HOSTĚNICKÝ
ZPRAVODAJ
2/2019
informace • kultura • zábava

SRAZ VETERÁNŮ A LÉTO HOSTĚNICE 2019

Vystoupení skupiny Kulomet

Spanilá jízda

Veteráni

SETKÁNÍ JUBILANTŮ

ZÁBAVA SE SKUPINOU MELODIE

ZPÍVÁNÍ S CIMBÁLOVKOU
U NA VELIKONOČNÍM SETKÁNÍ

S l o vo s t a r o s t k y
Vážení spoluobčané,
léto nás letos uvítalo teplými večery nezvykle brzo a horké dny většinu z nás
prázdninově naladili. Všem Vám přeji, ať si malí užijí prázdnin a velcí odpočinou.
Čeká nás všechny období dovolených a alespoň pro některé z Vás zpomalení
pracovního tempa. Je příjemný pocit se v podvečer projít naší vesnicí a přitom vnímat, jak se velká část z Vás příkladně stará o své příbytky a předzahrádky a kochat
se kvetoucími letničkami.
I když jsme letos první léto zásobeni novými zdroji pitné vody, chtěla bych Vás
požádat jako každý rok o rozumné zacházení s pitnou vodou z obecního vodovodu. Napouštění bazénů je v tuto chvíli možné, ale mysleme při tom na to, že
napouštění musí probíhat postupně tak, abychom rychlým odčerpáním velkého množství vody nezpůsobili ostatním pokles tlaku ve vodovodní síti. Při vysokých teplotách a současném suchu je velký nápor na doplňování pitné vody našimi zdroji, zkusme se tedy chovat rozumně a nakládat s pitnou vodou jako s jedním
z cenných zdrojů přírody. Važme si toho, že ho prozatím máme.
Jak už jste, předpokládám, všichni zaznamenali, propustek u hřiště na Pastviskách prošel celkovou rekonstrukcí. Myslím, že se dílo povedlo a přispělo tak dalším
krokem k postupnému zvelebování naší vesnice.
Během prázdnin proběhne celková oprava elektrorozvodů v mateřské škole společně s výměnou svítidel. Z tohoto důvodu také letos naše školka nenabízí prázdninový provoz. Realizace úprav v mateřské škole je ale v provozu nemyslitelná, budeme tedy doufat ve Vaše pochopení. Mateřská škola nabídne od nového školního roku rozšíření provozu do 16.45 hod. tak, aby vyšla vstříc rodičům, kteří
bojují s časem při vyzvedávání svých ratolestí. Děkuji proto všem pedagogům školy, že se snaží vyjít vstříc tam, kde je to možné. V průběhu měsíce května a června
došlo také k úpravám prostor posilovny tak, aby mohla sloužit jako prádelna a kabinet pro potřeby mateřské školky. Posilovna bude přesunuta do upravených prostor vedlejších budov MŠ.
V září bude zahájena velká investiční akce rozšíření kanalizační sítě a vodovodu
v lokalitě Zadní Kopanina. Prosíme všechny občany o shovívavost a trpělivost při
budování tak potřebné věci, jako je kanalizace. Samozřejmě to s sebou přinese občanům bydlícím v této lokalitě pochopitelná omezení a další z průběhu stavebních
prací plynoucí opatření a důsledky, budeme se však s realizační firmou snažit o to,
aby tento nekomfort byl co nejmenší. Odměnou jim za to ale bude především napojení na novou kanalizaci.
Od minulého zpravodaje se v naší obci opět žilo společensky a sportovně. Místní spolky a sdružení zorganizovaly jak společenské, tak sportovní akce pro malé
i velké. Mohli jsme se sejít na Velikonočním tvoření, Velikonoční zábavě, Dni Země,
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Pálení čarodějnic, Dni matek a rodin, Večerním tvoření, Srazu veteránů a festivalu Léto Hostěnice 2019, volejbalovém turnaji, Dětském dnu, nohejbalovém turnaji,
Hostěnickém sedmiboji a dalších akcích. Všem ochotným udělat pro ostatní něco
nezištně za toto velice děkuji.
Ráda bych Vám popřála krásný letní čas během prázdninových dnů, společné
chvíle se svými blízkými a dětem prázdniny plné překvapení, dobrodružství a pohody.
Příjemné letní dny Vám přeje
Eva Karásková, starostka obce

Rozh
hovo
or
Rozhovor se zastupitelem obce, panem Janem Dostálem
O Honzovi Dostálovi jsem se dozvěděla, že rád cestuje a hodně chodí s pejskem.
1. Plánuješ letošní léto někam vycestovat?
Určitě ano. Cestuji celoročně, nicméně se jedná většinou pouze o prodloužené víkendy. Letní cesta bude opět na sever, jako poslední dva roky. Destinací bude
opět Skandinávie, uchvátila mě. Norsko, Švédsko i Finsko jsou země neomezených
možností vyžití a poznání. Od parků, přes řeky, jezera, hory až po města.
2. Co máš na cestování nejraději a co bys poradil mladým lidem, kteří chtějí cestovat?
Na cestování mám nejraději poznávání nových míst i lidí, ale především svobodu. Je to pro mě nejlepší způsob odpočinku a relaxace. A mladým lidem, kteří chtějí cestovat? Cestujte, cestujte, cestujte! Je to zábava, je to jiný způsob poznání a pokud seberete odvahu, není se čeho bát. S cestováním vás až nadosmrti budou pojit zážitky a vzpomínky na všechno, co jste zažili. Rád používám dvě motta spojená právě s cestováním.
Jan Werich řekl: „Člověk, který cestuje s touhou dozvědět se, cestuje přes všechny dálky, hlavně k sobě saménu…“ Miroslav Zikmund řekl: „Nelituji žádného dne,
kdy jsme byli na cestách!“ a oba mají pravdu.
3. Bez kterých tří věcí (kromě pasu, kreditky, apod.) by ses na cestách neobešel?
Obešel bych se bez kreditky, neobešel bych se bez Pedopsa, cestovního deníčku a foťáku. Cestovat jsem začal ještě před tím, než jsem si Pedy pořídil, nicméně tu
jsem si pořizoval právě proto, abychom cestovali společně a taky to tak je.
4. Jaké nejchutnější jídlo jsi na svých cestách ochutnal?
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Nejzáživnější a nejlepší byl Vietnam. Tamní streetfood je plný dobrot, nicméně
nejvíc mi v dobré chuti zůstalo hadí maso.
5. Které místo máš v Hostěnicích nejraději a proč?
Jednoznačně vrchol Brázďáku. Je odtud hezký výhled. Ne moc daleko, ale je
krásný a hlavně je tam klid.
Děkuji za rozhovor.
Tentokrát se ptala Nika Trávníčková

