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BABSKÉ HODY 2016

PŘÍPRAVA NA HODY

CO SE DĚLO V HOSTĚNICÍCH

Bazárek v OC

Den Země a pálení čarodějnic

Sraz veteránů

Svišti na turnaji v ufobale

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
teplé dny a bouřky nám již jasně naznačily, že léto přichází, a s tím i pro školáky
tolik vytoužené prázdniny a pro dospělé snad chvíle, kdy se pozastaví a odpočinou
si od rychlého pracovního tempa. Ať už se chystáte prožít léto odpočinkem nebo
pracovně, přeji Vám, ať ho prožijete k Vaší spokojenosti.
I tento rok nás čeká velký kus práce. Zastupitelstvo obce se rozhodlo letos mezi
své priority zařadit opravu místní komunikace Kopanina a dobudování sportoviště Na Pastviskách. S napětím tedy očekáváme, za jaké ceny se vysoutěží tyto dvě
velké investiční akce, abychom se mohli rozhodnout, zda je zrealizujeme celé či jen
některé části. Poděkování patří Českomoravskému cementu, a. s., který nám poskytl finanční dar na sportoviště ve výši 250 000,- Kč.
Pokud dojde k jejich realizaci, budeme se potýkat s omezeními, které stavby přinášejí. Chtěla bych Vás zde požádat o trpělivost, která bude zapotřebí jak při opravě místní komunikace, tak při budování sportovišť.
Dále máme pro tento rok v plánu rozšířit veřejné osvětlení na Záhumenkové
a ke sportovišti, opravit knihovnu, kříže v obci a vybudovat sociální zázemí pro hasiče ve zbrojnici. Tyto akce budou spolufinancovány z rozpočtu Jihomoravského kraje.
Spolkový život v obci opět krásně funguje, spolky, sdružení a jednotlivci pořádají pro nás všechny zajímavé akce během celého roku a patří jim za to velký dík. Je
to jedna z věcí, které si na této vesnici velmi vážím, že je zde stále dost ochotných
lidí nezištně pracovat pro druhé.
18. června jsem se mohli všichni setkat na babských hodech, které se, myslím,
opět vydařily. Během léta nás čekají i párové hody, na které vás za všechny stárky
srdečně zvu, a spousta dalších sportovních, kulturních i společenských akcí. Více informací o plánovaných akcích najdete v jejich přehledu na konci zpravodaje. Budu
se těšit, že se společně na těchto akcích sejdeme, zazpíváme, zasportujeme, či jen
tak pobudeme se svými blízkými a přáteli. Nejbližší významnou společenskou akcí
budou v sobotu 25. 6. oslavy 110. výročí založení SDH Hostěnice.
I když se každoročně v tomto období opakuji, nedá mi to a opět vás požádám
o šetrné zacházení s pitnou vodou. I když jsme v loňském roce přežili léto (a bylo
suché) bez navážení pitné vody díky novému vrtu, stává se z pitné vody čím dál
vzácnější zdroj, a to nejenom v Hostěnicích, ale celosvětově. Je tedy na nás všech
se naučit lépe hospodařit s užitkovou vodou a pitnou vodu používat skutečně jen
tam, kde je to nezbytné anebo kde to prostě z technických či jiných důvodů je nemožné. Vždyť často stačí pouze zadržovat dešťovou vodu na pozemku tak, abychom ji mohli následně používat k zalévání či zavlažování našich zahrad.
Ráda bych Vám popřála poklidné léto s knihou v ruce či na dece u vody a dětem
prázdniny plné překvapení a dobrodružství.
Příjemné letní dny Vám přeje
Eva Karásková, starostka obce
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Děti zpovídají
Rozhovor s pedagogickým sborem mateřské školy v Hostěnicích
Rozhovor s paní ředitelkou Bc. Danou Kousalovou proběhl v roce 2012. Od té doby
se nám pedagogický sbor několikrát obměnil, a proto jsme zvědaví, jaké paní učitelky vůbec v naší školce jsou.
Paní učitelka Mgr. Lenka Sedláková
Proč jste se rozhodla být paní učitelkou ve školce?
Být učitelka byl můj sen od malička. Na chvilku ho sice vystřídal sen o dětské doktorce, ale nakonec vyhrála učitelka
a po maturitě jsem si podala přihlášku na Pedagogickou
fakultu.
Odkud pocházíte a proč jste si vybrala právě Hostěnice?
Pocházím z Ráječka, v současné době bydlím v Brně. Na Hostěnice jsem přišla na základě inzerátu na stránkách Střediska služeb škole, že hledají učitelku do školky. Když jsem jela poprvé na pohovor, obec
se mi zalíbila, stará budova bývalé školy ještě víc. Sama pocházím z malé vesnice, proto jsem byla ráda, když si mě paní ředitelka vybrala a já teď můžu učit děti z Hostěnic.
Máte děti a kolik a jak velké?
Vlastní děti nemám, zatím je neplánuji. Ale děti ze Včeliček a z Mravenečků jsou skoro
jako moje vlastní .
Co plánujete na prázdniny?
Na prázdniny zatím konkrétní plány nemám. Ve hře je zatím Chorvatsko a Mallorca, tak
uvidíme, kam nakonec vyrazíme.
Jakou máte oblíbenou barvu, jídlo, zvíře a květinu?
Barva: modrá, černá a bílá
Jídlo: knedlíky s jahodami, špagety, ryby
Zvíře: pes
Květina: všechny, ale nejvíc asi tulipány
Je něco, co byste chtěla změnit ve školce?
Myslím, že žádné velké změny nejsou potřeba. Líbí se mi nové hřiště i pastelková venkovní třída.
Děláte nějaký sport?
Na sport moc nejsem. Ale v létě si občas ráda zaplavu, zahraju badminton nebo tenis
a celoročně s kamarády bowling.
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Paní učitelka Jana Tedesco
Proč jste se rozhodla být paní učitelkou ve školce?
Asi už od mala jsem si na „paní učitelku“ hrála, potom jsem
vedla děti v různých kroužcích, jezdila s dětmi na tábory,
pořádala pro děti různé programy – soutěže, kvízy, stezky
odvahy, honby za pokladem, „zlaté slavíky“ … A potom už
byl jenom krůček při výběru střední školy, kterou cestou půjdu a jakou školu zvolím.
Odkud pocházíte a proč jste si vybrala právě Hostěnice?
Narodila jsem se v Brně, takže jsem rozená „Brňačka“, ale během života jsem poznala i jiná města a vesnice. Zlín mi byl velmi blízký svojí atmosférou, ale dobře mi bylo
i v malé školce ve vesničce za Bučovicemi. Výběr další školky po mém návratu do Brna
byl částečně dílem náhody a při prvním navštívení Hostěnic i srdeční záležitostí.
Máte děti a kolik a jak velké?
Pracuji ve třídě Včeliček. Tato třída dětí je smíšená. Navštěvuje ji 16 dětí od necelých 3
let až po děti 7leté.
Co plánujete na prázdniny?
Tyto prázdniny využiji k cestování po naší vlasti a sportu. Chci poznat jižní Čechy. Společně s kolem a stanem to budou opravdu zážitkové prázdniny. Koupání, prohlídky zámků,
posezení u ohníčku, opékání buřtíků, houbaření v lese, poznávání nových přátel.
Jakou máte oblíbenou barvu, jídlo, zvíře a květinu?
Z barev se mi líbí žlutá, oranžová, modrá. Miluji svíčkovou a vepřo, knedlo, zelo se „šesti“. Zvířátka, tak to je psí holka Amynka a britský kocourek Filip. Ráda si natrhám luční
květiny a v nich krásně vyniknou moje oblíbené kopretiny.
Je něco, co byste chtěla změnit ve školce?
Vše, co by rozzářilo dětské oči.
Děláte nějaký sport?
Moc ráda jezdím na kole, chodím si dobít baterky na zumbu a aerobic, i když občasné
zalenošení je taky fajn.
Paní asistentka Mgr. Hana Hedvíková
Proč jste se rozhodla být paní asistentkou ve školce?
Rozhodla jsem se být asistentkou ve školce, protože mě
práce s malými dětmi baví a vždycky jsem k ní směřovala.
Chtěla jsem také získat více praxe, která mi do budoucna
může být prospěšná. Jednou bych byla ráda paní učitelkou
ve školce nebo na prvním stupni ZŠ.
Odkud pocházíte a proč jste si vybrala právě Hostěnice?
Pocházím z Pozořic a Hostěnice mám blízko k domovu.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2016
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Máte děti a kolik a jak velké?
Děti zatím nemám, ale jedno už za chvíli mít budu .
Co plánujete na prázdniny?
Plánuji především odpočinek v přírodě a chystání se na příchod miminka .
Jakou máte oblíbenou barvu, jídlo, zvíře a květinu?
Oblíbenou barvu mám modrou. Jídlo mám ráda vepřovou panenku se špenátem
a šťouchanými bramborami. Zvíře žirafu a květinu růži.
Je něco, co byste chtěla změnit ve školce?
Ve školce bych nic neměnila, jsem zde spokojená a myslím si, že děti také. To je hlavní .
Děláte nějaký sport?
Jezdím na kole, snowboardu, lyžích a ráda chodím na krátké i delší procházky do přírody.
Tentokrát se ptala
Rozárka Karásková

