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Slovo starostkySlovo starostky

Vážení spoluobčané,
konečně snad na nás po dlouhé zimě a deštivém počasí vykoukne sluníčko a při-

nese nám všem potřebnou energii a dobrou náladu do letních prázdninových dnů. 
Naše domy začínají rozkvetlými truhlíky lahodit oku kolemjdoucích a konečně nám 
připomínají, že přichází léto. Můžeme se těšit z  toho, že povodně nijak nezasáhly 
Hostěnice a pokud to je v našich možnostech, je mnoho míst, která čekají na jakou-
koli pomoc.

Od minulého čísla Zpravodaje se událo opět mnoho společenských i sportovních 
událostí, které pořádali místní spolky a sdružení. V následujících článcích si o nich 
můžete přečíst pár řádků. Děkuji Vám aktivnějším, že stále udržujete život v Hostěni-
cích krásně pestrý a je kde se scházet a co dělat. 

Víceúčelové hřiště Na  Pastviskách dostává tolik potřebný nový umělý povrch. 
Doufám, že nám všem bude sloužit řádku let ku spokojenosti a prosím všechny spor-
tovce, aby se k povrchu chovali šetrně, tzn. používali sportovní obuv a nový povrch 
zbytečně neničili a děti pak žádám, aby na plochu hřiště nejezdily na kolech. Náves 
před objektem samoobsluhy byla částečně rekultivována a doufám, že nám bude 
v nově pojatém prostředí stejně tak příjemně jako mně osobně je v naší samoob-
sluze.    

Dále proběhlo zveřejnění návrhu Úpravy územního plánu Hostěnice dle §188 Sta-
vebního zákona, během něhož bylo možné podat připomínky k Pořizovateli Územ-
ního plánu. Po  zapracování vyhodnocených připomínek bude následovat ještě 
veřejné projednávání s občany, o kterém budete včas vyrozuměni.  

Během léta nás kromě Babských hodů budou čekat ještě Párové hody, na  kte-
rých se doufám sejdeme v plné síle a podpoříme tak tradici, kterou úspěšně přebírají 
mladí hostěňáci.  

I nadále se pokračuje na opravě fasády a teď už i střechy kaple sv. Anny, jejímž 
investorem jsou Lesy ČR, s.p. Všichni věříme, že oprava bude hotova do mše u kaple 
Sv. Anny a bylo by to jistě nejhezčí možné završení oprav, kterým letos počasí nepřálo. 

Všechny bych Vás chtěla opět poprosit o  rozumné zacházení s  pitnou vodou 
z veřejného vodovodu a o zavlažování trávníků pouze z vlastních zdrojů. Napouš-
tění bazénů zkusme dělat s rozumem během týdne a postupně, abychom nemuseli 
víkendový nápor na spotřebu vody řešit jejím dovozem. Dále bych Vás ráda povzbu-
dila k zakládání vlastních kompostů, které řeší jednoduchou cestou likvidaci biood-
padu bez většího fi nančního zatížení a obtěžování sousedů jeho pálením.   

Na závěr Vám chci popřát krásné dny volna během blížících se letních prázdnin, 
společné chvíle na  zahrádkách u  kávy či limonády a  dětem ty nejdobrodružnější 
prázdniny. 

Krásné letní dny plné pohody Vám přeje 
Eva Karásková, starostka obce 
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Co se událo v naší vesnici

•  Nový povrch na víceúčelovém hřišti

Na začátku června byl položen nový povrch na víceúčelovém hřišti Na Pastvis-
kách. Prvních čtrnáct dní se musí tento povrch pravidelně kartáčovat, aby se křemi-
čitý písek dostal co nejhlouběji mezi jednotlivé vlasy a bylo tak dosaženo optimál-
ního odrazu míčku. Vstup na hřiště je povolen ve sportovní obuvi a je přísně zaká-
záno po hřišti jezdit na kolech, popř. odrážedlech. Jedině takto nám nový povrch 
bude sloužit řádku let k Vaší spokojenosti.

•  Průběh úpravy územního plánu

Dne 21.6.2013 skončila lhůta pro podání připomínek k upravenému územnímu 
plánu Hostěnice. Ten byl k  nahlédnutí na  obecním úřadu Hostěnice, stejně jako 
u pořizovatele MěÚ Šlapanice. 

Jednotlivé připomínky budou vyhodnoceny pořizovatelem a relevantní budou 
zapracovány do upravovaného územního plánu. Poté nastane čas k  veřejnému 
projednávání s občany Hostěnic, na což Vás zavčas upozorníme standardními ces-
tami.

•  Krádeže v obci

V měsících květnu a červnu se událo v naší vesnici několik krádeží a vloupání do 
objektů. Drzost a nehoráznost pachatelů nezná mezí, proto je nutné dbát zvýšené 
ostražitosti, zabezpečovat své objekty a nepouštět do domů nikoho cizího. Rádi 
bychom vyzvali především naše seniory, aby byli ostražití ke všem jim neznámým 
lidem.

•  Oprava kaple sv. Anny

Oprava kaple znovu pokračuje, nicméně deštivé počasí způsobilo, že byly práce 
na určité období přerušeny. V této chvíli je provedena takřka celá oprava fasády 
a  doufáme, že Lesy ČR, s.p., investor této opravy, i  přes navýšení objemu prací 
(bude totiž kompletně vyměněna celá střešní konstrukce včetně trámoví) zvládne 
dodržet slíbený předpokládaný konec tak, aby se mohla mše svatá odehrát v tra-
dičním termínu u kaple sv. Anny. Nové lavičky jsou již vyrobeny, takže nezbývá 
než věřit ve zlepšení počasí, aby se mohla náhrada střechy podařit, času již není 
nazbyt. 

•  Otevření kiosku s rychlým občerstvením u víceúčelového hřiště

V půli června byl započat zkušební provoz kiosku rychlého občerstvení u víceú-
čelového hřiště Na Pastviskách. Záměr pánů Petra Pavlíčka a Petra Holuba by měl 

Informace obce a obecního úřaduInformace obce a obecního úřadu
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přispět k rozšíření nabídky k využívání tohoto sportoviště a jeho okolí a doplnit tak 
ty služby, které tento areál postrádal.

•  Dopravní značky

Na  Lhotkách (místní část Hostěnic) byly umístěny dopravní značky „směrové 
tabule Hostěnice - Lhotky“ a  u  mostku k  propadání byly obnoveny značky tak, 
aby byl zabráněn vjezd těžkým dřevařským autům, které ničí mostek a následně 
i místní komunikace. 

•  Ekologická havárie

Na konci května došlo při kácení stromů v lokalitě Napajedla k úniku neznámého 
množství odbouratelného biologického oleje. Tuto událost nám nahlásil jeden ze 
zastupitelů, který se obával na  základě osobního pozorování, že by mohlo dojít 
ke škodám na povrchových vodách. Byli povolání profesionální hasiči k  likvidaci 
havárie, s  laboratoří a s OŽP  MěÚ Šlapanice. Na základě rozborů nebyla deteko-
vána žádná ropná látka ani jiné látky, které by mohli ohrozit kvalitu pitné vody.