Co s e u d á l o v n a š í o b c i
1. Oprava propustku na Hostěnickém potoce
Oprava propustku v blízkosti Sportovního areálu Pastviska byla řádně dokončena a předána 23. 4. 2019. Cena za dílo byla 507 663,02 Kč.
2. Poskytnutí úvěru obci Českou spořitelnou a. s. na financování investičních akcí
Byl dojednán úvěr u ČS, a. s. účelově na investiční akce rozšíření kanalizace a vodovodu v lokalitě Zadní Kopanina a na opravy či rekonstrukce místních komunikací ve výši 4 mil. Kč za výhodných podmínek.
3. Změna Pořizovatele Změny č. 1 Územního plánu Hostěnice
Z důvodu prodlení v projednávání Změny č. 1 územního plánu Hostěnice a nemožnosti toto projednávání urychlit ze strany obce (bývalý pořizovatel MěÚ Šlapanice z kapacitních důvodů nebyl schopen územní plánování obcí zajišťovat), se zastupitelé dohodli na využití placené služby „létajícího pořizovatele“.
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy s fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti (§ 24 odst. 1), pořizovatelem se tak stává
Obecní úřad Hostěnice.
4. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
V pondělí 1. 4. 2019 proběhlo konečné přezkoumání hospodaření obce Krajským
úřadem za rok 2018. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Velký dík patří zaměstnankyním Obecního úřadu Hostěnice.
5. Veřejné osvětlení – Lhotky, k. ú. Hostěnice
V polovině dubna nám bylo sděleno společností Eon, že hodlají započít stavbu rekonstrukce sítě nízkého napětí na Lhotkách, tedy uložení sítě do země (vzduchem vedené kabely budou odstraněny, vč. podpěrných sloupů), s čímž souvisí
i ukončení možnosti využívat sloupy Eonu na veřejné osvětlení.
Z důvodu hospodárnosti a výrazné ekonomické výhodnosti, se zastupitelé doHOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2019
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hodli na realizaci pokládky kabelů pro VO v souběhu s pokládkou kabelů nízkého
napětí stejnou firmou, která kabely nn pro Eon pokládá.
Stavba probíhá, předpokládané dokončení realizace je do 31. 7. 2019, cena
za dílo je 594 585,- Kč vč. DPH.
6. Oprava vnitřních prostor v objektu MŠ: nová posilovna, prádelna a kabinet
Proběhla oprava vnitřních prostor objektu MŠ. Z prostoru posilovny bude zřízena prádelna s kabinetem pro potřeby mateřské školy, posilovna bude přemístěna
do upravených prostor vedlejších budov MŠ. Stavbu provádí firma Tomáš Navrátil
z Brna, IČ: 03679624.
S novým využíváním prostor a z důvodu změny personálního obsazení zaměstnance obce na pozici správce dětského hřiště, tělocvičny a posilovny v areálu MŠ
bude změněn i systém užívání. Jakmile dojde ke změně, obec bude informovat zájemce o využívání těchto prostor standardními prostředky (web obce, zpravodaj,
apod.).
7. Investiční akce – Hostěnice, Zadní Kopanina – rozšíření kanalizační a vodovodní sítě
V rámci výběrového řízení na tuto akci byla vybrána firma SIMOST, s. r. o. Následně byla uzavřena smlouva o dílo s touto firmou za cenu 5 284 125,00 Kč bez DPH.
Samotná stavba začne na začátku září a dokončení stavby se uvažuje koncem listopadu 2019.
8. Oprava elektrorozvodů vč. svítidel v objektu Mateřské školy
V poptávkovém řízení byla vybrána firma V+W ELEKTRO s. r. o. za cenu
654 810,38 Kč vč. DPH. Realizace bude probíhat během letních prázdnin, MŠ tedy
letos z důvodu stavebních prací nebude nabízet provoz během prázdnin. Během
celých prázdnin bude ze stejného důvodu uzavřena i tělocvična.
9. Společné povolení dvou staveb
Bylo vydáno společné povolení na stavbu Hostěnice, Zadní Kopanina – rozšíření
kanalizační a vodovodní sítě a na stavbu Hostěnice, Zadní Kopanina – obnova místních komunikací. Stavby budou realizovány postupně.
10. Vodní zdroje HO-3-17 a HO-4-17
Nové vodní zdroje pro pitnou vodu, které zásobují obecní vodovod, běží ve zkušebním režimu.
Současně bylo vyhlášeno ochranné pásmo I. stupně kolem obou nových vrtů.
Za Obec Hostěnice
Eva Karásková
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I n fo rm a c e o b e c n í h o ú řa d u
Závěrečný účet obce za rok 2018
Návrh závěrečného účtu obce Hostěnice za rok 2018 byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup na www. hostenice. cz od 30. 4. 2019
do 23. 5. 2019.
Návrh byl projednán ve finančním výboru a ten doporučil zastupitelům obce závěrečný účet schválit. Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce na svém
zasedání dne 23. 5. 2019 usnesením č. 28/2019.
Stručný výtah z projednávaných závěrkových dokumentů zachycujících stěžejní
skutečnosti hospodaření roku 2018 (částky jsou zaokrouhleny):
1. Výnosy obce v roce činily 15,3 mil. Kč, náklady 10,3 mil. Kč, zisk ve výši 4,9 mil.
Kč byl převeden na účet 432 „Výsledek hospodaření minulých účetních období“.
2. Úvěry byly sníženy jejich splácením z 3 mil. Kč na 2,1 mil. Kč, žádný majetek obce
není zastaven věřitelům.
3. Největšími investičními výdaji a výdaji na opravy byly:
Nové jímací vrty (zprovozněno 2019) – 4 mil. Kč
Víceúčelové hřiště Pastviska (revitalizace) – 570 tis. Kč
Renovace hřiště u MŠ – 130 tis. Kč
Zakoupení pozemku p. č. 197/2 (Záhumenková) – 92 tis. Kč
Oprava pomníku osvobození – 116 tis. Kč
4. Inventarizace majetku neshledala rozdíly mezi skutečným majetkem a majetkem evidovaným v účetnictví.
5. MŠ Hostěnice hospodařila s příjmy a výdaji ve výši 3,1 mil. Kč s vykázaným přebytkem ve výši 4 tis. Kč. Obec přispěla do rozpočtu MŠ 750 tis. Kč.
6. Stav provozních závazků i stav pohledávek byly na konci roku 2018 přibližně
na stejné úrovni jako na konci roku 2017, nebereme-li v úvahu pohyb na transferových účtech. Stav závazků a pohledávek na konci roku 2018 byl téměř vyrovnaný.
7. Obec přijala v roce 2018 celkem 3,6 mil. Kč dotací a darů. Obec poskytla 0,7 mil.
Kč příspěvků, darů a dotací na dopravní obslužnost a činnost regionálních a občanských spolků.
Přezkoumání hospodaření obce provedené odborem kontroly Krajského úřadu
Jihomoravského kraje nezjistilo žádné chyby anebo nedostatky.
Mgr. Bedřich Horný,
předseda finančního výboru
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2019
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Výpis usnesení zasedání ZO Hostěnice č. 3/2019 dne 2. 4. 2019
přijatá usnesení
usnesení číslo 18/2019
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 3/2019 paní
Ing. Hanu Polanskou a pana Ing. et Ing. Jana Mikuláška, zapisovatelku zápisu paní
Růženu Debnárovou.
usnesení číslo 19/2019
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice č. 3/2019:
1. Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu zasedání)
2. Kontrola úkolů
6/2/2019 Poskytnutí úvěru obci Českou spořitelnou a. s. na financování investičních akcí
3. Změna Pořizovatele Změny č. 1 Územního plánu Hostěnice
4. Bezúplatný převod pozemku p. č. 425 ve vlastnictví obce Hostěnice na
Lesy ČR, s. p.
5. Směna části pozemku p. č. 415/1 ve vlastnictví obce Hostěnice za pozemek p. č.
274/504 ve vlastnictví Českomoravský cement a. s.
6. Zpráva PČR
7. Informace občanům
8. Různé
usnesení číslo 20/2019
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje v souladu s ust. § 6 odst. 6. písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, uzavření příkazní smlouvy s fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti dle § 24 odst. 1 stavebního zákona
Ing. Martinou Miklendovou (IČ: 74353128), která zajistí Obecnímu úřadu Hostěnice
splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti při pořizování změny č. 1 Územního plánu Hostěnice.
usnesení číslo 21/2019
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje, že v případě pořizování změny č. 1 Územního plánu Hostěnice nebude dále požadovat výkon územně plánovací činnosti dle
ust. § 6 odst. 1. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, po obecním úřadu obce s rozšířenou působností (úřadu územního plánování) tedy Městském úřadu Šlapanice.
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usnesení číslo 22/2019
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 425
o výměře 3 237 m2, vedený v KN na LV č. 1 jako ostatní plocha-ostatní komunikace
ve vlastnictví obce Hostěnice do vlastnictví Lesů ČR, s. p.
usnesení číslo 23/2019
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje směnu části pozemku p. č. 415/1 o výměře
1180 m2, vedený na LV č. 1 v KN Hostěnice jako ostatní plocha - ostatní komunikace
ve vlastnictví obce Hostěnice za pozemek p. č. 274/504 o výměře 1841 m2, vedený
na LV č. 191 v KN jako trvalý travní porost ve vlastnictví Českomoravský cement a. s.

Výpis usnesení zasedání ZO Hostěnice č. 4/2019 dne 23. 5. 2019
přijatá usnesení
usnesení číslo 24/2019
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 4/2019 pana Jana
Dostála a pana Ing. Václava Čapku, zapisovatelku zápisu paní Růženu Debnárovou.
usnesení číslo 25/2019
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice č. 4/2019:
1. Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu
zasedání)
2. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 3/2019
3. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 4/2019
4. Schválení závěrečného účtu obce Hostěnice za rok 2018
5. Schválení účetní závěrky obce Hostěnice k 31. 12. 2018
6. Schválení účetní závěrky Příspěvkové organizace MŠ Hostěnice k 31. 12. 2018
7. Převedení hospodářského výsledku PO MŠ Hostěnice za rok 2018
8. Schválení způsobu přezkumu hospodaření obce za rok 2019
9. Nárok na penzijní pojištění pro uvolněné zastupitele
10. Žádost SPsH o příspěvek na kapelu na Velikonoční zábavu
11. Změna určeného zastupitele pro projednání Změny č. 1 ÚP Hostěnice
12. Veřejné osvětlení – Lhotky, k. ú. Hostěnice
13. Informace občanům
14. Různé
usnesení číslo 26/2019
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 3/2019. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 104 600,-Kč, na straně výdajů navýšen o částku 104 600,- Kč, financování 0,- Kč. Rozpočtové opatření
bylo schváleno starostkou obce dne 4. 3. 2019 (příloha č. 3 zápisu číslo 4/2019).
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2019
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usnesení číslo 27/2019
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 4/2019. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 0,- Kč, na straně výdajů navýšen o částku 0,- Kč, financování 0,- Kč (přesun jen v rámci závazných ukazatelů). Rozpočtové opatření bylo schváleno starostkou obce dne 5. 4. 2019 (příloha č. 4 zápisu číslo 4/2019).
usnesení číslo 28/2019
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje celoroční hospodaření obce Hostěnice
a závěrečný účet obce Hostěnice za rok 2018 včetně zprávy o přezkumu hospodaření obce bez výhrad.
usnesení číslo 29/2019
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje účetní závěrku obce Hostěnice sestavenou k 31. 12. 2018 bez výhrad.
usnesení číslo 30/2019
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje účetní závěrku Příspěvkové organizace
MŠ Hostěnice sestavenou k 31. 12. 2018 bez výhrad.
usnesení číslo 31/2019
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje převedení hospodářského výsledku
PO MŠ Hostěnice za rok 2018 ve výši 3 646,79 Kč do rezervního fondu.
usnesení číslo 32/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 Jihomoravským krajem.
usnesení číslo 33/2019
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje příspěvek zaměstnavatele na penzijní pojištění pro uvolněnou zastupitelku - starostku obce Hostěnice Mgr. Evu Karáskovou ve výši 666,- Kč/měsíc.
usnesení číslo 34/2019
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje příspěvek SPsH na úhradu nákladů za kapelu (Velikonoční zábavu) ve výši 5 850,- Kč.
usnesení číslo 35/2019
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 9/2019 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
8
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rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na akci úhrada nákladů za kapelu „Velikonoční zábava“ ve výši 5 850,- Kč.
usnesení číslo 36/2019
Zastupitelstvo obce Hostěnice určuje zastupitelku paní Ing. Hanu Polanskou, místostarostku obce Hostěnice, pro spolupráci s pořizovatelem na dokončení změny
č. 1 Územního plánu Hostěnice.
usnesení číslo 37/2019
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje přímé zadání zakázky malého rozsahu
na „VO Hostěnice - Lhotky“ dle předložené cenové nabídky firmě T. O. O. spol. s r. o.