Co se událo v naší obci
1. Změna č. 1 Územního plánu Hostěnice
Byl zahájen proces pořizování změny územního plánu. S architektem ing. arch.
Vojtěchem Menclem byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování této změny. Pořizovatelem změny bude Městský úřad Šlapanice a zástupcem obce ve věci projednávání bude starostka obce.
2. Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod
Na základě kontroly Ministerstva zemědělství musí obec přistoupit k jiné formě výpočtu stočného pro naše občany. Občanům budou v průběhu následujících
měsíců rozeslány nové smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod tak,
aby byly do konce roku 2016 se všemi uživateli uzavřeny. Prosíme všechny občany
o součinnost při uzavírání nových smluv.
3. Obecní les a těžba stromů
Stromy, které byly napadeny kůrovcem a postiženy polomem v obecním lese
v blízkosti lomu, byly odtěženy, dřevo bylo vyvezeno ke zpracování. Na místě zůstaly hromady větví k odklizení či odvozu pro občany zdarma.
4. Žádost o dotaci na dopravní automobil z Ministerstva vnitra - GŘHZS
Obec podala žádost o dotaci na DA pro JSDHo Hostěnice. MV vypsalo dotační titul na pořízení dopravního automobilu s dotací ve výši 50% pro rok 2017. Součas4
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ně je velká pravděpodobnost, že se Jihomoravský kraj bude spolupodílet na částečném financování pořízení automobilu u úspěšných uchazečů o dotace z MV.
SDH Hostěnice přislíbil obci případné dofinancování pořízení automobilu z vlastních zdrojů.
5. Oprava místní komunikace Kopanina
Na opravu místní komunikace Kopanina bylo vydáno stavební povolení. Právě
probíhá zadávací řízení na zhotovitele stavby. Dotaci od MMR jsme na opravu neobdrželi, proto samotná realizace stavby (tedy zda se realizují letos obě části či jen
jedna) závisí na vysoutěžené ceně.
6. Dobudování sportovního areálu Pastviska
Právě probíhá stavební a současně zadávací řízení rozdělené na dvě etapy (hřiště a zázemí). Realizace se bude odvíjet od stavu financí a schválených dotací.
7. Zvonička
Ve zvoničce byl vyměněn pohon zvonu za lineární motor, jehož provoz by měl
být po další desítky let bezúdržbový. Dále byla provedena s tím související úprava
elektrického vedení ke zvonu, demontováno zvonové kolo a řízení. Celková cena
byla 47 408,- Kč vč. DPH.
Současně probíhají jednání s orgány památkové péče o způsobu sanace vlhkého zdiva uvnitř objektu. V těchto dnech byla před dveřmi do zvoničky instalována drobná dřevěná lavička, abychom mohli na ni usednout a u sochy sv. Anny rozjímat.
Za Obec Hostěnice
Eva Karásková

Informace obce a obecního úřadu
Vážení občané,
do vašich poštovních schránek vám bude v následujících dnech doručen formulář „Ohlášení k místnímu poplatku” za provoz systému, shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Žádáme vás o vyplnění všech údajů (vždy jeden formulář pro rodinný dům) a vrácení zpět do kanceláře obecního úřadu Hostěnice (stačí vhodit do schránky na budově úřadu) nejpozději do 15. 8. 2016.
Děkujeme za spolupráci.
Růžena Debnárová
správce poplatků
OÚ Hostěnice
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2016
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Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice
konaného dne 10. 3. 2016
Přijatá usnesení:
usnesení číslo 6/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 2/2016 paní
Renatu Konvalinkovou a pana Ing. Bořivoje Srbu, zapisovatelku zápisu paní Růženu Debnárovou.
usnesení číslo 7/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání číslo
2/2016:
Program ZO:
1. Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu zasedání)
2. Kontrola úkolů
8/6/2015 Pozemkové úpravy (Františka Kochová, Miroslav Koch, Ing. Marie
Jakubcová) v části obce Gandia
3. Rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 1/2016
4. Rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 2/2016
5. Schválení inventarizace majetku obce Hostěnice za rok 2015
6. Schválení inventarizace majetku Příspěvkové organizace MŠ Hostěnice
za rok 2015
7. Předávací protokol, příloha č. 5, zřizovací listiny PO MŠ Hostěnice
8. Schválení navýšení neinvestičního příspěvku obce Hostěnice na provoz
PO MŠ Hostěnice v roce 2016
9. Zpráva Policie ČR o operativně bezpečnostní situaci v obci Hostěnice za rok
2015
10. Žádost ZŠ Mokrá o finanční dar na zakoupení interaktivní tabule
11. Dodatek číslo 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon úkolů obecní policie
s Městem Šlapanice
12. Žádosti majitelů pozemků v k. ú. Hostěnice o změnu územního plánu
13. Záměr obce Hostěnice odkoupit pozemky p. č. 159/6 a 159/7 v k. ú. Hostěnice
14. Schválení obecně závazné vyhlášky číslo 1/2016 - o regulaci provozování loterií a jiných podobných her
15. Nařízení obce Hostěnice číslo 1/2016, kterým se stanoví zákaz pochůzkového a podomního prodeje
16. Informace občanům
17. Různé
6
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usnesení číslo 8/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočtové opatření obce Hostěnice
číslo 1/2016 rozpočet bude na straně příjmů navýšen o 53 600,- Kč a na straně výdajů bude navýšen o částku 1 409 400,- Kč, financování 1 355 800,- Kč. (příloha č. 3
zápisu číslo 2/2016).
usnesení číslo 9/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočtové opatření obce Hostěnice
číslo 2/2016, dochází pouze k přesunu mezi paragrafy, rozpočet bude na straně příjmů navýšen o částku 0,- Kč a na straně výdajů bude navýšen o částku 0,- Kč. (Příloha č. 4 zápisu číslo 2/2016).
usnesení číslo 10/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje „Inventarizační zprávu za rok 2015“
o výsledku celkové inventarizace majetku obce Hostěnice podle stavu ke dni 31.
12. 2015. Komise nezjistily manka ani škody.
usnesení číslo 11/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje „Inventarizační zprávu za rok 2015“
o výsledku inventarizace majetku PO Mateřská škola Hostěnice podle stavu ke dni
31. 12. 2015. Komise nezjistily manka ani škody.
usnesení číslo 12/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje Předávací protokol, příloha č. 5 zřizovací listiny PO MŠ Hostěnice. Do majetku PO MŠ Hostěnice se převádí bezúplatně
dvakrát sedací vak Relax Rinks v celkové hodnotě 4 094,- Kč a dvakrát dětský truhlářský pracovní stůl v celkové hodnotě 5 961,- Kč.
usnesení číslo 13/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku
obce Hostěnice na provoz PO MŠ Hostěnice v roce 2016 o částku 50 000,- Kč, jedná
se o dar ČMC a. s. Mokrá na úhradu za dovoz obědů.
usnesení číslo 14/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí Zprávu Policie ČR o operativně
bezpečnostní situaci v obci Hostěnice za rok 2015.
usnesení číslo 15/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar pro ZŠ Mokrá ve výši 40 000,- Kč
na zakoupení interaktivní výukové tabule.
usnesení číslo 16/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje dodatek číslo 1) k veřejnoprávní smlouvě uzavřené podle § 3 zákona číslo 553/1991 Sb. o obecní policii v platném znění
s Městem Šlapanice. Předmětem dodatku č. 1) je navýšení sazby za hodinu výkonu
služby dvoučlenné hlídky policistů na částku 650,- Kč.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2016
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usnesení číslo 19/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje v souladu s § 44 a následujícími ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění žádost o změnu Územního plánu Hostěnice pana . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Brno - změna účelu využití parcely p. č. 393/2, k. ú. Hostěnice, ze ZP – plochy zemědělské na plochu SKZ – plochy smíšené nezastavěného
území – zeleň soukromá a vyhrazená (zahrady mimo zastavitelné území), za účelem využití pozemku jako zahrada.
usnesení číslo 26/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje nabytí nemovité věci - pozemků p. č.
159/6 a 159/7 v k. ú. Hostěnice. Za účelem nabytí pozemků schvaluje účast obce
Hostěnice na elektronickém dražebním jednání vedeném elektronicky prostřednictvím serveru http://drazby. exekutorbrno. cz/. Zastupitelstvo obce schvaluje limitní částku pro nejvyšší možné podání ve výši 2. 000 000,- Kč, které je zástupce
obce oprávněn učinit v rámci dražebního jednání.
usnesení číslo 27/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016
o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
usnesení číslo 28/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje Nařízení obce Hostěnice č. 1/2016, kterým se stanoví zákaz pochůzkového a podomního prodeje na celém území obce
Hostěnice.
Nepřijatá usnesení:
usnesení číslo 17/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje v souladu s § 44 a následujícími ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění žádost o změnu Územního plánu Hostěnice paní . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . - změna účelu využití části parcely
p. č. 83/6, k. ú. Hostěnice, ze ZP – plochy zemědělské na plochu BV – plochy bydlení, za účelem výstavby rodinného domu.
usnesení číslo 18/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje v souladu s § 44 a následujícími ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění žádost o změnu Územního plánu Hostěnice pana . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - změna účelu využití části parcely p. č. 393/2, k. ú. Hostěnice, ze ZP – plochy zemědělské na plochu RI – individuální rekreace, za účelem výstavby rekreačního objektu.
usnesení číslo 20/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje v souladu s § 44 a následujícími usta8
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noveními zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění žádost o změnu Územního plánu Hostěnice pana. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - změna účelu využití části parcely p. č. 170/3, k. ú. Hostěnice, ze ZP – plochy zemědělské na plochu BV – plochy bydlení, za účelem výstavby
rodinného domu.
usnesení číslo 21/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje v souladu s § 44 a následujícími ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění žádost o změnu Územního plánu Hostěnice paní . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - změna účelu využití části parcely p. č. 200/17, k. ú. Hostěnice,
ze ZP – plochy zemědělské na plochu BV – plochy bydlení, za účelem výstavby rodinného domu.
usnesení číslo 22/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje v souladu s § 44 a následujícími ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění žádost o změnu Územního plánu Hostěnice pana.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - změna účelu využití parcely p. č. st. 219/1, k. ú. Hostěnice, ze RI – individuální rekreace na plochu BV – plochy bydlení, za účelem výstavby domovní ČOV.
usnesení číslo 23/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje v souladu s § 44 a následujícími ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění žádost o změnu Územního plánu Hostěnice pana. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - změna účelu využití parcel p. č. st. 59/2, 398/2, 399/2,
k. ú. Hostěnice, ze RI – individuální rekreace na plochu BV – plochy bydlení, za účelem výstavby domovní ČOV a uvedení do původního stavu.
usnesení číslo 24/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje v souladu s § 44 a následujícími ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění žádost o změnu Územního plánu Hostěnice pana. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - změna koncepce vodohospodářských zařízení v rekreační lokalitě Lhotky, za účelem výstavby domovní ČOV.
usnesení číslo 25/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje v souladu s § 44 a následujícími ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění žádost o změnu Územního plánu Hostěnice pana . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - změna koncepce vodohospodářských zařízení v rekreační lokalitě Lhotky, za účelem výstavby domovní ČOV.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2016

