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ČTVRTLETNÍK OÚ HOSTĚRADICE JARO 2022

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
vítám vás poprvé v roce 2022 na
stránkách našeho obecního zpravodaje v
„novém kabátě“. Ve stručnosti bych vám
rád nastínil, jaké významnější investiční
akce chystáme a které budou v letošním
roce dokončeny.
V letošním roce dokončíme výstavbu nového mostu přes Míšovický potok
(pozn. nachází se v Hostěradicích), revitalizaci prostoru mezi bývalou radnicí („Staněk“), kde proběhne výstavba průchodu,
který bude veřejně zpřístupněn a dojde tak
nejen k odstranění nevzhledného místa v
centru obce, ale i k bezpečnějšímu průchodu dětí z náměstí ke škole a celkově k využití dosud nevyužívaného prostoru.

Na náměstí dokončíme restaurovaní Mariánského morového sloupu, na
jehož restaurování jsme zažádali o dotaci
Jihomoravský kraj.
Dále se letos započne s přípravou
projektu na sběrný dvůr, který by se realizoval v příštím roce a projektu na novou fasádu na obecním úřadě a kulturním domě.
Vzhledem k rostoucímu suchu v
posledních letech, jsme projekčně připraveni na vybudování mokřadu, na který budeme v letošním roce žádat dotaci, která
by měla tvořit 100 % nákladů na výstavbu.
Pokud nám bude dotace schválena, stavba
by započala v roce 2023.
Vzhledem k možnostem rozpočtu
obce budou některé tyto investice podmíněny získáním dotací.

Rozhovor s Jiřím
Procházkou
Uvnitř zpravodaje
najdete velký rozhovor s
bojovníkem MMA, Hostěradickým rodákem Jiřím
Procházkou, který se právě chystá na souboj o titul
UFC.
lon

pokračování na další straně

Nový zpravodaj

Pohled z „kopce“ na centrum obce s farním kostelem Sv. Kunhuty

Toto a všechna další vydání Hostěradického
zpravodaje můžete kromě
jeho tištěné podoby najít také na stránkách obce
www.hosteradice.cz a facebookovém profilu obce.
Vaše připomínky, reakce,
postřehy, či příspěvky můžete vhodit do označené
schránky před budovou
obecního úřadu nebo poslat mailem na naši adresu
redakce@zpravodajhosteradice.cz.
lon
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Slovo starosty
Přejeme Vám
krásné a veselé
Velikonoce

pokračování z minulé strany

Letos jsme mimo jiné opakovaně
zažádali o dotaci u Ministerstva pro místní
rozvoj na rekonstrukci asfaltových povr-

Kalendář akcí
2022
Obec Hostěradice vydala kalendář všech
sportovních,
společenských a kulturních akcí pro
rok 2022. Kalendář jste v
minulých dnech nalezli ve
svých schránkách. V elektronické verzi najdete kalendář akcí na oficiálních
webových a FB stránkách
obce Hostěradice.
lon

chů I. lokalita přes kopec a II. lokalita kolem „nor“ směrem k Míšovicím, která nám
nebyla v loňském roce schválena a z tohoto
důvodu vloni výstavba nebyla realizována.
Je tedy nasnadě, že chceme zachovat rozpočtovou odpovědnost a ekonomickou stabilitu veřejných financí obce o čemž
hovoří i výsledek hospodaření z minulého
roku, kde jsme i přes nepřízeň pandemické
situace a snížení příjmů do veřejných rozpočtů ze strany státu hospodařili s přebytkem 8 077 600 Kč, které můžeme v dalších
letech investovat. Je důležité také uvést, že
obec nemá v současné době žádný dluh ani
úvěr.
V tomto čísle zpravodaje vás také
informujeme o rozpočtu obce pro letošní
rok, který byl schválen obecním zastupitelstvem dne 15. 12. 2021. Rozpočet plánujeme jako vyrovnaný, což znamená, že
výdaje a příjmy jsou ve stejné výši.
S úctou a přáním příjemného prožití
jarních dnů
Ing. Martin Vančura, starosta

Svoz starého
železa

Již v sobotu 26.3.
provedou hasiči svoz starého železa. Žádáme občany, aby železný odpad,
kterého se chtějí zbavit,
připravili nejpozději ráno
v 6 hod před své domy. S
těžkými kusy hasiči rádi
pomohou.
lon

Oprava Mariánského sloupu, podzim 2021
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Finanční hospodaření obce za rok 2021

Daňové příjmy obce byly ve výši 28
228 909 Kč, tj. navýšení oproti předchozímu roku o 3 093 000 Kč. Zvýšení bylo díky
dani z příjmů fyz.osob, právnických osob i
DPH. Kapitálové příjmy za prodej pozemků
byly ve výši 237 811 Kč. Přijaté transfery na
volby do Parlamentu ČR byly ve výši 31.000
Kč. Výdaje na volby byly vyšší, částka bude
obci zaslána v rámci finančního vypořádání.
Refundace na pracovníky VPP od
Úřadu práce činila 239 142 Kč, doplatek
obce na pracovníky činil 128 076 Kč. Na
výkon státní správy dostala obec dotaci ve
výši 359 000 Kč. Z MMR (Ministerstvo pro
místní rozvoj) byla přijata dotace na chodníky s radarem v Míšovicích ve výši 850 515
Kč. Z Ministerstva vnitra byla dotace na
výdaje JSDH ve výši 7 716 Kč na pohonnné hmoty spotřebované při zásazích mimo
obec.
Na výstavbu nových hasičských garáží dostala obec investiční dotaci z JMK ve
výši 500 000 Kč. Z MMR byla přijata dotace
na odpočinkovou zónu ve výši 3 085 422 Kč.
Průtoková dotace pro ZŠ byla ve
výši 313 779 Kč. Dotace ze SFŽP na veřejnou zeleň pro část Chlupice byla ve výši 125
494 Kč a kompenzační bonus obcím pro rok
2021 byl ve výši 330 600 Kč. Dar JMK - pozemky byl v hodnotě 243.066 Kč.
Celkové příjmy po konsolidaci byly
tedy celkem 35 333 930 Kč tj.plnění na
101,06 %.Rozpočet byl překročen, protože obec získala více příjmů na daních. Stav
peněžních prostředků k 31.12.2021 byl na
účtech obce celkem 8.003.793 Kč. V sociálním fondu obce bylo 50.774 Kč a v pokladně
bylo 23 033 Kč.
Výdaje po konsolidaci byly 34 289
722 Kč, tj.plnění na 81,65 %. Běžné výdaje:
část akcí nebyla realizována a do fondu financování vodovodu byla odvedena menší
částka oproti rozpočtu a to 500 000 Kč, další částka 499 918 Kč byla převedena DSO
na úhradu odp.vod. Za dopravní obslužnost
byly výdaje 77 950 Kč. Byla provedena výměna lina v ZŠ za 86 242 Kč. Za opravy na
morovém sloupu byly v roce 2021 výdaje
650 000 Kč. Nátěry a oprava na kapličce na
kopci byly za 6 884 Kč. Za přestupky Městu
Miroslav byly výdaje 36 000 Kč.
Kapitálové výdaje: za vodovod na
kopci byly výdaje 161 987 Kč a za kanalizaci bylo uhrazeno 339 737 Kč. Za cvičnou
kuchyňku v ZŠ bylo za stavební práce uhra-

zeno 786 852 Kč, za zabudovanou linku 62
315 Kč, za vybavení do kuchyňky nábytek,
zařízení, myčka aj. uhrazeno 259 339 Kč.
Za aktualizaci územního plánu bylo
uhrazeno 219 131 Kč. Výdaje za budování
veřejného prostranství vedle staré radnice
byly 1 676 621 Kč a za budování mostu přes
Míšovický potok bylo zaplaceno 3 033 564
Kč. Herní sestava se skluzavkou do Míšovic
byla za 58 890 Kč. Travní traktor byl zakoupen za 143 650 Kč.
Pozemek pro obec byl zakoupen za
15 950 Kč. Výdaje za VB od Lesy ČR pod vodojemem byly 18 213 Kč.Výdaje na výstavbu hasičských garáží byly 5 266 938 Kč. Za
architektonickou studii radnice byly výdaje
193 600 Kč. Zapojení vlastních zdrojů k odpočinkové zoně -121.947 Kč. Zhotovení fotoobrazů obce bylo za 59 096 Kč, za žaluzie
do síně tradic v Míšovicích bylo uhrazeno
5 900 Kč a za zabezpečovací zařízení do
této budovy to bylo 25 906 Kč. Byl pořízen
server v hodnotě 62 315 Kč.
Z majetku do 40 tis.bylo zakoupeno: kamery, PC sestavy se zál. zdroji, lavičky, křovinořez, světelné řetězy, aku nůžky,
přilby a rukavice, pracovní stejnokroje pro
hasiče, zvonička k adventu.
Dotace pro TJ Družstevník na provoz a činnost byly ve výši 200 000 Kč a na
výměnu oken v kabinách 100 000 Kč. Římskokatolická farnost získala dotaci 180 000
Kč na opravu fary a kostela. Rybáři Hostěradice dostali 15 000 Kč na provoz a činnost.
MS Hostěradice-Morašice na revitalizaci
areálu Nory a MS Skalice-Míšovice na nákup krmiva oba 15 000 Kč. Spolek Dolní
Stávání 12 000 Kč na nákup sportovního
vybavení. SDH Hostěradice 100 000 Kč na
provoz a činnost.
1 500 Kč byl příspěvek hasičům
Znojmo a na obce postižené tornádem byly
výdaje 20 000 Kč. Dar lince bezpečí byl 1
500 Kč, SMS 5 606 Kč, Energoregion 5 203
Kč. MAS Znoj.vinařství byl roční příspěvek
8 015 Kč, Svazku Daníž byl 76 848 Kč, Mikroregionu Miroslav 23 865 Kč. Městu Mor.
Krumlov byl zaslán příspěvek 46 700 Kč na
sociální služby. MŠ příspěvek zřizovatele
byl 700 000 Kč. ZŠ příspěvek byl 1 665 000
Kč. a TS 895 000 Kč. Příspěvky byly vyčerpány v plné výši, žádná organizace v daném
roce nečerpala úvěr.
Za OÚ zpracovala Lenka Horváthová,
ekonom

Počet obyvatel
naší obce
K 31.12.2021 bylo
v Hostěradicích přihlášeno
k trvalému pobytu celkem
1612 občanů.
V roce 2021 se
přistěhovalo 67 obyvatel,
narodilo se 18 miminek,
39 občanů se odstěhovalo a
24 zemřelo. Celkem za rok
2021 přibylo 22 obyvatel.
Co se týká žen a
mužů , žilo v obci 817 mužů
a 795 žen.
Zajímavá jsou také
čísla z jednotlivých částí
obce. V Hostěradicích žilo
1006 obyvatel a věkový
průměr byl 43,5 roku. V
Chlupicích 331 obytel s věkovým průměrem 34 roků a
v Míšovicích 272 obyvatel s
průměrem 41,5 roku.
Celková
věková
struktura byla následující. Dětí od 0 do 17 let bylo
315, obyvatel ve věku 18 až
59 let bylo 922. Starších 60
let bylo 375, z toho obyvatel
nad 80 let bylo 52.
Zpracováno dle evidence OÚ

Rozpočet pro rok
2022
Na zasedání OZ dne
15.11.2021 byl schválen
rozpočet obce na rok 2022
v celkové výši 27 422 000
Kč. Rozpočet byl schválen
jako vyrovnaný, to znamená, že plánované výdaje
jsou kryty plánovanými
příjmy. Podrobně se můžete s jednotlivými kapitolami rozpočtu seznámit v
příloze tohoto zpravodaje.
lon
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Finanční výbor obce Hostěradice
Finanční výbor obce ve složení Mgr. Pavlína Kociánová, Bc. Marek Šeiner a Jolana Lapešová, se sešel ve
dnech 13.12.2021 a 24.1.2022. Jednání byl přítomen pan
starosta, místostarosta a paní účetní, jako zástupci obce.
Kontrola byla rozdělena do dvou částí, první část vyúčtování dokončených investičních a neinvestičních akcí a druhá
část vyúčtování smluv o poskytnutých dotacích spolkům za
rok 2021.
Část první – Vyúčtování dokončených investičních a neinvestičních akcí:
1.
Vodovod a kanalizace (na kopci)
Rozpočet schválený OZ činil
1 003 449 Kč vč. DPH.
Celkové náklady činily
1 003 449 Kč vč. DPH.
Zhotovitel: BrightCon s.r.o. Brno
Práce jsou dokončeny, veškeré faktury byly uhrazeny.
Financování: Obec Hostěradice
2.
Hasičská zbrojnice – garáž
Rozpočet schválený OZ činil
6 171 000 Kč vč. DPH
Dodatek schválený OZ činil
372 328 Kč vč. DPH
Studie, projekt, inž. činnost
205 205 Kč vč. DPH
Celkové náklady činily
6 748 533 Kč vč. DPH
Veškeré faktury jsou uhrazeny, stavba je dokončena.
Zhotovitel firma Ryšavý Vémyslice
Financování:
500 000 Kč hrazeno z dotace od Jihomoravského kraje
6 248 533 Kč hrazeno z rozpočtu obce Hostěradice

3.
Cvičná kuchyňka + bezbariérové WC v Základní
škole
Rozpočet schválený OZ činil
1 128 203 Kč vč. DPH
Celkové náklady činily
1 128 203 Kč vč. DPH
Zhotovitel: SOK group s.r.o. Brno
Práce jsou dokončeny, faktury byly uhrazeny.
Financování:
179 153 Kč hrazeno z rozpočtu obce
949 050 Kč hrazeno z dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj

4.
Územní plán
Rozpočet schválený OZ činil
534 336 Kč vč. DPH
Dodatek schválený OZ činil
108 295 Kč vč. DPH
Celkové náklady činily
642 631 Kč vč. DPH
Zhotovitel: AR projekt s.r.o. Brno
Financování: Hrazeno z rozpočtu obce, faktury jsou
uhrazeny
Na zhotovení územního plánu je přislíbena dotace ve výši
200 000 Kč.