Sociálně-právní ochrana dětí
Obecní úřad podle ustanovení § 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je orgánem, který zajišťuje sociálně-právní
ochranu dětí. Úzce spolupracujeme s orgánem sociálně-právní ochrany dětí MěÚ
Šlapanice, který zajišťuje tuto agendu na plný úvazek.
Na základě usnesení zastupitelstva obce č. 16/2019 Obec Hostěnice uzavřela
s Městem Šlapanice smlouvu o spolufinancování psychologických služeb. Sociální odbor města Šlapanice v případě potřeby řešení konkrétního případu nabídne
klientovi možnost využít smluvního psychologa. Pokud si klient služby tohoto psychologa zvolí, jsou mu poskytovány zadarmo, náklady za něj hradí obec Hostěnice.
Za Obec Hostěnice Eva Karásková

Setkání s jubilanty
Jak už bylo psáno v předcházejícím Zpravodaji, kulturní a sociální komise se rozhodla zpříjemnit všem jubilantům jejich „narozeninový“ den setkáním, které pořádá na jejich počest. O víkendu před Velikonocemi jsme se tedy sešli poprvé. A setkání to bylo více než příjemné. Děti z místní skautské družiny jubilantům zazpívaly písničky, se kterými se účastnily skautské pěvecké soutěže Vozembouch. Hostěnické boubelky zpívaly na přání každého oslavence. Paní
místostarostka za Obec předala květiny a dárek. Během volné zábavy,
kterou vyplňovali pozvaní hudebníci, se opět nejen zpívalo a tančilo,
ale také povídalo. Čas v této báječné
atmosféře utekl velmi rychle a my se
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2019
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spokojeně rozcházeli do svých domovů. Průběh tohoto prvního setkání zachycují fotografie na přebalu.
Za sociálně-kulturní komisi Mgr. Kateřina Halouzková

Den matek a Mezinárodní den rodiny
I letos jsme měli příležitost oslavit Den matek a Mezinárodní den rodin při společné oslavě v sále restaurace U Stupárků, tentokrát v neděli 12. 5. Mateřská škola ve spolupráci s Obcí Hostěnice připravila pro všechny maminky, babičky, tatínky, dědečky a přátele kulturní zážitek a malé pohoštění. Účast byla hojná, a tak vystupující děti a mladí lidé měli o diváky postaráno. Se svým vystoupením se nám
předvedly děti z MŠ Hostěnice, malí flétnisté a „Svišti boyz“ v komorním složení.
Všem vystupujícím bych ráda poděkovala, protože předvedli opravdu pěkná vystoupení. A pánům Kousalům patří dík za již tradičně výborně ozvučené pódium.
Eva Karásková

Nejčastěji porušované obecně závazné vyhlášky
• OZV č. 1/2008 o regulaci hluku ve dnech pracovního klidu
Každý je dle obecně závazné vyhlášky povinen zdržet se o nedělích a státem
uznaných svátcích v zastavěném území obce Hostěnice veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu,
křovinořezů, cirkulárek, motorových pil apod. Za porušení lze uložit sankci podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění.
• OZV č. 8/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
Ten, kdo doprovází psa na veřejném prostranství, musí ho vést na vodítku nebo
ho musí opatřit náhubkem. Pohyb psů na dětských hřištích se zakazuje.
Platné OZV najdete na www. hostenice. cz v sekci „Dokumenty obce”.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu - Hostěnice
Volby se konaly ve dnech 24. a 25. 5. 2019, z celkového počtu voličů 584 hlasovalo 198 voličů.
1. Česká pirátská strana
2. ODS
3. KDU-ČSL

38 hlasů
37 hlasů
31 hlasů

4. STAN a TOP 09
5. ANO 2011
6. SPD

30 hlasů
29 hlasů
15 hlasů

Ostatní strany a uskupení získaly 5 a méně hlasů.
Růžena Debnárová
za Obecní úřad
10
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Střípky z naší knihovny
Vážení čtenáři a návštěvníci místní knihovny, nastává čas
prázdnin a letních dovolených. I v tomto období nás často kniha potěší a zpříjemní chvilky relaxace. V době prázdnin
bude knihovna stále v provozu, tak jako vždy každou středu
od 16 do 18 hodin. Výjimkou jsou pouze dny 24. července a 21.
srpna, kdy bude zavřeno. Ráda vám nabídnu pro chvíle s knihou novinky naší knihovny, například román Divoký kluk (Cogeti), Utajený les (Haskel), Hlas kukačky (Körnerová), Mlčenlivé ženy (Fisherová), Violika (Skočilová) či novinky od Aleny Morštajnové. Pro děti ságu Zákon smečky (Hunterová) či rodinné
čtení Jeden kopeček šmoulový (M. Doležalová). I o prázdninách myslíme na školáky doplněním povinné četby Maryša (Mrštíci), Babičky (Šabach) či Proces (Kafka).
Dále je v nabídce mnoho dalších knih z výměnného fondu. Přeji vám všem krásné
léto a dětem slunečné prázdniny.
Ivana Dostálová, knihovnice

Výzva občanům
Zastupitelstvo obce se zabývá myšlenkou, jak nejlépe upravit veřejné prostranství před budovou samoobsluhy a Občanského centra. Protože je toto prostranství
současně návsí, parkovištěm, zastávkou a je to prostor funkčně velmi složitý, rádi
bychom vás oslovili s prosbou:
„Dejte nám na papír Vaši vizi hostěnické návsi“
Prosíme o dodání Vašich ideí a nápadů jak upravit náves do 31. října 2019
na obecní úřad (papírově nebo mailem na ou@hostenice. cz). Nejlépe formou
náčrtu, architektonického návrhu, apod. Pokud si myslíte, že neumíte kreslit, ale
máte nápad na zlepšení, je možné přispět i formou textovou.
Děkujeme Vám, že pomáháte spoluvytvářet veřejný prostor !!!!

O d padové
é hos po dá ř st víí
Informace o odpadech
• Na sběrném místě v areálu ČOV (provoz každá lichá sobota v době od 9. 00 do 11. 00 hodin) byl umístěn barel na sběr
jedlého oleje. Je zde možné ukládat pouze použitý jedlý olej bez příměsí dalších látek, např. vyjetých olejů, atd.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2019
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Na základě sdělení firmy Fritex s. r. o., byl do nádob uložen odpad, který nesplňoval smluvní podmínky a za takto znečištěný odpad musí naše obec uhradit
náklady spojené s jeho likvidací.
• Na třech místech byly instalovány zásobníky na igelitové
sáčky určené k ukládání psích exkrementů.
• Do kanalizace a následně ČOV nepatří vlhčené hygienické
ubrousky, dámské vložky, dětské pleny a další odpad.

Děkujeme Vám, že třídíte odpad
a zároveň Vás vyzýváme k dodržování
zásad třídění a nakládání s odpady,
ať už se jedná o odpad, který skončí
v ČOV, v barelech na olej, nebo odpad
určený do kontejnerů (plast, papír, sklo,
bioodpad).
Tím, že třídíme odpad, chráníme životní
prostředí pro další generace.
Růžena Debnárová
za Obecní úřad

Kam s tím?
Opět jsme mohli býti svědky
uložení odpadů na místa, kam
nepatří.
Pokud potřebujete vyhodit
jakékoli elektrozařízení, Obec
Hostěnice zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení v rámci
sběrného místa v areálu ČOV.
Je tedy možné a jedině správné tento odpad uložit zde, popřípadě u dodavatele nového
elektrozařízení.
12
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vysloužilé elektrospotřebiče
NEPATŘÍ do komunálního
odpadu

ZDARMA
je můžete odevzdat
v prodejně elektra

DODRŽUJTE

PRAVIDLA
příroda vám to vrátí

seznam sběrných dvorů a míst
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou
vyhlášeny i termíny mobilních svozů),
nebo na webu www.elektrowin.cz

ZDARMA
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

...za odložení elektrospotřebiče
do kontejneru nebo na černou
skládku vám hrozí pokuta
až do výše 20 000 Kč?