9

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice
konaného dne 19. 5. 2016
Přijatá usnesení:
usnesení číslo 29/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 3/2016 pana
Ing. Václava Čapku a pana Ing. Viktora Ungera, zapisovatelku zápisu paní Růženu
Debnárovou.
usnesení číslo 30/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání číslo
3/2016:
Program ZO:
3. Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu zasedání)
4. Kontrola úkolů
12/2/2016 Žádosti majitelů pozemků v k. ú. Hostěnice o změnu územního
plánu
5. Rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 3/2016
6. Rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 4/2016
7. Schválení závěrečného účtu obce Hostěnice za rok 2015
8. Schválení účetní závěrky obce Hostěnice k 31. 12. 2015
9. Schválení účetní závěrky Příspěvkové organizace MŠ Hostěnice k 31. 12. 2015
7. 1 Převedení hospodářského výsledku PO MŠ Hostěnice za rok 2015
10. Schválení způsobu přezkumu hospodaření obce za rok 2016
11. Žádost o poskytnutí dotace na akci - Babské hody Hostěnice 2016
12. Schválení pořízení Změny č. 1 Územního plánu Hostěnice a pověřeného zástupce obce ve věci projednávání Změny č. 1
13. Schválení smlouvy o dotaci: JMK – Program rozvoje venkova 2016, DT4: Zvýšení bezpečnosti v obci Hostěnice
14. Schválení smlouvy o dotaci: JMK – Program rozvoje venkova 2016, DT5:
Obecní knihovna Hostěnice
15. Schválení smlouvy o dotaci: JMK – Požární technika a věcné prostředky pro
JSDH:
Zajištění akceschopnosti JSDHo Hostěnice a rekonstrukce hasičské zbrojnice
16. Schválení smlouvy o dotaci: JMK – Podpora rodinné politiky na úrovni obcí
pro rok 2016: Fitness stezka pro všechny generace
17. Schválení smlouvy o dotaci: JMK – Podpora památek místního významu
v JMK v roce 2016: Oprava křížů v Hostěnicích
16. Informace občanům
17. Různé
10
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usnesení číslo 31/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočtové opatření obce Hostěnice
číslo 3/2016, rozpočet bude na straně příjmů navýšen o 250 000,- Kč a na straně výdajů bude navýšen o částku 250 000,- Kč, financování 0,- Kč. (příloha č. 3 zápisu číslo 3/2016).
usnesení číslo 32/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočtové opatření obce Hostěnice
číslo 4/2016, rozpočet bude na straně příjmů navýšen o 226 500,- Kč a na straně výdajů bude navýšen o částku 226 500,- Kč, financování 0,- Kč. (příloha č. 4 zápisu číslo 3/2016).
usnesení číslo 33/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje celoroční hospodaření obce Hostěnice
a závěrečný účet obce Hostěnice za rok 2015 včetně zprávy o přezkumu hospodaření obce bez výhrad.
usnesení číslo 34/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje účetní závěrku obce Hostěnice sestavenou k 31. 12. 2015 bez výhrad.
usnesení číslo 35/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje účetní závěrku Příspěvkové organizace
MŠ Hostěnice sestavenou k 31. 12. 2015 bez výhrad.
usnesení číslo 36/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje převedení hospodářského výsledku Příspěvkové organizace MŠ Hostěnice za účetní období 2015 v celkové výši
998,70 Kč do rezervního fondu.
usnesení číslo 37/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 Jihomoravským krajem.
usnesení číslo 38/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje finanční dotaci - příspěvek na akci „Babské hody Hostěnice 2016“ ve výši 20 000,- Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 6/2016
o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů na akci „Babské hody Hostěnice 2016“.
usnesení číslo 39/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje pořízení Změny č. 1 Územního plánu
Hostěnice. Pořizovatelem změny bude Městský úřad Šlapanice a zástupcem obce
Hostěnice pro projednávání Mgr. Eva Karásková.
usnesení číslo 40/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje smlouvu o dotaci od Jihomoravského
kraje, Program rozvoje venkova 2016, DT4: „Zvýšení bezpečnosti v obci Hostěnice“.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2016
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usnesení číslo 41/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje smlouvu o dotaci od Jihomoravského
kraje, Program rozvoje venkova 2016, DT5: „Obecní knihovna Hostěnice“.
usnesení číslo 42/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje smlouvu o dotaci od Jihomoravského
kraje, „Dotační program JMK na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDHO JMK 2013-2016“, „Rekonstrukce hasičské zbrojnice“.
usnesení číslo 43/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje smlouvu o dotaci od Jihomoravského
kraje, program JMK „Podpora rodinné politiky na úrovni obcí pro rok 2016: Fitness
stezka pro všechny generace“.
usnesení číslo 44/2016
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje smlouvu o dotaci od Jihomoravského
kraje, program JMK „Podpora památek místního významu v JMK v roce 2016: Oprava křížů v Hostěnicích“.