•  Vyvážení a ukládání odpadů

Upozorňujeme všechny občany, že ke sběru a shromažďování veškerých vyme-
zených odpadů jsou určena známá stanoviště (viz článek Odpadové hospodářství). 
Ukládání jakýchkoliv odpadů mimo tato místa je nezákonné, a proto Vás žádáme, 
abyste se k takovýmto jednáním neuchylovali. Děkujeme Vám. V některých přípa-
dech (místech) našeho katastru se „odložení“ odpadů v nepravidelných periodách 
objeví, což s sebou nese náklady na jejich odstranění z obecní pokladny. A to jistě 
nevidíme nikdo rádi. 

•  Úprava vegetačních ploch na návsi a ostatních obecních plochách

Během měsíce června a července dojde k postupnému zvelebování veřejných 
prostranství. Díky šikovným rukám a  citu pro zahradnictví paní Jitky Vaňáčkové 
a  jejích spolupracovníků vznikne nově upravená náves, pomník před mateřskou 
školou a postupně i ostatní obecní plochy. Borovice před MŠ byly z důvodu zasa-
hování do elektrického vedení a částečného zlomení po přívalech sněhu SDH Hos-
těnice pokáceny a budou nahrazeny jinou zelení.  

•  Osazování provozních řádů na všechny obecní prostory a plochy

Obecní úřad postupně umisťuje provozní řády do všech obecních prostor (vnitř-
ních) a  na  všechny venkovní plochy. Jejich důvodem je především předepsání 
správného užívání, aby se předešlo jejich poškození, ale i vymezení odpovědnosti 
za údržbu včetně kontaktních údajů na koho se obrátit, dojde-li k jakékoliv nestan-
dardní situaci. V  nejbližší době bude provozní řád umístěn do posilovny a  tělo-
cvičny v MŠ a do Občanského centra. Nicméně jakkoliv podrobné provozní řády 
nedokáží předejít nešetrnému zacházení. 
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Komentovaný výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva 

obce Hostěnice č. 3/2013 konaného dne 26. 3. 2013

Přijatá usnesení:
usnesení č. 21/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu  číslo 3/2013 pana Ing. Václava 
Čapku a pana Ing. Bořivoje Srbu, zapisovatelku zápisu paní Růženu Debnárovou.

usnesení č. 22/2013

Předsedající navrhuje zařazení  bodu č. 12 „Jednací řád Zastupitelstva obce Hos-
těnice“ do programu jednání. 

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání č. 3/2013  
usnesení č. 23/2013

Zastupitelstvo obce bere na vědomí operativně bezpečnostní situaci v okrsku 
Hostěnice za rok 2012. 

- Ve struktuře kriminality převažuje majetková trestná činnost, zejména krádeže 
vloupáním do motorových vozidel, rekreačních objektů, rodinných domů a  bytů, 
krádeže prosté a  poškození cizí věci, výjimkou nejsou ani trestné činy proti životu 
a zdraví. V obci Hostěnice bylo za výše uvedené období spácháno celkem 16 trest-
ných činů, z čehož 6 trestných činů bylo objasněno, dále bylo spácháno 10 přestupků, 
3 přestupky byly objasněny. Policie děkuje občanům za spolupráci při řešení a objas-
ňování trestné činnosti a i nadále nás vyzývá k předávání informací a poznatků, díky 
kterým lze chránit lidská práva a svobodu před pachateli protiprávních činů.      

usnesení č. 24/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013 ( viz. příloha č. 3) 
usnesení č. 25/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013 (viz. příloha č. 4) 
usnesení č. 26/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro oddíl malé kopané ve výši 5000 Kč. 
- Oddíl Malé kopané v Hostěnicích požádal o fi nanční dotaci ve výši 5000,- Kč 

na  sportovní činnost oddílu. Dotace bude použita na  dokoupení sportovních 
potřeb a zápisné na turnaj.

usnesení č. 27/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost spolku žen ve výši 5 000 Kč.  
- Spolek žen, který se pravidelně schází v  rámci kondičního cvičení, požádal 

o fi nanční příspěvek ve výši 5000,- Kč. Spolek se rozrostl na současných 18 cvičících 
žen a  tyto fi nance chtějí použít na  cvičební pomůcky, které jsou již opotřebené 
nebo zničené.

usnesení č. 28/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku z  regulačních podmínek „Urbanistické 
studie výstavby Pod silnicí“ na sklon střechy 35° a výšku okapu od terénu 3650 mm 
pro novostavbu RD na pozemcích p. č. 110/20 a 114/5 v k. ú. Hostěnice.
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- Byla podána žádost na výjimku z regulačních podmínek pro výstavbu v loka-
litě Pod silnicí. Změna sklonu střechy a výšky okapu od terénu je minimální, poža-
dovaný sklon střechy v urbanistické studii je 40° a výška hlavní římsy max. 3,5 m. 

usnesení č. 29 /2013

Zastupitelstvo obce schvaluje nájemce části pozemku p.č. 274/25 v  k.ú. Hos-
těnice dle zveřejněného záměru obce  pana Petra Pavlíčka a pana Petra Holuba  
za účelem provozování rychlého občerstvení a výši nájemného 100 Kč za rok.

- Hodnotící komise ve složení šesti zastupitelů vybrala uchazeče o pronajmutí 
části pozemku p.č. 274/25 a provozování rychlého občerstvení. Byla podána jediná 
přihláška k tomuto záměru, ta odpovídala svým obsahem zamýšlenému záměru, 
proto byla vybrána jako akceptovatelná. Zastupitelé se dohodli na výši pronájmu 
100,- Kč/rok s tím, že úhrada stočného, vodného a elektřiny bude vyúčtována dle 
skutečné spotřeby jednou ročně. Další podmínky pronájmu budou zakotveny 
v nájemní smlouvě.

usnesení č.30 /2013

Zastupitelstvo obce schvaluje „Jednací řád Zastupitelstva obce Hostěnice“, 
schválením tohoto jednacího řádu pozbývá platnosti jednací řád ze dne 28. 6. 2011.   

- Z důvodu vymezení jasné odpovědnosti za vyhotovení a správnost zápisu ze 
zasedání ZO byly pozměněny dva odstavce jednacího řádu. 

Komentovaný výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva 

obce Hostěnice č. 4/2013 konaného dne 14. 5. 2013

Přijatá usnesen:í
usnesení č. 31/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu číslo 4/2013 pana Mgr. Bedři-
cha Horného a pana Ing. Bořivoje Srbu, zapisovatelku zápisu paní Růženu Debná-
rovou.

usnesení č. 32/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání č. 4/2013
usnesení č. 33/2013

Zastupitelstvo  obce schvaluje „Dodatek č.1 ke  zřizovací listině příspěvkové 
organizace MŠ Hostěnice ze dne 14. 9. 2012“. 