Víte že...
...pokud chcete předejít
ekologickému nebezpečí,
nepouštějte se do demontáže
žádného z elektrospotřebičů!

...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou obsahovat
látky vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech.

www.elektrowin.cz

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2019
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Třídění a recyklace odpadů v obci Hostěnice v roce 2018
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů včetně obalových přispěla naše obec ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. ke zlepšení životního prostředí a snížení tzv. „uhlíkové stopy”. Úspora, kterou jsme dosáhli v roce
2018 představuje Emise CO2 ekv. 29,848 tun, úspora energie 768 543 MJ.
Od společnosti EKOKOM a. s. jsme za třídění odpadů získali v roce 2018 částku
104 136,-Kč.
Finanční prostředky získané za třídění odpadů jsou vždy zohledněny v celkových nákladech, podle kterých se stanovuje místní poplatek.
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí,
si zaslouží obrovský dík.
Růžena Debnárová
za OÚ Hostěnice

S p o l e č e n s ká r u b r i ka
Srdečné blahopřání k významnému životnímu jubileu:
Jubilanti rok 2019
červenec:
Anna Dračková 75 let
srpen:
Anežka Vintrová 70 let
Narozené děti 2019
březen
Sofie Fröhlichová
Úmrtí 2019
duben:
Dobromila Vaňková
květen:
Bohuslava Smílková
Marie Hájková
Růžena Debnárová
za ohlašovnu evidence obyvatel OÚ Hostěnice
14
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Š ko l s t v í
OSLAVA DNE DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE HOSTĚNICE
V úterý 28. 5. jsme společně se Základní školou v Mokré uspořádali dětem pestré dopoledne. Uskutečnění této akce
předcházely přípravy, domlouvání detailů se základní školou a ostražité
sledování vývoje počasí. Vyhlídky na příjemný
slunečný den byly v nedohlednu,
předpověď
pro tento den hlásila zataženo a deštivo. Přesto
k nám přijeli žáci z osmé
třídy s panem učitelem a spolu s nimi tři děvčata s poníky. Počasí bylo chladnější, bylo bezvětří a obloha zatažená. Děti se teple oblékly a vyšly na hřiště před MŠ.
Tam měli školáci připravených devět stanovišť. Děti chodily po dvojicích a plnily
úkoly, které se jim zaznamenávaly na kartičku se svým jménem. Největší zájem
byl o jízdu na ponících a odstříhávání balíčků s odměnou poslepu. Také chodily
na chůdách, skládaly puzzle, hrály domino, kličkovaly s florbalovým míčkem mezi
kužely, trefovaly se do plechovek, přenášely tenisový míček na pálce a hádaly skryté předměty. Bylo velice milé sledovat, jak si děti z dvojice pomáhaly, trpělivě čekaly, až se všichni vystřídají,
navzájem si dodávaly odvahu. Oči jim zářily nadšením. Vládla pohodová a veselá atmosféra. Ta
skupinka, která měla razítka ze všech stanovišť,
si mohla jako bonus prohlédnout a pohladit heboučké králíčky. Děti navazovaly kontakty se školáky - některé je jen okukovaly, ty starší si s nimi
povídaly a ty odvážnější,
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2019
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se sportovním duchem, měřily svoji rychlost se školáky při honivých hrách. Děvčata s poníky sledovala předpověď na radaru, a jakmile všechny děti dojezdily, vracela se zpět, aby s poníky nezmokla. Počasí se začalo kazit, ale nepršelo. Bylo dusno. Na závěr byla pro děti připravena ještě pohybová hra s hadrovými míčky na trávě za školkou. Děti se rozdělily na třídu Mravenečků a Včeliček a po odstartování
na soupeřovo pole házely po dobu pěti minut míčky. Po skončení měly obě třídy
spočítat míčky - vyšlo to remízou, nebylo vítězů ani poražených. Jakmile hra skončila, začaly padat dešťové kapky - to byl signál k úklidu a odchodu do školky. Nikdo nechtěl být mokrý. V šatně jsme školákům celou akci zhodnotili. Největší zážitek měly naše děti z poníků a králíčků. Školáci si zase vyzkoušeli organizaci a práci
s dětmi na jednotlivých stanovištích. My učitelky jsme měly radost, že vše proběhlo v suchu a bez zmoknutí. Ale největší odměnou bylo vidět štěstí a spokojenost
v očích všech zúčastněných. . .
Za MŠ Hostěnice Hana Gloserová

Střípky ZŠ Mokrá-Horákov
Náročné období v deváté třídě
Devátý ročník je jak pro žáky, resp. jejich rodiče, tak pro učitele velmi náročný.
My se našim žákům snažíme nabídnout řadu možností, které by jim mohly ulehčit
výběr oboru, kam chtějí směřovat po skončení základního vzdělávání. Navštěvujeme s nimi poradenské pracoviště Úřadu práce ČR, poskytujeme jim různé propagační a informační materiály středních škol, školní psycholožka nabízí svoje konzultace, včetně testu profesní orientace atd. Kromě výše zmíněného pořádá naše
škola také Akademii volby povolání, na kterou jsou zváni zákonní zástupci deváťáků, aby se seznámili nejen s nabídkou studijních oboru, ale také s průběhem a organizací přijímacího řízení a s postupem při vyplňování přihlášky. Mimo to jsme
se s žáky devátého ročníku
zúčastnili Oborového dne
mechatroniky, který pořádá ISŠ Olomoucká. V rámci této exkurze jsme navštívili pracoviště mechatroniky a programování CNC obráběcích strojů, které patří k nejmodernějším pracovištím v ČR pro přípravu
k povolání v této specializaci. Žáci poznali prostředí
velké střední školy, seznáLetem potterovským světem
mili se s podmínkami stu16
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dia na ní. Po celou dobu se jim věnovali kvalifikovaní odborníci v daných oborech.
S odborníky, tentokrát z řad Policie ČR, měli žáci možnost se potkat přímo v Mediatéce v Mokré. Poznali práci psovodů, pyrotechniků, policejních odstřelovačů apod.
Mgr. Petra Tannenbergová, Ph. D.
Recitační soutěž na prvním stupni
Na závěr prvního pololetí proběhlo již tradiční školní kolo Recitační soutěže.
Do ní z třídních kol postoupilo 40 recitátorů. Soutěž byla rozdělena do tří kategorií – 1. ročník, 2. a 3. ročník, 4. a 5. ročník. Úroveň předvedených výkonů byla vysoká, porota měla velmi těžkou práci soutěž vyhodnotit, mnohdy o umístění rozhodovaly desetiny bodu. V třetí kategorii se na 3. místě umístila Klára Fasorová a Jan
Daněk. V březnu se pak ti nejúspěšnější v kole školním – Kryštof Weigner, Ivan Honzák a Klára Fasorová – zúčastnili městského kola recitační přehlídky Dětská scéna
2019, které proběhlo v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.
Mgr. Katuše Studená (redakčně kráceno)
Turnaj ve vybíjené
Dne 29. 3. se vybraní žáci prvního stupně zúčastnili turnaje ve vybíjené. Celkově mezi sebou bojovalo 7 družstev. Náš tým ve své skupině porazil všechny soupeře a postoupil z prvního místa do semifinále. Bohužel se nám nepodařilo dostat se
do finále, ale i tak jsme si odvezli krásné třetí místo. Bylo to velmi příjemně strávené páteční dopoledne, žáci si kromě diplomu odvezli také spoustu zkušeností a zážitků.
Mgr. Eliška Konrádová
Dopravní výchova
17. a 26. dubna se na naší škole uskutečnily projektové dny napříč všemi ročníky. Děti se stávají účastníky silničního provozu, proto se celý den věnovaly pravidlům chování na pozemních komunikacích, seznámily se s povinnou výbavou kola
i cyklisty, s bezpečnou a předvídavou jízdou na kole, se značkami, se způsobem, jak
a kdy dávat přednost, s pomocí při nehodě. Sedmáci a osmáci si vyzkoušeli jízdu
na místním trailu. Prváčci a druháčci navíc jezdili, díky Policii ČR, na simulované silnici, křižovatce před naší školou. Cílem bylo seznámit žáky s pravidly silničního provozu, naučit je bezpečně se chovat jako chodci a cyklisti.
Mgr. Zuzana Vojtěchová
Osmáci v ISŠA Křížíkova
Žákům obou osmých tříd byl zprostředkován netradiční zážitek s technickým
vzděláním. V rámci polytechnického vzdělávání si na ISŠ automobilní mohli vyzkoušet řadu věcí, jako např. řízení automobilu pod dohledem instruktora autoškoly, jízdu ve školním elektromobilu a ve školním náklaďáku, za asistence studentů si vyrobili vlastní LED svítilnu a technické dovednosti prokázali v zábavné učebHOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2019
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ně, tzv. polytechnické cukrárně. Pro zájemce bylo připraveno i tetování technikou
airbrush. Příští rok čeká současné osmáky rozhodování o jejich dalším směřování a profesní orientaci, snad některým z nich byla tato návštěva dobrou inspirací.
Mgr. Petra Tannenbergová, Ph. D.
Páťáci v Praze
Jako každý rok i letos jsme se s páťáky vydali na poznávací exkurzi našeho hlavního města Prahy. Už několik let spolupracujeme s cestovní kanceláří CK2, která nám zajišťuje program a poskytuje vždy velmi ochotného průvodce. Ani letos
tomu nebylo jinak. Všechny paní průvodkyně byly moc šikovné, ochotné a trpělivé. Provedly nás všemi důležitými památkami, nevynechali jsme samozřejmě Pražský hrad, Karlův most, svezli jsme se lodičkami do známé Čertovky, navštívili jsme
Staroměstské i Václavské náměstí, zavítali jsme i do židovské čtvrti, vyšlápli jsme
si na Petřín a letos nově jsme navštívili i interiér Národního divadla. K vidění toho
bylo opravdu hodně. Ve čtvrtek jsme odjížděli sice velmi unavení, ale zato plni nových zážitků a dojmů.
Mgr. Eliška Konrádová
Letem potterovským světem
Do výuky českého jazyka a literatury v osmém ročníku pravidelně zařazujeme
návštěvu Knihovny Jiřího Mahena spojenou s procházkou po historickém centru
Brna s výkladem o jeho historii a především architektonických stylech. V KJM jsme
tentokrát absolvovali program Letem potterovským světem, který musíme hodnotit jako velmi povedený (na rozdíl od některých minulých lekcí). Děti více než 60 minut pracovaly ve skupinách po 4, dostaly zadání v podobě sedmi pracovních listů
s úkoly a šifrovací tabulku. Každá skupina měla k dispozici tablet, který byl nutný
k vyhledávání některých informací na pracovním listu, stejně tak i nejrůznější knihy o Harrym Potterovi, kouzelných bytostech a předmětech apod. Žáci se ponořili do činnosti a bylo očividné jejich zapálení a snaha přijít úkolům na kloub. To také
potvrdila většina z nich v následujících hodinách češtiny.
Mgr. Jarmila Hořavová (redakčně kráceno)