Stočné na rok 2016
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Hostěnice ze dne 10. 12. 2015 vybíráme stočné na rok 2016 ve výši 1000,- Kč za osobu a rok nebo rekreační objekt a rok
se splatností do 30. 9. 2016.
Platbu lze provést hotově v kanceláři obecního úřadu nebo převodem na účet
č.: 1347844389/0800, jako variabilní symbol uveďte: 2321 + č. p. domu.
Lada Pospíchalová

Posunutí spoje 701 v neděli
Od 12. 6. 2016 dochází na základě žádosti našich občanů k posunutí spoje 701,
a to prodloužením spoje z Brna přes Hostěnice do Pozořic s odjezdem z Brna
v 7:08 hod. a v opačném směru z Pozořic přes Hostěnice do Brna s odjezdem z Pozořic
v 8:43 hod.
Shrnutí:
Hostěnice - Pozořice (v neděli)
Pozořice – Hostěnice (v neděli):

7:03 – 7:12
7:42 – 7:51
6:50 – 6:59
8:43 – 8:52
Mgr. Eva Karásková
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Obecní úřad Hostěnice oznamuje, že v pondělí 4. července 2016 bude obecní úřad z technických důvodů pro
veřejnost uzavřen. Zrušeny budou také prodloužené úřední hodiny starostky a místostarosty obce

Jak je to s cestovními doklady pro GČWL"
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Informací není nikdy dost
V SĜtSDGČ åH Pi GtWČ FHVWRYDW PLPR (YURSVNRX XQLL GRSRUXþXMHPH VH SĜHGHP
LQIRUPRYDWX ]DVWXSLWHOVNpKR~ĜDGXGDQpKRVWiWXMDNpMVRXSRGPtQN\YVWXSXSRE\WX
DY\FHVWRYiQtV QH]OHWLOêPGtWČWHP-HWDNpWĜHEDGiWVLSR]RUQDWRåHQČNWHUpVWiW\
PLPR (YURSVNRX XQLL PRKRX Y\åDGRYDW XUþLWRX PLQLPiOQt GREX SODWQRVWL FHVWRYQtKR
GRNODGX SĜL YVWXSX QD MHMLFK ~]HPt QHER XNRQþHQt SRE\WX – QHMþDVWČML þLQt
SRåDGRYDQiPLQLPiOQtGREDSODWQRVWL PČVtFĤ
3RGUREQRVWL N WČPWR L GDOãtP SRGPtQNiP QDSĜ Yt]RYi SRYLQQRVW  O]H ]MLVWLW
X ]DVWXSLWHOVNpKR~ĜDGXGDQpKRVWiWXSRSĜtSDGČMHO]HQDOp]WQDZHEX0LQLVWHUVWYD
]DKUDQLþQtFK YČFt ZZZP]YF] Y VHNFL Ä&HVWXMHPH³ D GiOH Y þiVWL Ä6WiW\ D ~]HPt –
LQIRUPDFHQDFHVW\³
0JU-DQD9LOGXPHW]RYi
QiPČVWN\QČPLQLVWUDYQLWUD
SURĜt]HQtVHNFHYHĜHMQpVSUiY\
0
9LOG
W
i

Výzva
I když máme jasná pravidla pro ukládání komunálního a separovaného odpadu, stále se potýkáme s problémem umisťování odpadu do kontejnerů, kam nepatří. V okolí kontejnerů v parčíku „U Baršů“ nám někdo neustále umisťuje pytle s komunálním odpadem, které do druhého dne kočky či psi roztahají po celém okolí.
U areálu ČOV je pro změnu do kontejnerů na bioodpad pravidelně umisťován jiný
odpad (PET lahve, komunální odpad, apod. ).
I když pro většinu z nás jsou pravidla likvidace odpadů zřejmá a jasná, raději je
připomínám. Komunální odpad je možné umisťovat do svých popelnic v blízkosti nemovitostí, pro chataře v lokalitě Na Pastviskách je určen velký kontejner na komunální odpad v blízkosti ČOV.
Do kontejnerů na plasty patří i kartony od mléka, PET lahve, nejlépe sešlapané,
a ostatní plasty. Do kontejnerů na papír patří neznečištěný papír. V případě umisťování větších krabic a kartonů je nutné vše sešlápnout či jinak zmenšit jejich objem. Kontejnery na sklo jsou jak na bílé, tak na barevné sklo. Firma SITA, která pro
nás sváží odpad, nerozlišuje barevnost skla, proto je jedno jaké sklo do jakého kontejneru umístíte. Kontejnery na bioodpad jsou určeny pouze na tento druh odpadu, tj. zbytky z kuchyně, trávu, menší větve a ostatní rostlinný materiál ze zahrad.
Velmi vás všechny žádám o dodržování pravidel třídění odpadu. Tím, že dodržujeme tato jednoduchá pravidla, přispíváme k udržení čistšího životního prostředí
a pěkného vzhledu v naší obci. Děkujeme.
Mgr. Eva Karásková
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Společenská rubrika
Srdečné blahopřání k nastávajícímu významnému životnímu jubileu:
červenec 2016:
František Kučera 70 let
srpen 2016
Marie Boudná 95 let
Zdeněk Konečný 80 let
Eduard Šidlo 70 let
září 2016
Marie Zeinerová 70 let
Václav Hájek 75 let
Miroslav Koch 75 let
narozené děti:

květen 2016
Jasmin Wibbe
Růžena Debnárová
za ohlašovnu evidence obyvatel
OÚ Hostěnice

Srdečné blahopřání k životnímu jubileu
První srpnový den oslaví devadesáté páté narozeniny současně nejstarší žena Hostěnic paní
Marie Boudná. Je to příležitost popřát všechno
nejlepší do dalších let, ale také si připomenout
něco z jejího dlouhého života.
Paní Boudná se narodila v roce 1921 v hájovně na Nových Dvorech u Křtin. Tam strávila se
svými staršími bratry svoje dětství. Dodnes nejvíc vzpomíná na tuto dobu, kdy chodila pěšky do školy do Křtin a pod pečlivým dohledem
a ochranou některého z bratrů také na taneční
zábavy. Na to její přísný otec pan Schindler, hajný v knížecích lesích, vždy dbal. Před válkou vystudovala v Brně rodinnou školu Vesna.
Celou válku už strávila v Hostěnicích na háHOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2016
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jovně č. p. 144. Ano, jde o hájovnu na krásném místě, kterou dnes jako opuštěnou
a chátrající sledují hlavně koníčci při pravidelných procházkách v rámci činnosti Epony. Tam také prožila i několik dramatických chvil, kdy se v hájovně objevili buď němečtí, nebo na konci války i ruští vojáci. Tehdy pan Schindler vždy pro jistotu ukrýval dceru na půdě.
V roce 1943 přišla svatba s panem Antonínem Boudným z Hostěnic, následovalo narození syna Antonína, oprava rodinného domku a v roce 1950 narození dcery
Alice. Při tom všem dokázala být paní Boudná velmi aktivní v místním Sokole, zúčastnila se i jednoho z posledních sokolských sletů v Praze. Byla také dobrou herečkou v ochotnickém spolku. Její rodina dodnes vzpomíná na její vypravování z dětství, která oživovala svým hereckým talentem.
Od roku 1954 až do odchodu do důchodu v roce 1976 pracovala v podniku Zetor jako výrobní účetní. Ve volném čase, pokud nepracovala na zahradě, ráda vařila, pekla, pletla a vyšívala. Byla také vášnivou čtenářkou.
Paní Boudná během svého dlouhého života ztratila manžela i syna, nyní žije se
svojí dcerou a zetěm. Má jednoho vnuka, dvě vnučky a pět pravnoučat.
Tak tedy ještě jednou hodně zdraví a spokojenosti přejí spoluobčané Hostěnic
a hlavně rodina, která babičce touto cestou děkuje za všechno, co pro ni udělala.

