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SSSllllloovvoo  ssttaarroossttkkkkkyyyyyyyyySSSllllloovvoo ssttaarroossttkkkkkyyyyyyyyy

Vážení spoluobčané,

před námi jsou sváteční chvíle, adventní čas, který by měl do našich srdcí přinést 
pokoj a do našich životů zpomalení v dnešní uspěchané době. Snad budou pro nás 
všechny svátky plné pohody, rozzářených dětských úsměvů a společných chvil. Po-
stupné rozsvěcování našich příbytků a obecní výzdoba nás vyzývá k večerním pro-
cházkám a často nám právě takové maličkosti tu adventní náladu připomenou.

Letošní rok byl opět rokem stavebním. Některé stavby jsme zvládli zrealizovat, 
v některých pokračujeme i v příštím roce a musíme se popasovat s určitými pro-
blémy.

Byl opraven propustek na Hostěnickém potoce, provedena celková rekonstruk-
ce elektrorozvodů v objektu mateřské školy včetně výměny svítidel a byla přesu-
nuta posilovna do vedlejších budov MŠ tak, aby mohla být v objektu MŠ zřízena 
prádelna pro její potřebu. Dále bylo obnoveno veřejné osvětlení v minimální po-
době na Lhotkách a vybudována opěrná zeď komunikace v koncové části Záhu-
menkové. 

Největší investiční akce letošního roku, rozšíření kanalizační a  vodovodní sítě 
v lokalitě Zadní Kopanina, se z důvodu obtížného podloží a na to navazující nut-
nosti změny technologie stavebních prací protáhla. 15. 12. 2019 byla stavba přeru-
šena a uvedena do stavu, který odpovídá „normálnímu“ fungování tak, aby obča-
né žijící v této části obce mohli nerušeně prožít vánoční období a oslavy nového 
roku. Stavba znovu započne po Novém roce a snahou Obce je, aby stavební práce 
byly dokončeny co nejdříve s ohledem na návaznou stavbu zpevněné komunikace.

Ráda bych poděkovala za  letošní práci všem zaměstnancům obce, kteří svoji 
práci dělají kvalitně a zejména díky nim vše funguje tak, jak má. Současně bych 
chtěla poděkovat i celému zastupitelstvu obce, výborům, komisím a redakční radě, 
jejichž činnost je velmi potřebná. 

Zastupitelstvo obce Hostěnice v prosinci na svém posledním letošním zasedání 
schválilo rozpočet na rok 2020, který v sobě zahrnuje plánované akce pro příští rok, 
služby občanům i samotný provoz obce. 

Zima se nám ohlásila mrazivými dny, proto, prosím, mysleme na  zabezpeče-
ní vodovodních šachet před mrazem, které je nutné z důvodu prevence poruch 
na vodovodním řadu. Jaká nás čeká zima, to ještě samozřejmě nevíme, ale ráda 
bych Vás všechny požádala o rozumnou dávku pochopení při zimní údržbě chod-
níků a komunikací, která je při kalamitních situacích vždy obtížná. Jakákoli Vaše po-
moc s úklidem chodníků před Vašimi nemovitostmi pomůže.

Snad nám bude letos přát zima svým mrazivým počasím a díky dobrovolníkům 
bude opět připraven led na bruslení. Za jejich elán a čas strávený přípravou ledu 
jim patří velký dík. Mysleme tedy při zimních radovánkách i na  jejich práci a ne-
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kažme led, pokud budou teploty kolem nuly, a odhrnujme sníh z ledové plochy.
Srdečně bych Vás chtěla pozvat ve spolupráci se spolky a dobrovolníky k Vánoč-

nímu stromu na návsi v pondělí 23. 12. 2019, kde nás čeká živý Betlém, bohatý kul-
turní program a lahodné občerstvení. Společně tak můžeme strávit sváteční chví-
le, zastavit se a zazpívat si koledy. Nově bude letos samotné akci předcházet mše 
svatá v prostorách obecní knihovny, kterou bude sloužit P. Pavel Lacina. Během vá-
nočních svátků nás čeká Štěpánská zábava, na Silvestra Běh do vrchu na „Brázďá-
ku“, v lednu Obecní ples a další akce pořádané spolky, dobrovolníky či Obcí. 

Závěrem bych Vám chtěla popřát hodně pohody, zdraví a laskavosti. Ať nás vůně 
jehličí a napečeného cukroví, úsměvy dětí a společné chvíle s našimi blízkými na-
ladí do adventní nálady. Do nového roku 2020 Vám všem přeji zejména zdraví, ra-
dost z dětí, spokojenost a dobré sousedské vztahy.

Příjemné prožití vánočních svátků a začátku nového roku Vám přeje
Eva Karásková, starostka

Pozvánka na Zpívání u vánočního stromu

Srdečně Vás zveme na již tradiční setkání při 

Zpívání na návsi u vánočního stromu
v pondělí 23. 12. 2019 od 17.00 hod.

Můžete se těšit na živý Betlém, vystoupení dětí z mateřské školy, malých fl ét-
nistů a společné zpívání koled. Bude pro Vás přichystáno občerstvení, které 
zajišťuje SDH Hostěnice a prodejní výstavka výrobků dětí z MŠ a RC Broučci, 

jejichž zakoupením přispějete na jejich činnost. 

Před samotnou akcí proběhne mše svatá v obřadní síni OÚ Hostěnice 

od 16.00 hod.
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Rozhovor se zastupitelem obce,

panem Ing. et Ing. Janem Mikuláškem

1) Proč jste se chtěl stát zastupitelem?

O tom, stát se zastupitelem, jsem přemýšlel již delší dobu (v minulosti jsem již 
kandidoval, ale neúspěšně) a vyšlo to až ve volbách v roce 2018. Baví mě především 
práce s lidmi pro lidi a není mi lhostejná budoucnost naší obce, kterou mám moc 
rád. Proto bych se chtěl podílet na jejím běhu/provozu. 

 2) Co Vás první napadlo, když jste se dozvěděl, že budete zastupitelem?

„No tak to kamaráde vyšlo a máš po ,,fl ákání“ !!!“ 

3) Co je náplní práce zastupitele z Vašeho pohledu?

Práce zastupitele z mého pohledu spočívá především v naslouchání spoluobča-
nů a v následné komunikaci s nimi a v přeměňování jejich potřeb/požadavků v re-
alitu. Myslím si, že do zastupitelstva by měli kandidovat jenom lidé, kteří mají chuť 
a snahu obec nějakou posunout (samozřejmě k lepšímu) a myslí to upřímně a ne-
jen proto, aby se zviditelnili a po dobu svého funkčního období nic nedělali. 

 4) Jaké jsou Vaše koníčky?

Mým velkým koníčkem je sport, již odmala hraji závodně hokej a fotbal, ale rád 
si zahraji i jiné sporty, např. tenis, fl orbal, nohejbal apod. Také rád lepím plastikové 
modely letadel. Na ostatní koníčky mi bohužel nějak nezbývá čas.

 5) Co je Vaše oblíbené jídlo?

No, kdybych měl opravdu vyzdvihnout pouze jedno jídlo, tak by to byl asi hově-
zí guláš, ale jelikož jsem masový, tak všechny pokrmy z masa.

 6) Umíte se soustředit, když někdo hraje na buben?

„Vau“, tak o tom jsem nikdy nepřemýšlel a snad nikdy takovou situaci nezažil, ale 
jelikož jsem mužského pohlaví, tak určitě ano.

 7) Umíte plavat a plavete rád?

Plavat umím a plavu rád.

8) Co byste si přál k Vánocům?

Přál bych si jen jedno, a  to pevné zdraví pro celou moji rodinu a samozřejmě 
i pro všechny ostatní, a aby rok 2020 byl lepší než ten letošní. 

Přeji Všem krásné a klidné vánoční svátky a bohatého Ježíška.
Děkujeme za rozhovor. 

Tentokrát se ptaly 
Janča Matiašovicová, Petula Trávníčková a Rózka Karásková

DDDěěěěttiiii  zzppppppppoovvíííídddddaajjjjjjjjjjííííDDDěěěěttiiii zzppppppppoovvíííídddddaajjjjjjjjjjíííí
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1) Doplnění mobiliáře po obci

Po  obci byly osazeny další koše 
a na Kopečku lavička pro posezení 
s krásným výhledem do obce.

2) Divadelní představení 

BABA a Zimní pohádka pro děti

V  rámci oslav 30 let od  same-
tové revoluce proběhlo v  nedě-
li 3. 11. 2019 divadelní představení 
Baba v podání divadelního soubo-
ru lanškrounského gymnázia Škeb-

le a v neděli 15. 12. 2019 Zimní divadelní pohádka pro nejmenší děti v podání Diva-
dla Sandry Reidlové.