5.
Chodníky v Míšovicích + radar
Rozpočet schválený OZ činil
997 524 Kč vč. DPH
(chodník 233 m2)
Celkové náklady činily
997 524 Kč vč. DPH
(chodníky, projekt.dokumentace, inž.činnost, radar)
Chodníky – stavební práce
792 550 Kč vč. DPH
Proj. dok. a inž.činnost, žádost 147 620 Kč vč. DPH
Panel s radarem
57 354 Kč vč. DPH
Zhotovitel: K.S.H. Group s.r.o Hostěradice – chodníky,
LB projekt Brno, Optimalconsulting – projektová dokumentace,inž.činnost,
Práce jsou dokončeny, faktury byly uhrazeny.
Financování:
850 515 Kč hrazeno z dotace Ministerstva pro místní
rozvoj
147 009 Kč hrazeno z vlastních zdrojů obce
6.
Parkety v Kulturním domě – oprava
Rozpočet schválený OZ činil
215 289 Kč vč. DPH
Celkové náklady na opravu činily 215 289 Kč vč. DPH
Zhotovitel: Matějka Bohumil, podlahář Jamolice
Práce jsou dokončeny, faktury byly uhrazeny.
Financování: Hrazeno z vlastních zdrojů obce
7.
Lino v základní škole - oprava
Rozpočet schválený OZ činil
86 242 Kč vč. DPH
Celkové náklady činily
86 242 Kč vč. DPH
Zhotovitel: Matějka Bohumil, podlahář Jamolice
Práce jsou dokončeny, faktury byly uhrazeny.
Financování: Hrazeno z vlastních zdrojů obce
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8.
Revitalizace rybníku v Chlupicích
Rozpočet schválený OZ činil
2 196 648 Kč vč. DPH
Celkové náklady činily
2 196 648 Kč vč. DPH
Zhotovitel: Kavyl Mohelno 1 935 893 Kč vč. DPH, VZD
Invest Pardubice 260 755 Kč vč. DPH
Práce jsou dokončeny, faktury byly uhrazeny.
Financování:
1 548 000 Kč hrazeno z dotace Ministerstva zemědělství
648 648 Kč hrazeno z vlastních zdrojů obce

Obecní úřad informuje

Část druhá – Vyúčtování poskytnutých dotací spolkům
2021:
1.
Myslivecký spolek Hostěradice, Morašice
Celková částka dotace: 15 000 Kč
Využití dotace: Revitalizace areálu „Nory“ – hranoly,
hoblování řeziva
2.
SDH Hostěradice
Celková částka dotace: 100 000 Kč
Využití dotace:
Financování provozu a činnosti SDH – hudba (výročí 130
let), reklamní a upomínkové předměty a dále vybavení,
gril, stany, trouba.
3.
Myslivecký spolek Míšovice, Skalice
Celková částka dotace: 15 000 Kč
Využití dotace: Krmivo pro zvěř
4.
Spolek Dolní Stávání Hostěradice
Celková částka dotace: 12 000 Kč
Využití dotace: Sportovní vybavení pro děti

9.
Odstranění stavby – Výrobna lahůdek Hostěradice a vznik odpočinkové zóny
Rozpočet schválený OZ činil
4 622 200 Kč vč. DPH
Celkové náklady činily
4 622 200 Kč vč. DPH
Zhotovitel: PB SCOM s.r.o. Hranice
Práce jsou dokončeny, faktury byly uhrazeny.
Financování:
3 085 422 Kč hrazeno z dotace Ministerstva pro místní
rozvoj
1 536 778 Kč hrazeno z vlastních zdrojů obce

5.
Římskokatolická farnost Hostěradice
Celková částka dotace: 180 000 Kč
Využití dotace: oprava fary a kostela – střecha (dokumentace, stavební práce)
6.
Sdružení rybáři Hostěradice z.o.
Celková částka dotace: 15 000 Kč
Využití dotace: krmivo pro ryby, pronájem WC na pořádané akce
7.
Tělovýchovná jednota Hostěradice
Celková částka dotace: 300 000 Kč
Využití dotace: Částka 100 000 Kč - výměna oken v
budově TJ (částka byla schválena pro rok 2020, v tomto
roce nebyla vyčerpána, se souhlasem OZ byla zaplacena a
vyúčtována v roce 2021)
Částka 200 000 Kč – využita v roce 2021 na financování
provozu a činnosti TJ – vodné a stočné, energie, opravy,
materiál na opravy a údržbu, čistící prostředky, oblečení,
rukavice pro brankaře
Za FV obce Hostěradice Jolana Lapešová

10.
Dětské hřiště v Míšovicích – hrací prvek
Celkové náklady činily
58 890 Kč vč. DPH
Zhotovitel: MONOTREND s.r.o. Tišnov
Práce jsou dokončeny, faktura byla uhrazena.
Financování:
Hrazeno z vlastních zdrojů obce
Bez výběrového řízení (do 50 tis. Kč bez DPH v pravomoci
starosty obce)
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Otevření nového lomu
Společnost Českomoravský štěrk plánuje znovu
otevřít kamenolom u Hostěradic. Plánovaná lokalita se
nachází po pravé straně silnice Hostěradice - Miroslav ca v
její polovině v místě zvaném Paseka.
Lom v tomto místě byl povolen již v roce 1984 a
krátkodobě v něm proběhla i zkušební těžba. V poslední
době nebyl lom využíván.

Zástupci obce se společností vyjednali
memorandum o finanční podpoře, doprovodných
investicích a opatřeních, která minimalizují dopady těžby
na okolí. Mezi nejdůležitější součásti patří každoroční
finanční podpora vysoko nad rámec zákonných úhrad,
kompletní oprava silnice k vodojemu, snížení množství
trhavin na jednu nálož. Kromě finančních kompenzací je
mimořádně důležitou částí dohody ujednání o vyvedení
těžké dopravy zcela mimo obec. Návrh dokumentu nyní
posuzuje obecní zastupitelstvo.
Kamenolom by měl být otevřen v horizontu pěti
let. Obci přinese zdroj kvalitního kameniva a za dobu
životnosti ložiska více než 30 milionů korun do rozpočtu.
S využitím lomu Hostěradice se počítá při dostavbě
dálnice D52 na Vídeň či Elektrárny Dukovany, ale také pro
běžnou výstavbu.
Celé znění tiskové zprávy společnosti Českomoravský štěrk a.s., spolu s plným zněním navrhovaného memoranda najdete v příloze tohoto Zpravodaje.
Umístění lomu je patrné z přiložené mapky.
lon

Kolik nás stojí odpady?
Částka, kterou hradí obec za odvoz a likvidaci odpadů je jednou z velkých položek v rozpočtu obce. V loňském roce obec zaplatila celkem 2 402 000 Kč.
Z toho za směsný komunální odpad, tedy odvoz popelnic 1 340 000 Kč. Dále za odvoz a likvidaci bioodpadu,
to jsou ty velké kontejnery rozmístěné po obci, do kterých
vyvážíme, trávu, větve organické zbytky a podobně, obec
zaplatila 434 000 Kč. Za odvoz tříděného odpadu, tedy
plastů, skla a papíru to bylo 372 000 Kč. Za velkoobjemový
odpad, který se vyváží 2 x ročně bylo uhrazeno 124 000 Kč
a za odvoz nebezpečného odpadu 132 000 Kč.
Celou částku, tedy oněch 2 402 000 Kč samozřejmě
neplatí pouze obec. Podílíme se na ní i my občané formou
poplatku, kterému běžně říkáme poplatek za popelnice.
Ten v loňském roce činil 500 Kč na osobu s trvalým bydlištěm v obci nebo za majitele rekreačního objektu. Příjmy do
rozpočtu z tohoto poplatku činily 823 000 Kč. Rozdíl, tedy
1 579 000 Kč je hrazen z obecního rozpočtu.
Zajímavé je také vyčíslení nákladů na jednoho občana. Ty činí 1423 Kč ( 2 402 000 děleno počtem platících
subjektů tj. 1688). Občané platí 500 Kč. To znamená že doplatek obce na jednoho občana je 923 Kč.
To, že se obec významně podílí na platbách za odpad je samozřejmé a správné a bude tomu tak i do budouc-

na. V současné době je podíl obce ca 65 % a podíl občana
35 %.

Poplatky na rok 2022, tedy 500 Kč, zůstaly stejné jako v
předchozím roce. Nicméně vzhledem k současné vlně
zdražování, se i cena likvidace odpadů zvyšuje. Už dnes
je zjevné, že i poplatek za odvoz popelnic bude muset být
v příštím roce zvýšen. O kolik, bude obecní zastupitelstvo
rozhodovat samozřejmě až koncem roku. Nicméně bude
postupovat tak, aby zvýšení bylo citlivé pro občany a podíl
spolufinancování občan vs. obec zůstal zachován.
lon
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Stará radnice, střecha opravena
Jednou z dominant a současně jednu z nejstarších
budov naší obce je stará radnice. Budova je dlouhodobě nevyužívaná, tedy určitě ne tak jak by si zasloužila a značně
chátrá. To se rozhodlo obecní zastupitelstvo změnit a tak
postupně dochází k opravám.

První a viditelnou opravou byla rekonstrukce střechy. Ta už byla v havarijním stavu. Samozřejmě, všechny
opravy se provádí pod dohledem památkářů, kteří dbají na
maximální zachování historických artefaktů. Například
bylo požadováno maximální zachování původních trámů.
Trámy se jen očistí, ošetří a vrátí na původní místo. Pouze
několik viditelně poškozených trámů se vymění za nové.
Jenže již při prvních pokusech o pouhé povrchové očištění
trámu se zjistilo, že se ze dvou třetin rozpadá. Dále se zjistilo, že pod pozednicí se nachází další řada trámů, které musí
být kompletně vyměněny. Což opravu značně zdrželo a také
navýšilo cenu za opravu krovu.
Před stavbou byl proveden stavebně historický
průzkum a vypracována podrobná dokumentace. Ta přes-

ně popisovala, co a jak se bude měnit, co se bude jen ošetřovat a co zůstane původní. Ale realita byla jiná. Došlo k přepracování stavební dokumentace a značné výměně trámů
za nové. Také se musely částečně, nebo zcela, vyměnit velké
stropní trámy. To bylo velmi komplikované a došlo i na rozebrání podlah a podhledů v místnostech.

Stropní trámy, které se jen nastavovaly, byly dle
projektové dokumentace, poněkud nešťastně spojovány jen
přiložením trámů a spojeny závitovou tyčí. Až na upozornění firmy, která prováděla opravu, došlo k nápravě, kterou si
tato památka zaslouží. Delší dobu se také čekalo, než se podařilo sehnat nové trámy a částečně rozebraná střecha byla
na delší dobu provizorně zakryta plachtami. Ty sice úplně
nezabránily protečení dešťové vody do budovy, ale k velkým
škodám nedošlo. I přes všechny obtíže se provedla oprava
střechy vcelku zdárně. Došlo i na opravu komínů a budova
dostala nový hromosvod.
Další etapou oprav této významné památky je průchod kolem radnice. Prostor byl delší dobu nevyužíván,
případně zde byl uskladněn stavební materiál. Dojde zde
k revitalizaci veřejného prostoru a prozatím to bude bezpečný průchod z náměstí směrem ke škole. Díky tomu, že
na projekt dohlíží architekt a také je pod drobnohledem památkářů, vznikne tady do budoucna zajímavý veřejný prostor. Počítá se zde s výsadbou zeleně, lavičkami a na dláždění bude použita žula v různých variantách. Dojde i na vodní
prvek a prostor pro trhovce. Jednou, až dojde k celkové
opravě staré radnice, tak se vše propojí v jeden celek.