- Tímto dodatkem se mění čl. e) „Vymezení majetku ve  vlastnictví zřizovatele 
předaného příspěvkové organizaci k  hospodaření“. Příspěvkové organizaci se 
předává do výpůjčky majetek na základě smlouvy o výpůjčce, která je nedílnou 
součástí zřizovací listiny (příloha č. 1). Příspěvkové organizaci se předává do správy 
majetek na základě předávacího protokolu, který je nedílnou součástí zřizovací lis-
tiny (příloha č. 2). Jedná se o movitý majetek v celkové hodnotě 110 399 Kč.
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usnesení č. 34/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o výpůjčce majetku příspěvkové organi-
zaci MŠ Hostěnice. (příloha č. 1  dodatku č.1 zřizovací listiny)

usnesení č. 35/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje předávací protokol majetku do správy příspěv-
kové organizace MŠ Hostěnice. (příloha č. 2  dodatku č.1 zřizovací listiny)

usnesení č. 36/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření číslo 3/2013.
(viz. příloha č. 3 zápisu č. 4/2013)
usnesení č. 37/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření číslo 4/2013
(viz. příloha č. 4 zápisu č. 4/2013)
usnesení č. 38/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce Hostěnice a  závě-
rečný účet obce za  rok 2012 včetně zprávy o  přezkumu hospodaření obce bez 
výhrad.

- Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce od 15.4 do 30.4.2013.
usnesení č. 39/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Hostěnice sestavenou 
k 31.12.2012 bez výhrad.

usnesení č. 40/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Hostě-
nice sestavenou k 31.12.2012 bez výhrad. Dosažený hospodářský výsledek ve výši 
3006,90 Kč bude převeden do rezervního fondu.

usnesení č. 41/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení smlouvy o  kontokorentním úvěru 
u České spořitelny a.s. ve výši 300 000 Kč.  Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
obce Mgr. Evu Karáskovou.

- Smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako v roce 2012/2013, jedná se 
o fi nanční rezervu pro případ nenadálých událostí ve výši 300 000 Kč. Tato smlouva 
neobsahuje závazkovou provizi, v případě nečerpání fi nančních prostředků z úvěru 
nevznikají obci žádné výdaje.

unesení č. 42/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 Jiho-
moravským  krajem.

usnesení č. 43/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádný příspěvek ve výši 10 530 Kč na zakou-
pení účetního softwaru pro PO MŠ Hostěnice.

- Ředitelka PO MŠ Hostěnice požádala o mimořádný příspěvek ve výši 10 530 Kč 
na  zakoupení účetního softwaru z  důvodu, že stávající software nebude již od 
příštího roku aktualizován. Stejně i obec přechází v rámci KEO z DOSu na Windows. 
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usnesení č. 44/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje udělení výjimky z  ustanovení čl. 6, vyhlášky 
č. 2/2000 o závazných částech územního plánu Hostěnic, pro zastřešení rodinného 
domu na pozemku p.č. 191/59 v k.ú. Hostěnice rovnou střechou. 

- Jedná se o  výstavbu rodinného domu v  místní části obce Kopanina, stavba 
je navržena se zastřešením plochou střechou, krytou pohledovým kačírkem, čás-
tečně zelenou. Tento návrh zohledňuje připomínky stavební komise k původnímu 
návrhu RD a je představitelem kvalitní současné architektury.

usnesení č. 45/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení vlajky „Moravy“ u  příležitosti státního 
svátku  dne 5. července „ Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje“.

- Toto vyvěšení bude symbolizovat připomenutí si historie Moravy.

Za Obec Hostěnice,
Eva Karásková a Bořivoj Srba

Odpadové hospodářství

Papír, sklo a plasty je možné ukládat do kontejnerů na sběrných místech na návsi 
u samoobsluhy, v parčíku u Baršového a u čistírny odpadních vod.

Obec zakoupila nové kontejnery na papír a sklo, tyto byly umístěny u samoob-
sluhy a stávající kontejnery na sklo byly přemístěny k čistírně odpadních vod. Děku-
jeme Vám, že třídíte odpad a upozorňujeme Vás, že dle informace svozové fi rmy 
není třeba třídit sklo na barevné a čiré.

Ostatní odpady je možné uložit v areálu ČOV každý lichý týden v sobotu v době 
od 9.00 do 11.00 hodin nebo dle domluvy s obsluhou ČOV panem Petrem Holu-
bem na tel.č. 731 186 498. 

Název odpadu Cena pro občana Hostěnic

Objemný komunální odpad Zdarma
(v případě většího objemu zpoplatněno) 

Železný šrot zdarma
Elektrozařízení v kompletním 

stavu, zářivky kompaktní úsporné 
a trubicové, výbojky, žárovky.  
Světelné zdroje s LED diodami  

zdarma 

Při větším objemu odpadu je nutné se nahlásit předem na Obecním úřadu, kde 
bude vystaven doklad o zaplacení. V opačném případě nebude umožněno odpad 
uložit do areálu ČOV.

Stavební odpad a bioodpad se nevybírá!!!



8 HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ  2/2013

Vážení občané žádáme Vás, abyste nevhazovali do odpadů vlhčené 

ubrousky, dámské vložky, dětské pleny a podobný odpadní materiál, jeli-

kož to ucpává strojní vybavení čistírny odpadních vod a zvyšuje náklady 

na provoz čistírny. 

Děkujeme.

Stočné za rok 2013

-  Zůstává ve výši 1000,- Kč včetně DPH 15% za osobu a rok
-  Povinnost platit mají i osoby, které nemají v obci trvalý pobyt, ale dlouho-

době zde bydlí
- Splatnost od 1. 7. 2013 do 30.9.2013
-  Od částky 2000,- Kč za domácnost možnost splátek po předchozí domluvě 

na tel. č. 544250763, e-mailu: ucetni@hostenice.cz nebo osobně na obecním 
úřadu

-  Úhrada je možná v hotovosti nebo převodem na účet, č.ú.: 1347844389/0800, 
VS 2321 + č.p. domu

Centrum vzdělávání všem je tu nově pro všechny Jihomoravany

V jihomoravském kraji zahájila v březnu činnost nová instituce Centrum 

vzdělávání všem. Klade si za  cíl podat pomocnou ruku všem, kteří tápou 

v pracovním životě a zároveň mají chuť s tím něco udělat. 

Centrum vzdělávání všem (CVV) poskytuje své služby veřejnosti zcela zdarma. 
Sídlí v  Brně-Bosonohách na  Pražské ulici a  veřejnost může využít jak webu            
www.vzdelavanivsem.cz, tak i  telefonické či emailové konzultace nebo přijít do 
Centra osobně.  

Služby Centra vzdělávání všem 

· Informace o celoživotním vzdělávání v JMK
· Kariérní poradenství
· Zprostředkování studijních a profesních stáží   

Kontakty Centra vzdělávání všem: 
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz
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Blahopřejeme všem našim spoluobčanům k životnímu jubileu 

duben – září  2013 

Jana Motalová
Marie Dostálová
Anna Šedá
Eliška Balonová
Světluška Blochová 

Zprávičky z naší školičky

Ráda bych se s Vámi podělila o zážitky z Dětského dne, který jsme uspořádali 
v pondělí 3.6. Počasí nám sice nedovolilo připravit si úkoly pro děti na zahradě, ale 
i tak si děti oslavu užily.

Ve slavnostně vyzdobené třídě děti putovaly za dobrodružstvím. Každý obdr-
žel cestovatelský průkaz, kde byly zaznamenány všechny úkoly, které děti po cestě 
v  „džungli“ plnily: šplh na  strom, navštívily sopku, hledaly diamanty, klouzaly se 
na vodopádu…  Po splnění všech úkolů dostaly sladké fi dorkové medaile a  balíčky 
s dárečky a dobrotami.