3) Oslavy Sametové revoluce

17. 11. 2019 uspořádal SDH Hostěnice ve spolupráci s Obcí a Skautským oddílem 
Svišti lampionový průvod, tentokrát výjimečný ve svém pojetí, kterým jsme chtě-
li připomenout významné výročí 30 let od Sametové revoluce. Vzpomínková akce 
na přelomovou dobu před 30 roky jistě v mnohých vyvolala pocity euforie, sdílené 
naděje a vzájemného respektu.

4) Rozšíření kanalizační a vodovodní sítě v Hostěnicích – Zadní Kopanina

Stavba investiční akce rozšíření kanalizační a vodovodní sítě v lokalitě Zadní Ko-
panina probíhá. Přes složité podloží a nutnost úprav technologie stavby byla do-
končena před Vánocemi vodovodní síť a páteřní kanalizační řad v horní části této 

CCCoo  ssee  uudddddáááállllloo  vv  nnaaššššíííí  oobbbbbcciiii  CCCoo ssee uudddddáááállllloo vv nnaaššššíííí oobbbbbcciiii
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lokality. Abychom přes Vánoce místní obyvatele ušetřili stavebního ruchu, stavba 
byla pozastavena a bude pokračovat po Novém roce. 

5) Kalendáře do domácností

Jak se stalo již pěknou tradicí, i letos byly distribuovány stolní kalendáře na příš-
tí rok do každé domácnosti. Tento projekt zastřešuje Mikroregion Roketnice, jehož 
je naše obec členem, a je spolufi nancován jak z rozpočtu Mikroregionu, tak obce 
Hostěnice.

6) Pietní akt v Pozořicích

Zástupci obce se zúčastnili 
pietního aktu na hřbitově v Po-
zořicích dne 9. 11. 2019. Sou-
částí akce byl i průvod historic-
kých uniformovaných jedno-
tek. U pomníku padlých vojáků 
první světové války jsme spo-
lečně vzpomenuli výročí konce 
1. světové války a Dne veteránů 
za přítomnosti členů klubu vo-
jenské historie a  ostatních zá-
stupců okolních obcí a  vzdali 
hold padlým vojákům polože-
ním věnců. 

Za Obec Hostěnice 
Eva Karásková
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Výpis usnesení zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice č. 7/2019 

konaného dne 24. 10. 2019 

přijatá usnesení 

Usnesení číslo 59/2019

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 7/2019 paní 
Ing. Hanu Polanskou a pana Ing. et Ing. Jana Mikuláška, zapisovatelku zápisu paní 
Růženu Debnárovou.

Usnesení číslo 60/2019

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání Zastupitel-
stva obce Hostěnice č. 7/2019

1.  Technický bod (volba ověřovatelů a  zapisovatele zápisu, schválení programu  
zasedání)

2.  Kontrola úkolů
  12/6/2019 Nabytí pozemku p. č. 200/25, části pozemků p. č. 200/3, 200/17, 

200/20 a 200/18 
3. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 9/2019
4.  Žádost SDH Hostěnice o prominutí splátky za dopravní automobil Ford Tranzit
5.  Zimní údržba místních komunikací v obci Hostěnice pro zimní období 

2019/2020 
6. Informace občanům
7. Různé 

Usnesení číslo 61/2019

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěni-
ce číslo 9/2019. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 102 600,-Kč, na stra-
ně výdajů navýšen o částku 102 600,- Kč, fi nancování 0,-Kč. Rozpočtové opatření 
bylo schváleno starostkou obce dne 4. 9. 2019 (příloha č. 3 zápisu číslo 7/2019).
 
Usnesení číslo 62/2019

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na  vědomí výběr fi rmy, která bude prová-
dět zimní údržbu místních komunikací v období 2019/2020. Jedná se o fi rmu pan 
Ing. Václav Čapka, Hostěnice č. 188, IČ: 44032943, DIČ: CZ 6509190303, se kterou 
bude uzavřena smlouva o dílo.

IIInnfffffoorrmmaaccee  oobbbbbeeccnnííííhhhhhoo  úúúúřřřřaaddddduuIIInnfffffoorrmmaaccee oobbbbbeeccnnííííhhhhhoo úúúúřřřřaaddddduu
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V neděli 10. listopadu 2019 jsme společně se členkami kulturní komise Ing. Ha-
nou Polanskou a Ludmilou Kousalíkovou s radostí přivítaly 5 nových malých ob-
čánků Hostěnic.

Slavnostní atmosféru podtrhlo vystoupení dětí pod vedením paní Katky Halouz-
kové, které předvedly své umění hry na fl étny a potěšily milé hosty básničkami. 
Všechna miminka zvládla vystoupení i samotné vítání na jedničku a ani jedno z mi-
minek obřad neproplakalo.

Mezi nové občánky byli v obřadní síni zapsáni: Tobiáš Souček, Matyáš Gale, So-
fi e Fröhlichová, Šarlota Weberschinke a Daniel Marek. 

Všem rodičům přejeme hodně trpělivosti a radosti z dětí a přivítaným občán-
kům šťastný a spokojený život v naší vesnici.

Fotografi e dokumentující tuto malou slavnost najdete na přebalu.
Za Obec Hostěnice Eva Karásková

Setkání s jubilanty

Na začátku listopadu jsme již podruhé nachystali oslavu pro naše jubilanty. Přá-
li jsme si, aby se naši oslavenci cítili výjimečně a aby si tento slavnostní den užili. 

Zástupci Obce popřáli oslavencům a předali květinu a dárek. Kouzelným vystou-
pením potěšily děti z ma-
teřské školy, které si při-
pravily dárek nejen v  po-
době básniček, písniček 
a  tance, ale předaly také 
vlastnoručně vyrobená 
přání. Hostěnické boubel-
ky zazpívaly oslavencům 
místní oblíbené písně. Tím 
ale všechen ten zpěv neu-
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stal. Protože jsou Hostě-
nice muzikantskou obcí, 
rozléhal se v prostorách 
OC zpěv až do  večer-
ních hodin také díky po-
zvaným hudebníkům, 
kteří dokázali rozezpívat 
všechny přítomné. Kro-
mě zpěvu se také vzpo-
mínalo a  hodně smálo 

všem těm historkám, které ti dříve narození v Hostěnicích zažili.
Chtěla bych věřit, že se všem oslavencům ten podvečer a večer s námi líbil. My, 

organizátoři, se už těšíme na další setkání.
Za kulturní komisi Mgr. Kateřina Halouzková

Noční spoj IDS JMK

Obci Hostěnice se ve spolupráci s Mokrou-Horákov a Velaticemi podařilo zajis-
tit noční spoj na lince IDS JMK č. 701. Díky souhlasu zastupitelstva obce je možné 
tento spoj zafi nancovat.

Poprvé pojede dne 15. 12. 2019, přičemž odjezd bude ze zastávky Brno, Hlav-
ní nádraží v čase 0:00. Následně spoj obslouží na území města Brna zastávky Trž-
ní, Černovičky a Slatina, sídliště. Zastávky Úzká a Autobusové nádraží naopak vy-
nechá.

Tento noční spoj bude jezdit v  noci před nepracovním dnem, tedy zpravidla 
v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli.

Eva Karásková

Vodné a stočné 2020

Sazba vodného a stočného vychází z cenové kalkulace dle ce-
nových předpisů pro vodné a stočné dle zákona č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích. 

Zastupitelstvo obce Hostěnice schválilo na svém zasedání dne 
12.12.2019 usnesením č. 70/2019 cenu vodného ve výši 33,- Kč/m3 

bez DPH a  cenu stočného ve  výši 34,- Kč/m3 bez DPH. Celková 

částka za 1m3 bude na rok 2020 ve výši 67,- Kč bez DPH. 
Z důvodu zvyšujících se nákladů na pořizování a distribuci pitné vody a čističku 

odpadních vod se zastupitelstvo rozhodlo, že nebude cenu dotovat z jiných polo-
žek rozpočtu obce, a proto došlo k navýšení cen dle skutečných nákladů. V regionu 
i přesto budeme patřit k těm, co poskytují kvalitní a přesto levnější vodu.

V průběhu roku 2020 (od května) dojde na základě změny zákona o DPH ke sní-
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žení daně z přidané hodnoty. Další vyúčtovací období bude tedy obsahovat 3 růz-
né ceny vodného a stočného. Pro lepší pochopení je přiložena přehledná tabul-
ka níže.