To však bude ještě dlouhá cesta. Nejprve je zapotřebí najít smysluplné využití staré radnice a přilehlé budovy, případně i budovy, která by se v budoucnu mohla přistavět a částečně by uzavírala dvorní trakt a přirozeně tvořila
uliční čáru. Dokončení průchodu je naplánováno na konec
května 2022.
Při té příležitosti se budeme snažit uspořádat výstavu historických fotografií i s přednáškou o historii. Výstavu
doplníme fotografiemi z oprav krovu a výstavby průchodu.
Vzhledem k tomu, že v současnosti neexistuje záměr využití
staré radnice, chceme veřejnost vyzvat k aktivní účasti. Budou uspořádány diskuze a prezentace s architektem.
Nicméně už nyní nám můžete dát vědět nápady jak
si přestavujete, co vznikne v opravené radnici a přilehlé budově a jak by měly být využity. Napište nám, váš názor nás
zajímá.
Pro Zpravodaj zpracoval Radek Kopeček
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Víme, jak probíhá jednání zastupitelstva obce?
Že výsledkem komunálních voleb jednou za 4
roky je zvolení zastupitelů obce jistě všichni víme. Kdo
byl zvolen jako zastupitel většinou víme také. I když
přiznejme si. Určitě dokážeme vyjmenovat všechny naše
zvolené zastupitele? A to mají Hostěradice zastupitelů jen
9 devět. Co potom například Znojmo, které má zastupitelů
rovných třicet. Ale především, co vlastně víme o tom, jak
zastupitelstvo pracuje a jak probíhá jeho zasedání? Málo?
Rádi vysvětlíme.
Zasedání obecního zastupitelstva (OZ) je vždy
veřejné a může se ho zúčastnit každý občan. Zastupitelstvo
svolává starosta obce, dle potřeby. Zpravidla to bývá jednou
za měsíc. Body k projednání a harmonogram dostávají
zastupitelé týden před konáním OZ, aby se mohli na jednání
připravit, případně si vyžádat dodatečné informace. Tuto
možnost má také každý občan. Týden před zasedáním OZ je
vše vyvěšeno na úřední desce a na internetových stránkách
obce. Pravdou je, že si toho většinou ani nevšimneme.
Pravdou také je, že běžné zasedání zastupitelstva
je vcelku nudné, zdlouhavé a málo záživné. To, pokud se
projednávají běžné rutinní záležitosti, které jednoduše
projednány být musí. Ovšem jindy to stojí za to. Některé
body jednání zapříčiní tak vášnivou debatu, že předsedající
musí použít pomyslné jednací kladívko a s ním klepat
do stolu, aby diskutující uklidnil. Obojí je v pořádku a je
projevem demokratického a svobodného rozhodování
kdy se zastupitelé, zcela přirozeně, někdy jednomyslně
shodnou a jindy třeba co zastupitel to názor. Ostatně proto
jsme si je přece zvolili, aby nás zastupovali a názor měli.
Zasedání OZ se konají v zasedací a obřadní
místnosti obecního úřadu. Nebývalo tomu tak vždy. Dříve
se konalo OZ v kanceláři starosty obce. Zastupitelé seděli
uprostřed místnosti kolem stolu a hosté a občané měli
možnost sedět v místnosti za zády zastupitelů. Toto řešení
nebylo ani vhodné, ani důstojné. Na případný dotaz, nebo
žádost občana se musela část zastupitelů otočit. Ale hlavně
to mohlo mít negativní dopad na případné hlasování.
Zkrátka mít za zády občana, někdy třeba rozladěného,
protože jeho požadavek hodláte zamítnout, nebylo dobré.
Změnila to, bohudík, až pandemie Covidu a požadavek na
dodržování rozestupu. Jednání v zasedací místnosti jsou
nyní důstojná, připravená pojmout větší množství občanů,
kteří projeví zájem zúčastnit se jednání OZ. Je k dispozici
projektor, kde se mohou uskutečnit různé prezentace, ať už
připravovaných projektů obce, či různých institucí, spolků
případně představení žádosti občanů.
Například prezentace architekta, který zpracovává
průchod kolem radnice a připravuje projekt na přestavbu
staré radnice. Jeho prezentace ve 3D nám umožňuje
procházet již potencionálně opravenou starou radnicí a
hledat nejvhodnější řešení.
Obecní zastupitelstvo rozhoduje například o
místních poplatcích za popelnice, psa, výše vodného,
schvaluje rozpočet obce, územní plán obce atd. Dále

také rozhoduje o pořízení majetku a techniky. Příkladem
může být pořízení nový traktor pro Technické služby, ale
třeba také unikátní letecké fotografii obce z roku 1938
velikosti cca 2x2 m. O všem, co zastupitelstvo projedná,
schválí, zamítne nebo odloží, se provádí zápis o usnesení.
Ten je přístupný na stránkách obce i v každém vydání
Hostěradického zpravodaje. Podrobný zápis z jednání
zastupitelstva, je k nahlédnutí v kanceláři OÚ a každý
občan má právo do něj nahlédnout.
Zkrátka obecní zastupitel má možnost a vlastně
i povinnost rozhodovat a měnit tvář obce. A to nejen po
stránce stavební a technické, ale také kulturní, společenské
a také jak naši obec vnímají ostatní. To vše v zájmu občanů
těch současných i generací budoucích.
No a přece jenom pro jistotu, i když to
jistě všichni víme – složení a funkce našeho obecního
zastupitelstva:
-

Ing. Martin Vančura – starosta
Jan Burger – místostarosta
Jolana Lapešová – předseda finanční výbor
Marek Šeiner Bc. – člen finanční výbor
Mgr. Pavlína Kociánová – člen finanční výbor
Pavel Balík - předseda kontrolní výbor
Petr Křepela – člen kontrolní výbor
František Schneider – člen kontrolní výbor
Radek Kopeček - zastupitel

Co myslíte? Je nám nyní činnost obecního
zastupitelstva jasnější a třeba i bližší? Dejte nám vědět svůj
názor, či návrhy. Zastupitelstvo skutečně zajímají.
kor

Vzpomínka na advent
Vypadá to, jako by to bylo už dávno. Čas letí a kdo
by vzpomínal na vánoce. Přesto si dovolíme krátkou vzpomínku. Letos kromě nazdobeného a rozsvíceného vánočního stromu, jako příjemné zpestření, na náměstí přibyla

ohrada s ovečkami a vánoční zvonička. Obojí udělalo radost zejména dětem. A z fotografie pořízené 27. prosince
je vidět, že přece jenom nějaká ta zima byla.
lon
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Střípky ze základní školy
Základní škola Hostěradice je moderní základní
školou, která vzdělává žáky podle školního vzdělávacího
programu zaměřeného nejen na rozvoj všeobecných znalostí, ale také na rozvoj osobnostně sociálních vlastností
dětí.

do vědeckého parku VIDA, kde si nejen prohlédli všechny
nabízené expozice, ale účastnili se i dílny se zajímavými
pokusy.
Čas ADVENTU a VÁNOC nabídl
nepřeberné množství
společně
trávených
kouzelných okamžiků
u stromečku, za zvuku koled a vánočních
písní, při výrobě dárků a přání pro naše
milé a prostřednictvím
projektového dne v
Doškové chalupě v Petrovicích, kterého se
účastnily žáci 1.,4. a
5.ročníku.

Využívá k tomu přirozeného toku života, proměn
přírody, vzájemné komunikace mezi všemi účastníky vzdělávacího procesu, na jejichž základě připravuje školní i mimoškolní akce pro děti.

K těmto aktivitám patří ekologická výchova, kdy se děti
hned od začátku školního roku zapojují do třídění odpadů,
do sběru kaštanů pro zvířátka v lese, sběru plastových víček, starého papíru i sušené pomerančové kůry.
Ekologická výchova a rozvoj vztahu dětí k přírodě je podporován všemi učiteli a prostupuje celým rokem
i všemi vzdělávacími předměty. Velký dík zde patří i rodičům, kteří své děti ve sběru a třídění odpadů podporují.
Další ze zajímavých akcí, které se žáci školy účastní, je Den ve strašidelné škole a dýňová stezka, které poukazuje na kreativitu všech dětí a rodičů, kteří přispěli svým
umem a rukodělnou tvorbou při nápadité výzdobě dýňových strašidel lemujících cestu do školy.
Žáci 4. a 5. ročníku vyjeli za zábavným vzděláním

Celé první pololetí obohacovaly život dětí i zájmové kroužky: hry na hudební nástroje, šikovné ruce, keramika, taneční kroužky, floorbal, počítačové hry a sportovní
hry. Ve všech aktivitách rozvíjejících osobnost dětí bude
základní škola i nadále pokračovat.

Za ZŠ Hostěradice zpracovala Mgr. Renata Hubáčová,
učitelka
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Vánoce a počátek roku v mateřské školce
Advent. Doba radostného očekávání příchodu
Spasitele, rozjímání a dobrosrdečnosti. V tomto období se
naše školka začala připravovat na přicházející Vánoce, kterých jsme se už nemohli dočkat. Ve třídách jsme si připravili adventní kalendáře, abychom mohli odpočítávat dny,
kdy už přijde Ježíšek. První prosincový pátek jsme už od

rána netrpělivě vyhlíželi Mikuláše a jeho pomocníky. Kolem desáté hodiny se školkou rozlehlo cinkání a hudrování
čertů. Děti byly statečné a předvedly básničky, písničky a tanečky, které se pro Mikuláše, anděly
a čerty naučily. Za to, jak byly
šikovné, dostaly sladkou odměnu. Na konci se některé odvážné
děti odhodlaly pohladit si čerty
a pozdravit se s andílky. Velmi
děkujeme žákům páté třídy, kteří
dětem zpestřili dopoledne. Budeme se těšit zase příští rok!
V dalších dnech jsme si
vánočně vyzdobili třídy, ozdobili stromeček a napekli perníčky.
Vzhledem k situaci ohledně covid - 19 jsme letos neuspořádali
vánoční besídku. Protože nám to
bylo líto, rozhodli jsme se pro alternativu. Několik dní jsme s dětmi pilně trénovali zpěv koled, a
když už jsme vše uměli, děti jsme
natočili a videa umístili na web školky. Snad se Vám vystoupení líbilo, děti se velmi snažily.
Jako každý rok jsme se těšili na to, až konečně napadne sníh. A dočkali jsme se. Celou noc krásně sněžilo a
my jsme dopoledne vyrazili na hřiště. Sníh vykouzlil dětem
úsměv na tváři. Nemohlo chybět bobování, pořádná koulo-

vačka, andělíčci a stavění sněhuláků.
17. 12. jsme měli magický den. V tělocvičně ZŠ si
pro nás připravil kouzelnické představení kouzelník Katonas. Předvedl nám mnoho iluzí i břichomluvectví. Děti si
jako dárek od kouzelníka odnesly zvířátko z balónku.
Poslední den jsme si ve třídách udělali „Vánoční
dopoledne“. Nachystali jsme si hostinu, pustili koledy a
těšili se na blížící se Štědrý den. K Vánocům patří tradice, a
proto jsme si s dětmi také nějaké zkusili. Hledali jsme zlaté
prasátko, chytali kapříky, rozkrajovali jablíčka a pouštěli lodičky. Dopoledne jsme zakončili zapálením prskavek.
Abychom udělali hezké Vánoce i zvířátkům, donesli jsme
jim na náměstí do ohrady tvrdý chléb a mrkev.
Po vánočních prázdninách na nás čekalo ve třídách překvapení. Ježíšek na nás nezapomněl! Přinesl nám
spoustu nových hraček a her, které se dětem moc líbily.
V ranním kruhu jsme si pak vyprávěli naše zážitky z Vánoc,
a co nám udělalo největší radost.
V únoru jsme se seznámili s lidovou tradicí – Masopustem a udělali si masopustní veselici i u nás ve školce.
Nadále plníme úkoly v projektu „Svět nekončí za
vrátky, cvičíme se zvířátky“. V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity. Hlavně se ale s předškoláky soustředíme na přípravu na základní školu. Hravou formou se
postupně zdokonalí ve všech vzdělávacích oblastech. Budou si také vyplňovat své pracovní listy, které nám poslouží

k rozvoji grafomotorických a matematických dovedností.
Přejeme krásné jarní dny a všechno co jsme na jaře
zažili vám povíme zase v dalším vydání Zpravodaje.
Za MŠ Hostěradice zpracovala paní učitelka Iveta Vránová
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Všude je to jenom o člověku, kde najde sebe
rozhovor s Jiřím Procházkou

Jiří, od zahájení profesionální kariéry bojovníka smíšených umění
jste z 32 zápasů 28x zvítězil, dosáhl
několika titulů, některé (japonský RIZIN FF 2019) obhájil. Aktuálně jste
na druhém místě žebříčku UFC poté,
co jste v květnu 2021 porazil KO Američana Dominika Reyese. V květnu se
pravděpodobně v Rio de Janeiru utkáte o titul šampion UFC ve středně těžké
váze s Brazilcem Gloverem Teixeirou.
Díky svým úspěchům jste známá a
populární osobnost, vystupujete v TV,
dáváte rozhovory. A především intenzívně trénujete. Máte ještě někdy čas
se zastavit v Hostěradicích? A kdy jste
tam byl naposledy?
Byl jsem tam určitě přes Vánoce. To vím. A snažím se tam jezdit,
ne sice každý víkend, ale
přijet tam spočnout minimálně aspoň jednou dvakrát do měsíce. Navštívit
známé a kamarády. Mám
tam kamarády, se kterými se rád vidím. Přes tu
přípravu do zápasu je to
občas složitější ale rád se
tam jdu podívat taky už
třeba kvůli přírodě. Mám
tam místa, kam chodím
rád. Přes zimu se třeba
chodím ještě do nového
lomu otužovat. Nebo projít se na kapličku za úsvitu nebo na večer, když se
stmívá. Všude je prostě
něco. Kapličku mám hned nad barákem. Všude lesíky, rybník, hřiště. Tam
chodím taky rád.
Měl jste možnost projet velkou
část světa. Můžete srovnávat. Mohl
byste se usadit v Americe, nebo někde v
Evropě, někde u moře, v Praze. Přesto
žijete dál na Jižní Moravě. Proč?
Proč? No je to moje domovina. Je to můj domov.
A neplánujete třeba nějakou
změnu?

No teoreticky bych mohl. Věřím, že by bylo supr žít třeba v LA, v
podstatě v těch pásmech, kde je vlastně celý rok 20 stupňů. A je tam pohoda, všechno dostupný. Ale zase ta
změna klimat a ročních období tady
u nás sebou nese vídání těch stejných
míst jinak. Má to svoje kouzlo, o který
já bych nerad v tomhle životě přišel. Ať
už jsem přiletěl kamkoliv na světě, na
Maledivy, ostrůvky v indickém oceánu, nebo do Thajska, Japonska, Rio
de Janeira, anebo do Mexika, Ameriky, tak všude je tam zem, je tam nebe,
všude je to jenom o tom člověku, kde
najde sebe. Ten ráj srdce. A v tom labyrintu světa se může motat jak chce. A
když se bude cítit dobře v sobě, tak se
bude cítit doma kdekoliv.