Školství
Zprávičky z Mateřské školy v Hostěnicích
Besídka ke Dni matek
V neděli 15. 5. se konala v sále u Stupárků besídka pro všechny maminky. Jako
první vystoupily děti ze školky (třída Mravenečků a Včeliček) s pásmem básniček
a písniček s tématy jaro, květiny a maminky. Na konci programu předaly maminkám malý dáreček, který připravily ve školce s paními učitelkami.
Výlet na zámek v Rosicích
Ve čtvrtek 26. 5. jsme všichni vyrazili od školky autobusem na zámek v Rosicích.
Hned po příjezdu děti čekala tvořivá dílna, kde si každý mohl dle svého výběru
vyrobit zvířátko z dřevěných špalíčků. Děti zatloukaly hřebíky a výsledný výrobek
zdobily fixami. Pejsky, kočičky, žirafy i ovečky si odvezly domů na památku. Po velkém tvoření a po svačině na nádvoří jsme se přesunuli do nejvyššího patra zámku
na výstavu hraček. Při prohlídce kočárků, autíček, loutek a kulis, společenských her
i plyšáků si i paní učitelky zavzpomínaly na svá dětská léta ve školce. Zbyla i chvilka na trochu pohybu v zámecké zahradě. Na závěr programu bylo připraveno loutkové divadlo s pohádkou Ulhaná princezna, kde se děti nejen pobavily a zasmály,
ale i poučily, že lhát se opravdu nemá. Všichni jsme si výlet užili a těšíme se na příští rok.
16
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Besídka ke Dni matek

Oslava MDD ve školce
Mezinárodní den dětí sice letos připadl na středu, ale vzhledem k nepříznivé
předpovědi počasí jsme si udělali oslavu o den dříve, v úterý 31. 5. Výjimečně jsme
se nescházeli ve třídách, ale ve venkovní pastelkové učebně, kde jsme i svačili a děti
vybarvovaly omalovánky s tématikou pohádek a hraček.
Po svačině na děti čekaly úkoly. Prvním z nich byla hra s písmenky. Děti hledaly první písmenko ze svého jména, malým poradili kamarádi předškoláci. Na závěr
všichni společně spárovali písmenko s podložkou z pěnového puzzle.
Druhým úkolem byl rybolov. Děti se rozdělily do 4 družstev, každé z nich si vybralo jednu z barev udice (červená, žlutá, modrá a zelená) a snažily se vylovit co
nejvíce dřevených rybiček stejné barvy.
Třetím a posledním úkolem bylo pohádkové puzzle. Děti si vybraly podložku
s obrázkem, na který skládaly jednotlivé kousky s motivy z pohádky O perníkové
chaloupce. Na konec děti seřadily obrázky dle posloupnosti a společně jsme si pohádku povyprávěli.
Všechny šikovné holky i kluky čekala za splněné úkoly sladká odměna a hraní
na školní zahradě.
Lenka Sedláková

Dětský lesní klub STROMÍK
Do Tramtárie!!!
Největší slavností roku pořádanou ve Stromíku je již tradiční Rodinné divadelní odpoledne. Ke konci května se na zahradu hájovny sjedou nejrůznější divadelní
uskupení a hudební skupiny. Hlavními hvězdami jsou ale vždy naše děti, které spoHOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2016
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lečně s pedagogy připraví divadelní představení. Letos jsme ho nazvali Do Tramtárie a bylo inspirované knihou o cestování žlutých trabantů kolem světa. Vždy máme
radost, když se nám podaří vtáhnout do příprav i účinkování co nejvíc dětí. Každý
si může vybrat svou roli, která je mu příjemná. Někdo je frontmenem a s chutí zpívá a tančí, ať je hlediště prázdné anebo narvané do posledního místa. Někdo se nerad ukazuje, ale zase dokáže výborně pracovat s rekvizitami, někdo dělá nápovědu
a někdo, kdo o publicitu nestojí vůbec, sedne si do koutku k bubnům a jiným nástrojům. Stačí pár úderů do bubnů djembe a z pozorské hájenky se jako kouzlem
ocitáme tu v Africe, tu v kruhu amerických Indiánů, až nás mořské vlny, které se rozběhly hledištěm, donesly do Austrálie.
Po temperamentním dětském divadle jsme se zklidnili u poetického představení Divadla Líšeň Andělé z lesa. A pak už občerstvení, které je celé pod taktovkou
rodičů, tvořivé dílničky a k tomu spousta hudby v podání skupin Tři tečky a Lišajband.
Mnoho divadla, mnoho radosti, smíchu, přátelství, mnoho tance a zpěvu, to je
divadelní odpoledne. A když zapadne slunce a utichne divoké křepčení, sejdou se
ti nevytrvalejší u ohně a do noci se nesou tóny lidových písniček.
Lesní ptáci neví, co si o té hudební konkurenci mají myslet, a tak za svítání, když
všichni zpěváci znaveně dospávají ve stanech, přednesou triumfálně svůj ranní
koncert, kterému se žádný lidský zpěv nikdy nevyrovná.
Přejeme vám, aby i ve vašich letních dnech byl prostor pro setkání s milými přáteli, aby vám nic nevzalo chuť do tance a zpěvu a abyste se ze všech dálek rádi vraceli domů.
Za Stromík Tereza Jiráčková
18
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ZŠ Mokrá
Nové interaktivní tabule ve škole
Během jarních prázdnin jsme ve třech třídách 1. stupně školy instalovali tři nové
interaktivní tabule. Celkem máme ve škole již 7 interaktivních tabulí na 1. stupni a 8
tabulových dataprojektorů s počítači v dalších třídách a odborných učebnách. Jejich používání učiteli značnou měrou zvyšuje názornost a efektivnost výuky.
Josef Palík, ředitel školy

Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Žáci osmého a devátého ročníku se v dubnu vypravili do Brna, kde nejprve zamířili do ústředí Knihovny Jiřího Mahena na Kobližné ulici. Po prohlídce knihovny
absolvovali deváťáci program Prokleté národní obrození, osmáci informační lekci
Velký příběh knihy. Žáci pracovali ve skupinkách, prezentovali svoji práci ostatním,
dozvěděli se nejen o historii písma a knihy jako takové, ale i o technice výroby knih
a také o nejmodernějším trendu, tedy elektronických knihách a čtečkách. Poté se
skupina žáků přemístila do Letohrádku Mitrovských na výstavu Ďáblova bible/100
podob knih a obřího leporela Lucie Seifertové Dějiny udatného českého národa.
Obsah výstavy skvěle korespondoval s informacemi, které žáci získali během semináře v knihovně, v mnohém je také doplňoval.
Miloslava Šmerdová, Jarmila Hořavová

Exkurze do jeskyně Pekárna
Žáci čtvrtých tříd se společně vydali po stopách pravěkých lovců sobů do jeskyně Pekárna. V průběhu cesty měly děti za úkol vymyslet si jména pravěkých lovců a rozdělit se do tlup. Po příchodu k jeskyni si děti měly možnost prohlédnout
interiér, prozkoumat okolí a vyzkoušely si techniku malby na stěny pomocí ohořelých klacíků. Poté měly ve skupinách znázornit pravěké situace pomocí pantomimy
a skřeků. Akce se vydařila a děti to velmi bavilo.
Eliška Konrádová

Draví ptáci Zayferus
Po prvním teplém jarním čtvrtku jsme se všichni těšili na páteční show o dravých ptácích. Se svačinkou v žaludku jsme se celí natěšení vypravili do Horákova,
abychom hned za dveřmi školy zjistili, že je venku ještě větší zima, než jsme očekávali… Při příchodu na horákovské hřiště nás vítali nejen organizátoři, ale také dravci přivázaní za nohy ke svým bidýlkům. Pánové si nás šikovně rozdělili, abychom
dobře viděli a show mohla začít.
Hned na začátku přiletělo místní káně zkontrolovat, co se to děje. Asi bylo vše
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v pořádku, a tak spokojeně odplachtilo. Zatímco my jsme se snažili vstřebat co nejvíce zajímavých informací o všech těch poštolkách,
ostřížích, orlech, supech, káňatech a spoustě
dalších. Kupříkladu, věděli jste, že se orli dožívají až 80 let. Karančo raději běhá jako pejsek u nohy, než aby létalo. Ostříž je nejrychlejší „vodorovný” letec, takže je schopen lovit i jinak velmi obratné vlaštovky. Zatímco nejrychlejší dravec vůbec je sokol, který padá z oblohy neuvěřitelnou rychlostí téměř 400 km/h.
Zkrátka po povídání pánů sokolníků jsme byli
o moc moudřejší. A ti nejbystřejší dokonce obdrželi krásné ceny.
Následovala očekávaná část show a to ukázky leteckých a loveckých dovedností jednotlivých dravců. Vypuštění ptáci vždy odletěli, až
jsme měli strach, zda se vrátí. Ale bylo nám vysvětleno, že dravci vždy musí počkat na signál,
protože pokud by se posadili jinde, přišli by o odměnu. Potlesk si vysloužil sokol se
svým dech beroucím manévrem, při kterém přiložil křídla k tělu a padal k zemi jako
kámen. Naopak orel létal velmi majestátně. Ovšem nejsilnější zážitek bylo pozorování velké supice, neboť pán s rukavicí se vždy postavil těsně před děti a téměř tři
metry široké rozpětí křídel je opravdu úctyhodné.
Všechno to bylo moc poučné, ale nám už byla doopravdy tak hrozná zima, že
jsme rychle utíkali zpátky do školy do tepla. Kdo by chtěl vidět tyto dravce, má
možnost navštívit pravidelné ukázky konající se v zámeckém parku Lednice.
Jana Kadaňková