Na závěr vás prosíme o zabezpečení šachet, abychom předešli zamrznutí vodo-
měrů a následným poruchám. Děkujeme.

Obec Hostěnice

Změna ceny vodného a stočného v období

od 7. 11. 2019 do 6. 11. 2020 (předpokládané datum vyúčtování)

Období od 7. 11. 2019 do 31. 12. 2019

bez DPH DPH 15% Celkem

VODNÉ 33,00 Kč 4,95 Kč 37,95 Kč

STOČNÉ 27,00 Kč 4,05 Kč 31,05 Kč

CELKEM 69,00 Kč

Období od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020

Na základě schválení ceny vodného a stočného Zastupitelstvem obce Hostěni-
ce na zasedání dne 12. 12. 2019 usnesením č. 70/2019

bez DPH DPH 15% Celkem

VODNÉ 33,00 Kč 4,95 Kč 37,95 Kč

STOČNÉ 34,00 Kč 5,10 Kč 39,10 Kč

CELKEM 77,05 Kč

Období od 1. 5. 2020 do 6. 11. 2020 (předpokládané datum vyúčtování)

Z důvodu novely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, přechází vodné a stočné 
do druhé snížené sazby DPH 10%

bez DPH DPH 10% Celkem

VODNÉ 33,00 Kč 3,30 Kč 36,30 Kč

STOČNÉ 34,00 Kč 3,40 Kč 37,40 Kč

CELKEM 73,70 Kč

 

Místní poplatky za rok 2020 

Místní poplatek ze psů a  za  provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění a odstraňování komunálních odpadů za rok 2020 vybíráme od 1. 2. 2020, 

splatnost do 31. 5. 2020. 
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Sazba poplatku činí za svoz a likvidaci komunálních odpadů 500 Kč za osobu 

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

Sazba poplatku za prvního psa 200 Kč, za druhého psa a každého dalšího psa 
téhož držitele 200 Kč, za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200,- Kč, za dru-
hého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 200,- Kč. 

Růžena Debnárová
Správce poplatků

Obecní úřad Hostěnice - oznámení o provozu úřadu o Vánocích

Obecní úřad Hostěnice bude pro veřejnost uzavřen od 23. prosince 2019
do 1. ledna 2020. V novém roce úřadujeme od 2. ledna 2020.

Přejeme Vám všem krásné a klidné prožití  

svátků vánočních, hodně zdraví,  

štěstí a pohody v roce 2020.

Zaměstnanci Obecního úřadu Hostěnice 

Potraviny Hostěnice – otevírací  doba o Vánočních svátcích 

úterý  24. 12. 2019  7.00 – 12.00 hod.

středa  25.1 2. 2019 zavřeno

čtvrtek  26. 12. 2019  8.00 - 12.00 hod.

úterý  31. 12. 2019  7.00 - 12.00 hod.

středa  1. 1. 2020  zavřeno

Přejme Vám všem krásné a  klidné prožití svátků vánočních hodně zdraví, 

štěstí a pohody v roce 2020.

 

Stavební úřad Pozořice oznamuje,

že bude od 20. 12. do 1. 1. 2020 uzavřen .

Úřad městyse Pozořice, včetně matriky, bude uzavřen

ve dnech 20., 23., 27. a 31. 12. 2019. 

V pondělí 30. 12. 2019 bude otevřeno.
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Tříkrálová sbírka

S  koncem roku přichází čas velkých svát-
ků – Vánoc. Jejich součástí je i svátek Zjeve-
ní Páně neboli Tří králů, kdy si připomíná-
me mudrce, kteří se podle vyprávění evan-
gelií přišli poklonit právě narozenému Ježíši 
do Betléma. S tímto svátkem byla už od stře-
dověku spojena tradice koledování – koled-
níci (často chudé děti) chodili s  písní dům 
od domu, přáli vše dobré a na dveře psali C + 
M + B doplněné letopočtem jako přání do ce-
lého roku (jedná se o  iniciály latinského po-

žehnání Christus mansionem benedicat, tedy Kristus ať žehná tomuto domu). Do-
stávali jídlo nebo jiné drobné dárky. Na tradici v roce 2000 navázala Charita Česká 
republika a dala jí nový význam: koledníci obcházejí dům od domu a zvou všechny 
lidi k účasti na pomoci těm, kteří to právě potřebují.

Chceme vám touto cestou ohlásit dvacáté pokračování Tříkrálové sbírky na za-
čátku nového roku. Koledovat se může od 1. do 14. 1. 2020. Každý vedoucí sku-

pinky se bude moci prokázat průkazkou potvrzenou vedením Charity ČR a plat-

ným občanským průkazem. Pokladnička bude zapečetěna a označena znakem 
Charity ČR.

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky chceme z větší části použít na vybudování no-
vého výtahu v budově hospice sv. Josefa pro přemisťování hospicových pacientů 
a taky udělat rekonstrukci některých vícelůžkových hospicových pokojů na jedno-
lůžkové. Dále pak potřebujeme zakoupit zdravotní a kompenzační pomůcky a po-
můcky pro manipulaci s imobilními klienty.

V předešlém roce jsme tak díky vybraným prostředkům mohli pořídit nová le-
hátka a vozíky na převoz hospicových pacientů. Rozšířili jsme Charitní pečovatel-
skou službu zakoupením nového auta a podařilo se nám nainstalovat přenosné kli-
matizační jednotky v prostorách hospice sv. Josefa.

Doufáme, že vám letošní koledování udělá radost a přinese mnoho dobrého ne-
jen k vám, ale i do domácností lidí, kterým je určena následná pomoc.

Za spolupráci a pomoc předem děkujeme.
Radostné Vánoce a požehnaný rok 2020 za Oblastní charitu Rajhrad přeje

Mária Durkáčová
kontakt: 736 529 319, maria.durkacova@rajhrad.charita.cz

V Hostěnicích se Tříkrálová sbírka uskuteční v neděli 5. ledna 2020.



Knihovna informuje

Milí čtenáři,
ráda bych vás i v předvánočním čase pozvala do hostěnické knihovny. Otevřeno 

bude klasicky každou středu od 16 do 18 hodin až do 18. prosince. V roce 2020 se 
knihy začnou půjčovat od 8. ledna ve stejném čase.

A jaké novinky na vás aktuálně v knihovně čekají? Fanoušky napínavých knih jis-
tě potěší bestsellery Nůž (Jo Nesbo), Úplně cizí lidé (Liane Moriarty) nebo Nevíta-
ný host (Shari Lapena). Čtenáři, kteří upřednostňují domácí tvorbu, si můžou půj-
čit knihy od Kláry Janečkové (Srdce v písku, Vítěz) nebo román Zlodějka mýho táty 
od Petry Hůlové.

Nové knihy čekají také na dětské návštěvníky. Jsou to například dobrodružné 
příběhy Prašina (Vojtěch Matocha) a  Zvířecí hrdinové (Katrina Charmanová). Pro 
milovníky fantasy jsou připraveny romány Jedinečný nůž a  Jantarové kukátko 
od Philipa Pullmana.

Přeji vám krásné Vánoce a v novém roce jen to dobré.
Ivana Dostálová

S příchodem zimy Hostěnické rybníky zamrzají

Krásným místem naší obce jsou i Hostěnické rybníky. Jakmile zamrznou, možná 
nás to láká si jít zabruslit. Abychom předešli případným neštěstím, uvádíme návod 
Hasičského záchranného sboru, jak se chovat v těchto situacích. 

Ještě než vstoupíte na led, přesvědčte se o jeho dostatečné síle a pevnosti.

•  Bezpečná síla ledu je minimálně 10 cm a v takovém případě má led namodra-
lou barvu.

•  Uvědomte si, že tloušťka ledu není konstantní po celé ploše vodní hladiny, ze-

slabený led bývá zejména v místě přítoků, odtoků a také tam, kde jsou růz-
né nečistoty, např. listí.

•  Zvýšené opatrnosti dbejte na ledové ploše pokryté sněhem nebo kalužemi.
•  Myslete i na to, že do ledu jsou často prosekány otvory nebo je zeslaben kvůli 

provzdušňování vody pro ryby. K těmto místům je lepší se vůbec nepřibližo-
vat.

•  Nikdy nezůstávejte při bruslení a pohybu po ledě sami, zejména děti a mlá-
dež by měly vždy informovat rodiče o místě bruslení.