Ale znovu, Hostěradice jsou
pro mě místo, kde mám kamarády,
známé a hlavně místa z dětství, na které se nedá zapomenout.
Mimochodem, na těch cestách
po světě. Máte čas se někam podívat,
nebo je to jen příprava – hotel – příprava atd.?
Já čas rozděluji na dobu mezi
zápasem a dobu přípravy. Příprava ta
začíná už teď. To mám nějaké dva tři
měsíce do zápasu, které jsou koncen-

trované a jedu několika fázové tréninky a jenom se připravuju. Pak je zápas,
což je úplně samostatná část. To se
jede do té destinace, kde jsme dva tři
týdny před zápasem. Teď už si můžu
dovolit tam jet i několik týdnů dopředu
abych se aklimatizoval, mohl si zvyknout na místní vzduch, vlhkost, nadmořskou výšku a všechno ostatní co s
tím souvisí. Takže si tam zabouchám,
odtrénuju už ten úplný finiš, který
už je jen o tom být přesný. To ale neznamená, že tam musím někde nějak
moc trénovat a moc makat. Je to spíš
takové ladění, takže se můžu klidně jít
podívat i do města. Podívám se i po pamětihodnostech. V Tokiu například.
Ale není toho času tolik, abych si odjel
na třídenní výlet někam na hory. Což
bych někdy rád. Třeba v
tom Japonsku.
Vzpomněl byste si třeba na
některé své učitele z Hostěradic. A vzkázal byste
jim něco? Co je to nejvíc
co mohou udělat pro své
žáky?
To je dobrá otázka. Zní to
jako fráze, ale ten učitel
je strašně důležitý. Charakter toho děcka strašně
moc utváří. Do života děcek zasahují především
svým příkladem. Ne tím,
co mu diktují, co a jak má
dělat, ale tím, jak se oni
sami chovají. Já jsem měl
třídní paní Schauerovou, pak nás učila
nynější ředitelka paní Kociánová, od
mého spolužáka maminka. Vzpomínám na paní ředitelku Dočkalovou,
která už nežije. Taky paní učitelka Virglová, paní učitelka Čaňková. Určitě
se na učitele pamatuju a rád vzpomínám. Nevím, jestli oni na mě (smích),
ale snad taky.
pokračování na další straně
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Věnoval jste se už na základní
škole nějakému sportu? Jakému a jak
vzpomínáte na kamarády a trenéry?
A kdy jste začal doopravdy sportovat s
nějakým cílem?
Samozřejmě fotbal. K tomu
se jako malý kluk na vesnici dostanete nejvíc. Pak nějaké lehké zkušenosti

s hasiči. Ale úplně lehoučce. Pak přechodem do Miroslavi na ZŠ, tam začal
trošku florbal. S příchodem kamaráda Dominika Halačky do Hostěradic
začaly BMXka. A to nás trhlo úplně
všechny. Jezdit, skákat. Ale bojové
sporty do toho určitě tenkrát nepatřily.
Možná klukovská rvačka na ulici, ale
jako sport to určitě nebylo.
Vy v sobě musíte mít ohromnou motivaci. Kdy a proč jste v sobě našel touhu bojovat a vítězit. Kolik vám
třeba bylo?
To bylo z ničeho nic. Skoro
sám ani nevím. Párkrát jsem dostal po
papuli. Mimo sport. Základka a tak.
Mezi kluky normální. Ale z toho určitě
nebyla nějaká zášť nebo touha po odplatě. Abych jim to ukázal. To ne. Ale
byl jsem přirozeně akční. Ve třídě jsem
chtěl pořád nějak vystupovat a být vidět. A Marek Hladík, můj spolužák o
rok starší, začal chodit tady do Bosonoh na klempíře. A on tam chodil do
posilovny. A říkal mi, jaké tam má kamarády a co tam všechno dělají. Jaký
bojový sporty dělají. No a já jsem se
toho hned chytl.

Sportujeme

Kolik vám bylo v té době let?
Asi 14–15 let. Tak jsem si nakoupil činky domů. Úplně jsem se přepnul. Činky jsem dal dolů do sklepa a
začal jsem tam posilovat. Začal jsem
sledovat videa s bojovými sporty. A neskutečně mě to chytlo. O rok později,
když jsem se rozhodoval o střední škole, tak jsem
m a m c e
řekl, že chci
jít na internát do Bosonoh, a že
přes to nejede vlak.
Takže mi
mamka našla Střední
odbornou školu
ochrany
osob a majetku. Teď
už je to Bezpečnostně právní akademie v Novém Lískovci. Je samozřejmě zaměřena na bezpečnostně právní
činnost, studují tam vojáci, policajti
ale hlavně je tam hodně sportu. Karate, judo, hodně obecného tělocviku,
gymnastika atd. Tak jsem si řekl to,
mě bere, do toho půjdu. Takže takhle
vedla moje cesta ke sportu a bojovým
uměním.
Vaše disciplína MMA (Mixed
Martial Arts) se česky nazývá Smíšená
bojová umění. Považujte se za bojovníka, sportovce, umělce?
Od všeho trochu.
A je tam i to umění?
Určitě. Řeším to třeba i s
trenéry. Úplný začátek je prostě boj,
chcete něco dokázat. Vybojovat. Chcete překonávat sílu, ten fyzický odpor
druhých. Ano, ze začátku ve mně byla
nějaká agrese, kterou jsem si musel
někde vybít a ty bojové sporty mi přišly
jako nejlepší alternativa. Takže bojovník určitě. Potom ten bojovník nutně
přejde do sportovce. Ono nejde chtít
jenom pořád bojovat a někoho zdolat,
ale je to o tom výkonu a každodenním
tréninku. Nutně se stanete sportovcem. A ten sportovec, jak tříbí a pořád

dokola tříbí a tříbí ten svůj výkon, ten
„feeling“, ten pocit z toho boje, načasování, techniku, a když u toho zůstane dostatečně dlouho, tak se z něho
nutně stane umělec, protože to jde do
hloubky. Ale to se stane z každého člověka, kdo zůstane u jednoho řemesla
a hluboce ho ovládá. Nutně se z něho
stane umělec.
Kromě vašeho sportu, máte
nějaké další koníčky, a máte na ně čas?
Co děláte ve volném čase? A máte vůbec
nějaký?
Posledních 5–10 let se tento
sport stal mou vášní. Mám ho rád a je
to moje hlavní řemeslo. Takže jsem si
z toho udělal středobod veškerého svého fungování. Takže spánek se od toho
odvíjí, strava se od toho odvíjí, relax se
od toho odvíjí. A když relax tak cílený
relax, abych ho správně načasoval,
protahování, saunování, otužování se
ve studené vodě. Všechny tyto věci se
podřídily tomu sportu a spíš už je beru
jako benefit. Moje osobnost je úplně
spojená s touto nazvěme to třeba profesí.
Jak vypadá váš běžný tréninkový den? A kolik jich je v týdnu?
Tak správně by mělo být 5 tréninkových dní v týdnu. Jednoduše tak
jak je pracovní týden. Pět dní se jede
naplno, pak je sobota regenerace a
neděle by měla být volná. Ale já jsem
si dal ještě do víkendu, do té neděle takový svůj vlastní trénink. Ať už třeba
projedu jenom něco v hlavě, technicky
co chci docílit. Sednu si nad tím a rozepíšu si, jak udělat ten „step up“. Ten
krok nahoru. V jakékoliv části.
V běžném tréninkovém dni se
jede buď zaměření na fyzickou kondici, nebo na technickou část, anebo
sparingová část. To znamená bojuje
se. Fyzická kondice, ta je buď silová.
Jde se do posilovny a tahají se těžké
váhy. Nebo se jede rychlost, sprinty atd. Dál vytrvalost, což je vlastně
kombinace všech těchto věcí. Takže
je to posilovna, nebo venku, nebo v
„gymu“ třeba specifická cvičení na
čas. V té technické části se s trenérem
projíždí určitá technika nebo taky na
hromadné lekci se projíždí technika,
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tam si člověk osvojuje a automatizuje
veškeré pohyby.
A pak poslední část v tom sparingu, kde už musím mít všechny tyto
věci naprosto najetý a osvojený a tam
už je vlastně tříbím přímo v té akci. Ale
samozřejmě ta akce, ten sparing není
úplně jako zápas. Ten s sebou nese určitou atmosféru emoce a spoustu dalších věcí.
Je něco ve vašem životě, čeho
litujete a udělal byste jinak? S tím
nadhledem, který dnes už máte.
Ne. Určitě je spousta věcí,
které jsem nemusel udělat. Ale protože přijímám tu svoji cestu, jak já se
vyvíjím, ta moje osobnost, tak vím, že
i ty chyby i ty dobré i špatné věci jsou
toho součástí. To prostě nejde jinak. A
já bych nebyl tím, kým jsem, kdybych
neudělal i ty přešlapy.
A na závěr. Pijete víno? A pokud ano tak jaké?
Ano, piju. Piju červené víno.
Teda vlastně piju bílé i červené, to by
mě vinaři dali. Ale to červené si dávám
občas. Jednou do měsíce si ho dám k
večeři sklenku. No je to tak, teď jsem si
trochu oblíbil červené.
Jiří, moc děkuji za váš a čas a
vstřícnost. Tento rozhovor vyjde v březnu v Hostěradickém zpravodaji, jedno
číslo vám samozřejmě pošlu. A v květnu budeme všichni na hřišti před velkou obrazovkou a budeme vám držet
palce. Ještě jednou moc díky za rozhovor.

Sportujeme

Poznámka tazatele.
Když jsem požádal Jiřího o
rozhovor, čekal jsem, že odmítne. Měl
by na to právo. Žádostí o rozhovor má
desítky. Neodmítl. Když jsem si nim
domlouval schůzku mnoho dní dopředu, čekal jsem, že zapomene. Měl by
na to právo. Je zcela vytížený. Nezapomněl. Když jsem mu před schůzkou
zavolal, už mě čekal. Začali jsme přesně jak bylo dohodnuto.
Čekal jsem bojovníka. To jistě
je. Především. Ale nejen to. Přišel nesmírně soustředěný filozof. Osobnost,
která ví, co chce, co dělá a proč to dělá.
Jiří nepodřídil svůj život něčemu. On
se s tím něčím naprosto ztotožnil. To
je víc než se podřídit. Jiří opakovaně

používá téměř archaický výraz – tříbit.
Tím přesně vyjadřuje svoji urputnost
být neustále lepší a lepší.
A ještě jeden silný dojem jsem
si rozhovoru odnesl. Jiřího upřímná
snaha udělat všem Hostěradickým radost. Věřím, že se to povedlo.
Bylo mi ctí se s Jiřím potkat.
Pro Hostěradický zpravodaj se tázal a
fotil Libor Ondráček

ZUŠ Miroslav působí i v Hostěradicích
Žáci ZŠ Hostěradice mají možnost navštěvovat
hodiny výuky hry na hudební nástroje. A to vždy jednou
týdně. ZUŠ Miroslav nabízí hru na flétnu, klavír, elektronické klávesové nástroje a
akordeon.
Poptávka je daleko
vyšší, proto
někteří žáci
dojíždí přímo
do
budovy
ZUŠ Miroslav. Těší nás,
že mají zájem

i děti z mateřské školy. Vše, co se týká nabídky výuky dalších nástrojů, přihlášek
atd. se dočtete na portále
naší školy nebo přímým
dotazem u mne.
Žáci mohou vystupovat na veřejných besídkách v sále kulturního
domu v Miroslavi a také
navštěvovat různé druhy
souborové hry. Těším se
na další spolupráci.
Za ZUŠ Miroslav zpracovala Helena Habánová
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Tenisoví nadšenci z Míšovic
V roce 2007 se rozhodl sportovní nadšenec Mirek Revaj vybudovat v Míšovicích vlastní tenisový kurt.
V jeho případě je slovo nadšenec přesné. Sám nikdy neprovozoval žádný
sport závodně, o to s větším zápalem
hrával fotbal, hokej, nohejbal. V červnu roku 2008 kurt dokončil, a v tentýž
měsíc tam sehrál první přátelské utkání.

