku 151 600 Kč, financování 
0 Kč. Rozpočtové opatření bylo schváleno starostkou obce dne 6. 4. 2021 (příloha č. 3 zápisu číslo 3/2021).

usnesení číslo 21/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje celoroční hospodaření obce Hostěnice a  závěrečný účet obce 
Hostěnice za rok 2020 včetně zprávy o přezkumu hospodaření obce bez výhrad.

usnesení číslo 22/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje účetní závěrku obce Hostěnice sestavenou k 31. 12. 2020 bez výhrad.

usnesení číslo 23/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje účetní závěrku Příspěvkové organizace MŠ Hostěnice sestavenou 
k 31. 12. 2020 bez výhrad.

usnesení číslo 24/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje převedení hospodářského výsledku PO MŠ Hostěnice za rok 
2020 ve výši 110 738,76 Kč do rezervního fondu.
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usnesení číslo 25/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 Jihomoravským krajem.

usnesení číslo 26/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje č. JMK070657/21/ORR v dotačnímu titulu DT 4 Opravy místních komunikací a zvýšení bezpečnosti 
obyvatel v dopravě.

usnesení číslo 27/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí uzavření Smlouvy o dotaci z rozpočtu Jihomoravského 
kraje na výstroj a výzbroj JSDH obce Hostěnice.

usnesení číslo 28/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí uzavření Smlouvy o dotaci z rozpočtu Jihomoravského 
kraje v dotačním titulu DT 3 na projektovou dokumentaci Vodní tůně u Hostěnického propadání.

usnesení číslo 29/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 159/5 v k.ú. Hostěnice podle 
§ 7 odst.  1 písm.  e) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a  o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů od Státního pozemkového úřadu do majetku obce 
Hostěnice za účelem využití pozemku k realizaci veřejné zeleně nebo veřejně prospěšných opatření.

usnesení číslo 30/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje bezúplatné nabytí nemovité věci, podílu o  velikosti 3/17 na 
pozemku p. č. 274/8 v k.ú. Hostěnice z vlastnictví České republiky do majetku obce Hostěnice a souhlasí 
s podmínkami čl. IV smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími 
podmínkami.

usnesení číslo 31/2021
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje pronájem pozemku p. č. 144/21 v k.ú. Hostěnice, za symbolickou 
cenu 100 Kč /rok a za údržbu pozemku. Nájemce….................
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Dopravní značení v obci
Na základě přijatých podnětů na řešení dopravní situace v obci Hostěnice projednala starostka obce 
s PČR umístění 3 zrcadel ve třech lokalitách a 1 dopravní značky v lokalitě Pod silnicí.

Pod silnicí:
 -  slepá ulice nebo zákazová značka (IP 10a nebo zákaz B17) – k vyřešení situace, že do této 

ulice zajíždí kamiony, které se nejsou schopny otočit na obratišti a ničí tak ploty
 - odrazové zrcadlo – ke zlepšení přehlednosti vzájemně přijíždějících aut
Od rybníka:
 - odrazové zrcadlo – ke zlepšení výhledu při vjezdu na hlavní silnici
Pod Kopečkem:
 -  odrazové zrcadlo – ke zlepšení výhledu při vjezdu na hlavní silnici z účelové komunikace od č. p. 84.

Z posouzení situace PČR vyplynulo následující:
 -  umístění zrcadla „Pod silnicí“ je bezdůvodné, v případě nerespektování zákona o provozu na po-

zemním komunikacích je možné v  předmětné lokalitě ve vhodném místě umístit zpomalovací 
polštář (v  souladu s TP 85), dále je vhodné doplnit k dopravní značce IZ 5a (obytná zóna) 
značku IP 10a (slepá ulice) a udržovat zeleň na pozemku p. č. 114/6 tak, aby nebránila v rozhledu.

 -  umístění zrcadla „Pod Kopečkem“ je reálné, neboť rozhledové poměry nelze zajistit jiným způsobem,
 -  návrhu umístění zrcadla „Od rybníka“ není opodstatněný, je nutné udržovat zeleň před domem 

č. p. 13 tak, aby nebránila v rozhledu.

Na základě výše uvedeného bylo zadáno vypracování projektové dokumentace na osazení 1 zrcadla Pod 
Kopečkem a doplnění dopravní značky Pod Silnicí slepá ulice vč. projednání a stanovení firmě Signex, 
spol., s. r. o., Brno. Osazení značek bylo provedeno po stanovení úpravy provozu Opatřením obecné povahy.

Integrovaný dopravní systém JMK 
V rámci integrovaného dopravního systému JMK došlo ke změnám linek, které zajíždí do Hostěnic přes 
Ochoz u Brna.
Nově je zavedena linka 210, která jede z Bílovic nad Svitavou, přes Řícmanice, Kanice, Babice nad 
Svitavou, Ochoz u Brna do Hostěnic a zpět. Tato linka má u některých spojů návazné spoje v Ochozi 
u Brna, zastávka restaurace u Votruby, směr Brno (přestup na linku 201). Linka 202 byla zrušena.
Informace a podněty je možné volat na 543 174 317, více informací včetně platných jízdních řádů 
najdete na www.idsjmk.cz.  
Vzhledem ke stabilizující se epidemiologické situaci bude od 1.7.2021 obnoven noční spoj do Hostěnic, 
na který naše obec přispívá formou nadstandardu.                             Eva Karásková
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Současné trendy podvodníků - vishing a spoofing  
Kriminalisté řeší desítky případů se škodami v řádu milionů korun.   

Policie České republiky v posledních týdnech zaznamenala vzrůstající aktivitu skupiny osob, která 
využívá jednu z metod sociálního inženýrství a to takzvaný Vishing. Jedná se o princip, který je založený 
na telefonních hovorech, kdy se v tomto případě osoby volajících zpravidla představují jako pracovníci 
banky, kteří zjistili napadení bankovního účtu. Tito domnělí pracovníci banky svými tvrzeními vystraší 
osobu, které volají, přičemž jejich hlavním cílem je získat její peníze. Sdělí, že je nutné, aby finanční 
prostředky byly z vlastního účtu okamžitě převedeny na jiný účet s tím, že budou po vyřešení celé věci 
následně vráceny, což se samozřejmě nestane. Uvedené osoby tímto způsobem mohou vylákat i další 
citlivé údaje, které následně zneužijí. Tento typ podvodného jednání je nebezpečný zejména v tom, že 
falešní pracovníci bank mohou již před hovorem znát různé informace o osobách, které kontaktují, ale 
hlavně při hovorech užívají tak zvaný Spoofing telefonního čísla, při kterém dokáží napodobit jakékoliv 
telefonní číslo, včetně infolinek bank. Rovněž bylo zaznamenáno několik případů, při kterých 
telefonicky kontaktují další osoby, které vystupují jako policisté, s cílem ujistit o pravdivosti tvrzení 
ohledně napadení bankovního účtu a nutnosti převodu peněz na „bezpečný“ bankovní účet dle 
předchozích instrukcí domnělých pracovníků bank. 

Obecné zásady:  

 Nereagujte na podobné hovory a v žádném případě nesdělujte k Vaší osobě žádné citlivé údaje 
ani bezpečností údaje z vaší platební karty, nebo přístupové údaje k online bankovnictví. 

 Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepřeposílejte bezpečnostní / autorizační kód, který Vám přišel 
formou SMS zprávy. 

 Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, odesílatele SMS zprávy, 
ale třeba i e-mailovou adresu. 

 Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte vzdálený přístup do Vašeho počítače. 
 Sledujte a pečlivě čtěte informace od Vaší banky v internetovém bankovnictví. 
 Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména 

přihlašovací stránky. Toto platí vždy, když někam zadáváte své osobní nebo přihlašovací údaje. 
 Aktualizujte pravidelně software, antivirový program, firewall. 
 Buďte neustále ostražití, protože i Vy se můžete stát cílem podobného podvodného jednání. 
 Během, nebo po takovémto podezřelém hovoru, si zaznamenejte údaje, které Vám útočník 

sdělil (jména, e-mailové adresy, čísla účtů, odkazy na webové stránky, apod.) 

Policie ČR varuje: 

Nereagujte na telefonní hovory, SMS zprávy, e-maily, kde se Vás někdo pokouší vmanipulovat do 
situace, že jsou Vaše finanční prostředky v ohrožení a Vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu. 
Kdyby byly Vaše peníze v ohrožení, tak banka sama zareaguje a učiní další opatření. V případě 
pochybností vždy kontaktujte svou banku. Pokud Vás shora naznačeným způsobem již někdo 
kontaktoval, neváhejte se rovněž obrátit na  tísňovou linku Policie České republiky na čísle 158 a celou 
záležitost oznamte. 