•  Pokud při vstupu nebo pohybu na  ledě  slyšíte praskání, vraťte se ihned 

na břeh, případně si  lehněte a rozložte tak svoji váhu. Pokuste se doplazit 
na břeh, pokud to není možné, zůstaňte ležet a snažte se přivolat pomoc.
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Když se led proboří

Jestliže se i přes veškerou opatrnost propadnete do ledové vody, zachovejte 
klid. Prudkým kopáním nohama se snažte dostat na hladinu, paže rozložte ze 

široka na led a neustálým kopáním nohama se snažte dostat co nejdál na led 

a plazením co nejkratší cestou na břeh. Pokud se led stále propadá, zvolte jiný 
postup. Vyhlédněte si nejkratší cestu ke břehu a začněte si cestu prolamovat ruka-
ma. Při pokusech dostat se na led, případně na břeh, moc dlouho neváhejte. Stu-
dená voda vás brzy vyčerpá a záchrana bude náročnější.

 
Když zachraňujete

Pokud se propadne pod led někdo z vašeho okolí, nikdy se k danému místu ne-

přibližujte vestoje, ale v kleče nebo plazením. Na pomoc si vezměte hokejku, 
případně delší větev, bundu, opasek nebo lano.
•  Zachránce by se měl vždy jistit a dbát zvýšené opatrnosti, aby se z něho nestal 

zachraňovaný.
•  Zachráněného, kterého se vám podaří vytáhnout z  vody, se snažte převléct 

do suchého oblečení a zajistit mu teplo.
•  Zachráněného nikdy nenechávejte samotného bez dozoru.
•  Pokud při záchraně začne praskat led i pod vámi, ihned se vraťte na břeh a při-

volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.
•  Do příjezdu záchranářů se snažte se zachraňovaným co nejvíce komunikovat.
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Novoroční svoz komunálního odpadu v obci Hostěnice - Suez

Svozový den Náhradní termín

Středa 1. 1. 2020 Sobota 4. 1. 2020

Svoz bioodpadu v zimním období od 1. 12. 2019 do 31. 3. 2020

Na základě novely vyhlášky č. 321/2014 Sb. o rozsahu a způsobu zajištění oddě-
leného soustřeďování složek komunálních odpadů je obec  povinna zajistit celo-
ročně místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlin-
ného původu. Z tohoto důvodu bude do 31. března 2020 zpřístupněn jeden kon-
tejner na bioodpad (hnědá barva) na sběrném místě u samoobsluhy. S ohledem 
na zimní počasí vás žádáme o maximální využití domácích kompostérů k ukládání 
bioodpadu z domácností. Zejména zbytky ovoce, zeleniny a potravin, které snad-
no zamrzají, bude těžké z kontejneru vyprázdnit.

Děkujeme.
Růžena Debnárová

za obecní úřad 

Výzva - ČOV 

Důrazně vyzýváme všechny občany, aby nevhazovali do  odpadu 

vlhčené hygienické ubrousky, vlhčený toaletní papír, dámské vložky, 

dětské pleny a další odpad, který do kanalizace nepatří. Není možné ani 

využívat domácích drtičů kuchyňských odpadů či vylévat do  odpadu 

kuchyňské oleje. Tento nevhodný odpad negativně ovlivňuje chod 

čistírny odpadních vod. Buďte prosím, ohleduplní k  technickému 

zařízení naší obce i k životnímu prostředí! Poškozená technická zařízení 

na ČOV a úprava technologie navíc stojí peníze nás všech.

Kuchyňské oleje je možné zdarma ukládat do sběrného místa v areálu 

ČOV. 

Děkujeme. 

Obec Hostěnice, provozovatel čistírny odpadních vod.

OOOdddddppppppppaadddddoovvéééé  hhhhhoossppppppppoodddddáááářřřřssttvvííííOOOdddddppppppppaadddddoovvéééé hhhhhoossppppppppoodddddáááářřřřssttvvíííí
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Srdečné blahopřání k  významnému životnímu jubileu:

Jubilanti rok 2020 

březen

Leoš Vintr 75 let
Miluška Bajerová 75 let 

Narozené děti 2019

září:

Daniel Marek
listopad:

Viktorie Poláková
Jasmína Marešová

Úmrtí 2019

září:

Jan Mikulášek roč. 1920

Růžena Debnárová
za ohlašovnu evidence obyvatel OÚ Hostěnice

 

Podzim v mateřské školce v Hostěnicích

Na podzim, stejně jako v každém ročním období, se u nás ve školce pořád něco 
děje. 

V říjnu k nám přijelo Divadlo Špilberk s pohádkou Maxipes Fík – děti poznaly Áju 
i Fíka, podívaly se do Afriky, na závody i ke klokanům do Austrálie. 

Od 14. do 18. října jsme měli Dýňový týden. Děti se učily básničky o dýni, malo-
valy a tvořily dýňová strašidla, pod lupou si prohlédly dýňová semínka a pražená 
ochutnaly. Společně vydlabávaly velké dýně a vytvořily krásnou výzdobu ke vcho-
du školky.

Na začátku listopadu jsme měli Ekologický týden – děti poznávaly různé mate-
riály, učily se třídit odpad, šetřit papírem, chránit přírodu. Za pomoci paní učitelek 

SSSppppppppoollllleeččččeennsskkkkkáááá  rruubbbbbrriiiikkkkkaaSSSppppppppoollllleeččččeennsskkkkkáááá rruubbbbbrriiiikkkkkaa

ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠkkkkoollllssttvvííííŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠkkkkoollllssttvvíííí
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a tet z kuchyně vytvořily velkého skřítka ze zbytků látek a starého oblečení.
V pátek 8. listopadu starší děti vystoupily s krátkým pásmem básniček a písniček 

na oslavě hostěnických jubilantů v Občanském centru. Pro seniory vytvořily přáníč-
ka a s paní starostkou popřály k životnímu jubileu.

Svátek sv. Martina jsme oslavili s  Medouškovým divadlem. Přijelo nám zahrát 
pohádku Třikrát vlk. V hlavní roli se představil vlk Josef, který nejprve zlobil Karkul-
ku, pak kůzlátka a nakonec i tři prasátka. Nikdo se ale nedal a všechno dobře do-
padlo.

Ve čtvrtek 5. 12. i k nám zavítal sv. Mikuláš a jeho početná družina. Z Knihy hříchů 
přečetl hezké skutky i malé zlobení, žádného velkého hříšníka však neobjevil a čer-
ti odešli s prázdnou. Ne tak naše hodné Včelky a Mravenečci – od andílků dostali 
balíčky s dobrotami, vyfotili se s nimi a odvážní si podali ruku s čertem.

Teď už nás čeká jen příprava na besídku a snad nás navštíví i Ježíšek s dárečky.
A vám všem přejeme ze školky krásné svátky a klidný vstup do nového roku.

Mgr. Lenka Sedláková

Základní škola Mokrá-Horákov 

(redakčně kráceno)

Adaptační kurz šestých ročníků

Třídenní adaptační pobyt šestých ročníků se stal nedílnou součástí nástupu 
na druhý stupeň. Musíme dodat, že součástí užitečnou, zábavnou a všem zúčast-
něným prospívající. I letos se vydaly dvě šesté třídy na Hlavní nádraží v Brně, aby 
společně odjely do blízkého Blanska a odtud pak pěšky směr Češkovice. Kvůli pěší 
túře bylo nezbytné sbalit všechny věci do krosen a batohů, což pro některé byla 
premiéra. Ale zvládli jsme to a vystoupali do nekonečně dlouhého kopce až k na-
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šemu ubytování, Vyhlídce. Zrekonstruované rekreační zařízení je umístěno v krás-
ném prostředí nedaleko Moravského krasu. Všechny pokoje mají sociální zařízení, 
k dispozici jsou sportovní prostory, ohniště i terasa. Tam všude probíhaly naše spo-
lečné aktivity, jak třídní, tak skupinové napříč třídami, či ve dvojicích. Zaměřili jsme 
se na komunitní kruh v rámci třídy, sebepoznání  a sebeprezentaci s refl exí, zají-
mavé pohybové hry podporující stmelování kolektivu. Děti byly po většinu času 
ukázněné, spolupracovaly, respektovaly organizační pokyny pedagogického do-
zoru  i předem daná pravidla. 

Adaptační kurz proběhl v přátelském duchu, na základě závěrečného společné-
ho posezení lze konstatovat, že se všem v Češkovicích líbilo, více se poznali a těší 
se na další společné akce.