Jak jsme šli uklízet a co jsme všechno našli…
Již poněkolikáté se Základní škola Mokrá účastnila akce Ukliďme Česko, která
probíhá u příležitosti Dne Země. I letos vyrazily třídy do terénu, některé aby pomohly uklízet, jiné plnit různé přírodovědné a ekologické úkoly. My, šesťáci, jsme
dostali pytle a vymezenou trasu, kterou jsme měli projít a posbírat odpadky.
Na počátku nás i paní učitelky přepadly pochyby, co s tolika velkými pytli budeme dělat, vždyť nám přidělený úsek není nijak dlouhý a hlavně již o víkendu proběhl úklid některých lokalit pod záštitou jiných organizací. Snad z obavy, že bychom
moc sbírat nechtěli, vyhlásily paní učitelky soutěž o sladkou odměnu. Která skupinka nasbírá nejtěžší pytel, vyhrává. Realita však (bohužel) předčila vysoce naše očekávání. Již na prvních 400 metrech se naše vaky povážlivě naplnily, takže bylo jasné, že problém budeme mít spíše opačný. Množství odpadu bylo takové a přede20
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vším takového neuvěřitelného charakteru, že původně soutěž „ve váze a objemu“
byla změněna na soutěž kuriozit. A že jsme těch nálezů, nad kterými rozum zůstával stát, ale měli. Posuďte sami.
Uprostřed lesa jsme kupříkladu našli docela zachovalé kovové kropicí konve,
téměř půlmetrovou kost z neznámého zvířete (doufejme, že zvířete), nejrůznější
kovové i plastové trubky, nádoby po kosmetických přípravcích, potápěčské brýle a dokonce i obrovskou umělohmotnou ceduli, již značně poškozenou, o rozměrech 1,20 x 1,40 metru a s nápisem Motorest Rohlenka. Divíte se? My se divili taky.
Čekali jsme „běžný“ odpad typu pet-lahví a papírů, ale tohle?
Co ovšem v míře absurdity vyhrává, jsou psí výkaly v igelitových sáčcích pohozené v lese. Pán jde na procházku se svým psím mazlíčkem do lesa, kde se takový psí exkrement naprosto ztratí a hlavně během několika málo dnů rozloží a ještě poslouží některým hmyzím druhům. „Nápaditý“ páníček ovšem neváhá bobek
po svém psovi umístit do plastového pytlíku a ten v lese klidně nechat! Jak dlouho
se asi igelit rozkládá?
Nasbírali jsme toho moc, div jsme pytle unesli a hlavu si neukroutili. A protože
si dle názoru paní učitelek tohle dopoledne, a my s ním, zasloužilo sladkou odměnu, zakončili jsme jej nad zmrzlinou v kavárně Mezi stromy a vymýšleli nový přírodovědný název pro člověka. Člověk zručný, člověk rozumný? Ne, člověk nepořádný!
Třída 6.A

Mokerský slavíček
Ve středu 6. 4. 2016 proběhla jako každý rok na naší škole pěvecká soutěž
„Mokerský slavíček”. Soutěže se zúčastnilo 28 dětí z 1. - 5. tříd. Tématem byly písničky z pohádek. Děti doplnily svá vystoupení krásnými kostýmy. Zazněla spousta
hezkých písniček a moc jsme si to všichni užili.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2016
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A vítězové jsou:
1. kategorie 1. místo Bára Neveselá 1. B
2. kategorie 1. místo David Kocián 2. B
3. kategorie 1. místo Dominika Urbánková 4. A
Soňa Lázničková, Lenka Minxová

Den s netopýry
Na doporučení kolegyň jsme jako celodenní výlet zvolili výukový program Den
s netopýry v Domě přírody Moravského krasu. Doprava byla zajištěna soukromým
dopravcem, který nás vyzvedl v 8. 00 před školou. Ve Skalním mlýně se nás ujaly 2 průvodkyně, které s dětmi rozdělenými na poloviny pracovaly v dopoledním
a odpoledním bloku. Součástí programu byla i návštěva Kateřinské jeskyně, která
se dětem velice líbila. Dozvěděli jsme se spoustu informací o životě netopýrů a některé děti se vyjádřily, že jsou rády, že se jich už nemusí bát.
Iva Borčická

Šprechtíme. Dny s němčinou
Pod záštitou Goethe Institutu, Österreich Institutu, Pedagogické fakulty MU
v Brně a dalších organizací jsou v Brně pořádány tzv. Dny s němčinou, neboli
Šprechtíme. Úkolem této akce je motivovat žáky učit se německy a poznávat německy mluvící země. Proto se také dvou bodů programu zúčastnili i žáci osmého ročníku naší školy. Ačkoliv se německý jazyk učí teprve prvním rokem, jejich
znalosti a úroveň jazykových kompetencí jsou na velmi dobré úrovni, což dokládá
umístění na 4. , 5. a 6. místě v soutěži Autobahnspiel, která tvořila první část dopoledního programu. Po vyhlášení výsledků soutěže se třída přemístila do Dělnického domu v Židenicích, kde byl připraven koncert hamburské rockové skupiny Tonbandgerät. Frontman skupiny komunikoval s přítomnými jak německy, tak anglicky, čímž snad také přispěl k chuti žáků učit se cizím jazykům. Celá akce se vydařila,
žáci byli nadšenými soutěžícími i posluchači.
Jarmila Hořavová

Poděkování
Ředitelství Základní školy Mokrá děkuje touto cestou Obci Hostěnice za finanční dar ve výši 40 tisíc Kč věnovaný na zakoupení interaktivní tabule pro třídu 1. stupně školy. V současné době je již většina tříd vybavena interaktivními tabulemi. Učitelé tak mohou využívat řadu výukových programů i vlastních
materiálů do nejrůznějších předmětů. Podstatně se tím zvyšuje pestrost, názornost i efektivita vyučovacích hodin.
Děkujeme.
Josef Palík, ředitel
22
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ZŠ Pozořice
Výsledky srovnávacích testů Kalibro 2015/2016
Během jarních měsíců se žáci 9. ročníku naší školy zapojili do testování od společnosti Kalibro. Jeho cílem bylo odhalit vědomosti a dovednosti žáků v šesti sledovaných oblastech (český jazyk, matematika, humanitní základ, přírodovědný základ, anglický jazyk a ekonomické dovednosti) a poskytnout jim informaci o úspěšnosti v celorepublikovém srovnání.
Během šesti dnů žáci vypracovávali vždy jeden test, který obsahoval otevřené
i uzavřené otázky, přičemž u otázek uzavřených žákům nebyl znám počet správných odpovědí. Testy prověřily nejen encyklopedické znalosti žáků, ale také jejich
všeobecný rozhled, čtenářskou a matematickou gramotnost či schopnost kritického myšlení.
Ve všech sledovaných oblastech dosáhli naši žáci nadprůměrných hodnot. Nejlépe dopadl anglický jazyk. Percentil jednotlivců se v některých testech blížil až 90,
což můžeme považovat za vynikající výsledek.
Předmět