 

kpt. Mgr. Zdeňka Procházková 
koordinátorka prevence 
oddělení tisku a prevence 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje 
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INFORMACE O ODPADECH 

Třídění a recyklace odpadů v obci Hostěnice v roce 2020

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů 
včetně obalových, přispěla naše obec ve spolupráci se společností EKO -KOM, a. s. ke zlepšení životního 
prostředí a snížení tzv. „uhlíkové stopy“. Úspora, kterou jsme dosáhli v roce 2020 představuje: Emise 
CO2 ekv. 36,210 tun a úspora energie 960 248 MJ.

Od společnosti EKOKOM, a. s. jsme za třídění odpadů získali v roce 2020 částku 126 961 Kč.
Finanční prostředky získané za třídění odpadů jsou vždy zohledněny v celkových nákladech, podle 
kterých se stanovuje místní poplatek.

Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Růžena Debnárová
za OÚ Hostěnice

Obec Hostěnice

00488151

36,210

  960 248

tun

MJ
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti 2021  červen  srpen
Libor Macháček  70 let Eduard Šídlo  75 let

 červenec
Hana Zahradníková 70 let 

ŠKOLSTVÍ

POZVÁNKA NA VÝSTAVU K 650. VÝROČÍ OBCE HOSTĚNICE OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY
Děti z mateřské školy v Hostěnicích společně se svými pedagogy pro vás chystají neobyčejnou výsta-

vu s kulturní vložkou. Ochutnávku z prací si můžete prohlédnout níže. Upřesnění termínu bude souviset 
s vývojem epidemiologické situace, předpokládáme, že proběhne v průběhu měsíce října.
Všichni občané jsou srdečně zváni.

Růžena Debnárová
za ohlašovnu evidence obyvatel
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MATEŘSKÁ ŠKOLA HOSTĚNICE

Den dětí v Barvičkovém týdnu
V týdnu 31. 5.–4. 6. 2021 byl v naší školce v Hostěnicích „Barvičkový týden“. A co to vlastně znamená? 

Na každý den byla stanovena určitá barva, která doprovázela celý náš den, počínaje oblečením dětí 
i učitelek. Například červené úterý, které bylo zároveň zajímavé i něčím jiným. Byl to svátek všech dětí.

Sluníčko nás konečně oblažilo svou přítomností a přineslo nám krásné počasí a dobrou náladu, a tak 
Den dětí ve školce mohl začít.

Děti i paní učitelky si z domu přinesly nejen červená trička, ale také úsměv na tváři, a tak jsme se 
všichni těšili na společně strávené chvíle. Sešli jsme se na školní zahrádce, kde paní učitelky připravily 
pro děti spoustu zábavy a radovánek. Zahrádka byla vyzdobená nafukovacími balónky a fáborky. Děti 
na čtyřech stanovištích plnily různé zábavné úkoly. S paní ředitelkou Dankou házely míčem do kruhu, 
s paní učitelkou Lindou přecházely klády, kde si za pochodu mohly pinkat do balónků. Na stanovišti 
u paní učitelky Jitky se děti snažily projít slalom s míčem a hokejkou a trefit se do branky a paní 
učitelka Hanka připravila Kimovu hru na procvičení paměti.

Po úspěšném absolvování všech čtyř stanovišť, které si děti zaznamenávaly do památečních kartiček, 
za svůj výkon dostaly sladkou odměnu a všichni jsme byli spokojení a příjemně naladění na zbytek dne.

V rámci „Barvičkového týdne“ jsme v modrou středu vyrazili na výlet na „neznámé místo“. Cestu nám 
prozrazovaly modré fáborky, které děti hledaly a sbíraly. Nakonec nás zavedly ke kravičkám, kde byla 
nalezena modrá složka, ve které byly omalovánky pro děti, které si na místě mohly vybarvit. Vybarvování 
v přírodě pro děti byla zajímavá a příjemná zkušenost.

Barvičkový týden jsme zakončili sluníčkovou barvou a ta nám snad vydrží celé léto.
Jitka Procházková a Linda Loulová

• 
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Šest a půl století Hostěnic
Bylo to v r. 1371, když Půta Šacler prodával své pozořické panství moravskému markraběti 

Janovi. V dokladu o uskutečněném prodeji je mezi vy jmenovanými obcemi uvedena i ves Hostěnice. 

Nejedná se tedy o rok vzniku naší obce, jak se někdy nesprávně uvádí, ale o první písemnou 

zmínku o Hostěnicích.

Pozořické panství pak v průběhu let měnilo majitele a od r.  1604 se majiteli stali Liech-

tensteinové, a to až do r. 1945, kdy bylo jejich panství znárodněno. Posledním majitelem byl 

František Josef II Liechtenstein.

První usedlíci, kteří se zde usadili, si vybrali místo poblíž potoka, který byl pro ně prvním 

zdrojem vody. Podle Urbáře pozořického panství bylo v r. 1585 zde 9 usedlíků. V r. 1675 dle 

lánových rejstříků zde bylo 5 domkařů bez polí a 4 domkaři s poli, kterých bylo cca 48 měřic, 

jinak všude byl les. V r. 1754 je už uváděno, že zde sídlí 9 domkařů, 9 podruhů a zmiňována je 

obecní pastouška, což svědčí, že se už v té době pásl nějaký dobytek. V letech 1880-1906 vyhá-

něl pasák dle pamětí P. Boudného cca 80 dojnic, asi 20 jalovic, 60-80 koz a 20-30 bagounů 

(vepřů na sádlo) na pastvu na parcelu, kde se dosud říká na Pastviskách.

V letech 1770-71 probíhalo číslování domů. Na vsích, kde domy byly seřazeny podél silnice 

( jak tomu v Hostěnicích bylo), se číslovalo ve směru příjezdu vrchnosti po pravé straně od prvního 

k poslednímu domu, a pak se vraceli s číslováním po druhé straně zpět. Jak bylo uvedeno, první 

osadníci se usídlili poblíž potoka, a proto jsou zde čísla od 1 do 13. Kdysi se této části říkalo 

„V chaloupkách“ zřejmě proto, že se jednalo o malé domečky. (Nejsou tu čísla 6 a 10, která byla 

ve své době, po demolici původních domů, přidělena jiným novým domům.)

Ves se pak dále rozrůstala. V  r.  1775 je zde 8 čtvrtláníků, 1 půlčtvrtláník, 17 domkařů 

a krom pastoušky je zmiňována i obecní krčma. V r. 1900 má ves 102 domů a 560 obyvatel. 

V r. 1980 je zde 172 domů, ale jen 511 obyvatel. Od r. cca 1970 je obec Hostěnice zařazena 

mezi obce tzv. neperspektivní, a tak pokles obyvatel pokračoval i pod hranici 500 obyvatel. Po 

osamostatnění obce v r. 1990 se začal počet obyvatel znovu zvyšovat a po výstavbě „Záhumen-

kové“ a „Pod Silnicí“ došlo během několika let k nárůstu tak, že už je v současnosti atakována 

osmistovka obyvatel.

V  počátcích se zde lidé živili prací v  lese. Mužská část při těžbě dřeva a  jiných těžších 

pracích, ženy se zase staraly o výsadbu a pěstování lesa. Byla to péče o semenáčky, výsadba 
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porostů, vyžínaní pasek, ale také chodily pomáhat roztloukat štěrk. Později se také začal těžit 
kámen, a to na štěrk potřebný k výstavbě a údržbě cest, dále kámen stavební, ale i mramor na 
práce kamenické, který se používal třeba na kříže. Také byl použit na část oltáře sv. Jana Ne-
pomuckého na Petrově. Kříže zhotovené místními kameníky jsou nejen tady v Hostěnicích, ale 
také v Březině u cesty do Křtin nebo na hřbitově v Ochozi, kde je kříž, který zakoupil ochozský 
farář Sedláček v r. 1893 za 120 zlatých.

Těžba mramorových bloků, které odebírala tehdejší firma Rudné doly Jeseník, končila ve 
zdejším lomu před r. 1970.

S obživou vypomáhala i nevelká úroda z kamenitých políček a pěstování hospodářského zví-
řectva, pro které krmení obstarával les a pastva. K tomu museli stíhat i dny předepsané roboty 
pro pozořickou vrchnost.

Protože místní kámen je poměrně kvalitní vápenec, stalo se další obživou i pálení vápna, které 
se prodávalo do okolních obcí nebo se měnilo za různé potraviny. Kolem r. 1900 zde bylo kolem 
22 vápenek. Vrchnosti se platilo nejen z vápenek, ale i za dřevo použité k pálení. Jak přibývalo ve 
vsi lidí, rozšiřovalo se i množství polí, která se zakládala na vykácených lesních pozemcích a se 
souhlasem vrchnosti se tyto pozemky překopávaly, odstraňovaly pařezy, vybíraly kameny a pak 
nepříliš kvalitní půdu zúrodňovali. K tomu měli jen primitivní nářadí. Byla to obrovská dřina, 
a tak se u některých polních tratí zabydlely odvozené názvy jako Kopanina nebo Mordovny. 
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Život šel dál a místním tehdejším usedlíkům se nevyhnuly ani nemoci a živelné katastrofy. 