Mgr. Jarmila Hořavová

Šestý a sedmý ročník v Knihovně Jiřího Mahena v Brně

Na úvod literárního učiva v šestém ročníku, tedy při vstupu na druhý stupeň, 
považujeme za důležité seznámit děti s knihovnou a službami, které tato institu-
ce nabízí. Naši žáci již znají malou místní knihovnu v Mokré, ale velká Knihovna Jiří-
ho Mahena se všemi svými odděleními, studovnami a klubovnami je pro ně ve vět-
šině případů neznámá. Šesťáci si prošli krásné historické prostory knihovny a roz-
děleni do skupin se vydali do dětského oddělení, kde ve čtyřech místnostech plni-
li úkoly v daném časovém limitu. 

Pro sedmáky jsme v tomto pololetí zvolili program s tematikou, kterou lze ozna-
čit za mezipředmětovou. Zaměřili jsme se na různé handicapy (jak zdravotní, tak 
sociální), jejich ztvárnění v literatuře a především na to, jak hrdinové svoje potíže 
a odlišnosti řeší. Pořad se dětem moc líbil, paní lektorka byla skvělá a všichni jsme 
se shodli, že v druhém pololetí se opět rádi potkáme.

Mgr. Jarmila Hořavová

Želešická růže

Dne 27. 9. 2019 se vybraní žáci ZŠ Mokrá-Horákov zúčastnili Memoriálu Zdeňka 
Dvořáka, závodů v přespolním běhu. Závod proběhl na tratích v Želešicích. Memo-



18 HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2019

riálu se tento rok zúčastnilo 340 závodníků z 15 různých škol okresu Brno-venkov. 
V kategorii starších žáků a žákyň byli nejúspěšnější Tomáš Vítek, který obsadil veli-
ce hezké 6. místo z celkového počtu 58 závodníků.

Mgr. František Markus

Další setkání se známou spisovatelkou

Po setkání se spisovatelkami Petrou Braunovou a Petrou Dvořákovou měly děti 
možnost poslechnout si zajímavé vyprávění také Ivony Březinové, autorky řady 
knih jak pro menší děti (první a druhé čtení), tak pro dospívající. Všechny tři besedy 
byly velmi poutavé a naši žáci se něco dozvěděli nejen o tom, jak se kniha tvoří, ale 
i o tom, jak spisovatel může dostat nápad, jak se s ním leckdy i dlouho potýká, že 
musí nastudovat spoustu odborných věcí k danému tématu, aby výsledek byl věro-
hodný a čtivý. První beseda byla určena pro některé ročníky nižšího stupně. Násle-
dovala dvě setkání se žáky vyšších ročníků, kterým je určena i autorčina nejnovější 
kniha www.bezbot.cz. I když času nebylo nazbyt, dostalo se i na pár otázek od dětí 
a zájemci si mohli nechat podepsat knihu či památník. 

Potkat zajímavého člověka, který něco umí a ještě o tom dokáže mluvit, je vždy 
přínosné. Proto věříme, že se s některým naším spisovatelem či spisovatelkou v bu-
doucnu opět setkáme. 

Mgr. Jarmila Hořavová

Svatý Martin na bílo – aspoň u nás

„V  pondělí v  bílém, přivítáme sv. 
Martina!“ Ráno se rozsvítily svíčky v lu-
cernách, vystřihané vločky poletovaly 
v přítmí chodby, koníci s vlající hřívou 
„pobíhali“ okolo. Tak nás přivítalo ráno 
na  svatého Martina v  ZŠ Mokrá-Horá-
kov.

Po  velké přestávce se schylovalo 
ke  koulovačce. Pozor, třídy A  a  B roz-
dělila půlicí čára a po odpočítávání 10, 
9,… 2, 1 start to začalo. Vítězí ti, kteří 
umístí největší počet papírových koulí 

na protější pole. Výsledek? Vítězem byl tým B. Ačkoliv sněhu jsme se ani letos ne-
dočkali, svatý Martin se ve škole vydařil.

Mgr. Zuzana Vojtěchová

Školní kola předmětových olympiád v plném proudu
Ve čtvrtek 14. 11. proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, které bylo určeno 

dobrovolníkům a zájemcům o historii. Tematické zaměření bylo Dlouhé století se 
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loučí (1880–1920). Maximálně bylo možné získat 65 bodů. Celkem se sešlo 26 žáků 
ze 7., 8. a 9. tříd, kteří řešili zadané úkoly pod dohledem vyučující v časovém limi-
tu max. 60 minut. Na prvním místě se umístila žákyně třídy 9. B Nikol Putnová se 
ziskem 49 bodů, na druhém místě Viktor Heža z 9. A se ziskem 45 bodů a na třetím 
místě Marie Civínová z 9. A se ziskem 44 bodů. První dva úspěšní řešitelé budou 
naši školu reprezentovat v okresním kole. Gratulujeme vítězům a děkujeme všem 
účastníkům. Dějepisu zdar a příští rok třeba zase na viděnou. 

O týden později, tedy ve čtvrtek 21. listopadu, proběhlo také školní kolo olympi-
ády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 10 nominovaných žáků. Kromě grama-
tických úkolů, na které měli žáci 60 minut, museli také za stejný čas napsat volný 
slohový útvar na téma „Tomu říkám překvapení“. Jak naši adepti na postup do led-
nového okresního kola dopadli, se dozvíte v dalším čísle zpravodaje. 

Mgr. Jana Kubáňová a Mgr. Jarmila Hořavová

Žákovský parlament aneb Pořád se něco děje 

Koordinátorka žákovského parlamentu p.  uč. Jana Kubáňová a  parlamenťák 
za 8. B Ondřej Burian představili odborné veřejnosti na Krajské konferenci primární 
prevence rizikového chování 12. 11. práci Žákovského parlamentu ZŠ Mokrá. V pří-
spěvku „Žákovský parlament jako jeden z nástrojů prevence aneb Už 15 let spolu“ 
nechali posluchače nahlédnout do života jedné (ne)obyčejné základní školy a spo-
lečně jim představili jeden (ne)obyčejný parlament. Naši školu. Náš parlament. Kdo 
jsme, co děláme, jak fungujeme, jak pomáháme, kam směřujeme. Celou prezenta-
ci naší dlouholeté práce naleznete na stránkách školy.

Mgr. Jana Kubáňová a Mgr. Petra Tannenbergová, 
koordinátorky ŽP

Jezdecký den Mladých rančerů v JK Ranč Barevný sen 

ZZZ ččččiiiinnoosstttiiii oorggggggggaaniiiizaaccííííZZZ ččččiiiinnoossttiiii oorggggggggaaniiiizaaccíííí
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V sobotu 19.10.2019 se na ranči Barevný sen uskutečnily první jezdecké závody 
pod vedením Veroniky Živnové, která klub Mladých rančerů vede už skoro tři roky. 
Závodu se zúčastnili závodníci všech věkových kategorií od nejmladších pětiletých 
až po nejstarší děti ze střední školy. Předvedly svoji šikovnost nejenom v sedle, ale 
i zručnost vést koně přes překážky. Celému závodu předcházela ukázka, co se jezd-
ci učí na trénincích a čím reprezentují na závodech. Tímto bychom rádi poděkovali 
všem sponzorům, kteří pomohli s uskutečněním závodu, zejména Obci Hostěnice, 
díky které děti měly krásné trofeje za výkon, a dobrovolným hasičům, kteří umož-
nili po závodech udělat menší  občerstvení pro všechny přítomné. Největší díky pa-
tří naší trpělivé, hodné a usměvavé trenérce Veronice Živnové. 

Rodiče účastníků závodu

Z činnosti Spolku Přátel sportu Hostěnice

Podzim na sportovištích patřil opět tenistům. Letní tenisovou ligu, hranou letos 
poprvé na singly, vyhrál Jirka Mátl, který ve fi nále přetlačil Jirku Hájka. Bronz pat-
ří Tomáši Doleželovi. Na Pastviskách se ale pořádně vyřádily i děti ve sportovním 
kroužku, který navštěvují stále ve větším počtu. První sportovky po prázdninách 
jsme vyrazili na cyklovýlet. Od hostěnických rybníků jsme vystoupali na Kalečník 
a po průjezdu kolem Wiehlovy boudy nás čekal sjezd do údolí Říčky. Starší děti vý-
let pojaly jako závod a my dospělí jsme měli co šlapat, abychom jim stačili. Po pře-
jezdu silnice Pod Hádkem jsme pokračovali kolem Ochozské jeskyně a jeskyně Pe-
kárny, Kameňákem do Hostěnic. Odměnou nám byly bolavé nohy a samozřejmě 
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malé občerstvení u stánku. Se zhoršujícím se počasím se přesouváme do tělocvič-
ny ve školce a do občanského centra. Jakmile zamrzne, vrátíme se zpět na Pastvis-
ka. Pokud ne, budeme v rámci kroužku navštěvovat opět veřejné bruslení na mul-
tifunkčním hřišti v Řícmanicích.