Do konce školního roku nás čekají ještě dvě akce: výlet do brněnské ZOO, který 
jsme museli kvůli dopravním problémům přesunout na 20. června a ve stejný den 
něco pro tatínky a samozřejmě také všechny ostatní členy rodin, Den otců spojený 
s pasováním předškoláků na školáky, opékáním špekáčků a soutěžemi rodinných 
týmů. 

Za celý tým Mateřské školy přeji pohodové prožití léta
a na děti se těšíme zase v září.

Dana Kousalová

Střípky ze ZŠ Pozořice

Komunitní centrum mládeže 

V březnu byl na Základní škole a mateřské škole Pozořice zahájen nový projekt 
v  rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hlavním 
cílem projektu Komunitní centrum mládeže při ZŠ Pozořice je zajištění fungujícího 

ŠkolstvíŠkolství

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika
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komunitního centra, které přispěje k většímu zapojení žáků naší, ale i okolních škol 
do života obce a potažmo i celého mikroregionu.

Během prvních tří měsíců projektu byla vytvořena Metodika založení komunit-
ního centra při základní škole. Tato metodika bude distribuována mezi základní 
školy Jihomoravského kraje a  jejím cílem je podpořit vznik dalších komunitních 
center. 

Nejbližší aktivitou komunitního centra je letní pobytová akce pro žáky, která se 
uskuteční ve dnech 29. 7.–7. 8. 2013. Pedagogové se již také připravují na kroužky, 
které škola nabídne od nového školního roku. Jedná se o  kroužek anglického, 
německého, španělského a ruského jazyka, počítačový kurz, kurz techniky admi-
nistrativy, výtvarné techniky, keramika a  praktické tvořivé činnosti. Dále bude 
škola v  rámci tohoto projektu blíže spolupracovat s  místními organizacemi 
a  sdruženími. Proběhnou také aktivity zaměřené na  ekonomiku rodiny. Dalším 
významným cílem bude snaha o rozšíření činnosti školního parlamentu na oblast 
spolupráce s orgány místní samosprávy a podpora žáků při volbě další vzdělávací 
cesty.

Bližší informace o  Metodice založení komunitního centra, letním pobytu 
pro děti, připravovaných kroužcích a  dalších aktivitách získáte na  stránkách                              
www.zspozorice.cz pod oddílem Komunitní centrum.

Tento projekt je fi nancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu 
České republiky. Volnočasové aktivity budou pro účastníky zdarma.

Mgr. Kamila Vaňková, manažerka projektu

Škola v přírodě „v novém“

Jelikož možnost prožití několika jedinečných dní a  nocí ve  společnosti svých 
spolužáků na  škole v  přírodě nabízíme všem našim žákům každý školní rok, je 
občas zapotřebí změnit prostředí. Letos tak padla volba na malé útulné rekreační 
středisko Záseka na Českomoravské vrchovině a podle ohlasů dětí i učitelů to byla 
dobrá volba. Atraktivní prostředí, vstřícný personál i okolí vhodné k celé řadě akti-
vit daly vzniknout řadě krásných zážitků.

Škola v přírodě letos proběhla v pěti týdenních turnusech na přelomu dubna 
a května a účastnily se jí asi dvě stovky dětí. Program byl samozřejmě přizpůsoben 
věku dětí, a tak areálem postupně probíhali nejen malí indiáni, rytíři, princezny, ale 
i o něco větší astronauti a nakonec i patnáctileté květinové děti. 

Myslím, že celá akce naplnila beze zbytku svůj účel a že za rok se setká s podob-
ným úspěchem jako letos. Kam pojedeme, to zůstává zatím zahaleno tajemstvím…

Mgr. Petr Kadlec
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Hostěnický Kabrňák
 
13. 8. budou mít děti druhou možnost získat titul Hostěnický Kabrňák 2013. 

Podrobnosti naleznete na www.horna.cz. Akce je určena jen pro odvážné, nele-
nivé, sportuchtivé, plné sil, vůle a odhodlání.

 

Velikonoční setkání se vydařilo

Pletly se pomlázky, zdobily kraslice a zpívalo se

Letošní Velikonoční setkání, pořádané tradičně občanským sdružením Hosten, 
se odehrálo 17. března v sále hostince U Stupárků a opět na něm panovala dobrá 
nálada. K té přispěly svým vystoupením děti z mateřské školy, zazpívali a zahráli 
malí fl étnisté i skauti. Kluci si s přispěním tatínků mohli uplést pomlázku z vrbo-
vého proutí, zdobily se perníčky a nejen děti si vyzkoušely zdobení kraslic horkým 
voskem. Samozřejmě nechyběla ani velikonoční dílna, kde se vyráběly ozdoby. 
A kdo chtěl, mohl si koupit dekoraci s prvky jarní zeleně. K pohodě, zpěvu i tanci 
zahrála cimbálová muzika Šmytec, v níž hrál také malý houslista. 

Text: pon

Co se událo u dobrovolných hasičů 

Hostěnští hasiči, jako každý rok, vyjeli v neděli 28. dubna na tradiční v pořadí již 
dvanáctou hasičskou pouť do Křtin. Pouť byla zahájena v 10 hodin ráno, a to slav-
nostním průvodem Křtinami. Začátek průvodu byl na koupališti a odtud se šlo ke 
kostelu, kde se následně konala hasičská poutní mše, při které se odkryla mramo-
rová deska na počest otce Tomáše Prnky za poděkování a za dlouholeté pořádání 
hasičských poutí. Po ukončení mše svaté, se hostěnští hasiči vydali s kyticí a dalšími 
zájemci nejenom z řad dobrovolných hasičů menším průvodem k hrobu Tomáše 
Prnky, kde jsme položili věnec s kyticí. Po dopolední mši svaté si návštěvníci poutě 
měli možnost prohlédnout historickou i současnou hasičskou techniku. V odpoled-
ním programu bylo možné vidět ukázky hasičských zásahů a to od těch nejmlad-
ších hasičů až po ty nejstarší a nejzkušenější. 

V polovině května jsme opět po půl roce pořádali sběr železného šrotu, při kte-
rém se posbírali cca 4 tuny železa. V ten samý den, hasiči na požádání obce skácely 
dvě vzrostlé borovice před mateřskou školkou.

Velké poděkování patří Jolaně a Petrovi Holubovým a Zdeňkovi Maděrovi, kteří 

Z činnosti organizacíZ činnosti organizací
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pod záštitou hasičů uspořádali koktejl party. Za získané peníze byla zakoupena 
zcela nová vzduchová pistole tzv.,,vzduchovka” mladým hasičům, aby mohli tré-
novat střelbu na soutěže.

Dále bychom chtěli také poděkovat Jitce Vaňáčkové za výrobu hasičských dresů 
pro naše mladé hasiče, kteří se letos na soutěži HRA PLAMEN v Sivicích umístili na 
krásném sedmém místě.

Velitel mladých hasičů Josef Mlejnek rád uvítá nové členy (dívky i chlapce) do 
hasičského kroužku ve věku od 6 let do 14 let. V případě zájmu pište nebo volejte 
na tel. Číslo: 724 089 059.