Dvakrát se zde vyskytla cholera. V r. 1849 zde na tuto nemoc zemřelo 19 lidí a v r. 1866 do-

konce 41 lidí. V té době se zvažovalo pochovávání zemřelých v místě, protože hřbitov nestíhal 

připravovat hroby. Místo bylo vybráno na Kopaninách za domem č. 153. Epidemie pak brzy 

skončila, přesto se zde řadu let říkávalo „U Krchůvku“, i když zde žádný hrob nikdy nebyl.

Také řada požárů pronásledovala naše předky. V době doškových střech se požáry často šířily 

z domu na dům tak rychle, že mnohdy uhořel dobytek a v některých případech i obyvatelé, 

kteří nestihli před ohněm utéci.

Duchovní správou patřily Hostěnice vždy k farnosti pozořické, poštou patřily původně k Pozořicím, 

od r. 1965 k Ochozi a od r. 2004 k Mokré.

Škola pro výuku žáků v Hostěnicích byla k dispozici od r. 1858. Předtím místní děti chodily 

pěšky do Pozořic. Původně byla škola exkurendní, patřící ke škole pozořické a až od r. 1872 se 

stává školou samostatnou. V r. 1899 byla postavena v Hostěnicích nová budova školy, do které 

v té době chodilo přes 100 dětí. Od r. 1975 je zdejší škola už jednotřídní a od r. 1976 končí 

na zdejší škole výuka a žáci od 1. třídy přechází do Pozořic.

Správou Hostěnice původně patřily k hejtmanství Vyškovskému, později k okresu Vyškov, po 

vzniku okresu Slavkov pak k tomuto okresu, a nakonec pak k okresu Brno -venkov.

Obec v novodobé historii měla vždy vlastní samosprávu kromě roků 1976-1990, kdy patřila 

pod správu střediskové obce Pozořice.

Památkově chráněné objekty jsou kaple sv. Anny a zvonička. Kaple sv. Anny je z r. 1748 

a byla postavena péčí pozořického faráře Lefflera. V r. 1921 je ve Vlastivědě Moravské hostěnická 

kaple zmiňována jako zřícenina. Přesto před r. 1921 i po něm je řada zmínek o prováděných 

opravách. V r. 1954 byla do výklenků kaple doplněna dvě sousoší sv. Cyrila a Metoděje a p. Marie 

se sv. Annou. V následujícím roce stejný sochař Metoděj Kocourek doplnil sochy 4 evangelistů. 

Poslední oprava kaple se uskutečnila v r. 2013, kdy se opravily omítky i střecha díky s. p. Lesy 

ČR, který opravu financoval za přispění obce.

Zvonička pak pochází z r. 1877 a byla vybavena malým zvonem, který odlil zvonař Martin 

Weber. Ruční zvonění bylo v r. 1988 nahrazeno zvoněním s elektrickým pohonem a časovým spí-

načem. Tento objekt byl několikrát opravován, naposledy pak v roce 2015, kdy kromě omítek byly 

provedeny i úpravy k umístění nové sošky sv. Anny, která tam byla instalována při místní boho-

službě a kaple vysvěcena p. Lacinou.
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V obci jsou dva pomníky, a to pomník padlým spoluobčanům v 1. sv. válce z r. 1936 a pomník 

padlým vojákům Rudé armády ve 2.sv. válce z r. 1949. V lese nedaleko „Devatero cest“ je insta-

lovaná pískovcová deska tzv. „Jubileum“. Nápis na desce z r. 1898 připomíná 40 let panování 

Jana II. Liechtensteina, který své panování na Lichtenštejnském panství započal 18. 11. 1858. 

Současně bylo tehdy vysázeno 18 dubů červených a 40 dubů letních a zimních. 18 dubů mělo 

připomínat věk knížete, kdy se panství ujal, 40 dubů dobu jeho panování a celkové množství 

58 dubů jeho věk v r. 1898. Nápisy na deskách umístěných v  lesích panství byly v češtině, 

němčině a latině. Na Říčkách je další obdobná jubilejní deska s latinským textem.

Za zmínku stojí i drobné sakrální památky, a to kříž u domu č. 14, který je z r. 1854 a vy-

svěcen byl 21. 5. 1854, další kříž je u školy, ten nechal postavit pozořický obchodník Seifert 

a byl vysvěcen současně s budovou nové školy v r. 1899. Kříž proti zvoničce mezi letitou lípou 

a jírovcem je z r. 1879 a nechala ho postavit obec ze sbírky. Všechny tyto kříže nechala obec 

odborně zrestaurovat v r. 2016. Další kříž na katastru obce je v lese poblíž tzv. „Jubilea“ a říká 

se mu „Vilémův kříž“. Tento kříž připomíná událost, kdy při honu 3. 1. 1926 byl nešťastnou 

náhodou zastřelen hajný Vilém Řičánek. V Pacholčí pak místní hasiči postavili dřevěný jubilejní 

kříž v r. 2006 jako připomínku 100. výročí založení SDH v Hostěnicích. Vysvěcen byl v říjnu t.r. 

pozořickým farářem Nekudou. Na Kopečku bývala boží muka, o níž se zmiňuje obecní kronika 

v r. 1922 jako o kapličce na dřevěném sloupu. Měla připomínat událost, ke které došlo v době, 

kdy žáci chodili pěšky do Pozořic a jeden z nich se ze školy nevrátil. Jeho ztráta se nikdy nevy-

světlila. Boží muka stojí v místě, kde kdysi vedl chodníček, kterým se chodilo pěšky do Pozořic. 

Boží muka nově vybudovali v loňském roce místní členové „Spolku přátel sportu“ za přispění obce.

Kromě zmíněných letitých stromů u kříže před zvoničkou byly dle dřívějších předpisů zde 

chráněny další 3 lípy, 2 javory a 2 jírovce. Nejmohutnější byl jeden z  javorů s obvodem přes 

4,5 m. V nedávné době byly vysazeny dvě lípy, a to lípa u rezervátu vysazená místními skauty 

k 800. výročí narození sv. Anežky České a v r. 2018 vysadil Spolek Přátel sportu Hostěnic lípu 

poblíž sportovního areálu ke 100. výročí vzniku samostatné republiky.

Největší budova je bývalá škola, která byla postavena, jak bylo řečeno, v roce 1899. Byl v ní 

původně i byt učitele. Dnes slouží jako mateřská školka, a také je v ní tělocvična a ve vedlejších 

budovách i posilovna. Přes snahu představitelů obce se řadu let nedařilo zajistit potřebné opravy 

budovy. Podařilo se to až v r. 2014-2015 s finančním přispěním Jihomoravského kraje a Čes-

komoravského cementu, a. s., Mokrá.
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Budova obecního úřadu byla postavena v letech 1950-51. Slouží také jako knihovna a hasičská 
zbrojnice. Větší oprava budovy se uskutečnila v r. 2014.

Budova obchodu byla budována v akci „Z“ brigádnicky v  r.  1966-67 jako samoobsluha 
s obsluhovanou masnou. V přízemí byla poradna pro matky s dětmi a kadeřnické služby. V sou-
časnosti je v suterénu klubovna a rodinné centrum Broučci. Ze zázemí a skladovacích prostor 
bývalé samoobsluhy bylo vybudováno Občanské centrum, které dělá obci i všem spolkům potřebné 
zázemí při konání venkovních akcí. Konají se zde schůze zastupitelstva, schůze organizací 
a spolků, oslavy a jednou měsíčně mše. 

Za zmínku stojí také sportovní areál, který byl budován v r. 2001 jako víceúčelové hřiště 
s umělým povrchem. V  r. 2017 byl sportovní areál dokončen vybudováním tenisových kurtů 
a postavením provozní budovy se soc. zařízením.

Opomenout nelze také vybudování nové kanalizace s napojením na čistírnu odpadních vod, s ná-
sledným vybudováním nového povrchu silničního průtahu obcí i novými chodníky v letech 1995-98.

Pro život obce je také důležitá voda. V počátcích si mnozí obyvatelé budovali vlastní studny. 
Obec také budovala studny veřejné, ke kterým si museli lidé pro vodu chodit. Takové veřejné 
studny byly např. na louce pod Hodaňovým, u zvoničky nebo ve Zbihovách. Svou vlastní studnu 
měla i škola. V r. 1939 obec vybudovala veřejný vodovod se zdrojem vody v Napajedlích. Napojené 
domy měly většinou jeden výpustný ventil, ale i tak to byl na tehdejší dobu pokrok. V r. 1959 
byl vodovod rozšířen směrem na Kopeček a vybudována pro tuto část obce přečerpávací stanice.
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V r. 1963 se prováděla výměna přívodního potrubí v Napajedlech až k rezervátu brigádnicky. 
V  r.  1978 místní vodovod převzal do své správy podnik Jihomoravské vodovody a kanalizace. 
V r. 1981 byla dovybudována přečerpávací stanice u hlavního rezervátu. V r. 1989 provedla Vodá-
renská, a. s. výměnu hlavního potrubí.