Fungování lesního baru u krav se osvědčilo a budeme dál pokračovat v jeho pro-
vozu. Při pěkném počasí jsme téměř nestíhali doplňovat občerstvení a velice nás 
těší, že se toto krásné místo stalo cílem nejedné procházky.

Nástěnný kalendář pro rok 2020 sestavený z fotografi í letošní fotosoutěže Hos-
těnický objektiv je stále možné zakoupit u Skřivánků (Hostěnice 133). Zisk z prode-
je kalendářů věnujeme Paravoltižnímu oddílu Fany Hostěnice. 

V zimních měsících nás snad čeká příprava ledových ploch. Jakmile nám to po-
časí dovolí, uděláme vše, abychom nachystali kluziště pro všechny krasobruslařky 
i malé hokejisty.

Všem spoluobčanům přejeme klidné svátky a vše dobré v novém roce.
Za Spolek Přátel sportu Hostěnice Jan Skři vánek

Dýňování v obrazech

Spolek Hosten uspořádal dne 18. 10. 2019 Dýňování na návsi.
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Skautský podzim

Po  prázdninách se každý těší na  zábavné schůzky a  výlety, které nás čeka-
jí po celý školní rok. V září jsme se tedy všichni sešli, abychom slavnostně zaháji-
li každoroční oddílovou činnost. Na zahajovací schůzku se děti dostavily v hojném 
počtu a dokonce se letos oddíl rozšířil nejen o nováčky z Hostěnic, ale i o skautky 
z Mokré. Hned o prvním víkendu byla první výprava do Silůvek do místní sokolov-
ny. Víkend byl plný ještě hřejivého sluníčka, zábavných her a programu. Během zá-
řijových schůzek se družiny dostaly do děje svých celoročních her, které je prová-
zí celým rokem. 

 Nastal říjen a s ním i oblíbené podzimní prázdniny. Na ty jsme se vydali do krás-
ného města Znojma spolu s oddílem Medvědů z našeho střediska. Sobota a nedě-
le byly vyhrazeny pro starší, kteří si mohli užít program úměrný jejich věku. Nesmě-

la chybět ani obhlídka známé 
rotundy sv. Kateřiny a  kochá-
ní se nádhernými podzimní-
mi výhledy na  Znojmo. Klid-
ný víkend oživily svým pří-
jezdem v  pondělí ráno mlad-
ší děti. S nimi jsme absolvova-
li chladný celodenní výlet, kte-
rý ale všichni statečně zvládli. 

Barevný říjen vystřídal stu-
dený listopad. V  něm nás če-
kal výlet se skauty ze stře-
diska Kompas Brno. Po  cestě 
z Podolí přes Mariánské údolí 
byly děti vycvičeny superhrdi-
ny a u Kaprálova mlýna se po-
tom odehrála závěrečná bitva. 
Setkání s jinými skauty dětem 
umožnilo seznámit se s nový-
mi kamarády a společně si od-
nesly skvělé zážitky. 

Rok uplynul jako voda 
a  máme tu zase prosinec. 
K němu se pojí každoroční Mi-
kulášský výlet zakončený Mi-
kulášskou nadílkou U  Stupár-
ků. Nejstarší družina připravila 
zábavné soutěže a hry pro ho-



stěnické děti a nakonec je navštívil i sám Mikuláš s čerty a anděly, kteří donesli na-
dílku pro každého. V prosinci nás čeká ještě tradiční vánoční výprava, kde se děti 
mohou setkat se svými kamarády z celého střediska. Všichni se na ni moc těšíme, 
protože je vždy plná dárečků, cukroví, přátel a poklidné vánoční atmosféry. 

Na závěr roku se na vás všechny budeme těšit 23. 12. u živého Betlému na návsi, 
kde budeme stejně jako minulé roky rozdávat Betlémské světlo. Přineste si s sebou 
tedy svíčku či nějakou lucerničku, ať si tento symbol Vánoc můžete donést i k Vám 
domů.

Za náš oddíl Vám přejeme poklidné prožití vánočních svátků a těšíme se na spo-
lupráci v dalším kalendářním roce.

Eva Pospíšilová (Efi ), oddílová rádkyně

Prasátko se zase povedlo

Rok se s rokem sešel a stejně tak i vyznavači sportu s pálkou a malým bílým míč-
kem na zelených stolech. Tentokrát to vyšlo na sobotu 30. listopadu, kdy jsme tak-
řka celý den společně strávili v sále restaurace U Stupárků, za což znovu majitelům 
děkujeme. Věnovali jsme se ale výhradně zápolení sportovnímu! 

Dopoledne opět patřilo dětem, z nichž toho dne nejlépe připraveným se uká-
zal brněnský Jakub Šrenk. Přesto však našim hráčům nelze upřít snahu a bojovnost. 
Věřím, že příští rok pomyslný pohár vítěze zase „zůstane doma“!

Krátce po obědě vypukly boje ve dvouhrách mezi dospělými. Přes neúčast nece-
lé desítky každoročních účast-
níků se tohoto turnaje zúčast-
nilo 18 hráček a hráčů, nechy-
běli ani zástupci nastupující 
generace. Novinkou tentokrát 
bylo vylepšené umělé osvět-
lení, díky za  pomoc, Pepo, 
Honzo, Laďo a Milane. 

Výsledky zápasů základ-
ních skupiny stanovily nasa-
zení do  „pavouka“ vyřazovací 
části. Tam už se chybičky jen 
těžko napravují a  postupují ti 
aktuálně lepší. Nakonec zví-
tězil (při své třetí účasti již po-
třetí!) Jan Dvořák z Kovalovic, 
když ve fi nále porazil 16letého 
Martina Trungela z Brna.
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Honza se tak v  počtu vítězství dotáhl na  doposud vedoucího Laďu „Čondu“ 
Dvořáka z Hostěnic. Posledním domácím vítězem byl Adam Konvalinka před dlou-
hými pěti lety. A to je pro všechny z vás výzva i příležitost pokusit se během zimní-
ho období věnovat část volného času tréninku tohoto sportu (např. každou středu 
večer v OC) a příště „to ostatním natřít“! 

Bořivoj Srba a Viktor Unger (za pořádající Spolek Hosten) 

Zprávičky z Rodinného centra Broučci

Koncem září Broučci uspořádali třetí ročník Drakiády, která se všem velmi líbila. 
Kromě pouštění draků jsme si opekli špekáčky a měli možnost si velmi podrobně 
prohlédnout hasičské auto našich dobrovolných hasičů.

Odpoledne bylo hned pryč a domů jsme odcházeli v dobré náladě. Děti si sebou 
domů odnesli i diplomy a menší dobrůtky a magnetku na lednici.

Malí broučci se za pomocí svých maminek v těchto dnech připravují na Váno-
ce. Již tradičně tvoříme s dětmi vánoční ozdoby, které budeme prodávat během 
Zpívání u vánočního stromu. Letos se můžete těšit na vánoční stromečky a výbor-
ný pečený čaj.

Doufáme, že se vám i letos budou ozdoby líbit a potkáme se s vámi u našeho 
stánku.

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

Více informací najdete na facebooku Rodinné centrum Broučci.

Za RC Broučci 
Lucka Matoušková a Hanka Kubíčková Ferrari



Činnost klubu seniorů

V  měsíci říjnu jsme 
zorganizovali dvě vy-
cházky. 

První byla na  Kopani-
ny s posezením na nově 
vybudovaném odpočí-
vadle, druhá byla k  Je-
lenici. V  listopadu jsme 
měli posezení v  Občan-
ském centru, tentokrát 
s  krásnou hudbou, což 
se všem moc líbilo. Dru-
há akce byla vycházka 
k  Jelenici, kde jsme byli 
svědky měnícího se rázu 
krajiny, na což má vliv ků-
rovcová kalamita. 6. 12. 
2019 jsme se sešli na Mi-
kulášské zábavě se sku-
pinou Melodie v sále re-
staurace U Stupárků, která se velmi vydařila. Akci zachycují fotografi e. 

Poslední letošní akcí bude 27. 12. „Silvestrovské posezení“ v OC, kde nám pro 
dobrou náladu opět zahrají muzikanti. Tímto zveme seniory, ať se přijdou pobavit 
a zazpívat. Společně se uvidíme při Zpívání u vánočního stromu.