Mokerská laťka
Již se stalo tradicí, že začátek dubna je v naší škole spojen se soutěží ve skoku vysokém. I tento rok tomu nebylo jinak. Prvním ze dvou závodů je školní kolo,
ze kterého nejúspěšnější závodníci mají možnost reprezentovat naši školu, potažmo obec v okresním finále. Tento rok se školního kola zúčastnilo 70 dětí, a to
od nejmenších druháků až po nejzkušenější skokany z devátého ročníku.
Samotné okresní finále probíhalo jako 27. ročník Mokerské laťky i za účasti za18
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kladatelky této soutěže, Ludmily Oravcové. Soutěže se zúčastnili závodníci ze šesti škol: ZŠ Rajhrad, ZŠ Tišnov Smíškova, Gymnázia Šlapanice, ZŠ Tišnov 28. října, ZŠ
Pozořice a samozřejmě domácí ZŠ Mokrá. Soutěžící byli rozděleni do tří kategorií. V kategorii nejmladších žáků zvítězil Lukáš Pikna. V kategorii nejmladších žákyň
skončila na druhém místě Petra Kopecká a na třetím Sandra Novotná. Kategorii
mladších žáků vyhrál suverénním způsobem Daniel Kočí. Za vynikající úspěch ale
určitě musíme označit i druhé místo v kategorii starších žáků Ondry Vrážela a třetí místo ve stejné kategorii Viktora Heži. Snad podobné výsledky zopakuji naší žáci
i v následujících ročnících.
Mgr. František Markus
Sportovně-turistický pobyt 7. a 8. ročníku
Vodáckého a cyklistického kurzu se zúčastnilo 69 žáků ze 7. a 8. ročníku. Ubytováni jsme byli v kempu Krkavec poblíž Veselí nad Lužnicí a sjížděli jsme řeku Nežárku a Lužnici. Cyklistické trasy vedly na Červenou Lhotu a do Třeboně. Žáci první,
druhý a čtvrtý den absolvovali vodácký výcvik. Třetího dne jsme se vydali na výlet
na místní pískovnu, kde jsme společně s provozovateli kempu připravili triatlonové závody. Odpoledne a večery jsme strávili hraním společenských a sportovních
her, pořádáním táboráku a diskoték. Kurz proběhl podle plánu a všichni se vrátili v pořádku.
Mgr. František Markus
O animovaném filmu, aneb Krysáci v Mediatéce
Autor námětu, scénáře a současně režisér v jedné osobě známého večerníčku
Krysáci, Cyril Podolský, byl hostem Mediatéky v Mokré. Na jeho tři besedy o animovaném, resp. loutkovém filmu, se přišli podívat žáci prvního stupně a šestého
a sedmého ročníku. Charisma i erudice autora strhla žáky, o čemž svědčí jejich aktivita během přednášky i zvídavé dotazy a zájem o autogramy po ní. Mnozí si přinesli i knižní podobu Krysáků. Cyril Podolský nás provedl celým procesem vzniku loutkového filmu od prvotního nápadu, přes návrhy loutek, jejich technické i výtvarné
zpracování, samotné filmování až po dabing a uvedení v kinech či televizi. Udivila nás náročnost časová, ale samozřejmě i náročnost na zručnost a nápaditost autorů a jednotlivých spolupracovníků. Málokdo si uvědomí, kolik práce stojí za jedním sedmiminutovým večerníčkem. Beseda se velmi líbila, rozšířila žákům obzory
a snad je i motivovala k vlastní tvůrčí činnosti.
Mgr. Jarmila Hořavová
Pohár rozhlasu
Začátkem května se na naší škole uskutečnilo okrskové kolo v atletických závodech o Pohár rozhlasu. Letošního ročníku se kromě naší školy zúčastnila družstva z Gymnázia Šlapanice a základních škol z Pozořic a Újezdu u Brna. Závodilo se
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v šesti disciplínách, a to: v běhu na 60m, skoku dalekém a vysokém, hodu míčkem
nebo vrhu koulí, ve vytrvalostním běhu od 600m do 1500m a štafetovém běhu
na 4x60m. Družstva byla rozdělena na dívčí a chlapecká ve dvou věkových kategoriích. Naši žáci si vedli velmi zdatně a družstva mladších a starších žákyň obsadila 2. místo ve svých kategoriích. Po sečtení všech okrskových kol na okrese Brno
– venkov se naše družstvo mladších děvčat umístilo bodově na 6. místě v celém
okrese a vybojovalo si účast v okresním finále. Stejného úspěchu dosáhlo i družstvo starších žákyň.
Okresní finále proběhlo za účasti nejlepších škol našeho okresu a bylo vyvrcholením celé jarní přípravy na tuto nejmasovější soutěž pořádanou ve školách po celé
ČR. Naši žáci se ve velké konkurenci neztratili, přestože naše škola počtem žáku patřila jednoznačně k nejmenším ze všech, které se do okresního finále probojovaly.
Naše družstva si nevedla špatně, mladší žákyně skončily na 5. místě a starších děvčata na 6. místě v celém okrese Brno - venkov z celkových 25 zúčastněných škol.
Proto bych rád na tomto místě poděkoval všem závodníkům za velmi dobrou reprezentaci školy. Na závěr jistě patří poděkovaní i žákům 9. ročníku, kteří pomáhali
s organizací při okrskovém i okresním finále a i díky jejich spolupráci proběhly oba
závody velmi hladce.
Mgr. František Markus

Z č i n nostti org
ga ni zac
ací
Velikonoční setkání
Velikonoční setkání je již tradiční akcí, která probíhá v naší obci 14 dnů před Velikonocemi. I letos se sešla spousta lidí v sále restaurace, aby si vyslechla vystupují-

20

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2019

cí děti z kroužku hry na flétnu a vytvořila nejen dekorace do svých domovů. Hostěnické boubelky pomáhaly dětem se zdobením perníčků, paní Zahradníková opět
radila, jak zdobit kraslice voskem. Muži a chlapci si přišli na své pletením pomlázky,
která se jim na velikonoční pondělí jistě hodila. A díky Honzovi Matiašovicovi a počasí, které zajistilo vhodnost vrbových větví, si spousta dětí mohla vyrobit píšťalku, jejíž zvuk bylo slyšet v sále ještě dlouho a občas tvořil konkurenci k hrající cimbálové muzice Sylván. Nás pořadatele potěšila nejen hojná účast tvořících, ale v letošním roce i skupina posluchačů cimbálové muziky, která vydržela a zpívala až
do úplného konce.
Za Hosten Kateřina Halouzková