V  r. 2007 převzala obec vodovod zpět do své správy. Ve snaze docílit dostatek pitné vody 
pro rozrůstající se obec byla vybudována pomocná studna za Glozarovým, další pomocné vrty 
v Napajedlech a na Kopaninách. V r. 2018 byly vybudovány dva vrty ve Zbihovách a napojeny 
na horní rezervát na Kopaninách.

Elektrifikace obce byla zahájena v r. 1926 výstavbou transformátoru. V roce 1928 byla elektřina 
zavedena do 63 domácností a pro veřejné osvětlení napojeno 13 svítilen. Kronikář, který tuto udá-
lost zaznamenal v obecní kronice, si ale postěžoval, že je veřejné osvětlení nedostatečné. Elektrický 
proud pak postupně zaváděly všechny domácnosti a postupně se rozšiřovalo i veřejné osvětlení.

V roce 1948 byl v obci zaveden rozhlas k ohlašování informací občanům. Do té doby byly 
zprávy a informace oznamovány obecním bubeníkem, který prošel celou obec a na pravidelných 
zastávkách po zabubnování oznámil občanům zprávy a pokračoval na další místo, kde vše opa-
koval. Za Rakouska – Uherska dostával za bubnování 10 krejcarů a za 1. republiky 6 korun. 
V r. 2003 byl v obci zaveden plyn. 
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Komunikacemi je obec napojena na Pozořice, Ochoz a Mokrou. Silnice do Pozořic se stavěla 
v r. 1873-79 za starostování Floriana Švábenského a na výstavbě se podíleli místní občané prací 
přidělením určitého úseku. Financoval ji Okresní silniční výbor Slavkov. Upravovala se pak ještě 
v r. 1894. Směrem k Ochozi prý býval jen chodníček a silnice tímto směrem se stavěla v r. 1902. 
Průtah obcí byl renovován v  r.  1964, kdy byla provedena tzv.  penetrace, velkou rekonstrukcí 
prošel průtah obcí po provedení nové kanalizace v silničním tělese r. 1995-97.

Silnice k Mokré se začala budovat původně jako účelová komunikace zásluhou cementárny 
a JZD Pozořice. V r. 1982 byla provedena její úprava tak, aby mohla sloužit jako komunikace 
veřejná a tím se podstatně zkrátila vzdálenost do Brna, postupně došlo k přesměrování také 
autobusové dopravy přes Mokrou. Jednodušší to bylo pro poštu, která přešla z Ochoze do Mokré, 
a také se zpřístupnila pro místní žáky postupně škola v Mokré.

Místní komunikace od bývalé lesovny č. p. 92 k bývalým vápenkám byla budována v r. 1876 
nákladem obce. Silniční úřad Slavkov pak v  r.  1898 tuto silnici opravoval svým nákladem. 
Místní komunikace na Kopanina původně procházela přes areál místního JZD a v  r.  1974 
byla přeložena mimo tento areál a povrch byl upraven penetrací. Část této komunikace byla 
v soukromém majetku místní obyvatelky, která ji pak až v r. 2011 převedla bezplatně na obec. 
Na vrchní části této komunikace byla prováděna penetrace v r. 2009. Úsek místní komunikce 
kolem Řičánkového k Záhumenkové byl opravován v r. 2009. Místní komunikaci Pod silnicí 
vybudoval developer, který silnici předal obci k užívání. Na Záhumenkové vybudoval developer 
cca polovinu komunikace, ale zbytek musela nakonec dokončit obec na své náklady. V poslední 
době velmi prohlédly místní komunikace „Zbihova“ a „Zadní Kopanina“ opravené nákladem obce.

V souvislosti s letošní oslavou 650 let od první zmínky o Hostěnicích jsem v tomto článku 
připomněl průběh rozvoje obce a života místních obyvatel. Bližší podrobnosti týkající se např. kul-
turních tradic a  spolkového života v  Hostěnicích najdou zájemci v  knížce „JAK ŠEL ČAS 
HOSTĚNICKÝM ÚDOLÍM“.

                                                                            Václav Dostál, kronikář obce
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MAPA OBCE s názvy místních částí
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ZŠ MOKRÁ HORÁKOV – STŘÍPKY (REDAKČNĚ KRÁCENO)

Krokovýzva
Již v minulém čísle jsme psali o tom, jak se snažíme zahnat nudu a zpestřit dětem práci u počítače. 

Největší celoškolní akcí je však v poslední době tzv. Krokovýzva. Žáci, kteří se chtějí zúčastnit, si zazna-
menávají kroky, ty za týden sečteme a vyhlásíme nejlepší chodce a chodkyně. Nutno dodat, že nejsme 
žádní lenoši. Již za první týden výzvy jsme nejen dorazili k našemu cíli, k bohům na Olymp, ale zvládli jsme 
se i vrátit domů. Pouhé dva následující týdny nám trvalo dosáhnout Tokia, dějiště letošní olympiády. Kam 
zamíříme dál? O tom už si každá třída rozhodla sama a vše je již v její režii. Za své cíle si vybraly některé 
z olympijských měst od roku 1980. Motivace sice trochu opadla, ale do prázdnin snad většina tříd dorazí 
do své destinace. Tak šťastnou cestu!

Učitelé ZŠ Mokrá ‑Horákov

Venkovní hry pro 1. stupeň
S prodlužující se distanční výukou daly paní učitelky z 1. stupně hlavy dohromady a vytvořily pro své žáky 

dvě hry venku. První byla umístěna na Skalce, kdy děti odpovídaly na 10 otázek pro svůj ročník a za správné 
odpovědi získávaly písmenka, z nichž složily tajenku. Druhá byla pohybově náročnější, neboť se konala na schodech 
vedoucích nahoru do Horákova. Na děti čekaly nejen zapeklité otázky, ale i zákeřné lístečky, díky kterým se vra-
cely třeba i o 20 schodů dolů. Obě hry měly pozitivní ohlasy jak od dětí, tak i z řad rodičů. Udělalo nám radost, že 
naše aktivita nebyla zbytečná a děti využily příležitosti plnit úkoly mimo počítačové obrazovky.

Mgr. Nikola Kartusová
 

„Jak na odpady?“ aneb „Třídit, nebo netřídit“
Žáci druhého a čtvrtého ročníku si připomněli Den Země během výukového programu, který se usku-

tečnil na školní zahradě.
Ing. Lucie Ilgnerová
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Žákovský parlament v projektu Pomáháme spolu mimo školu
I přes distanční výuku zachoval Žákovský parlament a jeho členové aktivitu a vrhli se do řady akcí. 

Jednou z nich je projekt Pomáháme spolu mimo školu, jenž je určen všem, kterým není lhostejný stav život-
ního prostředí v jejich nejbližším okolí a rádi by se podíleli na efektivní změně. Aktivity projektu směřují 
do škol (základních i středních)  jako center místní komunity. Jde totiž o společnou iniciativu žáků, učitelů 
a místních obyvatel. Účastníci projektu budou ve výsledku realizovat vítězný žákovský miniprojekt, díky 
němuž získají základní kompetence spojované s občanskou participací. Projekt má tedy nemalý úkol. Na-
učit žáky nebát se ovlivňovat své okolí a zasahovat do něj, nabýt užitečných životních zkušeností a posílit 
spolupráci. Být aktivní, sebevědomí a zodpovědní. Na to všechno však nejsme sami. Máme možnost spolu-
práce s odborníky z Rezekvítku, Nadace Veronica, Veřejné zeleně města Brna a Masarykovy univerzity. 
Nápady na sebe nenechaly dlouhou čekat a do veřejného hlasování jsme poslali po řádném zhodnocení tyto 
tři návrhy (aktivity v obci Mokrá -Horákov):

• Úklid černých skládek v obci a umístění laviček s tabulemi s ekologickou tematikou
• Strom s lavičkami a hrací plochou na šachy a dámu nad mokerskou zkratkou
• Vybudování stezky „bosou nohou“ s lavičkami na Skalce

Tyto nápady jsme v menších skupinách rozpracovali v návrhy, komunikovali jsme s odborníky různých 
oborů a veřejností. Nakonec byly představeny veřejnosti, která měla možnost v průběhu dubna hlasovat 
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a vybrat vítězný projekt. Vítězem se stal projekt stezka „bosou nohou“ na Skalce, který získal 46,9 % z 320 
odevzdaných hlasů. Aktuálně řešíme závěrečné formality, sbíráme přírodní materiál, nakupujeme, co je 
potřeba, a finišujeme na realizaci v terénu. Tak bosou nohou na Skalce snad již v létě.