Za SDH Hostěnice 
Sabina a Nikol

Při pálení čarodějnic se slavil Den Země

Poslední dubnový den patřil ve  starém lomu v  Hostěnicích tradičnímu pálení 
čarodějnic, jemuž předcházelo soutěžní putování kluků i  malých čarodějnic 
po lese, kde byly na stanovištích improvizované naučné stezky rozvěšené otázky. 
Jejich správné zodpovězení dalo klíč k rozluštění vlastivědné tajenky. Program při-
pravilo občanské sdružení Hosten ve spolupráci s dalšími dobrovolníky. V cíli sou-
těžního putování čekaly na děti špekáčky a limonáda a zapálení vatry s fi gurínami 
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čarodějnic, které připomněly tzv. Valpuržinu noc. Dění na akci, která se opět vyda-
řila, zachycují fotografi e.

Text a foto: PON 

Paravoltižní závody

V sobotu 27. 4. 2013 po-
řádal Jezdecký klub Fany 
Hostěnice celorepublikové 
závody v  paravoltiži v  are-
álu u  Čapků. Byly to první 
letošní závody, na  které 
jsme se pilně připravovali 
celou dlouhou zimu. Tato 
zimní příprava se nám vy-
platila, naše družstvo získa-
lo několik cenných medailí 
a  bodů, které se započítá-
vají do celkového ohodno-
cení při účasti Mistrovství 
republiky. Náš oddíl repre-
zentovalo devět cvičenců, celkem se závodu zúčastnilo třicet pět sportovců z celé 
republiky. 

Renata Čapková
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Prasátko

V sobotu 13. dubna proběhl v sále restaurace U Stupárků 4. ročník turnaje ve stol-
ním tenise ve čtyřhrách. Dopoledne se sešli místní i přespolní dětští hráči tohoto 
sportu a bojovali až do posledních míčků. Jen drobné rozdíly ve skóre  nakonec 
rozhodly o vítězích a poražených. Odměny však byly nachystány pro všechny dět-
ské účastníky. Vítězem byl Karel Šmerda junior, který pilně trénuje s celou rodinou 
a ta tohoto borce dobře připravila! No a po dobrém obědě už nás čekalo zápolení 
mezi dospělými. Sešlo se nás letos opět docela dost, a tak byly sestaveny dvě sku-
piny po pěti dvojicích. Ve skupinách se hrálo systémem každý s každým a postu-
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povali první čtyři dvojice. Další část turnaje již probíhala ve vyřazovacích bojích. 
Vrcholili v podvečer bojem o třetí místo mezi místními, ten den nejlépe připrave-
nými, borci. O bronz bojovala dvojice ve složení Jindřich Škapa a Adam Konvalinka 
s dvojicí Marka Filouše a Václava Veselého. První jmenovaní pak v tomto boji zvítě-
zili. O první místo se utkaly dvojice přespolních. A opět zvítězili naší staří známí ze 
Sivic - Milan Sedláček a Mirek Koplík nad brněnskou dvojicí Beránek, Fiala. Těšíme 
se v listopadu se všemi opět na shledanou, tentokrát u dvouher. 

 Jiří Marek

Pohádkový les

OS Spirála ve  spolupráci s  OS 
Epona v sobotu 20. dubna pořádala 
Pohádkový les pro děti. Děti vyrazily 
na  větší okruh do lesa, kde potkaly 
různé pohádkové postavy, u kterých 
plnily úkoly, za něž byly odměněny. 
Účast na  této akci byla opravdu 
hojná, dětí z Hostěnic a okolí se sešlo 
sto šestnáct.

Čapková Renata

Oddíl Malé kopané

3. ročník nohejbalového turnaje

Oddíl malé kopané si Vás dovoluje pozvat na  3. ročník nohejba-
lového turnaje tříčlenných družstev o pohár Radka Jelínka, který se 
bude konat stejně tak jako tomu bylo v předchozích ročnících na hřišti 
na Pastviskách. Z důvodů dobrého počasí jsme se rozhodli turnaj pře-
sunout na letní termín, a to 20. července.

Přihlašovací listiny budou vyvěšeny na  tradičním místě, a  to v  Hostinci u  Stu-
párků.

Těšíme se na hojnou účast jak hrajících nadšenců tak i  fanoušků tohoto krás-
ného sportu. Občerstvení zajištěno. Za oddíl malé kopané Jiří Hájek.

Děti zazpívaly maminkám a babičkám při jejich svátku

V  neděli 12. května se v  sále hostince U  Stupárků uskutečnilo slavnostní 
setkání k  tradičnímu Svátku matek. Během kulturního programu vystoupily 
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děti z Mateřské školy v Hostěnicích i dvě starší dívky, které zazpívaly. Pódium 
poté ovládli malí zpěváci z kroužku fl étnistů. Všechny účinkující děti, které se 
pak dosytosti vyřádily na parketu, dostaly za svá vystoupení sladkou odměnu. 
A maminky i babičky si mohly vychutnat kávu se zákuskem a zaposlouchat se 
do tónů a zpěvu krojované cimbálové muziky Řícmanica. Atmosféru oslavy Dne 
matek, který připadá na  druhou květnovou neděli, dokreslují fotografi e. Akci 
pořádala Obec Hostěnice.

Text a foto: PON

Hostěnický triatlon

Ráno to pořadatelé málem vzdali. Pršelo jako ostatně už několik posledních dnů 
a teplota se sotva škrabala přes 15 stupňů. Jenže tohle není pro malého Hostěňáka 
argument. Takže když se začali před desátou trousit první závodníci, nezbylo než 
odmlžit stopky.

Na  start druhého ročníku se postavilo 18 statečných. A  nutno říci, že se 
se studenou vodou bazénu i  souvislou vrstvou bláta rvali vskutku statečně.
Mohli jsme tak sledovat úžasné výkony plavkyň Amálky Benkové, Klárky Horné 
i Daniely Vomastkové, které nám ukázaly, jak to vypadá, když se to opravdu umí. 
V cyklistické části si nic nedarovaly Majdalenka Karásková a Anetka Ungerová mezi 
děvčaty a  Míša Auda, Martin Kovál a  Matouš Karásek se zraněnou nohou mezi 
chlapci. Souboj dvou kamarádů a týmových parťáků Lukáše Bubly a Bédi Horného 
okořenil závod mladších chlapců.

Rozhodně však musíme zmínit i výkony ostatních. Tomáš Vintr se s tratí popral 
jako nejmladší ze všech, Ríša Patočka statečně bojoval proti o rok starším a Míša 
Pavlíček alespoň v plavání ukázal, že se chce držet zuby nehty. Mezi jedenácti a dva-
náctiletými byla obrovská konkurence a  rovněž zkušenosti závodníků byly zcela 
rozdílné. Proto si poklonu zaslouží i vůle Zuzanky Audové, Klárky Vintrové a Davida 
Filouše, kteří se rozhodli bojovat a svůj téměř hodinový boj zvládli na výtečnou. 
Honza Unger a Martinka Pokorná předvedli, že jsou velmi všestranní a vyrovnaní 
ve všech disciplínách. Na startu se objevila i závodnice Zuzanka Filoušová, která 
alespoň v běžecké části utahala dědečka a malý dárek i medaili si tak zasloužila 
stejně jako všichni ostatní.