Kurt prvoplánově vybudoval
nezištně, z vlastních prostředků, ne
proto, aby na jeho provozu vydělával,
ale aby sehnal soupeře ke sportovním
kláním, nabídl lidem možnost trávit
volný čas sportem, který tak miloval.
První rok kurt opravdu příliš vytížený nebyl. Pan Revaj sehnal pouze dva
„tenisty“. Postupně v dalších letech
přibylo nadšenců, kteří začali hrát Míšovickou ligu. Během tří let hrálo tuto
soutěž systémem každý s každým už
16 hráčů.
V roce 2014 došlo k nečekané smutné události. Sportovní srdce
pana Revaje se zastavilo. Jeho man-

želka paní Revajová se rozhodla areál
bezplatně propůjčit hráčům s podmínkou, že ti se o kurt budou starat. Ti
ze svých příspěvků vybudovali umělé
lajny, automatické závlahy, aby bylo
možné kurt držet v takové kvalitě, aby
se dalo hrát i v letních suchých měsících. Každoročně se také pořádají na
jaře brigády, kdy se obnoví antuka.
Vznikl velmi pěkný hojně navštěvovaný areál.
Na kurtech
se v současné
době hraje většinou čtyřhra. Hráči
nehrají pouze jen
tak, pro zábavu.
Každý rok jsou pořádány minimálně
dva turnaje. Jeden
obsazený hráči,
kteří na kurtu trénují a jeden silněji
obsazený, nazvaný Nispitz cup,
kterého se účastní
hráči ze sousední Miroslavi, Moravského
Krumlova, Višňové
a Ivančic. Je potěšitelné, že tento turnaj,
kterého se účastnilo 6 dvojic, vyhrála
dvojice z Hostěradic.
Mimochodem, díky
tomu, že pan Revaj
probudil zájem u
nových hráčů, mohou hrát ti nejlepší
z Hostěradic tenisovou soutěž v Moravském Krumlově,
Meandr cup, kde dosahují velmi dobBěh pro Lucinku
Druhou lednovou sobotu se
na hřišti v Práčích konal charitativní
Běh pro Lucinku. Výtěžek z akce byl
věnován Lucince, kterou trápí mozková obrna. Sešlo se na dvěstěpadesát
závodníků a spousta sportovních příznivců včetně sportovců z naší obce.
Celkový výtěžek akce byl 106 250 Kč.
lon

rých výsledků. Díky mu za to.
V současné době mají zájemci o bílý
sport možnost si zaplatit permanentku
v hodnotě 1000 Kč na rok, či zaplatit
poplatek 100 Kč za hodinu hry. Poplatek lze zaplatit v Míšovické hospůdce,
kterou naleznete v blízkosti tenisového kurtu. Všechny prostředky se opět
vrací do kurtu v podobě nákupu nové
antuky, či na pořízení pohárů a cen
pro nejlepší hráče výše zmíněných turnajů, které se pořádají každým rokem.
Noví zájemci jakéhokoli věku o tento
krásný sport jsou v Míšovicích vítáni.
Pokud má někdo zájem, může kontaktovat Josefa Vacka, nebo Pavla Psotu.
Kontakt získáte u obsluhy v hospůdce
paní Revajové.
A na závěr informace o termínech pořádaných turnajů v roce 2022.
Nispitz cup - 2. 7. 2022
Závěrečný turnaj hráčů tenisového
klubu - 10. 9. 2022
Přijďte si zahrát nebo třeba jen fandit.

Za tenisové nadšence Mgr. Pavel Psota
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Trénink a fotbálek tři na tři

reportáž z tréninku mladší přípravky
Přicházím k základní škole v Hostěradicích. Je úterý 8.2., půl
páté odpoledne, zima, vítr. V hlavě se
mi honí vzpomínka na dobu před 22
lety. Šel jsem zapsat dceru do školy.
Ve dveřích paní ředitelka Dočkalová
s rukou napřaženou
směrem ke mně a s
přísným výrazem:
„Co ty boty?“ Můj
pozdrav: „Dobrý
den,“ jsem jen tak
polknul. Po pravdě,
jak to dopadlo, zda
jsem boty zul, nebo
stačilo prokázat čistotu obuvi, už ani
nevím. Jen vím, že
na paní ředitelku,
kterou jsme potom
ještě dlouho potkávali jako sousedku
od naproti, rádi
vzpomínáme.
Ovšem od té doby už bych
se k žádné škole bez čisté obuvi ani
nepřiblížil. Dnes mám ve fotobrašně
čisté tenisky. Jdu se podívat na trénink mladých fotbalistů. Ve dveřích do

tělocvičny už mě vítá jeden z trenérů
pan Luboš Novotný. V tělocvičně už
je v pohybu spousta malých i trochu
větších kluků. Na lavičce několik maminek. Oni ti nejmenší ještě potřebují
doprovod. Navíc po tréninku už bude
tma jako v pytli.

„A to nám dnes ještě asi tak
15 dětí chybí,“ říká pan Novotný. „Vy
už ale nejste jen trenér, jste od soboty
i předseda TJ Družstevník Hostěradice, je to tak?“ ptám se. „Ano,“ úsměv a

mírný povzdech. „Ale to trénování by
mi úplně stačilo.“ „Rozumím, ale i tak
gratuluji. Kolik vlastně máte oddílů a
členů?“ dál vyzvídám. Dozvídám se,
že TJ Družstevník má mladší přípravku, mladší žáky, potom muže, kteří
hrají 4. třídu a muže, kteří hrají okresní přebor.
Ten okresní přebor to je vlastně to, čemu se říká áčko. Soutěže začínají poslední víkend v březnu, a děcka začínají 14 dní potom. Ještě mne
zajímá, jestli TJ družstevník je pouze
fotbal nebo nějaké další sporty. „No, teď už
jenom
fotbal.
Kdysi to bylo
dohromady ještě se stolním
tenisem, ale teď
už jsou zvlášť.“
Tak to jsem nevěděl.
Dělám
si
poznámku:
vypátrat, zda je
v Hostěradicích
aktivní stolně te-

nisový oddíl. Tak snad v dalším čísle se
to povede.
„A kolik máte členů?“ ptám se
dál. „Teď právě je po schůzi, takže kontrolujeme členskou základnu, ale ve
FAČR, tedy těch
aktivně hrajících
máme zapsáno
100 členů. To je
vlastně
včetně
funkcionářů.“
Dál se dozvídám, že áčko loni
skončilo
třetí.
Aktuálně je áčko
někde kolem pátého místa a béčko dokonce třetí.
Ambice áčka jsou
první příčky tabulky. „Postup
by byl asi v našich podmínkách
složitý, ale určitě
přední příčky.“
říká pan Novotný.
V tělocvičně je taky trenér
mladší přípravky pan Zdeněk Peřinka, který se s malým synkem v náručí
věnuje dětem, zatímco já si povídám
s panem Novotným. „Základnu máme
docela širokou“ říká pan Novotný,
„dětí chodí dost, a to je dnes ještě ta
velká marodka.“ Pomalu končíme rozhovor. Kluci potřebuji pohyb a oba trenéři jsou plně vytížení. Ještě ale dáme
všechny dohromady ke společné fotce.
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Pak už přitisknut někde u zdi
se snažím udělat pár fotek kluků při
tréninku.

Jsou sakra rychlí a šikovní. Ke
konci tréninku si dávají fotbálek tři na
tři. Hrají i ti trochu starší, kteří vlastně přišli dříve. Jejich trénink začíná až
po těchto nejmenších. Při fotbálku je
vidět, jak ti nejmenší do toho jdou naplno.

Někteří mají rozlišovací dres
skoro až na paty, ale to jim nebrání pořádně provětrat brankáře. Starší hrají
taky poctivě, ale přece jenom trochu
s citem, aby těm menším neublížili.
Přece jenom tělocvična, není
hřiště venku. Myslím, že už se všichni
těší a jaro.
Pro Zpravodaj Libor Ondráček

Sportujeme
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Žijeme spolkově

Hasiči hodnotili rok 2021
a obdrželi ocenění a medaile
Dne 18. 12. 2021 se konala výroční členská schůze SDH Hostěradice. Týden
před konáním schůze proběhla brigáda, kde
se připravilo občerstvení na výroční schůzi v podobě tlačenky a jitrnicového prejtu.
Také se přichystalo maso na kotlík a udělala
pečínka. Schůze proběhla za hojné účasti
členů v hasičské zbrojnici. Byly předneseny
jednotlivé příspěvky o činnosti sboru, stavu
pokladny, práce mládeže, stavu techniky a
výjezdů jednotky.
Proběhly zdravice hostů a na zá-

věr se předávalo ocenění za práci ve sboru,
medaile a dárkové koše k významným jubileím členů sboru. Novinkou ocenění byly
nově vydané medaile, které má k dispozici
starosta obce (zastupitelstvo), aby měl jak
odměnit členy své zásahové jednotky za aktivní práci, či nasazení u zásahu. Zástupci
obce se předem omluvili a tak medaile předal v zastoupení starosta SDH. Jednalo se
o tyto medaile: Za aktivní práci v jednotce
SDH obce III. stupně a Záslužnou medaili
Českého hasičstva za zásah při odstraňování následků tornád. Později přišlo na OÚ
i poděkování a Pamětní list od hejtmana Jihomoravského kraje. Nejvyšší nové ocenění
obdržel pan Emil Kladivo, a to za celoživotní
aktivní práci ve sboru. Jednalo se o Záslužný
kříž Svatého Floriána. Všem oceněným gratulujeme.

My tři králové jdeme k vám, štěstí
zdraví vinšujem
V závěru roku také proběhl výcvik
vám

nazvaný „Poslední koupel roku“ v novém
lomu. Jedná se o novodobou tradici a touto
akcí uzavíráme výcvikovou sezónu. Po studené koupeli pak přijde vhod teplý čaj a svařené víno.

Více informací o jednotlivých akcích a činnosti sboru najdete také na nové
facebokevé stránce Hasiči Hostěradice.
Činnost sboru (občanského sdružení) byla podrobně představena v minulém
čísle obecního zpravodaje. Přikládáme tedy
činnost zásahové jednotky za minulý rok.
Výjezdů bylo celkem 16 a jednalo se především o technické pomoci a požáry. V katastru obce a přímo v Hostěradicích to byla
polovina zásahů, z toho dva požáry. Jednalo
se o požár komína a jednou požár přístavku
v rodinném domě. Z větších zásahů mimo
obec to byl požár kůlny v obci Stošíkovice a

samozřejmě odstraňování následků tornáda na Břeclavsku a Hodonínsku.
Ale nejsou to jen zásahy, jedná se
také o pravidelný výcvik, školení, kondiční
jízdy a údržbu techniky. Velkou výhodou pro
nás jsou nové moderní garáže, kde je veškerá technika na jednom místě. Výcvik a údržba se v případě nepřízně počasí dá provádět
uvnitř. Podrobnější informace o nových garážích přineseme v příštím zpravodaji.
Pro Zpravodaj Radek Kopeček, velitel JSDH

Jako každý rok
i letos proběhla v lednu
Tříkrálová sbírka. Celkem 12 dětí ve čtyřech skupinkách pod vedením paní
Markéty Ludvíkové a pana
Petra Křepely prošlo téměř
celé Hostěradice, Chlupice i Míšovice. Celkem se
vybralo 29 536 Kč. Jakým
způsobem je s vybranými
dary nakládáno se podrobně dozvíte na stránkách
trikralovasbirka.cz.

Poděkování za organizaci letošní Tříkrálové
sbírky patří ředitelce ZŠ
paní Pavlíně Kociánové za
její podporu, paní Markétě Ludvíkové a panu Petru Křepelovi za doprovod
koledníků, ale především
všem dětem, které svým
zpěvem dokázaly otevřít
dveře i srdce našich občanů. Takže pokud máte
na dveřích ono K+M+B
+ 22 tak vám patří velký a
upřímný dík.
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Žijeme spolkově

Spolek Dolní Stávání - hrajeme si celý rok
Pak už to jelo z kopce jak namydlený blesk a přes
akci LAMPIONOVÉHO PRŮVODU se stezkou odvahy
pro rodinky s dětmi, až po Mikuláše jsme ukončili rok 2021.

Malé poohlédnutí za rokem 2021. Byl to rok ve
znamení restrikcí a omezení, rušení a posouvání namyšlených akcí. Ale, kde je vůle, tam je i cesta. A nám se podařilo
v posunutém termínu uspořádat sportovně zábavnou akci
HRY BEZ HRANIC. Za podpory obce, sponzorů a usilovné
práce organizátorů se tento první ročník podařil a spokojení myslím byli, jak soutěžní týmy z řad místních obyvatel,
tak i přespolní účastníci. Jídla, pití a muziky bylo dost i pro
publikum a tak se poslední účastníci her trousili z parčíku
na Dolním Stávání, kde se to celé konalo až v pozdních hodinách… .

Teď už se snad blýská na lepší časy a my už vyhlížíme termín naší nejbližší akce pro letošek. Tou je organizace druhého ročníku HER BEZ HRANIC, na které už pilně
pracujeme. Čeká vás spousta zábavy.

A tím pořádání akcí v roce 2021 neskončilo. DRAKIÁDA, kterou namyslely a díky povolení pana starosty,
také zorganizovaly dámy ze spolku na vršku U kapličky
mělo velký úspěch. Spousta draků, úsměvů dětí. Krapet
svařáku a tepla od rozdělaného ohně, kde si mohli účastníci
opéct buřta. Prostě fajn prosluněná a vyfoukaná akce.

Takže, těšíme
se na Vás….a pro velký
úspěch, vaječina bude
taky.

Za Spolek Dolní Stávání Ing. Karel Szturc
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Kultura nás baví

Z některých masek šel téměř strach
V sobotu 19.2. se sešly nejrůznější masky v areálu
TJ Družstevník Hostěradice. Masky to byly tu milé, tu hranaté, tu strašidelné, ale všechny s dobrou náladou. A mladí
to vzali topravdu poctivě. Rozděleni do dvou skupin prošli
nejdříve Chlupice a Míšovice, poté všechna zákoutí Hostěradic.

Součástí průvodu byl zpěv, zábava, nějaký ten kalíšek a především pozvání na Masopustní zábavu, která se
následně konala přesně o měsíc později 19.3.2022 v kulturním domě.
lon

Travesti show
Letošní, už devátý ročník Travesti vystoupení, proběhl 5.2.2022 a naplnil sál počtem 91 lidí. Vzhledem ke stále platným omezením nečekaná účast. O to více překvapil
výtěžek 45 230 Kč. Velkým příspěvkem byla dražba šatů
Tifanny, které si za cenu 8000,- odnesla slečna z Jiřic.
Přes všechna úskalí a komplikace díky chybějícím
účinkujícím i pomocníkům poputuje na KDO do Brna speciální zdravotní vozík a dárky pro děti, dle výběru vrchní
sestry JIP KDO Brno.
Velmi děkuji všem divákům, kteří přišli a přispěli
na dobrou věc, Romaně Hladíkové a Pavle Hrubé, se kterými akci oraganizuji, našim stálým rodinným pomocníkům,
Eriku Frankovi. Zvláštní dík patří OÚ Hostěradice.