Jana Kubáňová a Petra Tannenbergová, 
koordinátorky Žákovského parlamentu ZŠ Mokrá‑Horákov

Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ

Hostěničtí skauti
Máme radost, že konečně mohou skautské schůzky probíhat normálně jako dřív a už nemusíme sedět 

za počítačem! Ale i tak jsme zodpovědní a na každou schůzku a výlet chodíme jen, pokud máme negativní 
výsledek testu na Covid. Na schůzkách se snažíme být venku a hrát různé hry, ale třeba naši nejstarší skauti 
byli i na prohlídce u místních hasičů a dozvěděli se toho spoustu nového, od technické výbavy vozidla a hasičů, 
až po příběhy z provedených akcí. Měli jsme to štěstí, že nám tuto prohlídku umožnili Petr Pavlíček a Jan Šlof.

Také jsme už zvládli tři výlety a všechny se vydařily. Na posledním výletě jsme byli rozděleni na 
družinky - Loupáčky, Preclíky a Koblížky a každý šel na svůj vlastní výlet. Nejmladší Koblížci měli 
výlet jednodenní, ale Preclíci a Loupáčci dvoudenní s přespáním v lese. Vyrazili jsme v pátek v odpoledních 
hodinách a vrátili se v sobotu po obědě.

Mimo to pilně pracujeme na přípravě letního tábora, který se jako každý rok bude konat první tři 
týdny o letních prázdninách. Všichni se na něj už těšíme a doufáme, že proběhne v pořádku. 

Magdaléna Karásková ‑ Aily
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SPsH dětem
Po dlouhé pauze, způsobené obecně známými omezeními, jsme opět obnovili činnost sportovního kroužku. Stejně 

asi jako mnozí, kdo pracují s dětmi, s obavami, zda děti ještě vůbec přijdou a budou mít zájem pokračovat v pohybu 
a hrách po roční přestávce. Obavy byly plané, děcka jsou fajn a, zdá se, i nadšené, že se zase něco děje. Nastala 
i jistá pochopitelná generační výměna, nejstarší dětští členové kroužku nám už odešli, doplnili je benjamínci – nová 
hostěnická krev. Počátky byly opatrné, vzhledem k přetrvávajícím nařízením typu rouška na hřišti, počet sportovců 
na hřišti a možnost trénovat maximálně ve dvojicích a s rozestupy. Proto jsme volili zpočátku nekonfliktní cyklis-
tické výlety. Trasy byly přiměřené a osvědčené i v minulosti. Můžeme být opravdu rádi, že žijeme v tak nádherném 
přírodním prostředí s množstvím lesních cest. Po uvolnění opatření jsme konečně také zavítali na hřiště a po řádné 
rozcvičce strávili hodinu a půl při pohybových hrách, z nichž se největší oblibě těší, překvapivě, námi upravená forma 
vybíjené. Pravidelně se scházíme každé úterý v 17:15 na hřišti a určitě rádi uvidíme i nové mladé sportovce, kteří 
by se chtěli k partě přidat.

Hlavně dětem, ale nejen jim, jak se ukázalo v průběhu večera, byla určena Stezka odvahy. Pomohli ji zajistit 
nejen členové našeho spolku, ale i skauti z místního oddílu a další dobrovolníci, kterým nevadí obětovat kus svého 
volného času pro zdar obnovené akce. Moc za pomoc všem ještě jednou děkujeme. Počátkem loňského léta jsme 
ji zkusili organizovat poprvé a obnovit tuto akci, která se zde v minulosti několikrát úspěšně konala. Snad jsme 
navázali důstojně. Je to především o lidech, kteří jsou ochotni se navléci do zapůjčených kostýmů a trochu se 
odvázat a zahrát tu čerta, tu vodníka, vlka, hejkala či jinou bytost, která se nám letos na stezce objevila. Stezka 
byla značená hořícími svícemi chráněnými sklenicemi. Svíčky byly v průběhu stezky kontrolovány, ty případně 
zhaslé znovu rozžehnuty. Dilema je vždy čas, kdy na stezku začít pouštět děti. Nevýhodou brzkého léta kolem 
Dne dětí je opravdu dlouhý den a pozdní západ slunce. Čeká se na tmu, která ke stezce odvahy patří. Nejmenší 
děti ale nevydrží být zas tak dlouho vzhůru a byla by škoda je připravit o zážitky. A že jich měly! V cíli stezky 
byla malá anketa o tom, která strašidla se jim nejvíce líbila a byla radost je poslouchat a pozorovat ty jejich 
ještě udivené a nadšené oči. Dětské vnímání světa je do jisté doby velmi krásné v tom, že věří té iluzi, kterou vidí. 
Největší úspěch měla u malých děvčátek zejména tančící lesní víla. Čert zřejmě vyvolal honem honem vzpomínku 
na sliby svatému Mikuláši z prosince, které už se dávno neplní a některé děti se ho opravdu bály. Dětí letos prošlo 
stezkou odvahy přes 80. Na závěr stezku absolvovali i někteří dospělí, kteří celý večer sbírali odvahu u ohýnku, 
který byl k akci připraven, stejně jako špekáčky pro děti. V pondělí po akci se vrátily zapůjčené kostýmy do 
skladu Janáčkova divadla v Brně a nám nezbývá, než se těšit zase za rok.  Jiří Marek



HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ  2/2021  29

Amatérský nohejbalový turnaj trojic
V sobotu 12. 6. 2021 jsme uspořádali již 11. ročník nohejbalového turnaje trojic. V porovnání s předchozími 

ročníky byl ten letošní s počtem účastníků rekordní. Turnaje se zúčastnilo 15 celků snad z poloviny Jihomo-
ravského kraje. Důkazem jsou týmy např. z Tišnova, Kobylí či Moravských Budějovic. Úroveň hry roste spolu 
s konkurencí a zejména finále stálo za to. Diváci, kteří přišli fandit svým oblíbencům, ale i náhodní kolemjdoucí, 
které zaujmula bouřlivá atmosféra ze sportovišť, viděli krásný nohejbal se vším všudy. Nikoho neodradila ani 
bouřka, která během odpoledne skropila hostěnickou prosívku. Díky tomu se finále dohrálo až těsně před sedmou 
večer. V něm porazilo družstvo složené z borců Brna a Kobylí tým Moravské Budějovice. Bronzové medaile získal 
manšaft z brněnského Jundrova. Na nejlepší Hostěňáky (Zdeněk Krejčiřík, Tomáš Doležel a Lukáš Polák) zbyla 
nepopulární „brambora“. Letošní turnaj nohejbalových trojic měl opět o něco vyšší kvalitu než předchozí ročník 
a my už se tedy můžeme těšit na ten příští.

1. Kobylí/Brno
2. Moravské Budějovice
3. Brno -Jundrov
4. Hostěnice (Krejčiřík, Doležel, Polák)
5. Hostěnice (Kalas st., Kalas ml., Steiner)
6. Hostěnice (Mikulášek J., Kousalík M., Gale)

Za Spolek Přátel sportu Hostěnice  
Zdeněk Krejčiřík a Jan Skřivánek

Kroužek hry na flétnu
Epidemiologická situace a vládní nařízení nebyly příznivé ani pro výuku hry na flétnu. V tomto školním 

roce jsme se sešli jen jednou a když už došlo k rozvolnění, přiblížily se prázdniny a děti svůj čas trávily raději 
venku hrou s kamarády. Od září by se ale flétna, pokud nám zase nezasáhne vyšší moc, rozjela znovu a snad 
se najdou i děti, které si zahrát přijdou.

K. Halouzková



30 HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ  2/2021

Abraka dabra Den Země
Ačkoliv kolem nás létala nařízení, zákazy i doporučení, jak (ne)oslavovat čarodějnice, příroda se spojila snad 

se všemi mágy a mágyněmi a vykouzlila pro Den Země 30. dubna kouzelné počasí a pravou jarní náladu.
Stranou nezůstali ani organizátoři ze spolku Hosten a připravili zbrusu novou trasu pro malé i  velké 

objevitele. Tentokrát se vycházelo individuálně od vysílače kousek před kaplí sv. Anny a po zhruba dvou 
kilometrech dorazili řešitelé zapeklitých čarodějně/ekologických otázek až k tajemnému kufříku. Po zadání 
cestou rozluštěného kódu se otevřel „poklad“, který potěšil milovníky lízátek, bonbónů a dalších sladkostí.

Ačkoliv na závěr nebylo obvyklé setkání a opékání špekáčků ve starém lomu, myslím, že nejen my jsme si 
náročnější trasu užili a děkujeme všem, kdo se na organizaci podíleli.