Z činnosti Spolku Přátel sportu Hostěnice
V jarních měsících se členové spolku věnovali především pracovní činnosti. Počátkem dubna jsme zbavili všechna hřiště na Pastviskách zimního vybavení, pohrabali nafoukané listí a uváleli antukové hřiště. Poté jsme obnovili pravidelné služby, spočívající v úklidu prostor kabin a údržby sportovišť. Spolu s dalšími Hostěňáky jsme se zúčastnili celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, která proběhla i přes nevlídné počasí s rekordní nejen účastí, ale i množstvím nasbíraného
odpadu.
Velikonoční hrkání také získává na oblibě a věříme, že se pevně ukotví do tradičních událostí roku. Zejména Zelený čtvrtek se setkal s velkým zájmem hrkačů, kteří se postupně přidávali po cestě od křížku ke křížku. Ostatní sváteční dny nás bylo
sice méně, vždy jsme se však sešli v takovém počtu, abychom naším hrkáním nahradili zvonění zvonů a bylo nás slyšet po celé obci. Bílou sobotu jsme večer oslavili v sále u Stupárků na Velikonoční zábavě.
Letní tenisová liga letos probíhá v upravené podobě. O čtyřhru nebyl v letošní
sezoně zájem, tenisté se proto rozhodli pro změnu a léto na Pastviskách je tak určeno singlům. Do tabulky je přihlášeno 8 hráčů, kteří do konce prázdnin odehrají základní část systémem každý s každým. Následovat bude klasický pavouk. Celá soutěž bude zakončena oblíbeným Final four v září. Zmínit samozřejmě musíme i již
tradiční volejbalový turnaj Volejsešlost uskutečněný počátkem června.
Fotosoutěž, do které mohly být přihlášeny pouze fotografie s hostěnickou tématikou vzniklé v Hostěnicích nebo nejbližším okolí, bylo letos přihlášeno 128 snímků od 20 fotografů. Tyto byly rozděleny do dvou kategorií, junior a dospělý (16+).
Odborná porota ve složení Jaroslav Šandr, předseda poroty; Ing. Arch. Gabriela
Veselá a Mgr. Bedřich Horný hlasovala následovně:
3. místo:
Paní Jitka Bajerová se snímkem: Trochu jsme se naklonovali
2. místo:
Paní Jitka Bajerová se snímkem: V podzimních barvách
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2019
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1. místo:
Paní Marie Trochtová se snímkem čerstvě pokácených smrků v pacholčí
Veřejné hodnocení, které nově probíhalo hlasováním na internetu:
3. místo:
Miroslav Souček s fotografií prvního rybníku
2. místo:
Miroslav Souček s fotografií lomu Břidla
1. místo:
Paní Marie Trochtová s fotografií Bouřky nad Hostěnicemi
V dětské kategorii vyhrály obě zúčastněné slečny Petula Trávníčková a Sára Šandrová. Vítězným snímkem se stala fotka Zima za plotem od Petuly.
Všem fotografům, kteří se zúčastnili, patří velký dík, výhercům velká gratulace.
Ostatní se spolu s nimi mohou těšit na připravovaný nástěnný kalendář pro rok
2020.
Z letních akcí již proběhl nohejbalový turnaj trojic (22. 6.) a můžeme se těšit
na Anenskou zábavu ve starém lomu v sobotu 27. 7. 2019.
Přejeme všem krásné léto se spoustou sportovních zážitků
Za Spolek Přátel sportu Hostěnice Jan Skřivánek

3. místo odborná porota - Trochu jsme se naklonovali
22
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2. místo odborná porota - V podzimních barvách

1. místo odborná porota - Pokácené smrky v Pacholčí
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2019
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3. místo veřejnost - Rybník

2. místo veřejnost - Břidly
24
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1. místo veřejnost - Bouřka nad Hostěnicemi

1. a 2. místo v dětské soutěži
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Deset Prasátek
Uteklo to jako voda. Ani se tomu nechce věřit, ale skutečně se
koncem března i deblový pingpongový turnaj dočkal svého jubilea.
Tentokrát se sešlo 10 přihlášených párů, přičemž právě a jen polovina účastníků byla z naší obce. Tuto bilanci ovšem vylepšily při
dopoledním „juniorském“ turnaji děti, které naopak byly výhradně z Hostěnic. Protože děti netrápíme čtyřhrami, odehrály náročný turnaj systémem „každý s každým“ ve dvouhrách a v nejlepším světle se tentokrát ukázala mezi dívkami Terka
Dřínková a Jirka Mátl v chlapecké kategorii.
Odpolední klání hlavní části turnaje se odehrálo ve dvou skupinách, z nichž se
nejlepší dvojice nominovaly do play-off. Nekompromisním vyřazovacím systémem
prošli nejlépe Mirek Koplík s Milanem Sedláčkem (ze Sivic), ač svůj um museli prokázat v náročných dlouhých bitvách - 3:2 na sety v semifinále a 4:2 ve finále. V něm
porazili osvědčený dámský pár Věrka Meluzínová (Mokrá), Saša Fuxová (Hostěnice). Pomyslnou bronzovou medaili za třetí místo si pak odnáší domácí Viktor Unger, Adam Konvalinka.
Vítězové tak dokázali navázat po šesti letech na své prvenství z r. 2013. Nejvyšším počtem úspěchů ve čtyřhrách se ale stále může pyšnit „náš“ Adam Konvalinka,
který zvítězil celkem třikrát, byť to nebylo pokaždé se stejným partnerem (dvakrát
jím byl Jindra Škapa a jednou již zmiňovaný Viktor Unger).
Nyní je již ale po turnaji, zase začal čas tréninků (každou středu ve 20:30 v OC –
zájemci, přijďte to zkusit), aby na podzimním turnaji jednotlivců byli všichni co nejlépe připraveni.
za pořádající Spolek Hosten
Bořivoj Srba

Činnost klubu seniorů za rok 2019
První akcí letošního roku byla ostatková zábava U Stupárků se skupinou Melodie
a zároveň pochovávání basy. Díky manželům Dostálovým byla akce perfektně
připravena a náležitě se vydařila.
Další akcí bylo jarní posezení v občanském centru spojené s oslavou MDŽ.
V dubnu jsme se sešli na vycházce KOPANINA – JELENICE, kterou jsme zakončili v hospodě U Stupárků.
Druhá dubnová vycházka byla do Viničních Šumic, do pivovaru Vildenberg.
V měsíci květnu jsme pořádali májo26
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vou veselici se skupinou Melodie U Stupárků. Na měsíc červen plánujeme opékání
v lomu nebo vycházku dle počasí a posezení v OC. Tam zhodnotíme činnost a připravíme si plán na další pololetí.
Výbor Klubu seniorů Hostěnice

RC Broučci
Léto a hezké počasí konečně dorazilo i do Hostěnic, proto se s malými Broučky
nebudeme potkávat pouze v rodinném centru, ale vyrazíme i do blízkého okolí. I přes prázdniny budeme
pokračovat v hraní, tvoření a zpívání. Upečeme broučkovi něco dobrého a zahrajeme si loutkové divadlo.
Po prázdninách začneme vyrábět
draky na třetí ročník drakiády, která se tentokrát bude konat v sobotu
5. 10., a na které se jak doufáme opět
potkáme.
Rodinné centrum je otevřeno každé úterý a čtvrtek od 9:00 do 12:00. Informace
o akcích a letním programu najdete na našich stránkách Rodinné centrum Broučci
na Facebooku.
Za RC Broučci Hanka Kubíčková Ferrari

Den Země
Hrdlička divoká byla Českou ornitologickou společností vyhlášena ptákem roku
2019 a takové bylo i vyluštění tajenky našeho letošního kvízu na trase Dne Země.
Všechny děti kvíz zdárně vyřešily a odměnou jim byl špekáček, který jsme si společně ve starém lomu opekli. Děkujeme místnímu SDH, že nám vyšlo vstříc a termín naší akce jsme mohli spojit s jejich Pálením čarodějnic. Také jim děkujeme, že
soutěžícím dětem poskytli k vysoutěženému špekáčku zdarma limonádu.
za Hosten Kateřina Halouzková