Za pořadatele Blanka Bieliková
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Z historie obce

Bývalý hostěradický hřbitov u kostela
Když řekneme historie Hostěradic, mnozí si vybaví
náměstí obce s morovým sloupem, kostelem i radnicí. Dříve narození vzpomenou i na školu, která stála za kostelem
(směrem na Miroslav).
Málo kdo by si vzpomněl na hřbitov
– a přitom první hřbitov stál okolo našeho
kostela a zachovaly se nám z něho historicky
vzácné náhrobky v kostele (a nejen tam).
Dnes před kostelem vidíme bránu se
sochou sv. Jana Nepomuckého. Možná si někdo položil otázku, co zde tato brána vlastně
dělá? Byla posunuta? Jedná se o bránu, která
vedla právě na tento starý hřbitov a k hlavnímu vchodu do kostela (viz obr.1), tento
vchod je dnes zazděný.
Mnozí z Vás znají pohlednice či fotografie z 20. let 20 století, na kterých jsou
zachyceny domy před kostelem, a ano, zde
byl ten hřbitov, a ona brána je pozůstatkem
ohradní zdi hřbitova – současná podoba brány pochází ze
druhé čtvrtiny 18 století. Ke zrušení hřbitova došlo v poslední čtvrtině 18. století během josefínských reforem.
Odsud byly posléze některé náhrobky přeneseny na
nový hřbitov (dochovaly se dva), jiné při příležitosti oprav
dřevěné podlahy pod lavicemi hlavní lodi kostela byly použity jako dlažba. Tím sice zůstaly uchráněny negativních
vlivů počasí, bohužel však utrpěly menší či větší poškození
způsobené letitým sešlapáváním. Teprve až v 80. letech 20.
století došlo při celkové rekonstrukci kostela k vyzvednutí
náhrobků a jejich novým uložením se stalo podkruchtí severní lodi, kde jsou uschovány dodnes (obr.2) .
Kolem roku 1987 sem byly po odborné restauraci
Národním památkovým ústavem přemístěny také dva nejcennější náhrobky z nového hřbitova – pravděpodobně náležející O. Schumanovi, H. Neimanovi a snad i Pranglarů
(jiné náhrobky se na novém hřbitově nedochovaly).
Hlavní kříž na současném hřbitově je datován do

roku 1903 (hřbitov pro Hostěradice, Míšovice, Chlupice
a Skalici), nicméně jeho vznik je datován do 2. třetiny 19.
století. Hřbitovy byly v užívání i souběžně.
A jaké náhrobky se nám zachovaly?
Náhrobník Jana a Jiljího
Pranglarů 1504
Vlastní znění nápisu odkazuje na úmrtí
rytíře Jana Pranglara v roce 1503 a jeho
syna Jiljího, zesnulého o rok později. Tento náhrobek byl vykopán ze země v jižní
lodi kostela.
Epitaf Šimona Trentze a jeho rodiny
1685
Epitaf nechal v roce 1685 pro sebe, svou
rodinu i budoucí následníky rodu zřídit
místní měšťan, řezník a starší obce Šimon
Trentz.
Náhrobník Šebestiána Heindla 1578
Jedná se o náhrobník hostěradického pekaře a bývalého radního.
Náhrobník Kateřiny Heindlové 1580
Náhrobník manželky výše zmíněného pekaře
Náhrobník Jana Gartnera 1617
Náhrobník přísluší poslednímu hostěradickému faráři pod
obojí. Proto střed spodní partie pak částečně vyplňuje reliéf
kalichu v dekorativní kartuš.
Náhrobník Waltra Rabla 16. (17.) st.
Náhrobník hostěradického měšťana a zedníka.
Náhrobník neznámé Mariany a jejího dítěte
1587
Náhrobník neznámé ženy
pravděpodobně 16. (příp. 17.) st.
Náhrobník Hanse Neimana 1600
zdejšího měšťana a purkmistra)
Epitaf Ondřeje Schumana 1596
jedná se o náhrobník hostěradického měšťana, lékaře a bývalého radního.
V depozitáři je uložen jeden kámen, nalezený na místě původní kůlny na
uhlí bývalé školy a jeden náhrobek byl objeven ve zdi na soukromém pozemku.
Kámen, který je vidět na hradební
zdi komendy není náhrobkem, ale heraldickým kamenem.
Náhrobky jsou volně přístupné
každou neděli (od 7.30 do 9.00) a ve všední
den v pondělí od 17.30 – 18.30 nebo po individuální domluvě.
Farnost se těší na Vaši návštěvu a
v příštím zpravodaji se poohlédneme za dalšími zajímavostmi nejen našeho kostela.
Pro Zpravodaj zpracoval Mgr. Josef Dvořák,
farář
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Novinky v naší knihovně
Přínášíme přehled novinek v naší knihovně a těšíme se na vaši návštěvu každý čtvrtek od 16:30 do 18:30 hod.
Alena Jakoubková - Manžel a záhadná blondýna
Graham Masterton - Tanec v ohni
Kate Stewart - Hejno havranů
Marta Kučíková - Italské jednohubky
Marta Kučíková - Italské dvojhubky
Marta Kučíková - Italské trojhubky
Eva Dolejšová - Babičkou proti své vůli
Jasinda Wilderová - Domek u jezera
Táňa Keleová-Vasilková - Zrcadlo

Simon Scarrow - Vyhnanství
Victoria Jenkins - Slib mrtvým
Riley Sager - Poslední, kdo zůstal
Tracy Buchanan - Hradba mlčení
Kirsty Manningová - Ztracené klenoty
Barbara Cartland - Hvězdy ti poradí
Barbara Semenov - Má říše kupodivů
Philippe Jalbert - Bambi aneb Příběh z lesů
Sam Taplin - Orchestr zvířátek hraje Beethovena

Pro Zpravodaj připravila Irena Málková

Křížovka pro děti
Víte, že Hostěradice mají své podzemí? Toto podzemí bylo budováno z hospodářských důvodů na
ukládání vína a potravin. Ovšem během války se podzemí ještě více rozšířilo a sloužilo k ochraně osob
a majetku. Podle pověsti je tam dokonce stále ukrytý poklad z kostela Svaté Kunhuty. V křížovce
zjistíte, o jaký poklad jde.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Pro Zpravodaj vytvořila Marcela Kopečková
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1. ročník soutěže o nejhezčí zahrádku
Jistě jste si všimli, jak moc nás potěší pohled na
krásně kvetoucí a upravenou zahrádku. Nebo na okna, ze
kterých splývá bohatá záplava barevných květů. Anebo třeba na zahrádku, která není rozkvetlá, ale nádherně upravená, plná keříků, jehličnanů a upravených cestiček.
A spoustu takto krásných zahrádek či oken vidíme
i v naší obci. Jsme za to určitě všichni rádi a přáli bychom
si, aby takových krásných zákoutí bylo v obci co nejvíce, jak
pro naši potěchu, tak třeba pro potěšení návštěvníků obce.
Vždyť vzpoměňme co nám utkvěje v paměti z výletu třeba
do Rakouska. Rozkvetlé balkony, upravené a uklizené zahrádky a zahrady.
Proto se obecní zastupitelstvo rozhodlo podpořit
1. ročník soutěže o nejhezčí zahrádku roku 2022.
Tak co říkáte? Zúčastníte se? Věříme, že ano a těšíme se na vaše zahrádky.
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Pravidla soutěže jsou následující
1.
Soutěž probíhá od května do srpna. Zveřejnění výsledků najdete v zářijovém vydání Hostěradického zpravodaje.
2.
Soutěž probíhá ve dvou kategoriích: „Okno“ a
„Zahrádka“
3.
Kdykoliv v období od května do srpna 2022 nám
můžete poslat fotografie svých zákoutí na redakční email
redakce@zpravodajhosteradice.cz, nebo třeba jen zavolat.
Rádi se přijedeme podívat a vaši zahrádku vyfotíme.
4.
Vyhodnocení soutěže proběhne koncem srpna
2022 a první tři nejhezčí zákoutí v obou kategoriích dostanou pozornost od obecního zastupitelstva. Vítěze samozřejmě navštívíme a uděláme s nimi rozhovor do Zpravodaje.
Za redakci Zpravodaje Marcela Kopečková
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Pro Zpravodaj vytvořila Marcela Kopečková

Editorial
Vážení a milí čtenáři, právě jste prolistovali první
vydání obnoveného Hostěradického zpravodaje.
Snahou zastupitelstva obce je poskytnout všem
občanům co nejvíce informací z dění v naší obci. Proto přinášíme, textové i obrazové zpravodajství jak z Obecního
úřadu tak z nejrůznějších akcí organizovaných sdruženími
a spolky.
Nenašli jste ve zpravodaji něco, co byste očekávali? Chybělo vám něco? Určitě nám dejte vědět. Může to mít
různé důvody. Ten nejjednodušší je ten, že o akci, kterou
pořádáte prostě nevíme. Proto jakékoliv upozornění od vás

čtenářů je velmi vítané. V některých případech se naopak
spolky rozhodly přispět třeba až do dalšího čísla. Těšíme se
na to.
V každém případě velmi uvítáme jakékoliv vaše
připomínky. A kdyby jste nás chtěli třeba jen pochválit? No
proč ne. Budeme mít radost.
Přejeme dobré počtení, krásné slunečné jarní dny
a těšíme se na shledanou s dalším číslem, které vyjde 21.
června.
Za redakci Zpravodaje Libor Ondráček
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Přílohy - dokumenty
1. Usnesení z 32, 33, 34, 35, 36 veřejného zasedání zastupitestva
2. Pomoc pro Ukrajinu - charitativní organizace
3. Plnění rozpočtu k 31.12.2021
4. Schválený rozpočet na rok 2022
5. Tisková zpráva Čěskomoravský štěrk, a.s.
6. Memorandum v souvislosti s otevřením lomu Hostěradice mezi obcí Hostěradice
a společností Českomoravský štěrk, a.s.

Přílohy
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Přílohy

Usnesení z 32. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Hostěradice,
konaného dne 22.9.2021 v 17:00 hod.
Č.j.: 32/2021
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí :
1/ Kontrolu usnesení.
2/ Žádost o směnu pozemku parc. č. 7638/120 o výměře
cca 60 m2, v k.ú. Hostěradice na Moravě a odprodej pozemků obci Hostěradice o výměře cca 200 m2 - Miroslavské strojírny, s.r.o., Kostelní 222/41, 671 72 Miroslav.
3/ Žádost o opravu chodníku v Míšovicích - paní M. F.,
Hostěradice-Míšovice xxx.
4/ Informace starosty.
Obecní zastupitelstvo schválilo :
1/ Program 32. zasedání Obecního zastupitelstva.
2/ Ověřovatele zápisu - p. Schneider František a Mgr.
Kociánová Pavlína.
3/ Zapisovatele - p. Burger Jan.
4/ Rozpočtové opatření č. 6/2021.
5/ Prodej části obecního pozemku parc.č. 220/10 o výměře 427 m2, v k.ú. Hostěradice na Moravě - pan P. Č. a paní
M. Č., Hostěradice xx.
6/ Prodej části obecního pozemku parc. č. 8125/3 o výměře cca 70 m2, v k.ú. Hostěradice na Moravě - pan J. K.,

Hostěradice xxx.
7/ Prodej části obecního pozemku parc. č. 410/23 o výměře cca 60 m2, v k.ú. Hostěradice na Moravě - paní R. J.,
U Leskavy xxx, 62 500 Brno - Starý Lískovec.
8/ Vstup Obce Hostěradice do Mikroregionu Znojemské
Podhorácko, z.o. a starostu Ing. Martina Vančuru jako
zástupce obce.
9/ Dodavatele na koupi travního traktoru Wisconsin Agroservis Holý.
10/ a) Darovací smlouvu mezi ZŠ Hostěradice a Jóga
Znojmo, ze dne 9.9.2021.
b) Darovací smlouvu mezi ZŠ Hostěradice a Vít Procházka, ze dne 9.9.2021.
OZ neschválilo:
1/ Žádost o prodej části pozemku parc. č. 410/23 o výměře cca 560 m2, v k.ú. Hostěradice na Moravě - pan J. V.,
Hostěradice xxx.
2/ Žádost o koupi části pozemku parc. č. 6775/1 o výměře 990 m2, v k.ú. Míšovice - pan B. S., Hostěradice xxx.

Usnesení z 33. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Hostěradice,
konaného dne 27.10.2021 v 17:00 hod.
Č.j.:
33/2021
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí :
1/ Kontrolu usnesení.
2/ Představení záměru zahájení těžby na ložisku Hostěradice-Paseky - Českomoravský štěrk, a.s.
3/ Žádost o prodej části pozemku parc. č. 410/23 o výměře cca 130 m2, v k.ú. Hostěradice na Moravě - pan J. V.,
Hostěradice xxx.
4/ Žádost o prodej části obecního pozemku parc. č.
8125/3 o výměře cca 50 m2, v k.ú. Hostěradice na Moravě
- pan J. K., Hostěradice xxx.
5/ Žádost o prodej části obecního pozemku parc. č. 346/1
o výměře cca 140 m2, v k.ú. Hostěradice na Moravě - paní
M. N., Hostěradice xxx.
6/ Žádost o byt 1+ kk, nebo 2 + kk v bytovém domě č. p.
104 - pan R. P., Hostěradice xxx.
7/ Informace starosty.
Obecní zastupitelstvo schválilo :
1/ Program 33. zasedání Obecního zastupitelstva.
2/ Ověřovatele zápisu - p. Lapešová Jolana a p. Kopeček
Radek.
3/ Zapisovatele - p. Burger Jan.
4/ Plnění rozpočtu k 30.9.2021.
5/ Rozpočtové opatření č. 7/2021.
6/ Směnu pozemku parc. č. 7638/120 o výměře cca 60
m2, v k.ú. Hostěradice na Moravě a odprodej pozemků
obci Hostěradice o výměře cca 200 m2 - Miroslavské strojírny, s.r.o., Kostelní 222/41, 671 72 Miroslav.