ZŠ a MŠ Pozořice

Celorepublikový průměr

Čj

59,2%

58,6%

M

55,5%

54,1%

Humanitní základ

51,3%

51%

Přírodovědný základ

58,1%

55,9%

Aj

72,8%

70,5%

Ekonomika

65,7%

64,5%

PhDr. Jan Dudek, ředitel školy

Pošukov má talent
Členové Žákovského parlamentu se rozhodli uspořádat velkolepou školní akci
Pošukov má talent. Co všechno pro to museli podniknout?
Oslovili pana ředitele s žádostí o poskytnutí finanční podpory na nákup medailí, poukázek pro vítěze a na příspěvek pro zvukaře. Komunikovali se zastupiteli městyse Pozořice kvůli pronájmu prostor Dělňáku. Obešli místní i přespolní firmy, aby podpořily žáky v jejich úsilí darováním reklamních předmětů. Vybrali medaile a poptali se na možné alternativy dárkových poukázek. Namotivovali žáky 1.
a 2. stupně, aby secvičili čísla na vystoupení v kategoriích pro jednotlivce i skupiny.
Vytiskli, roznesli a vytřídili přihlášky. Vyrobili poutač. O všem informovali v rozhlase školy a na nástěnkách. Domluvili se se zástupkyněmi školy na uvolnění porotců
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a účinkujících z výuky. Zajistili zvukovou aparaturu a pronajmutí baletního sálu pro
účely castingů. Pracovali na výzdobě sálu. Sepsali scénář, mluvili na mikrofon, vystupovali v rolích moderátorů. Projevili obrovskou samostatnost, kreativitu a zaujetí pro věc pod vedením předsedy Mirka Součka z 9. A.
Výsledky jejich snažení, stejně jako překvapivé taneční, pěvecké, akrobatické,
hudební i filmařské výkony žáků školy jste mohli vidět v pátek 26. února.
A jak to vše dopadlo? V kategorii jednotlivců z prvního stupně porotu nejvíce
zaujalo vystoupení Zuzany Filoušové (5. B, mažoretka), mezi soutěžícími v kategorii
skupin zvítězili bratři Jan a Ondřej Petrovi (5. A a 3. A, vlastní animovaný film). Mezi
soutěžícími z druhého stupně obsadila první místo v kategorii jednotlivců Klára
Čalkovská (8. B, cheerleading), kategorii skupin ovládly sestry Aneta a Tereza Kupkovy (6. A a 9. A, taneční choreografie s akrobatickými prvky). Výhercům gratulujeme. Náš obdiv a uznání ale patří všem soutěžícím, kteří si připravili originální vystoupení a nebáli se je předvést před zaplněným sálem Dělnického domu. Kompletní výsledkovou listinu a fotky z této akce si můžete prohlédnout na facebooku naší školy.
Věříme, že se Vám akce líbila.
Za Žákovský parlament Mgr. Ivana Neradilová

Z činnosti organizací
Pozvánka na tradiční mši u kaple sv. Anny
Tradiční mše u kaple sv. Anny se koná
v neděli 24. července v 15. hod.
V 16. 30 hod. bude přátelské posezení při dechovce
v sále pohostinství U Stupárků.
Všichni občané jsou srdečně zváni.

Z činnosti Klubu seniorů - I. pololetí 2016
5. 2. Na OSTATKOVÉ zábavě u Stupárků se skupinou Melodie nám BOUBELKY
předvedly Pochovávání basy s velkým úspěchem. Velký dík za uskutečnění
akce patří manželům Dostálovým, kteří se velkou měrou podíleli na přípravě
a organizaci.
4. 3. Na jarním posezení v Občanském centru se hodnotily výsledky hospodaření
za rok 2015 a plán akcí na rok 2016. Jako kulturní vložku nám Zuzanka Filou24
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šová předvedla své vystoupení mažoretky, za které obdržela ve školní soutěži zlatou medaili.
18. 3. Uskutečnila se předvelikonoční taneční zábava se skupinou Melodie v sále
U Stupárků.
15. 4. Skupina seniorů navštívila taneční zábavu ve Velaticích, kde byl pěkný kulturní program.
4. 5. Společně jsme se vydali na plánovanou jarní vycházku k Jelenici. Část seniorů došla až k vodníkovi.
1. 6. Uspořádali jsme opékání ve starém lomu. Akce se zúčastnilo asi 20 seniorů.
Všem se to moc líbilo a těší se na další opékání. Velký dík patří Josefovi Filoušovi, který se obětavě staral o oheň.
6. 6. Senioři navštívili galerii obrazů paní Heleny Kešeové – Hudcové v Ochozi
u Brna, kde obdivovali zvláště díla z přírody - okolí obce a Moravského krasu.
Zveme všechny spoluobčany – seniory na další akce roku 2016. Přijďte rozšířit
naše řady.
Výbor KLUBU seniorů

Hostěnické Boubelky
Dne 2. 4. 2016 jsme tancovaly na country bále v Pozořicích. Protože tam vystupujeme již tradičně, musely jsme nacvičit nové vystoupení a po několika letech
také obnovily naše country oblečení. Pod vedením Fanušky Kochové děvčata nakoupila a vymyslela nové kostýmy. A svépomocí ušila 16 krát tento kostým. Mezitím probíhalo nacvičování trošku zapeklitého tanečku. Nervy pracovaly a těsně
před vystoupením jsme to chtěly vzdát s tím, že to nezvládneme, že jsme si utrhly
příliš velký díl. Vystoupení bylo velmi dlouhé a závěr rychlý a komplikovaný.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2016
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Nakonec zvítězilo zdravé sebevědomí a radost z pohybu. Vystoupení jsme
zvládly a ohromily účastníky bálu. Samy jsme měly velkou radost a celý večer si patřičně užily. Rodinný příslušník jedné naší členky vyhrál hlavní cenu – dort, tak jsme
dostaly i sladkou tečku na závěr. Myslím, že všechny budeme na vystoupení ještě
dlouho vzpomínat.
Za Hostěnické Boubelky Mirka Šotnarová

Fichtl Tour
Vloni 12. -13. září jsem se jako jeden z devítičlenné posádky zúčastnil jedinečné
akce Fichtl Tour 2015, která vedla do Jevišovic na Znojemsku, kde jsme se občerstvili, přespali v chatkách v kempu a druhý den cestovali nazpět do Hostěnic. Najeli
jsme cca 200 kilometrů a všechny stroje dojely po vlastní ose. Jen Ivan trošku podváděl, protože se svým stadiónem dvakrát do kopce šlápnul
do pedálu. Zato vyhrál, protože jeho spotřeba byla rovné 2
litry/100 km. V zádech nám byl
sice Radek V. s odtahem, ale zcela zbytečně. Opět jedna ze super vydařených akcí, kde jsme
zažili spousty srandy a je neuvěřitelné jaké máme štěstí, že kam
přijedeme, narazíme na ochotné a hodné lidi. Vzpomenu například na paní z kempu, která
26
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nám byla ochotna otevřít stánek a na ráno uvařit gulášovou polévku ke snídani.
Protože za pár měsíců bude září, už se pomalu rozhlížíme, kam se to letos vlastně
pojede.
S pozdravem Radek Patočka

Prasátko 2016
23. 4. 2016 se letos konal již
po sedmé v řadě turnaj ve čtyřhrách ve stolním tenise. Po urputném boji vyhrála dvojice
Jan Dvořák a Milan Mazel z Kovalovic.
Ty nejlepší z turnaje zachycuje fotografie: Věra a Ondra
Meluzínovi, Jan Dvořák a Milan
Mazel, Jirka Hájek a Lukáš Brzobohatý a Martin Kleinbauer
a Robert Šumbera.
za Hosten Eva Karásková

Den Země a pálení čarodějnic
Čarodějnice a čarodějové z naší obce si ke svému sabatu vybrali starý lom. Cesta k němu ale byla plná kvízových otázek na téma ochrany přírody a znalosti přírody. Po vyluštění tajenky byli vpuštěni na tajemné místo. Ovšem neoddávali se zde
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2016
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starým magickým rituálům, nýbrž společně opékali špekáčky, napili se moků připravených Petrem Pavlíčkem, bavili se a těšili z krásného předmájového dne. Ty neživé čarodějnice, které přinesli s sebou, se spálily na krásně hasiči upravené hranici a chceme věřit, že tato vatra opravdu ochrání zdraví místních obyvatel, tak jako
tomu věřili staří Keltové.
za Hosten Kateřina Halouzková

Co dělali skauti na jaře?

Svišti – Benjamínci
28

Jaro bývá pro skauty každý rok nabité akcemi. Nejinak tomu bylo i letos. Kromě pravidelných schůzek
a výletů jsme se zúčastnili
i skautského Vozembouchu
a Ufobalového turnaje. Ale
pěkně popořadě.
První velkou jarní událostí
byl Vozembouch, akce, které se účastníme každý rok,
na kterou se již od zimy těšíme a také pilně trénujeme.
Vozembouch je skautská
hudební soutěž skupin. Každá skupina musí zazpívat tři
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2016