Jak se měli skauti na jaře?
Jaro bylo, jako každý rok, plné nejrůznějších akcí. Celý kolotoč začal hned na konci
března. To jsme se již tradičně zúčastnili Vozembouchu, který měl letos téma muzikál. Mladší světlušky a vlčata zazpívali písničky Bude zima, bude mráz; Pod dubem,
za dubem a Mravenci. Za svůj úžasný výkon si zasloužili 113 bodů a domů si odvezli 4. místo. Starší děti se letos poprvé účastnily v rámci kategorie skautů a skautek.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2019
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Nejstarší holky totiž již
přesáhly věkovou hranici a družina se nechtěla dělit. Přestože
byli nejmladší, odvezli
si 2. místo, které si vyzpívali díky písničkám
Na tých panských lukách, V lese a mixem
písniček z muzikálu
Mrazík na ledě.
Další akcí, kam jsme
se na jaře vydali, byla
středisková Velikonoční výprava. Vydali jsme
se na krásnou Vysočinu do Pohledce. S ostatními jsme si užili 4 dny plné zábavy a velikonočních tradic.
Poté už nás čekala největší akce celého roku a to oslava 10 let od založení našeho oddílu. Sešla se nás tu spousta. Na začátku jsme si všichni společně zahráli velkou hru, během které jsme se zúčastnili všech tradičních výprav a akcí ve formě stanovišť s úkoly. Poté jsme se přesunuli do OC, kde následovalo občerstvení a shrnutí těch prvních 10 let. Od prvního dne dětí, první schůzku a první výlet, přes všechny tábory, Vozembouchy až do dnešní doby. Celou akci završil koncert našich starších členů. Prvních deset let oddílu bylo úspěšných, tak ať se nám daří i v dalších
desetiletích!
Po třech velkých akcích byl čas zpomalit. A tak jsme se vydali na výlet z Hostěnic na Skalku v Mokré. Zde jsme si uvařili k obědu kuřecí maso na kari s rýží.
Bylo to náročnější než na sporáku, tady nejde otočit čudlíkem a zmírnit žár. Ale i tak
to pro nás byla hračka a na jídle jsme si pochutnali.
V červnu už nastal čas celý rok zakončit, což se stalo na závěrečné výpravě v Lulči. Po celý víkend jsme byli na útěku z vězení a museli jsme přežít v divočině. Museli jsme se tedy o sebe postarat a orientovat
se v okolí, stopovat zvěř, ošetřit zranění, uvařit si nebo si přišít knoflík. Na vše jsme připravení.
Teď už nás čeká vrchol celého roku a tím
je letní tábor. Letos se opět vydáme na naše
tábořiště v Malém Tresném. Světlušky a vlča28
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ta čekají dva týdny, skauty a skautky dokonce tři týdny plné zážitků, nových dobrodružství a výzev. Už se těšíme!
Všem členům oddílu, našim příznivcům i všem ostatním přejeme krásné prázdniny.
Za vedení oddílu Anna Brzobohatá

Dětský den

V neděli 26. 5. 2019 se v areálu u Čapků konal Dětský den. Už při příchodu si děti
mohly nechat namalovat na obličej nějaký obrázek nebo zvířátko. Pokračovalo se
svezením na koních a plněním úkolů na různých stanovištích. Děti dostaly sladké
odměny a na závěr jsme si opekli špekáčky. Velkou radost všem udělali naši hasiči,
kteří dětem ukázali hasičskou cisternu a nastříkali jim spoustu pěny, ve které se děti
vyřádily. Počasí se vydařilo, a tak se celé dětské odpoledne povedlo.
Spirála Hostěnice z. s.

Veteráni
Letošního 5. ročníku Srazu veteránů se 8. 6. v Hostěnicích zúčastnilo 155 vozidel a podle pořadatelů by jich bývalo i víc, nebýt vrtkavého počasí hrozícího bouřkou. Skutečné rarity i „domácí mazlíčky” od motorek, přes osobní vozidla, traktory
až po autobus si přišly prohlížet celé rodiny a pro nejmladší účastníky byla asi největší atrakcí možnost projet se v historickém, ale stále funkčním Zetoru. Zajímavým
zpestřením byla expozice Retro muzea, kde nechyběl stan „áčko”, nafukovací člun
ani další „soc-real” kousky.
Magda Hradilová
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2019
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Sraz veteránů a Léto Hostěnice 2019 ve fotografiích

Uvítání Radkem Patočkou

Přehlídka vozů

Výstava retrokousků
30

Skupina Lehká noha
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Z a j í m a vo s t i
Američanky
V roce 1992 koupily v Hostěnicích na Kopaninách domek čtyři ženy. Místní obyvatelé jim začali říkat „Američanky“, (i když jen jedna z nich se po x letech vrátila
z Ameriky). Přezdívka „Američanky“ se tak ujal, že i ony
samy, když upřesňovaly někomu adresu, říkaly: „Ptejte
se na Američanky a lidé vás navedou“.
V dubnu tohoto roku zemřela poslední z nich, paní
Doc. PhDr. Dobromila Vaňková, CSc. Její životní dráha
stojí za zmínku.
Narodila se v obci Háj u Opavy v roce 1925. Vystudovala reálné gymnázium v Hlučíně. Za účast v odboji
za okupace byla vězněna od r. 1942 do r. 1944. Na Filozofické fakultě v Bratislavě vystudovala obor psychologie a pedagogiky. Po ukončení
studia pracovala ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Bratislavě a od roku 1959
byla ředitelkou dětského domova, rovněž v Bratislavě. Na katedře léčebné pedagogiky FFUK v Bratislavě vyučovala 12 let a v té době vedla celoslovenský a od roku
1969 československý výzkum problematiky mimoškolní výchovy dětí. Od r. 1960
do r. 1992 byla členkou výboru FICE (Federation Internationale de Communautés
d´Enfans) při UNESCO, což byla Mezinárodní federace dětských zařízení. Za odborné působení v této problematice a za odbornou publikaci obdržela řadu ocenění,
mj. Komenského medaili udělované k 400. výročí jeho narození.
Paní Dobromila Vaňková byla také aktivní na úseku skautingu. Členkou skautského hnutí se stala už v dětských letech, když se přihlásila do 1. dívčího oddílu v Ostravě. V r. 1945 absolvovala Dívčí lesní školu v Českém Těšíně a stala se instruktorkou.
Při svém působení na Slovensku se stala místonáčelnicí Slovenského skautingu a to
do roku 1950, kdy byl Skaut rozpuštěn a zakázán. Po obnovení činnosti v r. 1968 byla
místonáčelnicí Československého skautingu, místonáčelnicí a zahraniční zpravodajkou Slovenského skautingu a to do r. 1970, kdy byla skautská organizace opět zakázána. Po r. 1989 a obnovení skautingu pokračovala v uvedených funkcích až do rozdělení republiky, ale i pak stále se zájmem sledovala dění na tomto úseku. Za dlouholetou činnost ve skautingu obdržela řadu uznání a ocenění.
Až do vysokého věku se neustále zajímala o dění v obci, o politiku. Sledovala i sport a sportovní výsledky. Měla ráda přírodu, a pokud mohla, chodívala ráda
na houby a později, když už jí to zdraví nedovolilo, radovala se alespoň z mých houbařských úspěchů, se kterými jsem se musel vždy přijít pochlubit.
Měla spoustu odborných publikací, ale při ruce měla vždycky Bibli, ve které si
často četla a také některé části znala nazpaměť. Do Hostěnic ji často přijížděli naHOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2019
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vštívit její známí i žáci a chovanci dětského domova, kde působila, a s nimi se radovala z jejich životních a odborných úspěchů.
V naší obci se jí velmi líbilo. Při přípravě opravy komunikace na Kopanina se zjistilo, že část komunikace je v majetku paní Vaňkové, která obci tuto část bezplatně
darovala a projevila tak svůj vztah k naší obci, který si k ní za těch 27 let vytvořila.
Václav Dostál

I n s p i ruj m e s e
Voňavé sny přetavené v rozkvetlou skutečnost
Když jako kluk povinně sbíral mandelinku z brambor na rodinném políčku nebo
chodil kopat místo fotbalu motykou, asi by ho ani ve snu nenapadlo, že se jednou
bude věnovat půdě ve větším. Ale před šesti lety přišel zvrat a Tomáš Trávníček se
rozhodl na, po prarodičích zděděném pozemku, začít s pěstováním. Postupně získával zkušenosti systémem pokus/omyl – pokus/vítězství a podařilo se mu zkulturnit pás země, který si z procházek po okolí řada z nás pamatuje jako zarostlý vším
možným, jen ne něčím užitečným a krásným zároveň.
Na tisíc keříků levandule, tymián, oregano, máta a meduňka či šalvěj v několika druzích, ale i rajčata, kozí rohy a spousta dalších druhů bylinek, zeleniny a ovocných stromů i košíkářských vrb jsou důkazem, že když si člověk něco zamane, tak se
mu to podaří. Ostatně už inspiroval i majitele přilehlých pozemků, kteří se také pustili do navracení drobných políček a sadů do ne právě přívětivého a na vodu chudého místa, kde ještě před necelým stoletím byly místo polí a luk lesy.
„Právě nedostatek vody mne inspiroval k pěstování suchomilných „středomořských“ bylinek,“ prozrazuje Tomáš, když si na chvíli dává pohov od zdolávání plevele na dalším zamýšleném kousku políčka. Pracuje pěkně postaru – kosou, což
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v kombinaci s nakloněným terénem vyžaduje pořádný kus fortele i energie.
„Mám sen, že by tu vznikla bylinková farma, která by místním dodávala bylinkové čaje a koření do kuchyně,“ prozrazuje své další plány. Ostatně do magie bylinek
ho kdysi zasvětila babička, se kterou chodíval hned od jara do hostěnických hájů
sbírat léčivky. Dneska si kromě pěstování zkouší pro sebe a své přátele míchat bylinkové směsi a občas posílá voňavé zdraví dál i na farmářských trzích.
Klobouk dolů, co se zatím podařilo a nezbývá, než popřát, ať se všechno zelená
a roste i dál a ať se voňavý sen o sušených bylinkách brzy stane skutečností.
Magda Hradilová

H o s t ě n i c ké r e c e p t y
Jogurtový koláč s jablky
(z receptů Jablečné kuchařky MŠ Hostěnice)
Těsto:
1 vejce, 1/2 kelímku od jogurtu pískového cukru, 1 jogurt, 1 kelímek mouky, trochu prášku od pečiva
Drobenka:
máslo + hrubá mouka + cukr krupice
· Vymažeme koláčovou nebo dortovou formu, na plech je třeba dvojitá dávka.
· Rozetřeme těsto, poklademe jablky, posypeme drobenkou a skořicí.
· Pečeme ve středně vyhřáté troubě (185 °C, 40 minut).