7/ Zastupitelstvo obce Hostěradice, jako kompetentní
orgán dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c), zák. č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vydává Územní plán Hostěradice,
jako opatření obecné povahy, dle ustanovení stavebního
zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění.
8/ Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu Distribuční trafostanice Hostěradice
Vodárna“ - EG.D, a.s.
9/ Podání žádosti o dotaci na akci ,,Oprava místních
komunikací, obec Hostěradice“. Žádost bude podána na
Ministerstvo pro místní rozvoj, dotační program Podpora
obnovy a rozvoje venkova, podprogram - Podpora obnovy
místních komunikací.
10/ Strategický rámec MAP- seznam investičních priorit
ZŠ Hostěradice na roky 2021 až 2027.
11/ Darovací smlouvu mezi ZŠ Hostěradice a Women for
Women, o.p.s., ze dne 7.9.2021.
12/ Dohodu o provádění opatření ke zlepšování přírodního prostředí a o poskytnutí příspěvku ve výši 54 400,-Kč
na tato opatření - Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí
449/3, 601 82 Brno.
OZ neschválilo:
1/ Žádost o prodej části pozemků parc. č. 161/16, 160/7,
160/9 a části pozemků 161/12 a 160/8 o výměře cca 630
m2, vše v k.ú. Hostěradice na Moravě - paní H. T. a pan M.
T., Hostěradice x.
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Usnesení z 34. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Hostěradice,
konaného dne 24.11.2021 v 17:00 hod.
Č.j.:

34/2021

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí :
1/ Kontrolu usnesení.
2/ Žádost o prodej části obecního pozemku parc. č.
346/24 o výměře cca 50 m2, v k.ú. Hostěradice na Moravě
- paní M. M., Hostěradice xxx.
3/ Informace starosty.
Obecní zastupitelstvo schválilo :
1/ Program 34. zasedání Obecního zastupitelstva.
2/ Ověřovatele zápisu - p. Lapešová Jolana a p. Balík
Pavel.
3/ Zapisovatele - p. Burger Jan.
4/ Rozpočtové opatření č. 8/2021.
5/ Prodej části pozemku parc. č. 410/23 o výměře cca 130
m2, v k.ú. Hostěradice na Moravě - pan J. V., Hostěradice
xxx.
6/ Prodej části obecního pozemku parc. č. 8125/3 o výměře cca 50 m2, v k.ú. Hostěradice na Moravě - pan J. K.,

Hostěradice xxx.
7/ Prodej části obecního pozemku parc. č. 346/1 o výměře cca 140 m2, v k.ú. Hostěradice na Moravě - paní M. N.,
Hostěradice xxx.
8/ Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu, Míšovice, přípojka kNN Kadlec Martin“
- EG.D, a.s.
9/ Dodatek Smlouvy o zajištění financování systému IDS
JMK.
10/ Program rozvoje obce Hostěradice na roky 20212027.
11/ Bc. Marka Šeinera, jako přísedícího pro Okresní soud
ve Znojmě, na období 2022 - 2026.
12/ Darovací smlouvu mezi ZŠ Hostěradice a MK Řeznovice, ze dne 9.9.2021.
13/ Úvěr pro Technické služby Hostěradice na zakoupení
traktoru a příslušenství.
14/ Pořízení historického fotoobrazu obce z roku 1938.

Usnesení z 35. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Hostěradice,
konaného dne 15.11.2021 v 17:00 hod.
Č.j.: 35/2021
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí :
1/ Kontrolu usnesení.
2/ Plán inventur na rok 2021.
3/ Žádost o odkoupení obecního pozemku parc. č. 74/1
o výměře 86 m2, v k.ú. Míšovice - pan J. F. a paní M. F.,
Hostěradice-Míšovice xxx.
4/ Žádost o pronájem obecního pozemku parc. č. 6775/1
o výměře cca 670 m2, v k.ú. Míšovice - paní M. R., Hostěradice-Míšovice xxx.
5/ Zprávu Finančního výboru.
6/ Informace starosty.
Obecní zastupitelstvo schválilo :
1/ Program 35. zasedání Obecního zastupitelstva.
2/ Ověřovatele zápisu - p. Křepela Petr a Bc. Šeiner Marek.
3/ Zapisovatele - p. Burger Jan.
4/ Rozpočtové opatření č. 9/2021.
5/ Rozpočtový výhled obce Hostěradice na roky 2023 a
2024.
6/ Rozpočet obce Hostěradice na rok 2022 jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 27 422 000,-Kč.
7/ a) Složení inventarizačních komisí:
č. 1 - předseda p. Burger Jan, členové p. Balík Pavel a
p. Křepela Petr.
č. 2 - předseda p. Burger Jan, členové p. Schneider
František a p. Kopeček Radek.
b) Složení likvidační komise:

předseda Bc. Šeiner Marek, členové p. Lapešová Jolana a Mgr. Kociánová Pavlína.
8/ Prodej části obecního pozemku parc. č. 346/24 o
výměře cca 50 m2, v k.ú. Hostěradice na Moravě - paní M.
M., Hostěradice xxx.
9/ Obecně závaznou vyhlášku obce Hostěradice - požární
řád obce.
10/ Obecně závaznou vyhlášku obce Hostěradice - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
11/ Vnitřní předpis pro poskytování náhrady mzdy při
dočasné pracovní neschopnosti v roce 2022.
12/ Výši vodného na rok 2022, a to 30,-Kč/m3, včetně
DPH.
OZ odložilo:
1/ Žádost o vyjádření k záměru pokračování těžby Hostěradice-Paseky - Českomoravský štěrk, a.s.
2/ Žádost o koupi obecního pozemku parc. č. 2647, v k.ú.
Hostěradice na Moravě o výměře 4 206 m2 - Českomoravský štěrk, a.s.
OZ neschválilo:
1/ Zvýšení poplatku na 650,-Kč za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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Usnesení z 36. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Hostěradice,
konaného dne 26.1.2022 v 17:00 hod.
Č.j.:

36/2022

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí :
1/ Kontrolu usnesení.
2/ Plnění rozpočtu k 31.12.2021.
3/ Žádost o navýšení rozpočtu - ZŠ Hostěradice.
4/ Žádost o navýšení rozpočtu - MŠ Hostěradice.
5/ Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č.
462/1 o výměře cca 280 m2, v k.ú. Hostěradice - pan J. V.,
Hostěradice xxx.
6/ Zprávu Finančního výboru.
7/ Informace starosty.
Obecní zastupitelstvo schválilo :
1/ Program 36. zasedání Obecního zastupitelstva.
2/ Ověřovatele zápisu - Mgr. Kociánová Pavlína a p.
Lapešová Jolana.
3/ Zapisovatele - p. Burger Jan.
4/ Rozpočtové opatření č. 10/2021.
5/ Rozpočtové opatření č. 1/2022.
6/ Prodej pozemku parc. č. 74/1 o výměře 86 m2, v k.ú.
Míšovice - pan J. F. a paní M. F., Hostěradice-Míšovice xxx.
7/ Schválení kupní smlouvy č. 12602021na prodej venkovní příhradovéObec Hostěradice

trafostanice ,,TS Hostěradice – Vodárna“ - EG.D, a.s.
8/ a) Schválení kupní smlouvy č. 11482021 na prodej
části pozemku parc. č. 471/50 o výměře 26 m2, v k.ú.
Hostěradice na Moravě - EG.D, a.s.
b) Schválení kupní smlouvy č. 11482021A na prodej
části pozemku parc. č. 9239 o výměře 28 m2, v k.ú. Hostěradice na Moravě - EG.D, a.s.
9/ Darovací smlouvu mezi TJ Družstevník Hostěradice a
ZŠ Hostěradice.
10/ Vnitřní předpis o cestovních náhradách pro rok 2022.
11/ Žádost o dotaci z Ministerstva zemědělství a Jihomoravského kraje na restaurování Morového sloupu.
12/ Zproštění poplatku za pronájem sálu v termínu
5.2.2022 - paní B. B., Hostěradice xxx.
OZ neschválilo:
1/ Žádost o odkoupení (směnu) obecního pozemku parc.
č. 3034 o výměře 931 m2, v k.ú. Hostěradice - pan T. P.,
Hostěradice xx.
2/ Žádost o pronájem obecního pozemku parc. č. 6775/1
o výměře cca 670 m2, v k.ú. Míšovice - paní M. R., Hostěradice-Míšovice xxx.

Pomoc pro Ukrajinu

Hledáte cestu, jak pomoci na Ukrajině? Řada neziskových organizací
spustila veřejné sbírky. Nabízíme přehled.
Obec Hostěradice zaslala finanční příspěvek na válkou zasaženou Ukrajinu
přes Český červený kříž.
http://www.charita.cz/.../v-zahranici/charita-pro-ukrajinu/
$ Člověk v tísni
#
"
http://www.clovekvtisni.cz/darujte/jednorazove...
$ ADRA CZ
#
"
www.darujme.cz/projekt/1205456
$ Český červený kříž
#
"
www.darujspravne.cz/daruj/castku/pomozte-ukrajine
$ UNICEF Česká republika
#
"
bit.ly/SOS-Ukrajina
$ další možnosti najdete i u Nadace Via:
#
"
https://www.darujme.cz/proj.../1200004/highestCollectedMoney
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Plnění rozpočtu k 31.12.2021 - příjmy

Schválený
rozpočet

Příjmy
DP FO ze záv.činn.
DP FO ze SVC
DP FO z kapitál.výnosů
DP práv.osob za obec-úč.
DP práv.osob
DPH
Odv.za od.půdy ze zem.fondu
Poplatek za TKO
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veř.prostr.
Zrušení daně z hazardu
Dań z hazardu
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Neinv.přijaté transfery od obcí
Daňový bonus
Sběr a svoz železa
Nein.transfer ze SR
Nein.transfer ze SR
Neinvestiční transfer od krajů
Příjem z úhrad dobýv.těž.pros
Investiční transfer od krajů
Ost.investič.transfer MMR
Za sál KD
Nájem byty
Nájem nebyt.prostor
Pohřebnictví
Za pronájem pozemků
Příjem za věcná břemena
Za prodej pozemků
Příjem OU
Přijaté nek.příspěv.
Příjem z úroků
ostatní vratky transferů TJ
Příjmy z pronájmu
Ostatní nein.tranfery ze SR
Přijaté zál.energií CHB
Příjmy celkem
Financování

-1111
-1112
-1113
1122
-1121
-1211
1334
-1340
-1341
-1343
1382
1381
-1361
-1511
4121
4111
3723 2111
4113
-4112
4122
1356
4222
4216
3392 2111
3612 2132
3613 2132
3632 2111
3639 2131
3639 2119
3639 3111
6171 2111
6171 2324
6310 2141
6402 5229
6171 2132
4116
4354 2111
8115

5.600.000
80.000
500.000
80.000
3.300.000
11.000.000
2.000
810.000
18.000
1.000
0
100.000
19.000
3.200.000
0
0
2.500
0
342.100
0
46.500
0
0
9.000
16.400
140.000
15.000
70.000
5.000
30.000
1.000
70.000
2.500
0
0
0
362.000
25.822.000

Rozpočet po
změnách
5.269.300
183.000
632.500
80.000
4.689.000
11.733.300
11.800
810.000
18.000
1.000
100,00
192.100
19.000
3.200.000
12.000
361.700
2.500
125.500
359.000
50.400
46.500
700.000
1.544.700
9.000
16.400
138.000
15.000
70.000
5.000
235.300
1.000
52.200
2.500
103.400
17.800
3.894.300
362.000
34.963.300
7.033.300

Výsledek od
počátku roku
4.097.589,30
266.869,54
691.838,69
0,00
5.838.470,65
13.046.497,94
20.705,10
818.800,00
18.033,00
2.230,00
8,78
192.528,74
22.420,00
3.166.467,71
12.000,00
361.599,56
4.186,00
125.494,00
359.000,00
50.400,00
46.450,01
500.000,00
850.514,97
7.850,00
16.344,00
144.372,00
13.896,00
73.669,00
10.000
237.811,00
3.796,96
136.462,43
1.975,38
103.335,20
17.720,00
3.646.059,00
428.535,00
35.333.929,96
1.044.208,20

Plnění v
%
77,76
145,83
109,38
0,00
124,41
111,19
175,47
101,09
100,18
223,00
8,78
100,22
118,00
98,95
100,00
99,97
167,44
100,00
100,00
100,00
99,89
71,43
55,06
87,22
99,66
104,62
92,64
105,24
200,00
101,07
379,70
261,42
79,02
99,94
99,55
93,63
118,38
101,06
14,85
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Plnění rozpočtu k 31.12.2021 - výdaje

Výdaje k 31.12.2021
Pitná voda
Ostatní služby Daníž
Odvádění a čist.odp.vod
Silnice
Finanční vypořádání
Předškolní zařízení
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ost.zál.sděl.prostředků
Obnova památek:fara,kaplička
Rozhlas
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury
SPOZ
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a úz.rozvoj
Peč.služba-soc.služby MK
Chráněné bydlení
Sběr a svoz TKO
Mikroregion
Požární ochrana
Rezerva na krizová opatření
Péče o veřejnou zeleň
Volb y
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Dopravní obslužnost JMK
Ostatní tělov.činn.
Vodní díla-rybník revit.
Výdaje fin.operací
Znoj.vinařství-MAS
Územní plánování
DP za obec
Výdaje celkem