Přejeme všem občanům naší obce pohodové vánoční svátky, hodně zdraví 
a štěstí v novém roce 2020. 

Výbor Klubu seniorů Hostěnice

Jak se „drhá peří“ ve 21. století?

Možná jste si sami všimli pozvánky na VEČERNÍ TVOŘENÍ V HOSTĚNICÍCH, která 
se pravidelně objevuje na dveřích k obchodu, na nástěnce v mateřské škole nebo 
vám blikne jako SMS do mobilu. Ale co se za tím názvem skrývá?

Šestkrát do roka patří Občanské centrum dívkám a ženám od 15 let, které se roz-
hodnou popasovat s novým úkolem – a tak jednou vznikají levanduloví ptáčci, po-
druhé puntíkované hrnky a jindy zase netradiční velikonoční nebo vánoční ozdoby. 
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„Původně jsme vlastně byly parta maminek, která se scházela v rodinném cen-
tru Broučci. Zjistily jsme o sobě, že nás láká vyrábět ty nejrozmanitější dekorace, 
které vidíme v obchodech, na internetu nebo u známých a chceme si to vyzkoušet 
vlastníma rukama,“ vysvětluje „hlava“ Večerního tvoření Jana Machulová. 

Prvním, co se pod hlavičkou Večerního tvoření vyrábělo, byl na Velikonoce 2016 
látkový zajíc. A protože měl úspěch, zrodila se tradice, kterou její zakladatelka při-
rovnává k novodobé obdobě draní peří. „Stejně jako naši předci i my se potkáváme 
nejen kvůli společné práci, ale hlavně pro sdílené zážitky,“ dodává Zuzana Skřiván-
ková, druhá z hlavních duší celé akce. Díky své profesi dámské krejčové už nejed-
nou zasedla k šicímu stroji, aby ostatním pomohla při vzniku kýženého díla – třeba 
látkového stromečku. Ostatně, kdo chodí do mateřské školky, nemohl nepostřeh-



nout zpravidla z jejích rukou vzešlé dekorace na chodbách měnící se podle ročního 
období. S poslední várkou skřítků a sněhuláků ji pomáhaly i nadšené děti. 

Ale vraťme se zpátky k večerní „dámské“ sešlosti. „Asi největší úspěch zatím měli 
vánoční skřítci a nejnověji rodinný strom v rámečku,“ prozrazuje Jana Machulová 
a vysvětluje, že sestavit plán na celý rok je občas pořádně náročné. „Musíme vy-
brat takové výrobky, které lze bez větších obtíží dát dohromady za cca 4 hodiny, 
co máme na tvoření vyhrazené tak, aby už si 
nikdo nic nemusel dokončovat doma a od-
cházel s hotovou dekorací.“ 

Kromě prvních maminek, které s  tvoře-
ním začínaly, se okruh tvořeníchtivých roz-
růstá oběma věkovými směry. „Měli jsme 
i společné tvoření maminek s dětmi, kdy se 
vyráběly ozdobené sponky a čelenky, ale za-
vítaly k  nám i  členky Svazu žen. Rozhodně 
nechceme být uzavřený spolek a  rády vez-
meme do  party každého, kdo si chce něco 
pěkného vyrobit vlastníma rukama,“ připo-
míná Jana a přidává pozvánku hned na prv-
ní lednové tvoření, které se ponese ve zna-
mení výroby originálních barevných svíček. 
A to by byla vážně škoda si nechat ujít, ne-
myslíte?

Magda Hradilová

Jak nám prší v Hostěnicích

Sucho se v poslední době skloňuje ve všech možných pádech a není divu. Do-
pady sucha jsou všeobecně známy. Projevují se negativně na zemědělské produk-
ci, na sucho žehrají vinaři, sadaři i drobní zahrádkáři. Klesá hladina spodní vody, ně-
komu vysýchají studny, sucho ale dopadá i na lesní porosty a houbaři chodí s po-
loprázdnými košíky. Snad jediným přínosem sucha bylo vymizení slimáků, kteří za-
hrádkářům dělali hodně starostí.

Dešťové srážky jsou pochopitelně nerovnoměrné. Jiné srážky jsou na  horách 
nebo na Vysočině, jiné pak v nížinách. Jsou oblasti, které jsou v tzv. stínových deš-
ťových oblastech. Jako nejsušší obec je uváděna obec Libědice u Žatce, kde jsou 
průměrné roční dešťové srážky kolem 400 mm/m2.

V Hostěnicích jsou průměrné roční dešťové srážky za roky 1975 až 2018 (28 let) 
548 mm/m2. Za  10 let (1975-1984) činil průměr celoročních srážek 554 mm/m2 
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a za posledních deset let pak 524 mm. Jednotlivé roky pak v průměrných srážkách 
vykazují značné rozdíly. Na srážky bohaté byly roky 1981 (697 mm/m2) nebo 1991 
(675 mm/m2). Nejsušší rok za období, ve kterém srážky sleduji, pak byl rok 2018, a to 
pouhých 369 mm/m2, suchý rok byl na příklad i v roce 1978 (421 mm/m2).

V  letošním roce jen do konce listopadu spadlo přes 600 mm/m2. Je to víc, jak 
shora uvedený průměr za 28 let, a proti minulému roku o 239 mm/m2 víc. Protože 
srážky nebyly rovnoměrné ani v tomto roce, bylo několik období, kdy jsme čeka-
li na každou kapku vody. Ale kdo chytá dešťovou vodu alespoň na zalévání, se za-
chycenou  dešťovou vodou vystačil. Šetřit se i tak muselo a i v budoucnu se s vo-
dou šetřit bude muset.

Doufejme, že se příští rok nebude opakovat mimořádně suchý rok 2018. V sou-
časné době už jsou v běhu i dotační programy na zachycování a využívání a úpravu 
dešťové vody, které by měly přinést i úsporu ve spotřebě vody pitné.

 Václav Dostál

Vážení občané, slyšeli jste o Výzvě, kterou iniciovala paní starostka v obci Sulí-
kov? Pokud ne, můžete si ji přečíst: http://bit.do/vyzvafb.

Ani já nechci, aby Obec někomu něco zakazovala. To je nesmysl. Bydlíme přece 
na vesnici, kde se navzájem všichni známe a základem našeho soužití je vzájemná 
pomoc, podpora a především ohleduplnost. Do Silvestra máme sice ještě daleko, 
ale jistě si všichni uvědomujeme, že ohňostroje zde probíhají od setmění poslední-
ho dne v roce a trvají mnohdy až i do půlnoci prvního dne v roce. 

Chtěl bych vás touto cestou vyzvat k toleranci k přírodě a všemu živému a k pod-
poře Výzvy k  odstřelování petard o  silvestrovské noci v  době od  17:00 do  17:30 
a od 00:00 do 00:30 dne novoročního. Mimo tyto časy můžeme přece slavit i bez 
nahánění hrůzy malinkým dětem, domácím mazlíčkům i volně žijícím zvířatům tře-
ba tím, že si půjdeme prohodit pár slov se sousedy, pozdravit se s lidmi.

Díky všem občanům Hostěnic za podporu myšlenky a vzájemné pochopení, 
Honza Dostál

Obyčejné pozdravení

Vánoční čas vždy přináší novou lepší atmosféru, lidé mají nějak k sobě blíž, jsou 
přístupnější ke konání dobrých skutků, chodí se navštěvovat příbuzní a známí. Ko-
nec roku a začátek roku nového je zase obdobím bilancování, různých předsevzetí 
a závazků. Bohužel jak odezní čas vánoční, tak se brzy dostaví i atmosféra všedních 
dnů a předsevzetí většinou upadne do zapomnění.

Při tom k tomu, aby vzájemné vztahy lidí v našem malém vesnickém společen-
ství byly o malý krůček lepší, stačí často velmi málo. Vezměte si jen takové obyčej-
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né pozdravení, když se lidé potkají. Když se lidé potkávají možná mnozí řeší, zda 
ten koho míjím je mladší a měl by tedy pozdravit první anebo kdo ví, zda jde vůbec 
o člověka místního a tak jsme se už třeba minuli bez pozdravení.