Magda + Albi + Filip Hradilovi

HOSTĚNIČTÍ SPORTOVCI

Tentokrát si v  rubrice představíme týmový sport, který se dostal do Hostěnic spolu se zahájením 
činnosti místního skautu a i nadále se mu hostěničtí skauti věnují.

Ufobal (Talířová)
Tato hra vznikla v roce 1989, její pravidla vycházejí z házené a hraje se plastovým talířem podob-

ným frisbee. V současné době se hře věnuje asi 20 družstev z celé České republiky, která se setkávají na 
3 turnajích za rok, aby poměřila své síly. Jeden z turnajů se koná v hale, zbývající dva na venkovních 
hřištích v Brně a Nížkově, kdy právě ten v Nížkově je považován za Mistrovství České republiky.

Od prvopočátku vzniku skautského oddílu vlčata a světlušky, později skauti hráli tuto hru. Účastnili 
se s úspěchem i každoročního dětského turnaje. S přibývajícím věkem však dětskou kategorii opustili, 
z mnohých se stali vedoucí, někteří skaut opustili, ale chuť hrát u nich přetrvala.

Někteří z původních hostěnických skautů byli vybráni do týmu Epix, který patří k těm nejlepším 
v ČR a s ním získávají skvělá umístění.
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Mistrovství ČR
2016 - 2. místo
2017 - 3. místo
2019 - 1. místo
2020 - 2. místo
Přejeme skautům, nejen těm odrostlým, ale i těm 

malým, aby se jim i  nadále v  tomto zajímavém 
a mladém sportu dařilo.          Kateřina Halouzková

INSPIRUJME SE

Vlčí holčička a anděl poletucha
To si tak člověk vy jede na výlet k výběhu vlků – a domů se vrací s novou vášní.
Přesně to se zhruba před rokem stalo Martině Velanové, když při putování Šumavou narazila na kamínek 

s namalovaným duem blonďaté holčičky s kočičkou. Nejprve se na něj jen zálibně podívala, ale když se kolem 
něj vracela, nedalo jí to a zvedla ho, aby si ho mohla pořádně prohlédnout. Ke svému překvapení našla na 
spodní straně odkaz na facebook a číslo, které jí ale jako telefonické připadalo moc krátké. Za chvíli už si 
zjistila, že na facebookových stránkách existuje široký klub „kamínkářů“, kteří své výtvory posílají do světa 
a mají radost, když se jim právě ten „jejich“ ozve, kam až se dostal.

„Ze začátku jsem si nebyla jistá, jak postupovat. 
Internet je ale velký zdroj informací, a tak jsem se 
postupně naučila, jak správě kamínky malovat, aby 
hned neopršely,“ vypráví Martina na své rozkvetlé 
zahradě, kde až oči přechází nad jedním zákoutím 
barevnějším než druhým.

Ostatně zahrada a příroda jsou další velkou vášní 
paní Velanové a jak to jen jde, tráví pod širým nebem 
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co možná nejvíc času. Inspirací má kolem sebe ne-

přeberně, a na terase se to krásně maluje i sní třeba 

o  oblíbeném moři. Právě „mořských“ nebo „japon-

ských“ kamínků je v její sbírce hned několik.

Ale Martinu baví malovat i podle předloh, takže 

další kamínky jsou inspirovány třeba Josefem Ladou. 

„Ten s vodníkem je srdeční záležitost, protože jsem ho 

namalovala svojí mamince k narozeninám. Ale mám 

i kamínky se zvířecími motivy – třeba s žabkou nebo 

se sovami, které teď plánuju vzít s sebou na dovolenou 

a nechat je pro další nadšence na různých turisticky 

zajímavých místech,“ prozrazuje své nejbližší plány.

Od té doby, co ona sama maluje, ji baví při svých 

výletech sledovat, kde se jaké motivy objevují. Sama 

pak už dala celou řadu kamínků i kamenů do okolí Hostěnic – třeba ten se zvoničkou u zvoničky snad 

nepřehlédne nikdo, kdo jde kolem.

„Další jsou třeba u Jelenice, u křížku a plánuju udělat i kapličkový ke sv. Anně,“ popisuje Martina, a pak 

prozrazuje, že na Vánoce připravila dokonce dva kamínky se zimními motivy do kulatých okének zvoničky 

a těšila se, odkud ji „pozdraví“ příště. „Ale buď si jich nikdo nevšimnul nebo se je bál odnést,“ dodává s úsměvem.

A jaké schopnosti musí člověk mít, aby se také mohl pustit do malování kamínků? „Vlastně žádné – 

i já jsem samouk. Ale musí mít trochu fantazie – a taky trochu trpělivosti, než jednotlivé namalované 

vrstvy zaschnou…“ dodává naše dnešní hostitelka.

Ještě, než se rozloučím, ptám se, který z jejích kamínků se zatím dostal nejdál? „Docela závidím těm, 

které se dostaly třeba na Maledivy, to se těm mým zatím nepovedlo. Ale mám jeden s andělem, který 

už se docela „proletěl“. Sama jsem ho nechávala po výletu na Praděd v Karlově Studánce. Odtud si ho 

jedna lázeňská pacientka dovezla do Třeboně, další „štaci“ měl v Karlových Varech a teď je aktuálně 

v Plzni, tak jsem zvědavá, kam se posune dál.“

Tím ale aktivity paní Velanové zdaleka nekončí. Když se jí v zimě stýskalo po barvách v přírodě, 

rozhodla se vyzkoušet, jak jí to půjde s akrylovými barvami na plátně – a výsledkem jsou hned tři po-

vedené obrázky. Kdo ví, třeba za pár zim bude mít vernisáž i celá její výstava, tak se máme na co těšit. 

Magda Hradilová
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PRÁZDNINOVÝ TIP
Jak namalovat kamínek?
Taky si sem tam z toulek přírodou přinesete hezký kamínek a položíte si ho jako vzpomínku na poličku? 

A co to zkusit ještě vylepšit? Možná to vypadá jednoduše, ale než se do toho pustíte, měli byste vědět, že:
-  Kamínek nemusí být jen klasický valounek, malovat se dá na jakýkoliv tvar, záleží jen na vás, co 

si vymyslíte.
-  Kamínek, který si přinesete pro malování, je nejprve dobré důkladně omýt v jarové vodě a odmastit 

ho lihem. Při větším znečištění je dobré použít třeba vyřazený kartáček na zuby, kterým kamínek 
dokonale očistíte.

-  Po očištění a osušení si vyberte, zda na kamínek nanesete podkladovou barvu, nebo budete malovat 
rovnou. Nejlepší je použít akrylové barvy, které odolají i různým výkyvům počasí a nevyblednou.

-  Když podklad zaschne, vyberte si motiv (velkou inspirací vám může být Pinerest nebo facebookové 
stránky věnované kamínkům), ale samozřejmě se můžete rozhodnout i pro vlastní autorský kamínek. 
Malovat dál můžete opět akrylovými barvami nebo permanentními fixami, kterých je v každém 
papírnictví nebo výtvarných potřebách široká paleta odstínů.

- Po nanesení a zaschnutí všech vrstev je dobré ještě kamínek přelakovat lakem.
-  Jestli se rozhodnete poslat svůj kamínek „do světa“, napište na jeho zadní stranu symbol pro face-

book F a #kamínky + doplňte svoje PSČ bez mezer (třeba: 66404). Pak se už můžete těšit, 
jestli vám přijde časem zpráva, kam až se váš výtvor dostal.

Martina Velanová 

Nebezpečná krása
Nedaleko od Hostěnic rozkvétá v polovině května jedna z našich nejdekorativnějších květin – třemdava 

bílá. Její růžové (vzácně i čistě bílé), tmavě žilkované a silně citronově vonící květy můžeme spatřit třeba 
na Lysé hoře u Ochozu nebo na stepních stráňkách nad Ochozskou jeskyní. Silice, kterých kvetoucí 
rostlina uvolňuje velké množství, mohou za horkého dne i vzplanout. Podle některých botaniků to může 
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být dokonce i příčinou požárů, které pak poskytují třemdavě konku-

renční výhodu před ostatními rostlinami. Oheň zničí keře i stromy 

a  zajistí tak třemdavám dostatek světla. Jinde, než na suchých 

prosvětlených stanovištích totiž tato bylina neroste.

Přes její nespornou krásu bych ji ale do zahrádky nikdy nepře-

sadil. Nejenže patří k  ohroženým a zákonem chráněným druhům 

naší květeny, ale její silice způsobují alergickou fotosenzitivitu, při 

které se lidská kůže stává přecitlivělou na ultrafialové záření. Stačí 

se rostliny pouze dotknout a sluneční světlo pak může na zasažené 

kůži vyvolat bolestivé a dlouho se hojící popáleniny.