D u c h o v n í o ké n ko
Radost z lásky (závěr)
Milí hostěničtí občané!
Se začínajícím létem tohoto roku jsme v duchovním okénku dospěli také k prezentaci poslední kapitoly dokumentu papeže Františka o rodině s názvem Amoris laetitia. Přeloženo to znamená „radost z lásky“. Přál bych každému z nás, abychom nejen o nadcházejících prázdninách, ale stále - po celý rok a pořád - zakoušeli radost z toho, že jsme milováni! Pramen nefalšované lásky má tryskat v každé
rodině a dávat vznik rodinám novým. Do lidské rodiny se narodilo také Betlémské
Dítě a tak přišla Láska z nebe na zem. Nikdy už nás neopustila a každý z nás je pozván tuto Lásku na zemi chránit. A pokud její pramen v některé rodině vyschl, pak
je potřeba ho znovu hledat. Lidé si přejí „hlavně to zdraví“, ale žít nelze bez Lásky…
V poslední kapitole svého dokumentu se papež František dotýká právě tohoto tématu. Že totiž narozená Láska přišlá z nebe pomůže unést i ty nejtěžší chvíle, které často v rodinách zakoušíme. Její přítomnost přebývá v reálné a konkrétní rodině,
se všemi jejími utrpeními, boji, radostmi a každodenním úsilím. Když se žije v rodiHOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2019
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ně, píše papež, je těžké něco předstírat a nalhávat, nemůžeme se skrývat za nějakou masku. Pramen opravdové lásky dává této rodině žít autenticky s radostmi i těžkostmi. Manželé pak denně uskutečňují to, že jeden patří úplně druhému. Přijímají výzvu a nosí v sobě touhu společně stárnout a společně vydávat své síly. Toto pevné rozhodnutí, které poznamenává životní styl, je vnitřní nezbytnost samotné manželské smlouvy lásky, protože pro toho, kdo se nerozhodne milovat navždy, je nesnadné, aby uměl upřímně milovat i jeden den… Každé ráno ať manželé obnovují
své rozhodnutí pro věrnost, byť se během dne stane cokoliv. A každý, kdo se ukládá
k spánku, ať očekává, že ráno vstane a bude v tomto dobrodružství pokračovat. Rodina vždycky byla tou nejbližší „nemocnicí“ – navzájem v ní o sebe pečujeme, podporujeme se a vzájemně se pobízíme. Život rodiny je milosrdným „pasením“, kde každý
pečlivě kreslí a píše do srdce toho druhého svůj životní příběh… Je to jako práce rolníka v čerstvé půdě, kterou jsou jeho drazí, a on podporuje to nejlepší v nich. Manželská plodnost znamená také nabízet podporu, protože milovat osobu znamená očekávat od ní něco nedefinovatelného, nepředvídatelného; a současně jí nabídnout jistým způsobem prostředek k odpovědi na toto očekávání. Pro druhého můžeme být
plně přítomni jen tehdy, dáme-li se mu prostě „jen tak“ a na všechno kolem zapomeneme. Milovaná osoba si zasluhuje plnou pozornost. Takto se má žít v každodenním
životě rodiny. V ní si připomínáme, že člověk, který s námi žije, si toto všechno zaslouží, jelikož má jako osoba nekonečnou důstojnost. Papež hovoří také o pohostinnosti,
kdy rodina přijímá druhé a vychází jim vstříc, zejména chudým a opuštěným.
Těmito myšlenkami papežský dokument končí. A já bych rád popřál nám všem,
abychom v našich rodinách i mezi přáteli mnoho z toho stále víc zakoušeli. Přál
bych nám všem znovu najít onen opěrný bod, bez kterého je člověk, rodina i celá
společnost ztracená… Hledejme a jistě nalezneme!
P. Pavel Lacina, farář

POZVÁNKA NA TRADIČNÍ MŠI U KAPLE SV. ANNY
Tradiční mše u kaple sv. Anny se koná v neděli 28. července v 15 hod.
Všichni občané jsou srdečně zváni.

Vol no
oča sové
é a k tiviit y v no
ové
é m š kol níí m ro
oce
Přestože se nám prázdniny teprve přibližují, připravili jsme pro vás seznam volnočasových aktivit v obci, se kterými můžete počítat i v novém školním roce. Přidáváme dny, ve kterých kroužky proběhnou, abyste pak mohli plánovat další aktivity svých dětí, a jména vedoucích, na které se můžete obracet s případnými dotazy.
Paravoltiž – pondělí a čtvrtek od 16:30. Přijímají zájemce od 8 let. Kroužek zahajuje činnost v září.
Vedoucí: Renata Čapková, farma u Čapků
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Flétna - pondělí od 17:00 hod., nebude skupina začátečníků, ostatní pokračují
v časech dle pokročilosti. Kroužek zahajuje činnost na konci září.
Vedoucí: Kateřina Halouzková, RC Broučci
Keramika – úterý od 17:00 hod., můžou se účastnit zájemci všech věkových kategorií. Kroužek zahajuje činnost na začátku září.
Vedoucí: Jitka Vaňáčková, klubovna
Sportovní kroužek – úterý od 17:15 hod. Tento kroužek mohou navštěvovat předškoláci a žáci ZŠ. Kroužek zahajuje činnost v polovině září.
Vedoucí: Jiří Marek, Jan Skřivánek, Ladislav Rezek, hřiště Pastviska
Mladý rančer – středa od 15:30 hod. – méně zkušení jezdci od pěti let.
– pátek od 15:30 hod. – zkušenější jezdci
Kroužek zahájí činnost hned se začátkem školního roku.
Vedoucí: Veronika Živnová, ranč Barevný sen
Skaut – středa, čtvrtek od 17:00 hod. Věkové rozvržení do dnů a skupin bude rodičům sděleno na začátku září. V tomto okamžiku je kapacita naplněna, ale případní
zájemci se mohou průběžně informovat u vedoucích, zda se neuvolnilo místo.
Vedoucí: Cherpee (Jan Unger), klubovna
Mladí hasiči – pátek od1 7:00 hod. Přivítají mezi sebou rádi děti od 3 let.
Vedoucí: Šárka Solařová, Magda Šedá, hasičská zbrojnice, klubovna
Vyšívání – pátek od 18:00 hod. Tento kroužek mohou navštěvovat zájemci od
7 do 99 let.
Vedoucí: Milena Trávníčková, RC Broučci
Cvičení pro děti – úterý od 15:00 hod. Tento kroužek mohou navštěvovat děti
od 3 do 6-7 let (MŠ).
Vedoucí: Milena Trávníčková, MŠ Hostěnice
Rodinné centrum Broučci (klub rodičů s dětmi) – úterý a čtvrtek od 9:00 do
12:00 hod. Určeno pro všechny rodiče s dětmi ve věku 0-4 let.
Vedoucí: Lucie Matoušková, RC Broučci

P ř e h l e d a kc í
19. 7. 2019
27. 7. 2019
28. 7. 2019
8. 9. 2019
13. 9. 2019
červen – říjen

Večerní tvoření v OC
Anenská zábava ve starém lomu
Mše svatá u kaple sv. Anny od 15.00 hod
Kola dokola – cyklistická soutěž pro malé i větší na hřišti
Večerní tvoření v OC
Letní tenisová liga – singly - na hřištích na Pastviskách
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OPRAVA PROPUSTKU U HŘIŠTĚ

Původní stav
Památník jubilea

Realizace opravy

Nově opravený propustek

L

L
SDH opravuje mostek
přes potok

Velikonoční tvoření

Volejbalový
L turnaj

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ - ČERVEN 2019. Periodický tisk, vydává Obec Hostěnice, IČO 00488151, vychází 4 x ročně, Ev.č. MK ČR E10259.
Redakční rada: Kateřina Halouzková, Eva Karásková, Magda Hradilová, Václav Dostál, e-mail: zpravodaj@hostenice.cz, tel.č. 604 205 523, 544 250 763.
Grafika a tisk: PROTIS, spol. s r. o., Podolí 115, 664 03.
Počet výtisků 320 ks, vydáno dne 28. 6. 2019, uzávěrka dalšího čísla 10. září 2019. Zdarma pro občany obce Hostěnice.