Pořadí nebylo už tak důležité. Důležité je, že naše děti se mokra, zimy a námahy 
nebojí, umí si fandit a  že mají úžasné rodiče, kteří vytvořili nezapomenutelnou 
atmosféru. Takže díky všem – za buchty, za stopování, za mytí kol, za účast. Spoustu 
fotografi í najdete na www.horna.cz.

                                                                    za pořadatele 
Lucie Horná
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Den dětí

Organizace dětského dne v  Hostěnicích nám letos vyšla přímo na  kalendářní 
Mezinárodní Den dětí. Naši nejmenší i ti větší jezdili na koních, zúčastnili se různých 
sportovních a vědomostních disciplín se sladkou odměnou, opekli jsme špekáčky.

Závěr Dne dětí v  Hostěnicích patřil divadelnímu představení středověkých 
rytířů, kde se z našich malých diváků stali i herci. S dětmi jsme se rozloučili ukázkou 
agility se psy a zároveň si naše ratolesti odnesly i malý dárek ke svému svátku.

OS Spirála, Čapková Renata

Skauti se chystají na další tábor, na Vysočinu se vydají již počtvrté
 

Další školní rok utekl jako voda a školáci se konečně mohou dočkat 
vytoužených letních prázdnin. S  koncem školního roku se přiblížil 
i  konec dalšího skautského roku, který vyvrcholí tradičním letním 
stanovým táborem. Skauti a skautky z Hostěnic se během prvních 
třech týdnů prázdnin vydají do známého prostředí Českomoravské 

vysočiny, kde společně zažijí spoustu nových dobrodružství, které si na ně jejich 
vedoucí připravili. Na tábořišti kousek od obce Bohdalov se znovu potkají se svými 
kamarády z brněnského oddílu Medvědi, se kterými letošní tábor stráví společně.

Jaký bude? Letošní tábor bude v něčem stejný jako tři předcházející, v něčem 
ale bude zcela jiný. Hlavní změna spočívá především pro skauty (kluci starší jede-
nácti let), kteří si poprvé vyzkoušejí náročnější třítýdenní variantu tábora. Kromě 
delšího odloučení od rodičů a sourozenců se budou muset vypořádat s větší samo-
statností, poprvé budou bydlet v indiánských tee-pee stanech, spát na postelích, 
které si vlastnoručně vyrobí, stráví tři týdny v ubytovacím komfortu, který si sami 
s pomocí vedoucích vybudují.  

Na mladší zatím žádné podobně revoluční změny na táboře nečekají. Mohou 
se tak znovu těšit na ubytování v klasických podsadových stanech, dvoutýdenní 
táborovou hru, všudypřítomné vedoucí, kupu zábavy, legrace a okamžiků, na které 
budou ještě dlouhou dobu vzpomínat.

Bris

Kroužek hry na fl étnu a keramiky

Školní rok se nám chýlí ke konci, mnozí z nás s příslibem klidu vyhlížejí prázdniny, ale 
mnozí z dospělých už se snaží získat informace o fl étně a keramice v novém školním roce. 

Tedy právě pro ně je určen tento text.
Kroužek keramiky pod vedením Jitky Vaňáčkové začne fungovat opět v  září. 

Předpokládáme, že opět v pátek 1x za 14 dní. Tento kroužek je zpoplatněn dle pou-
žitého materiálu a množství vyrobeného (cca 70,- Kč za návštěvu a tvorbu ). Za tento 
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poplatek je nejen zakoupen materiál (hlína, glazura – Engoba, pomůcky k tvorbě), 
ale je zaplacena i spotřeba elektrické energie za vypalování v peci.

Kroužek hry na fl étnu pod vedením Katky Halouzkové je pro začátečníky oteví-
rán vždy 1x za dva roky. Takže samostatně nebude v příštím školním roce otevřen. 
Vzhledem k tomu, že s mladšími dětmi (děti čtyř – pětileté ) jsme v tomto roce nepo-
stoupili příliš daleko, je možné se po dohodě přidat k těmto dětem. Během prvních 
lekcí budeme vše opakovat od začátku. Ostatní mohou pokračovat, jak jsou zvyklí.

Scházíme se vždy v pondělí v 16:45 začátečníci, v 17:15 mírně pokročilí, v 18:00 
pokročilí a v 18:30 hudební sbor.

Tento kroužek je bezplatný a  začne svoji činnost pravděpodobně první týden 
v říjnu.

Veškeré informace a  těchto volnočasových aktivitách naleznete také koncem 
prázdnin na webových stránkách o.s. Hosten, případně Vám veškeré dotazy rády 
zodpoví přímo vedoucí kroužků.

Kateřina Halouzková

Mýma očima

Prohlídkou pozemku  ve Vaší vesničce nám skončilo období hledání.  Se smutkem 
v srdci jsme prodali  chatu v Ivančicích a s radostí jsme se zbavili panelákového bytu. 
Dřevostavba nám vyrostla jako houba po dešti. Kochali jsme se nádherným okolím 
a těšili se, až vyměníme lopatu za výlety na kole a procházky krásným okolím. 

Uplynulo pár měsíců a s potěšením musíme zkonstatovat, že nejen nádherná 
příroda nás tu okouzlila. Máme dobré sousedy, dostalo se nám pomoci radou i činy 
při dokončovacích pracích.

Chodíme do občanského centra hrát ping pong, zatančili jsme si na Štěpánské 
zábavě. V  únoru jsme si přečetli plakátek o  maškarním průvodu. Narychlo jsme 
sehnali masky a  dostavili se na  sraz. Mysleli jsme, že budeme za  hodinu doma. 
Domů jsme dorazili o půl šesté večer, byli jsme nejen veselí, ale taky pěkně nama-
zaní… Bylo to skvělé a tímto všem moc děkujeme, že nás tak pěkně přijali.

Před Velikonocemi jsme měli na popelnici dvě upletené mrskačky.. rovněž moc 
děkujeme, ale mám mráček podezření, jestli tím někdo nenaznačil, aby mě Mirek 
pořádně seřezal.. 

Řízením osudu nacvičuji s  místními děvčaty Moravskou besedu v  hospodě 
u Stupárků. Je u toho spousta legrace, poznala jsem další milé osůbky této vesnice 
a vzdávám hold i hostěnickým boubelkám, které nám tam chodí zpívat. Poslední  
nejmilejší zážitek mám ze souboru hostěnických  dětí, když nám tuto neděli  pod 
vedením Katky nádherně zpívali k tanci. Taky se posmívali svým maminkám,  zve-
dali prstíky a tajně nás známkovali ...dostala jsem za tři…  asi budu muset přidat..   

Nejčerstvější náplavy - Hanka a Mirek

Příspěvky našich spoluobčanůPříspěvky našich spoluobčanů
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Kaple sv. Anny v Hostěnicích

V letošním roce pokračovaly Lesy ČR v opravě  kaple sv. Anny v Hostěnicích. 
Kromě opravy fasády a  střechy budou odvodněny také základy a  v  plánu je 
i úprava okolí kaple tak, aby byla připravena opět k pravidelné mši svaté a také 
k důstojné oslavě 265 let od postavení této památkově chráněné kapličky. 