Třemdava ale není jedinou takto nebezpečnou rostlinou. Když 

ve druhé polovině 19. století nechal kníže Metternich dovézt z Kavkazu a vysadit v zahradě zámku 

Kynžvart dekorativní Bolševník velkolepý, nemohl tušit, jakou pohromu tím v Čechách způsobí.

V Evropě dnes tento bolševník patří k nejnebezpečnějším invazivním rostlinám a u nás je (zřejmě prá-

vě kvůli Metternichovi) nejrozšířenější právě v západních Čechách. Roste hlavně na vlhčích místech, na 

lesních okrajích, podél vodních toků, na rumištích nebo na neobhospodařovaných pozemcích. Za přízni-

vých podmínek vytváří souvislé porosty, rychle 

se šíří a vytlačuje přitom původní vegetaci.

Kvetoucí rostlinu poznáme velmi snadno, 

protože nás na první pohled zaujme svou mohut-

ností. Běžně je vysoký 2,5 až 4 nebo i 5 metrů. 

Kvete od června do září a  jeho květenství – 

okolíky podobné mrkvi – mají průměr až půl metru 

a na jedné rostlině jich běžně bývá 5 i více. Silný 

dutý stonek má na sobě podélné červenohnědé 

skvrny. Na rozdíl od voňavé třemdavy celá rostlina, zejména po narušení pletiv, pronikavě páchne. Stejně 

jako třemdava ale obsahuje i bolševník fotosenzibilizující látky a jimi způsobené masivní popálení může 

v extrémních případech končit i smrtí.

V červenci loňského byl bohužel výskyt bolševníku velkolepého potvrzen i u Hostěnic. V těsné blízkosti 

turistického přístřešku mezi oběma rybníky nad Habrovou studánkou bylo nalezeno několik desítek 

jedinců, z toho cca 4 kvetoucí. Všechny rostliny byly místními hasiči zlikvidovány, letos v květnu zde 

ale vyrostla asi desítka dalších. Jedna rostlina totiž dokáže vyprodukovat až 100 000 semen, která se 

snadno šíří vodou a zachovávají si klíčivost po dobu až 7 let. Pokud při svých toulkách okolní přírodou, ze-

jména v údolí Hostěnického potoka, na tento bolševník narazíte, informujte o tom prosím na obecním úřadu 
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včetně uvedení přesného místa 
výskytu, případě fotografie. 
Celou rostlinu je třeba odborně 
zlikvidovat a zabránit přitom 
jakékoli kontaminaci kůže 
a zejména sliznic a očí.

Na lukách a lesních okrajích 
se v okolí Hostěnic běžně vy-
skytuje i  původní Bolševník 
obecný. Ten není zdaleka tak 
mohutný (i  když může do-
růst až do 2 metrů) ani není 
tolik nebezpečný. Ale i  on, 
stejně jako třeba třezalka nebo několik dalších našich rostlin, také obsahuje fotosenzibilizující látky.

Doufám, že se nakonec díky společné snaze bolševníku zbavíme a budeme se moci bez obav v parném létě 
zajít napít vody třeba z nedaleké Habrové studánky. Nebýt obětavých lidí, kteří se starají o studánky v okolních 
lesích stejně, jako třeba Spolek Přátel sportu Hostěnice o tu V Napajedlech, řada z nich by postupně zanikla. A víte 
od kdy nechávají dobří lidé u lesních studánek hrnečky pro žíznivé pocestné? Jestli ne, tak se o tom můžete 
dočíst v pohádkovém příběhu o studánkové víle, nově zveřejněném na webových stránkách naší obce.

Aleš Moravec
 

RECEPT NA JABLIŠŇÁKY SYPANÉ MÁKEM (PODLE MILADY GLOZAROVÉ)

Budeme potřebovat následující suroviny:
- 400 g hl. mouky
- 200 g polohr. mouky
- 1 žloutek
- 1 celé vejce
- 100 g rozpuštěného tuku (máslo nebo Hera)
- 100 g cukru krupice
- malá lžička soli
- 1 kostka kvasnic (droždí)
- 300 ml vlažného mléka
- 2 větší nebo 3 menší brambory vařené ve slupce nejlépe den předem
Na posypání mletý mák s cukrem, na pomaštění sádlo nebo máslo (rozpuštěné).
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Nejprve uděláme kvásek. Na něj budeme potřebovat trochu vlažného mléka, 2 lžíce cukru, 3 lžíce hl. mouky 

a kvasnice, vše zamícháme a necháme vykynout.

Do mísy dáme všechny předepsané suroviny, brambory oloupeme a nastrouháme najemno a přidáme 

kvásek. Všechno v míse nebo robotu vymícháme, až máme hladké vláčné těsto, ne moc tuhé, které necháme 

kynout 1 a půl hod. Připravíme si plech na pečení, který vytřeme olejem nebo sádlem a přendáme na něj 

vykynuté těsto, které nejlépe mastnou rukou rozložíme po celém plechu silné asi 2-2,5 cm, pomastíme 

a necháme ještě 20 min. kynout. Potom dáme do trouby péct na 180 °C 30-40 min. (podle potřeby). 

Upečené těsto necháme na plechu trochu vychladnout, nakrájíme na čtverce 6x6 cm velké, tyto rozkrojíme 

na dvě poloviny, které rozložíme na tác kůrkou dolů a dobře posypeme mletým mákem s cukrem, pěkně 

pomastíme rozpuštěným sádlem nebo máslem.

Tento recept mám po své babičce. Je starý nejméně 80 let. Já jablišňáky peču dodnes a všichni v ro-

dině je mají rádi. Je to velká dobrota.

Na vysvětlenou k názvu. Název jablišňáky je proto, že v Hostěnicích se říkalo jabliška dnešním bramborám.

Dobrou chuť přeje Milada Glozarová

   

DUCHOVNÍ OKÉNKO

Láska a strach…
Láska a strach: Nejsou to dvě zcela rozdílná témata? Souvisí spolu nějak? Vypadá to, jako bychom 

chtěli porovnávat „hrušky s jablky“. Ale Bible uvádí zajímavé tvrzení: „Láska nezná strach; dokonalá láska 
strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.“ (1Jan 4,18) Všechny 

klasické pohádky nám sdělují, že i  líný či jinak hloupý Honza se dokázal „vzmužit“ ve chvíli, kdy se 

zamiloval a zjistil, že k záchraně milované princezny je třeba nasadit vlastní život v boji s drakem, sic 

bude po princezně „ámen“. Jedno rčení říká, že pro milého nic těžkého. Kdybychom hovořili o lásce jako 

takové, asi by většina lidí řekla, že láska je milý a příjemný cit, spontánní přitažlivost k jiné osobě. Dnes 

tu je a zítra může zmizet. A mnozí se tak opravdu chovají a podle tohoto citu žijí. Jak snadno se dnes 

řekne: „Víš, odcházím, už tě nemiluji.“ Láska jako lehký obláček se tu rozplynula. Jak snadno druhým 

způsobíme to, co bychom sami v žádném případě nechtěli zažít. Myslím, že opravdová láska se osvědčí 

ve chvíli, kdy je třeba pro ni něco obětovat a za každou cenu zachovat její trvanlivost. Chce to opravdovou 

odvahu, vytrvalost a určitě i vůli vyhrát boj sám nad sebou: nad svým egoismem, pohodlím, rutinou… 

Kde tedy lásku najdeme? Třeba v našich nemocnicích, kde zdravotníci v ochranných prostředcích a na 

pokraji vlastních sil bojují o život a důstojnost pacientů. Nebo v rodinách, které přijaly své postižené dítě 

a obětují pro něho vše. Kéž bychom opravdovou lásku, která je spíš rozhodnutím vůle než spoléháním se na 

city, aplikovali jako skutečný lék proti pandemii všeobecného strachu současné doby. Chce to opravdovou 
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odvahu! Strach rozhání a izoluje, demotivuje a paralyzuje. Láska sbližuje, povzbuzuje, dodává naději a je 
vynalézavá v projevování konkrétních činů. Prostě tu svou odvahu má, a i když respektuje, zároveň dokáže 
přesvědčit a dát smysluplný příklad. Je tedy na nás, čemu v životě dáme prostor: Zda strachu, izolaci 
a smrti nebo naopak rozhodnutí se pro lásku, která mě třeba ani nemusí zrovna momentálně bavit, ale 
dává pravý smysl, motivaci, sbližuje a nakonec naplňuje vlastně tím, po čem každý nejvíc toužíme: štěstím 
a jistotou. Láska bez odvahy a statečnosti není pravou láskou!