V knize Markéty Zahradníkové „Postel, hospoda, kostel“ na toto téma říká pan 
farář Zbigniev Czendlik: „Někdy mne trápí, jak se z našeho života vytratily obyčej-
né a základní projevy laskavosti a pokory. Postrádám slova jako „děkuju“, „prosím“ 
nebo „omlouvám se“. Jsem upřímně smutný z toho, že se lidé při potkávání pře-
stávají zdravit. Tak ještě souseda a někdy ani toho ne. A když řekneš neznámému 
„Dobrý den“, tak se spíš lekne. Tohle je podle mne znak společenského úpadku. 
Snažím se zdravit úplně všechny. Občas narazím na někoho, kdo dělá, že mne ne-
vidí a dívá se jiným směrem. Nevím, zda se tito lidé neradi zdraví anebo se nechtě-
jí zdravit jen se mnou. Zdravení je důležité a neměli bychom se nechat od něj od-
radit. Sám zdravím všechny a neřeším, kdo je starší a kdo mladší a stává se, že jako 
první pozdravím i děti. Třeba příště pozdraví ony mne“.

Tolik pan farář Czendlik a když my si dáme závazek, že se budeme zdravit (a pro 
jistotu, abychom nevynechali některého z nových sousedů, budeme zdravit tře-
ba i lidi cizí), bude to první krůček a příští rok můžeme k pozdravu přidat i úsměv.

  V.D.

Máme pro vás nachystanou novou rubriku „Hádanka“. Zaměříme se na  místa 
v katastru Hostěnic, která nejsou úplně na první pohled jasná, ale při podrobněj-
ším zkoumání a přemýšlení jistě přijdete na to, kde byla fotka pořízena. Tipy na mís-
to, které je na fotce, můžete psát na zpravodaj@hostenice.cz, v případě správné od-
povědi bude první z hádajících odměněn drobným dárkem.

Redakční rada
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Vánoční poselství:

- Svět má SMYSL! 
- Život má SMYSL!
- Stojí za to napnout všechny síly pro rozvinutí každého lidského života!
- Stojí za to napnout všechny síly pro regeneraci našeho životního prostředí!
- Naše existence není biologická náhoda, ale DAR!
- Lidský život je proto cenný před narozením i v nejpokročilejším stáří!
- Stojí za to usilovat o každou využitou vteřinu zde na této Zemi!
-  Pocházíme ze země, ale na rozdíl od ostatních živočichů se my lidé vztahujeme 

k nebi!
- Proto i Země má svou nebeskou cenu a není jen spotřebním materiálem!
- Každou notu, kterou napíšeme…
 • každý tón, který zahrajeme…
  • každý taneční krok…
   • každé slovo…
    • každé gesto…
     • můžeme proměnit… 

V JEDNU VELKOU OSLAVU ŽIVOTA!

(inspirováno knihou Radost z Boha od M. Váchy, Cesta 2018, str. 18)

Přeji nám všem, ať letošní vánoční svátky opět zažehnou v každém z nás radost 
ze života s novým odhodláním nepromarnit ani vteřinu dalšího roku, tentokrát už 
2020. od narození Ježíška! Pokoj vám všem!

Váš P. Pavel Lacina, farář

Pravidelné bohoslužby v Hostěnicích

Drazí přátelé! 
Již po tři roky se každý měsíc slaví v Hostěnicích mše svatá. Chtěl bych touto ces-

tou poděkovat vedení obce za velikou vstřícnost a podporu! Ta spočívá hned v ně-
kolika důležitých skutečnostech. Jednak je to ohlášení termínu v obecním rozhla-
se, dále poskytnutí potřebných prostor s patřičným zázemím a varhanní doprovod 
při bohoslužbě. Jsem moc rád, že i touto formou se mohu s vámi Hostěňáky potkat, 
a že tím pádem nevede jen cesta z Hostěnic do Pozořic, ale i naopak! 

Jestli souhlasíte, můžeme v této pěkné tradici pokračovat i v novém roce. Protože 
v rámci našeho farního programu trochu měníme uspořádání bohoslužeb ve všed-
ní den, už by se v Hostěnicích v občanském centru neslavilo vždy poslední čtvr-
tek, ale spíše poslední středu v měsíci, a to po celý rok ve stejném čase od 18 hod. 
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Půl hodiny přede mší je modlitba svatého růžence s příležitostí ke svátosti smíření 
(svaté zpovědi) a po mši možnost krátkého zpívání s kytarou. Chceme tak dál vy-
prošovat Boží požehnání obci Hostěnice a prosit o dar víry do našich rodin.

Bohoslužby v občanském centru v Hostěnicích v roce 2020 v 18 hod.:
29. ledna  středa     
27. února  čtvrtek  (!)
26. března  čtvrtek  (!)   
29. dubna   středa     
27. května  středa
24. června  středa
26. července   NEDĚLE 15 hod. u kaple sv. Anny – poutní slavnost

26. srpna  středa   
30. září  středa   
28. října   středa    
25. listopadu   středa 
23. prosince  středa

A co nás čeká? 

Brigáda na Poustce - V novém roce se v rámci farnosti připravujeme již potře-
tí na údržbovou brigádu na Poustce. Proběhne v termínu 29. 2. 2020, v případě ne-
přízně počasí 7. 3. 2020.  

Noc Kostelů 2020 - V příštím roce se opět zapojíme do akce Noc kostelů, která 
se bude konat 5. 6. Více informací najdete v dalším zpravodaji.

Bohoslužby v Pozo icích o Vánocích 2019 
úterý 24.12. Št drý den 15.00 první váno ní mše sv. – zahájení Vánoc 
   17.00 setkání u jezerské zvoni ky 
   20.30 p lno ní mše sv. v Holubicích 
   22.00 p lno ní mše sv. („in nocte“) 
st eda 25.12. Narození Pán    7.30 jit ní mše sv. („in aurora“) 
     9.15 slavnostní váno ní mše sv. („in die“) 
   10.45 mše sv. v Holubicích 
tvrtek 26.12. sv. Št pána    7.30 mše sv. 

     9.15 mše sv. 
   10.45 mše sv. v Holubicích 
pátek 27.12. sv. Jana Evangelisty 16.15 mše sv. s žehnáním vína  
sobota 28.12. sv. Mlá átek Betlémských 16.15 mše sv. s ned lní platností 
ned le 29.12. Svaté Rodiny 7.30 mše sv. s obnovou manželských slib  
   9.15 mše sv. s obnovou manželských slib  
   10.45 mše sv. v Holubicích 
   14.30 setkání u Boží muky v Sivicích 
úterý 31.12. sv. Silvestra 16.00 mše sv. v Holubicích 
   18.00 d kovná mše sv. za uplynulý rok 
st eda 1. 1.   7.30 první novoro ní mše sv. 
  

Nový rok, slavnost  
Matky Boží, Panny Marie   9.15 mše sv.  

   10.45 mše sv. v Holubicích 
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ZŠ Mokrá-Horákov  

Vás srdečně zve na  
 

28. ŠKOLNÍ PLES 
 

v sobotu 7. března 2020 ve 20 hodin               
KD Horákov, vstupné 150 Kč     

 
Můžete se těšit na kapelu HAMRLA BOYS,       

předtančení v podání žáků devátých tříd,          
atraktivní program a skvělou zábavu. 
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ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA 
se skupinou Stará Banda 

ve čtvrtek 26. 12. 2019 od 20.00 hodin 
v sále restaurace U Stupárků. 

Vstupné 100,- Kč.

Prosinec

21. 12. Živý Betlém s EPONOU na statku u Čapků v 16.00 hod.
23. 12.  Živý Betlém a Zpívání u vánočního stromu na návsi – od 17.00 hod.
26. 12. Štěpánská zábava v sále restaurace U Stupárků 
 – hraje skupina Stará Banda – od 20.00 hod.
31. 12. Silvestrovský běh do vrchu – v 10.00 hod. na kopci Brázďáku

Leden

 1. 1. Novoroční vycházka do Pekárny – sraz ve 13.00 hod. na Pastviskách
 5. 1. Tříkrálová sbírka
17. 1.  Obecní ples v sále restaurace U Stupárků - hraje Panorama – od 20 hod.
24. 1. Večerní tvoření v OC od 19.30 hod.

Únor

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

restaurace U Stupárků od 20.00 hod. 

Březen

20. 3. Večerní tvoření v OC od 19.30 hod.
29. 3. Velikonoční tvoření v sále restaurace U Stupárků – od 15.00 hod.

Petr Pavlíček a Petr Holub Vás srdečně zvou na 

tradiční již sedmou Novoroční vycházku 1. 1. 2020.

Sraz ve 13.00 hod. na hřišti Na Pastviskách.

Těšíme se na Vás !!!
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Od ledna 2020 pro Vás otevíráme novou zubní ordinaci v Mokré-Horákově. 

Informace, ohledně spuštění registrací, jsou vyvěšeny na našich webových 

stránkách www.apstomatologie.cz . 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.  

AP stomatologie s.r.o. 

Web: www.apstomatologie.cz
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