První písemná zmínka o této kapličce je v kronice pozořické farnosti, kde se 
doslova uvádí: “Roku 1748, péčí p. Leffl  era a úředníků zdejší správy a dob-

rodinců, byla s velkou radostí postavena kaple na kopci Hádek u Hostěnic, 

na území zdejší farnosti. Hybnými pákami tohoto díla byli: P. Josef Leffl  er, 

víceděkan, pan Jakub Vařílek, správce, pan Bohumír Las, pokladní, pan 

Josef Pitz, purkrabí, pan František Cerodi, nadlesní, všichni z Pozořic.“

P.  Josephus Xaverius Leffl  er byl v  Pozořicích farářem téměř 55 let, a  to od r. 
1720 do r. 1774, kdy ve svých 84 letech zemřel. Během své dlouholeté působnosti 
v  Pozořicích odvedl obrovský kus práce. Zasloužil se o  dostavění pozořického 
kostela, který byl vysvěcen 15.8.1724 a o zvelebení  fary i celé farnosti.

Ke kapli sv. Anny se traduje pověst, že byla stavěna současně s křtinským kos-
telem. Cihly na křtinský kostel se měly dovážet z cihelny v Pozořicích. Robotníci 
z Pozořic měli vozit cihly na kopec Hádek a odtud je odváželi dál robotníci křtinští. 
Ze zbytku cihel se pak  měla kaple u Hostěnic postavit.

Křtinský kostel, který se stavěl místo původních dvou kostelíků a to německého 
a menšího českého se začal stavět sice už v r. 1728 a r. 1750 byl v neúplné podobě 
dokončen. Dále pokračovala  vnitřní výzdoba a vysvěcen byl r. 1771. Stavební práce 
na křtinském kostele tedy končily skutečně v době výstavby hostěnické kapličky.

Hostěnická kaple je zasvěcena sv. Anně, kterou si místní lidé vybrali za  pat-
ronku obce, protože na její svátek měla skončit v obci epidemie cholery.

V r. 1802 byla provedena  první větší oprava kaple a o této opravě je ve farní kro-
nice tento záznam: „Téhož roku správce zdejšího panství, vzácný pan Tobiáš 

Hroch s farářem z Postřelmova nařídili peněžní sbírku, z níž byla obnovena 

střecha a celá kaple na kopci Hádek, zničená nepřízní časů a povětří. Horlivě 

a šťastně dílo bylo dokončeno k nemalé útěše lidu, který tvrdil, že v různých 

dobách je u této kaple vidět podivuhodné světlo. Dobrodinci této kapličky 

byli: pan Tobiáš Hroch, správce pozořického panství, pan Mikuláš Kvapil, 

farář pozořický a pan Karel Blažek, farář křtinský.“

(V  záznamu uváděný farář z  Postřelmova je míněn v  závěru citovaný farář 
Mikuláš Kvapil, který z Postřelmova pocházel.)

Podle záznamů pana Řičánka č. 19 měla kaple až do r. 1843 šindelovou střechu 
v  podobě zvonovité báně, na  níž byly umístěny nad sebou dvě dřevěné koule 
a na vrchní kouli pak dřevěný kříž.

Hostěnické vzpomínáníHostěnické vzpomínání
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V  obci se od r. 1862 vybíralo na  opravu kaple, ale nakonec se z  vybraných 
peněz postavil r. 1872 kříž proti zvoničce, na který bylo použito 260 k. Kříž zhoto-
vil místní kameník F. Slaný.

Až v r. 1923 se pak o kapličce zmiňuje místní kronikář M. Kopecký, podle kte-
rého byla kaple v  té době sešlá, bez střechy a  jak uváděl „dle pamětníků byly 
ve výklencích neumělé malby svatých a kolem ní byly zbytky nějakých soch.“

Teprve po druhé světové válce započala rozsáhlá oprava. K opravě bylo zajiš-
těno 4000 ks cihel a  dřevo věnoval lesní úřad v  Pozořicích. Opravy probíhaly 
postupně za pomocí občanů a pod dohledem památkového úřadu.

V roce 1953 je ve farní kronice zaznamenána tato zmínka: „Hostěnická kap-

lička po dlouhé době byla pokryta střechou. Na střeše vyrostlo okolo 2 m3 

dřeva. Čeká se na dokončení oprav a doplnění výzdoby sochami a sice sou-

sošími sv. Anna a Marie, sv. Cyrila a Metoděje a sochami čtyř evangelistů.“

Autorem soch je odborný učitel v Pozořicích a sochař Metoděj Kocourek.
Předposlední oprava se prováděla v r. 1988, kdy se provedlo obnovení omítek 

a menší oprava střechy. Byly k tomu použity nevelké fi nanční prostředky z darů 
místních věřících, a to na materiál a odbornější práce. Lešení postavili a pomocné 
práce vč. dopravy materiálu provedli místní občané brigádnicky. Barevný nátěr 
omítek dle pokynů památkářů provedl zdarma rovněž místní řemeslník.

V současné době pokračují opravy kapličky díky Lesům ČR, které opravu fi nan-
cují, ale i díky zájmu a úsilí místních věřících i představitelů obce, kteří se o prove-
dení opravy dlouhodobě snažili.

  Václav Dostál, kronikář obce

Omlouváme se za tiskovou chybu v minulém čísle Zpravodaje v článku paní Milady 
Glozarové, kde došlo k mylnému uvedení roku, kdy se věřící občané Hostěnic rozhodli 
pořídit sochu sv. Anny, patronky Hostěnic. Bylo to v roce 2010. 

Malá bilance 19 let

Říká se, aby zelí dobře rostlo, musí se přesazovat. Nevím, nakolik je to pravda, 
nejsem zelinář. Také i mne čeká letos v létě přesazení – po 19 letech služby ve far-
nosti Pozořice odcházím do Šlapanic. 

Někteří se ptáte proč. Stěhování patří ke kněžskému způsobu života a je dobré, 
když se farář po  10–20 letech služby vymění. Vždyť ani Ježíš, ani apoštolové se 
nikde neusadili natrvalo. I my kněží, kteří chceme jít v jejich stopách, jsme při kněž-
ském svěcení slibovali biskupovi, že půjdeme, když nás bude potřeba jinde. 

Při každém stěhovaní jsem cítil, že tento krok pomůže člověku zase nově začít, 
mnohé věci uchopit jinak, opět od začátku – technicky něco jako reset či restart. 
Nový farář pak může změnit vyjeté koleje, osloví zase jiné lidi, může zavést nové 

Z farnostiZ farnosti
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formy. Ze své zkušenosti vím (a Pozořice jsou mým pátým místem), že se takovýto 
začátek může stát i prostředkem osobního růstu – člověk si znovu uvědomí, že nám 
na  tomto světě vlastně defi nitivně nic nepatří, že stejně jednou budeme muset 
opustit to, co jsme budovali – majetek, vztahy – a přenechat vše jiným. A jen tak 
na okraj – z tohoto úhlu se překládání kněží, jak se podle svých slov režisér Troška 
chystá prezentovat ve 2.dílu své nové komedie, jeví jako hrubě zkreslené a pravdě 
neodpovídající – ale to by bylo jiné téma.