P. Pavel Lacina, farář

TERMÍNY 2021 FARNOST POZOŘICE 
 25. 6. LOUČENÍ SE ŠKOLOU
 27. 6. VINIČNÉ ŠUMICE ‑ MŠE SV. POD LIPAMI
 4. 7. KOVALOVICE ‑ HODOVÁ MŠE SVATÁ
 25. 7. HOSTĚNICE ‑ POUTNÍ MŠE SV. U KAPLE
 2. 8. JEZERA – POUTNÍ MŠE SV. U KAPLE
 15. 8. POZOŘICE ‑ FARNÍ POUŤ
 22. 8. SIVICE – HODOVÁ MŠE SVATÁ
 12. 9. FARNÍ DEN
 26. 9. HOLUBICE – HODOVÁ MŠE SVATÁ
 3.10.   PŘEDNÁŠKA PRO MANŽELE V DĚLNICKÉM DOMĚ V POZOŘICÍCH
 9. 10. FARNÍ POUŤ DO SLOUPA
 19.–21. 11. VÍKENDOVÁ DUCHOVNÍ OBNOVA

POZVÁNKA NA TRADIČNÍ MŠI U KAPLE SV. ANNY
Tradiční mše u Kaple sv. Anny se koná 
v neděli 25. července v 15. hod.

Před samotnou mší budou vysvěcena Boží muka na Kopečku.
Sraz v cca 14.00 hod. u Božích muk. Po vysvěcení půjdeme průvodem  
ke kapli sv. Anny se zastávkou u zvoničky.

Všichni občané jsou srdečně zváni.

Původní hostěnický prapor, který se nosíval ke kapli
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PŘEHLED AKCÍ

 24. 7. 2021 Anenská zábava ve starém lomu
 25. 7. 2021 Mše svatá u kaple sv. Anny od 15.00 hod., svěcení Božích muk na Kopečku od 14.00 hod.
 30. 7. 2021 Posezení u cimbálu na návsi - od 18.00 hod.
 31. 7. 2021 Polívkovo pozdní odpoledne – soutěž ve vaření polévky – kiosek Pastviska
 7. 8. 2021 Letní kino – ve starém lomu od 19.00 hod., promítání od 21.00 hod., film Bábovky
 28. 8. 2021 Rockfest Hostěnice 2021 – sportovní areál Pastviska
 4. 9. 2021 Dětský den
 11. 9. 2021 Hostěnické pivní slavnosti na návsi

INZERCE

Léto v realitách? 

Pokud chcete strávit letní čas nejen na dovolené, ale máte v úmyslu prodávat, pronajímat či naopak 
kupovat nemovitost, mám pro vás pár aktuálních informací.

Aukce nemovitostí jsou stále častějším „hitem“ letošního roku.
Poptávka po nemovitostech už delší dobu neustále roste. Na jednu nabízenou nemovitost se často ozvou 
i desítky zájemců, a proto stále častěji probíhá prodej prostřednictvím aukcí nebo výběrových řízení. 
Pokud je o nemovitost velký zájem, je aukce nemovitosti rozhodně vhodně zvolenou alternativou pro její 
prodej. Pomáhá vybrat ideálního kupujícího a zároveň umožňuje dosáhnout té nejlepší prodejní ceny. 
Podmínkou však je, aby byla provedena správně za jasně daných pravidel.
Naše kancelář má nastavený jednoduchý a transparentní systém aukcí přímo na webové stránce dané 
nemovitosti. Zájemce o tuto aukci dostane přihlašovací údaje a vidí v reálném čase příhozy, na které 
může ihned reagovat. Aukce vychází z požadavků prodávajícího, který má předem jasně daná kritéria. 
Ne vždy se hodnotí pouze navýšení ceny, ale například i způsob úhrady kupní ceny, rychlost transakce 
a termín předání. Výše kupní ceny je jen jedním, i když ve většině případů nejdůležitějším parametrem. 
Přílohou každé aukce jsou realitní smlouvy a termíny plnění. Při naší poslední aukci získal majitel 
nemovitosti chaty v Lipůvce o půl milionu navíc. A to určitě stojí za vyzkoušení.

Zájem o chaty a chalupy je obrovský a ceny stoupají.
Možná ani vy letos kvůli obavám z koronaviru nevyrazíte na dovolenou k moři a v létě budete raději 
odpočívat v Česku. Mnoho klientů mi řeklo, že nechtějí do penzionu nebo hotelu, ale do vlastního, kde 
by mohli trávit nejen dovolenou, ale také další víkendy v roce. A proto zájem o rekreační objekty stále 
roste. Brňané mají zájem nejen o chaty a chalupy, ale i o byty do 30 km od Brna, které jsou zde cenově 
dostupnější než ve městě. V našem regionu se dá menší chata pořídit od 1 milionu, ale běžně se nabídky 
pohybují i v řádu několika milionů. Já osobně jsem prodala v posledním období chaty a chalupy v našem 
regionu v rozmezí od 1 do 6 milionu korun. Z mé zkušenosti je výběr tohoto druhu nemovitostí hlavně 
pocitovou záležitostí. Rozhoduje především umístění nemovitosti a výhled do okolí. To jsou věci, které se nedají 
změnit. Klienta, který má vážný zájem poznám bezpečně a hned. Většinou by chtěl v nemovitost rovnou zůstat…
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Anonymní nahlížení do katastru zůstane zachováno
Byl to trochu Kocourkov. Nejdříve mělo být anonymní nahlížení do katastru zrušeno, ale nakonec 
ministerstvo zemědělství změnilo názor. Přístup do databáze měl být od června 2021 umožněn jen při-
hlášeným uživatelům. Důvodem bylo zneužívání a vytěžování dat z katastru. Většina těchto přístupů 
byla od softwarových robotů, které využívají spekulanti s pozemky a nemovitostmi. Vzhledem k tomu, 
že většina lidí používá nahlížení do katastru bez jakýchkoli vedlejších úmyslů, je dobře, že tento veřejný 
seznam, mezi které katastr nemovitostí patří, zůstane zpřístupněn tak, jako doposud.

Hypotéky se sazbou pod 2 procenty jsou již minulostí
Úrokové sazby hypoték dále rostou. „Drtivá většina sjednávaných hypoték již začíná dvojkou. Průměrná 
úroková sazba hypoték v květnu vzrostla na 2,26 % a  je zřejmé, že růstový trend bude pokračovat 
i nadále, “ říká Marcela Stehlíková, hypotéční specialistka makléřské společnosti Golem Finance, která 
se specializuje na poradenství v oblasti financování bydlení pro klienty naší realitní kanceláře. A dodává: „své 
úrokové sazby postupně zvyšují všechny bankovní domy v České republice, takže není vhodné s uzaví-
ráním hypoték otálet.“

A co se děje u nás v Hostěnicích?
Minulý měsíc jsem v Hostěnicích pronajala dům a  byla jsem velmi překvapená nebývalým zájmem. 
Dříve hledala movitější klientela byty a domy většinou ve městě s tím, že chtějí mít vše na dosah ruky. 
O to víc mne překvapil zájem nejen rodin s dětmi, ale také studentů. Ti většinou hledali pronájem v co 
nejbližším okolí vysokých škol a restauračních zařízení, ale i u nich se priority mění a touží po klidu, 
bydlení v zeleni a vesnickém stylu života.
Doufám, že vám budu moci příště nabídnou v naší obci zajímavou nemovitost nejen k pronájmu, ale 
také na prodej.
Pokud byste potřebovali poradit v oblasti realit, ráda Vám věnuji svůj čas. Můžeme se potkat třeba 
u kávy a popovídat si o tom.

Přeji vám krásné slunné léto naplněné radostí a pohodou.

Monika Sedláková, majitelka realitní kanceláře COMFORT REAL
Tel.: 777 148 332, www.monikasedlakova.cz, monika.sedlakova@comfortreal.cz
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Prodej a montáž 
tradičních kamen 
KANUK, která 
navazují na 
úspěšnou éru 
kamen „Bullerjan“.

Prodej, montáž 
a servis 
prémiových 
plynových 
kondenzačních 
kotlů německé 
kvality ve Vaší 
blízkosti!

Poptávejte na:
ETL-Ekotherm a.s., Sivice 503

tel.: 603 154 919, sivice@etl.cz, www.etl.cz

“““““.......



Sbor dobrovolných hasičů 1938
Školní kronika od roku 1872

Fotografie žáků a učitelů  
před starou školou

Pohled na budovu školy

Besídka MŠ k Svátku matek 1997

Oslava osvobození 1945

Žně 1950

Stavba kravína 1957

Odvedenci 1967
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HOSTĚNICKÝ 
ZPRAVODAJ
1371–2021

Hody na starém sokolském hřišti

Hostěnická kapela 1979

Dožínková slavnost

Babské hody 1972

 1. Kaple sv. Anny - konec 20.let 20. stol
 2. Pohled na Kamenný kopeček a k rybníkům  
 3. Zvonička - počátek 20. století
 4. Obchod - 70. léta

Děti na hodech
1.

4.

3.

2.