2310
2144
2321
2212
6402
3111
3113
3314
3349
3326
3341
3392
3319
3399
3631
3632
3639
4351
4354
3722
3799
5512
5213
3745
6114
6112
6171
2292
3419
2341
6310
3429
3635
6399

0
17.000
500.000
1.707.700
14.100
700.000
1.667.000
50.000
81.000
930.000
80.000
331.000
50.000
70.000
480.000
8.000
3.416.400
0
335.000
1.920.000
24.000
2.652.500
30.000
250.000
0
1.700.000
8.192.800
78.000
200.000
100.000
19.000
52.800
85.700
80.000
25.822.000

162.100,00
76.900
839.800
1.707.700
14.100
700.000
3.195.400
50.000
81.000
930.000
80.000
531.000
50.000
67.000
499.400
8.000
11.646.500
46.700
441.600
2.422.500
23.900
5.657.800
1.000
283.500
34.800
1.700.000
9.867.700
78.000
300.000
100.000
19.000
65.100
236.100
80.000
41.996.600

161.987,48
76.848,00
839.655,00
236.002,45
14.071,00
700.000,00
3.193.224,00
48.610,15
59.364,00
836.884,20
78.434,62
119.590,00
12.647,00
58.214,97
434.412,31
4.200,00
9.446.888,21
46.700,00
441.379,83
2.422.410,43
23.865,00
5.657.353,52
0
189.466,60
34.573,40
1.372.250,00
7.084.225,79
77.950,00
300.000,00
0
17.511,80
65.015,00
235.987,00
0
34.289.721,76

99,93
99,93
99,98
13,82
99,79
100,00
99,93
97,22
73,29
89,99
98,04
22,52
25,29
86,89
86,99
52,50
81,11
100,00
99,95
100,00
99,85
99,99
0,00
66,83
89,57
80,72
71,79
99,94
100,00
0,00
92,17
99,87
99,95
0,00
81,64

Splátky úvěru

8124

0

0

0

0,00
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Těžaři nabízejí Hostěradicím finance, opravu silnice a zdroj
kameniva s minimální zátěží
Společnost Českomoravský štěrk chce znovu otevřít kamenolom u Hostěradic na
Znojemsku, kde těžba krátce probíhala na přelomu 80-90. let. S vedením obce se dohodla na
přípravě memoranda o finanční podpoře, doprovodných investicích a opatřeních, která
minimalizují dopady těžby na okolí. Mezi nejdůležitější součásti patří každoroční finanční
podpora vysoko nad rámec zákonných úhrad, kompletní oprava silnice k vodojemu, snížení
množství trhavin na jednu nálož a vyvedení těžké nákladní dopravy zcela mimo obec. Návrh
dokumentu nyní posoudí zastupitelé Hostěradic. Kamenolom by měl být znovu otevřen
v horizontu pěti let. Obci přinese zdroj kvalitního kameniva a za dobu životnosti ložiska více
než 30 milionů korun do rozpočtu.
„Memorandum vychází z dlouhodobého jednání s vedením obce a odráží všechny klíčové
požadavky v oblasti dopravy, trhacích prací, seismického měření a odpovědnosti za případně
způsobené škody. Cílem je, aby provoz kamenolomu omezil život v obci co nejméně a zároveň aby
regionu po plánovaném uzavření několika lokalit v následujících letech zajistil dostatek kameniva
jako základní stavební suroviny. S využitím lomu Hostěradice se počítá v rámci dostavby dálnice
D52 na Vídeň či Elektrárny Dukovany, ale také běžné rezidenční či komerční výstavby,“ říká Tomáš
Bína, ředitel pro báňský inženýring a životní prostředí ze společnosti Českomoravský štěrk.
Navržená dobrovolná finanční podpora by Hostěradicím zajistila významný zdroj příjmu
z provozu kamenolomu. Při ročním objemu těžby nad 150 tisíc tun obdrží obec každý rok 800 tisíc
korun. Při méně intenzivní roční těžbě by byl příspěvek nižší. Záměr těžební společnosti však počítá
s produkcí 300 tisíc tun kameniva za rok, a tak lze předpokládat, že až na výjimky například při
rozjezdu lomu dosáhne podpora maximální výše. Kromě těchto finančních prostředků přísluší obci
každý rok zákonné úhrady z těžby ve výši 200 tisíc korun a k tomu 100 tisíc korun za pronájem
pozemků. Celkem tedy více než milion korun každý rok.
Před zahájením těžby chtějí těžaři na své náklady opravit silnici k vodojemu. Vyjde-li z
předběžného posouzení nedostatečná únosnost stávajícího podloží, budou kromě asfaltového krytu
vyměněny i konstrukční vrstvy. Společnost Českomoravský štěrk dále v součinnosti s vedením obce
vypracovala pravidla pro řízení nákladní dopravy. V memorandu se například zavazuje, že si ve
smlouvách s odběrateli vynutí, aby vozidla nad 7,5 tuny využívala výlučně dopravní trasy mimo obec
Hostěradice. Firma dále každý rok zaplatí obci nezávislé měření hustoty dopravy z lomu směrem
k obci.
Návrh memoranda dále klade velký důraz na regulaci trhacích prací. Maximální hmotnost
jedné nálože snižuje na 8 tun z původních 10 tun stanovených soudním znalcem. Těžaři dále
přijímají odpovědnost za případné škody způsobené trhacími pracemi a vyjadřují vůli uhradit
veškeré prokazatelné náklady. Zvláštní pozornost chtějí věnovat budově vodojemu, na níž budou
pravidelně měřit vliv odstřelů.
Stavební kámen tvoří klíčový materiál pro české stavebnictví a nenahraditelnou surovinu do
betonu, asfaltu či kolejových loží. Ložiskoví geologové přitom dlouhodobě upozorňují na to, že
Česku hrozí v nadcházejících letech kritický nedostatek kameniva. Podle předběžné prognózy
České geologické služby skončí do 10 let 60 % všech kamenolomů. Podobná situace vládne i na
trhu štěrkopísků.

Tisková zpráva společnosti Českomoravský štěrk, a. s. vydaná dne XY. února 2022
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MEMORANDUM V SOUVISLOSTI S OTEVŘENÍM LOMU HOSTĚRADICE MEZI OBCÍ
HOSTĚRADICE A SPOLEČNOSTÍ
Obec Hostěradice
Se sídlem: Hostěradice 57, 671 71 Hostěradice
Zastoupena: Ing. Martin Vančura, starosta obce
IČ: 00292834
Bankovní spojení: 3425741/0100

(dále jen „obec “)
a
Českomoravský štěrk, a.s.
Se sídlem: Mokrá 359, 664 04Mokrá-Horákov
Zastoupen: Ing. Robert Zelníček
IČ: 25502247
Bankovní spojení: 5050013056/5500

(dále jen „společnost ČMŠ“)
vzhledem k tomu, že
i.

společnost Českomoravský štěrk, a.s. připravuje na katastrálním území obce Hostěradice na
Moravě otevření lomu Hostěradice (dále jen „kamenolom“).

ii.

obec zastupuje rozmanité zájmy své, jakož i občanů obce;

iii.

obec Hostěradice a společnost Českomoravský štěrk, a.s. mají zájem na dalším rozvoji
vzájemných vztahů

potvrzují tímto memorandem, že v souvislosti se zahájením těžebních prací, resp. otevřením
kamenolomu Hostěradice se dohodly na následujícím:
I.

Společnost ČMŠ se zavazuje, že před zahájením těžby zajistí na své náklady opravu pozemní
komunikace od silnice II/397 k objektu vodojemu Hostěradice s tím, že oprava komunikace bude
spočívat v posouzení stávající únosnosti, projekční přípravě a realizační fázi. Předmětná
komunikace bude v rámci opravy opatřena novým asfaltovým krytem. Pokud nebude únosnost
podloží dostatečná, budou vyměněny také konstrukční vrstvy.
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Společnost ČMŠ zajistí v rámci řešení dopravního napojení na komunikaci II/397 umístění a
instalaci dopravní značky „Zákazu odbočení vpravo“ (pro vozidla obsluhující kamenolom nad 7,5
tuny);
Společnost ČMŠ se zavazuje, že se se svými odběrateli kameniva (z lomu Hostěradice) v
uzavíraných kupních smlouvách dohodne, aby při přepravě kameniva z lomu vozidly nad 7,5 t
využívali výlučně dopravní trasy mimo obec Hostěradice, a to včetně případných dodávek
kameniva v rámci dostavby elektrárny Dukovany.
Společnost ČMŠ se zavazuje 4x ročně zpracovat a poskytnout obci písemný přehled o dopravních
trasách využívaných při přepravě kameniva z lomu a současně též o množství takto přepraveného
kameniva.

IV.

Společnost ČMŠ se zavazuje jedenkrát ročně uhradit obci náklady na provedení nezávislého
měření hustoty dopravy vozidel z lomu odbočujících vpravo směrem k obci Hostěradice, a to až
do výše 50.000,- Kč na jedno měření.

V.

Společnost ČMŠ se zavazuje, že v případě provádění těžby v kamenolomu bude usilovat o
minimalizaci veškerých případných negativních vlivů a dopadů v souvislosti s těžbou na obec
Hostěradice a její obyvatele. Za účelem odstranění či zmírnění dopadů činností spojených s těžbou
se ČMŠ zavazuje poskytovat obci Hostěradice finanční dary na veřejně prospěšné účely, a to:
-

při těžbě v ročním objemu od 10.000 tun až 100.000 tun suroviny dar ve výši
100.000,- Kč za kalendářní rok,
při těžbě v ročním objemu od 100.000 tun až 150.000 tun suroviny dar ve výši
250.000,- kč za kalendářní rok,
při těžbě v ročním objemu nad 150.000 tun suroviny dar ve výši 800.000,- Kč za
kalendářní rok.

VI.

Společnost ČMŠ se zavazuje, že vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby odběratelé a dopravci
obsluhující lom zajistili dodržování všech zákonných ustanovení ohledně přepravy materiálu,
zejména aby dodržovali případně stanovený zákaz odbočení vpravo (pro vozidla nad 7,5 tuny).

VII.

Společnost ČMŠ se zavazuje, že v rámci provádění těžby a trhacích prací sníží maximální velikost
celkové nálože na 8 tun trhavin, a to i přestože soudní znalec Ing. Luděk Bartoš ve svém posudku
č. 05/2021 ze dne 28.7.2021 stanovil maximální velikost celkového nálože na 10 tun trhavin.

VIII.

Společnost ČMŠ se zavazuje pravidelně měřit vliv odstřelů na budovu vodojemu, provést úřední
měření seismiky odstřelů u prvních třech clonových odstřelů po otevření kamenolomu a
pravidelně 2x ročně provádět úřední měření seismiky odstřelů s tím, že veškeré zprávy budou
předány obci.

IX.

Společnost ČMŠ si je vědoma a prohlašuje, že v případě jakékoliv škody způsobené trhacími
pracemi uhradí veškerou vzniklou škodu.

Hostěradický zpravodaj 21.března 2022

Přílohy

X.

Společnost ČMŠ se zavazuje, že při každém odstřelu provede měření účinků trhacích prací na
budovu vodojemu pomocí seismografu. Výsledky měření budou předány obci.

XI.

Společnost ČMŠ se zavazuje, že v objektu vodojemu na stávajících trhlinách dle doporučení statika
umístí deformometry s tím, že statik bude výsledky jejich měření pravidelně vyhodnocovat. O
výsledcích měření a vyhodnocení bude obec vždy bezodkladně vyrozuměna.

XII.

Obec Hostěradice potvrzuje, že v rámci následných správních řízeních souvisejících s povolením
těžby v kamenolomu nebude bez závažných důvodů vznášet takové námitky a připomínky, které
by měly za následek nepovolení těžby.

XIII.

Obec Hostěradice, v případě, že by měla v rámci následných správních řízení relevantní námitky a
připomínky, potvrzuje ochotu tyto námitky a připomínky přednostně projednat se společností
ČMŠ a najít kompromisní řešení.

I.

Toto memorandum je dáno ve 4 vyhotoveních, z nichž po 2 obdrží obec i společnost ČMŠ.

…………………………………………….
Ing. Martin Vančura
starosta obce

…………………………………………….
Ing. Robert Zelníček

člen představenstva
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Kontakty Obecní úřad
Úřední a pokladní hodiny OÚ

Czech POINT, podatelna

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

07:00 - 17:00
07:00 - 15:00
07:00 - 17:00
07:00 - 15:30
07:00 - 13:00

přestávka 11:30 - 12:00

Starosta - Ing. Vančura Martin
Tel.: + 420 724 183 487
E-mail: starosta@hosteradice.cz
Místostarosta - Burger Jan
Tel.: +420 602 682 168
E-mail: místostarosta@hosteradice.cz
Ekonomka: Horvátová Lenka
Ev. obyvatel, pokladna: Hermannová Zlatuše
Podatelna, Czech-Point: Vařáková Jitka

Letecký pohled na Míšovice, červen 2017

07:00 - 17:00
08:00 - 13:30
07:00 - 17:00
08:00 - 11:00
09:00 . 11:00

přestávka 11:30 - 12:00

Telefon: 515 333 113
671 71 Hostěradice 57
E-mail: info@hosteradice.cz
Podatelna: epodatelna@hosteradice.cz
IČ: 00292834
DIČ: CZ0029283
Bankovní spojení 3425741/0100
Datová schránka: kp2a2dg