Mám-li se ohlédnout na  oněch 19 let, musím říct, že jsem byl v  Pozořicích 
opravdu rád. Když jsem zde v srpnu 1994 začínal, mluvil jsem s  jedním z kněží–
rodáků a sdělil mu své obavy, jestli já jako kněžský začátečník bez velkých zkuše-
ností zvládnu tak velkou farnost. A on mi tehdy řekl památnou větu: „Neboj se, je 
tam řada rozumných lidí.“ A mnohokrát od té doby jsem mu dal za pravdu. 

Díky za  všechna setkání s  vámi, „kostelovými“ i  „nekostelovými“, za  svědec-
tví vašeho života, za  spolupráci, za  všechno, co se podařilo, za  společných 14 let 
s „panem děkanem“ Karlem Pavlíčkem. Vzpomínám na  děti, které jsem nejprve 
pokřtil, pak vedl k 1.sv. přijímání a nyní je jako mladé lidi připravuji k biřmování. 
Chybí jen pár let, abych ještě také oddával – a to už je celá jedna generace. Necháme-
li promluvit čísla, pak jsem za tu dobu pokřtil 512 dětí, oddal 132 párů a doprovodil 
na věčnost 624 zemřelých. Ještě jednou díky za to, co jsme spolu mohli prožívat.

Na novém místě budou jiní lidé, přijdou jiné úkoly, ale přesto budu na pozořické 
roky rád vzpomínat. Mojí velkou radostí bude, když se farnost podaří předat mému 
nástupci P. Pavlovi tak, aby si lidé ani nevšimli, že se vyměnil farář – aby se povedlo 
dobře navázat a dál pokračovat. Protože úplně nejhorší je, jak jsme toho bohužel 
často svědky, když ti noví, co přijdou, říkají „Všechno špatně a odteď úplně jinak“.

Když pojedu kolem a uvidím v dálce pozorský kostel, tak vám vždycky zamá-
vám a pošlu své požehnání. A zároveň přijměte pozvání na obřad uvedení nového 
faráře, který se bude konat v neděli 4.srpna v kostele při mši v 9.30 hod.

P. Jan Nekuda (do 4. 8. zatím ještě farář)

Dotaz 1:

„Informace o  obci ani podmínky pro zřizování vodovodních přípojek uveřej-
něné na  obecních stránkách nikde neřeší, kam se mohou občané obrátit v  pří-
padě mimořádných poruch a havárií na přípojce či vodovodním řadu v noci nebo 
o víkendu.“

Václav Dostál
Odpověď

Je tomu skutečně tak. Podmínky pro navrhování, povolování a zřizování těchto 
přípojek jsme sestavili, aby bylo potenciálním žadatelům o přípojky jasné, jakým 
způsobem mají postupovat, kde se mají informovat, jakým způsobem mají postu-

Vy se ptáte, my odpovídámeVy se ptáte, my odpovídáme
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povat při zadávání projektu i při samotné realizaci přípojky. Kromě funkce rádce 
jsou tam specifi kovány i podmínky, které obec jako provozovatel těchto inženýr-
ských sítí požaduje a současně je tam popsáno, o jakou část přípojek se musí starat 
občan či jakýkoliv jiný stavebník a jaká část přísluší výhradně obci, tzn. přísluší jen 
obci právo zasahovat či manipulovat s  tímto zařízením. Rovněž je zde uvedeno, 
jaké odpadní vody smí být do kanalizace zaústěny.

V případech řešení kritických situací na vodovodní či kanalizační síti je pocho-
pitelně na místě kontaktovat přímo nás (starostka, místostarosta, obecní úřad) a je 
v naší náplni se o tyto problémy postarat, tak jako je tomu i v jiných situacích.

Za  Váš podnět děkujeme a  na  jeho základě zvážíme doplnění příslušného 
odstavce do těchto podmínek.

 
Dotaz 2:

„Na klubovnu nebo dokonce i dětská hřiště a pískoviště existují provozní řády. 
Domnívám se, že by měl být vypracován provozní řád pro posilovnu a tělocvičnu 
v MŠ. Je tam různé vybavení a pomůcky na cvičení, které jsou občas poškozeny 
a  nelze vyloučit ani možnost úrazu např. v  posilovně. Řešit by měl provozní řád 
i kontroly posilovacích strojů a jejich úpravy v zájmu bezpečnosti uživatelů tohoto 
zařízení.“

Václav Dostál 
Odpověď

Provozní řády, jak jistě občané evidují, postupně doplňujeme do všech obec-
ních prostor , vnitřních i venkovních. Bude tomu tak pochopitelně i v případech 
tělocvičny a  posilovny v  MŠ. Nicméně i  bez nich je jistě v  silách všech uživa-
telů, občanů, chovat se ke svěřeným zařízením tak, aby tyto bylo možno užívat 
i po jejich odchodu. Téměř vždy tomu tak v naší obci bývá, za což jsme občanům 
vděčni stejně jako se těšíme z četnosti, s jakou jsou všechny tyto prostory a zaří-
zení využívány, ať se jedná o  MŠ, občanské centrum, RC Broučci a  klubovnu či 
hřiště. 

Dotaz 3:

„Dobrý den,  zajímalo by mně, zda může obec iniciovat u majitele/správce něja-
kou výraznější opravu s trvalejším efektem u silnice z Hostěnic do Mokré, protože 
její stav je zvlášť během zimy jako „ementál” a dočasně zaplátování není úplně ide-
álním řešením. 

Děkuji M. Hradilová
Odpověď

Děkujeme za podnětný dotaz. Silnice č. III/3833 v k.ú. Hostěnice vedoucí z Hos-
těnic do Mokré-Horákova je ve správě Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, 
což je příspěvková organizace Kraje. O stav a zajištění oprav se stará SÚS JMK. Je 
to velká organizace, která je fi nancována Jihomoravským krajem. Tato konkrétní 
silnice je bohužel pro nás silnicí třetí třídy, z čehož vyplývá také posloupnost oprav 
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a upřímně řečeno není možné očekávat, že pro kraj budou tyto malé silnice prio-
ritou, když  fi nanční prostředky k opravám jsou omezené. V našich silách je  žádat 
SÚS Jmk, potažmo Kraj o opravení konkrétních míst, které nás trápí, neustále se 
připomínat a uhánět vedoucí pracovníky, abychom se na řadu dostali (tím myslím 
Hostěnice a okolí) dříve.  Nicméně variantní řešení opravy jde jen stěží  ovlivňovat. 
O jiném postupu než ofi ciální cestou podat žádost a pak s konkrétními lidmi jednat 
a přesvědčovat o důležitosti nevíme.

Na otázky odpovídali Ing. Bořivoj Srba, místostarosta 
a Mgr. Eva Karásková, starostka obce

Červen   22. 6. Babské hody
Červenec 5. 7.  Pohodová zábava v restauraci U Stupárků – hraje sku-

pina Žízeň, pořádá o.s. Spirála
  20. 7.  Nohejbalový turnaj na víceúčelovém hřišti Na Pastvis-

kách
  28. 7.     Tradiční bohoslužba u kaple sv. Anny (v případě nedo-

končení opravy kaple bude bohoslužba přemístěna do 
Občanského centra) 

Srpen 17.8.  Párové hody pod záštitou SDH Hostěnice
Září  8. 9.  Kola Dokola – sportovní soutěž na kolech, koloběžkách 

a odrážedlech pořádá o.s. Hosten

Přehled akcíPřehled akcí
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