písničky, jednu lidovou,
druhou tematickou (letos
to byla píseň s příběhem)
a poslední si může libovolně vybrat. My jsme tu
tento rok měli opět tři zástupce. V kategorii mladších naše světlušky a vlčata vybojovala krásné třetí
místo. Úspěch je o to větší, když zmíním, že byli
nejmladší skupinou. V kategorii starších jsme měli
dvě soutěžní skupiny, holky, které si říkají Sisters
Svišti boyz
N°1, také získaly bronzovou příčku a ocenění za speciální pyrotechnické prvky ve scénce. Naši skauti, Svišti boyz, celou soutěž, jako již několik předchozích ročníků, ovládli a vyhráli nejen
chlapeckou kategorii, ale jsou i celkoví vítězové.
Poslední dubnový víkend jsme jeli do Bohdalova na šutrovou brigádu. Pomohli
jsme místním zemědělcům se sběrem kamenů na polích, oni nám na oplátku půjčují louku na tábor a vozí nám materiál. Za odměnu si všichni poctiví pracanti mohli v neděli užít laser game.
V květnu jsme se snažili být prospěšní naší obci. Upět jsme uklidili část lesa
u rybníků. I přes z počátku nepříznivé počasí se nás sešlo poměrně hodně a pěkných pár pytlů odpadu jsme nasbírali. Opět je okolí Hostěnic o něco hezčí a můžeme rádi chodit na vycházky po okolí.
Druhým vrcholem jara pro nás, kromě Vozembouchu, byl Ufobalový turnaj, který se konal 29. května v Brně. Ufobal je hra pravidly trochu podobná házené, hraje
se ovšem s ufem, létajícím talířem z měkkého plastu. Cíl je jednoduchý, dát gól. Ač
se nám z počátku nedařilo tak, jak bychom si přáli, postupem času jsme se rozehráli a všechny zápasy pro nás již končily vítězně. Kdyby se naše dva týmy nepotkaly
ve skupině, věřím, že by oba obsadily stupně vítězů. Bohužel, někdo z nich prohrát
musel, a tak jsme si domů odvezli čtvrté místo a také vítězný pohár, který jsme obhájili z minulého roku.
Červen začíná být konečně trochu klidnějším obdobím. Zakončíme naši celoroční činnost, která o prázdninách vyvrcholí táborem. Ten budeme mít po roční pauze
opět v Bohdalově na malebné Vysočině, nedaleko Žďáru nad Sázavou.
Závěrem bych chtěla všem dětem poděkovat za skvělou reprezentaci oddílu,
nejen na Vozembouchu, ale také na Ufobalovém turnaji a popřát jim krásné prázdniny, žádná zranění a spoustu zážitků.
Anna Brzobohatá, vedoucí oddílu
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2016
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Krasavci v Hostěnicích
V sobotu odpoledne 4. 6. 2016 se mi za výrazné pomoci mé celé rodiny, Petra
Pavlíčka s občerstvením, hasičů z Mokré - Horákova pod vedením Michala Janků,
Jacka Koláře, Pala, Aleše, pár dalších nadšenců a technické pomoci Městské policie
ze Šlapanic, podařilo po dlouhé přípravě uspořádat již třetí sraz veteránů v Hostěnicích 2016.
Pozvání na akci sice znělo „ Máte auto nebo moto jako z doby kamenné? Tak se
s ním přijeď pochlubit do Hostěnic na hřiště k Občerstvení u mě a strojníka“. Naštěstí na tuto výzvu nezareagovali jen stroje, které vyrábělo společenství RVHP,
ale i jak se říká „voňavky“. To jsou opravdu nablýskaní veteráni. Celkem 77 krasavců a krasavic na dvou nebo čtyřech kolech zaparkovaných na hřišti se těšilo pohledy a obdivem návštěvníků, kteří se přišli podívat na otevřenou výstavu. Moje tvrzení také mohou potvrdit desítky lidí, kteří nám mávali při vyjížďce na spanilou jízdu
přes Hostěnice, Mokrou-Horákov a zpět, která odstartovala po úvodním slově pana
Srby, coby zástupce Obce Hostěnice. Jak mi bylo řečeno, při průjezdu zvláště motorek nebylo chvílemi vůbec vidět, jen cítit vůni z výfuků. Budiž vám všem přihlížejícím u cesty odměna formou vzpomínky na dobu, kdy většina z vás měla nějaký
podobný stroj doma v garáži. Proto taky ke stále se vzrůstajícímu počtu obdivovatelů tuto akci pořádáme. Jak mně jeden pán říkal a prstem ukazoval: „To a tamto
jsem měl kdysi doma, ale nové BMW ještě ne.“ Také byla zvláštní reakce protijedoucích řidičů s vykulenýma očima, když potkali kolonu, kterou vedla Lada v barvě VB
s modře se točícím majákem. Vzápětí však pochopili, že se nejedná o cvičení policie, ale o nějakou „recesi“, zvláště když celou kolonu zakončovaly čtyři zdatné trak-
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tory. Posléze při vrácení na základnu byla pro všechny přichystána odměna v podobě chutného kotlinového guláše, který se od rána vařil přímo na místě.
Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem zúčastněným majitelům vozidel, motorek, traktorů a pomocníkům za účast. Pro mě osobně se tato akce zakončená letní taneční zábavou, stala nejenom další zkušeností, ale i výzvou pro upořádání dalšího červnového ročníku 2017.
Na YouTube pod „Sraz veteránů Hostěnice 2016“ najdete video z akce.
Radek Patočka

Z činnosti Spolku Přátel sportu Hostěnice
Kolem Hostěnického údolí se s jarním obdobím, kromě lepšího počasí a zelenajícího se okolí, objevují hromady nepořádku, vyhozené PET lahve, u lesních a polních cest staré pneumatiky, pytle se stavební sutí apod. Z toho důvodu se první květnovou sobotu sešli nejen členové spolku sportovců na další jarní úklid lesa
a okolí obce. Asi 30 popelářů včetně osmi dětí vyrazilo v ranních hodinách do okolních lesů, aby se všichni přibližně po čtyřech hodinách sešli ve starém lomu. Tam
děti panu Vlastislavovi nahlásili místa, kde složily pytle s odpadem. Vlasta pak všechen odpad svezl do areálu ČOV a za odměnu všem zúčastněným nabídl výbornou
dršťkovku, špekáčky a něco sladkého na zub.
K jaru patří také úklid našich zahrad od nepotřebného železného šrotu. Hostěňáci ho našemu spolku věnovali přes sedm tun, za což jim patří velký dík. Za utržené finanční prostředky se chystáme pořídit sportovní vybavení na připravovaných
sportovištích Na Pastviskách.
Z dalších činností spolku sportovců chceme zmínit právě probíhající 2. ročník
Letní tenisové ligy, do které se stejně jako loni přihlásilo dvanáct dvojic. Po odehrání základních skupin během prázdnin, bude turnaj vrcholit vyřazovací částí. V září
chceme odehrát semifinálové utkání i zápas o titul.
Připravované činnosti SPsH - léto 2016:
- 16. 7. 2016 - 6. ročník nohejbalového turnaje trojic
- 23. 7. 2016 – letní noc ve starém lomu
KINDERČUNDER
Na začátku června vyrazilo sedm tatínků, jedna teta, dvoučlenná posádka doprovodného vozidla, tři psi a třináct dětí na vandr Českou Kanadou a Vysočinou.
Za rozbřesku nastoupili hostěničtí čundráci do vlaku na brněnském nádraží, aby
mohli asi po třech hodinách vystoupit v Jindřichově Hradci. Cestu rychlíkem si
děti krátily většinou pojídáním řízků a dalších pochutin, které měly připraveny
ve svých baťůžcích. Po krátké návštěvě výstavy o historii jindřichohradecké dráhy jsme opět nastoupili do vagónu. Ten nás po místní vyhlášené úzkokolejce doHOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2016
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pravil do Albeře na oběd, který nám předem rezervoval vedoucí naší výpravy Richard Pojer. Následoval pěší pochod kolem Klášterských rybníků k Jelenímu vrchu,
na jehož úpatí na nás čekal doprovodný vůz se stany a suchým oblečením. U bunkru čs. opevnění Klášter II jsme mezi vysokými smrky rozdělali stanový tábor, opekli špekáčky a ulehli k zaslouženému odpočinku. V noci nás probouzel klepot dešťových kapek, které padaly na naše provizorní obydlí i po probuzení. Nezbylo nic než
s pláštěnkami vyrazit dál a v holínkách vyzkoušet hloubku snad všech louží a kalužin na cestě i mimo ni. Promoklí jsme dorazili ke zřícenině hradu Landštejn, kde se
jako zázrakem rozjasnila obloha. Mokré holínky nahradila pohodlnější obuv a my
tak mohli na zajímavou prohlídku, která vyvrcholila opravdu krásným výhledem
do širokého okolí z hradní věže. U oběda jsme ty nejmenší překvapili informací,
že spát budeme v opravdové ZOO. Děti tedy šlapaly dalších téměř sedm kilometrů bez těžkostí až k Bejčkovu mlýnu, jehož součástí je malá zoologická zahrada. Páteční noc jsme přečkali v místních chatkách a dokázali tak usušit zbytek mokrého
oblečení. V sobotu jsme po snídani vyrazili rychlým krokem směr Slavonice, odkud
jsme se svezli vlakem do Telče. Na zámku probíhala výstava loutek z pohádek a večerníčků, která se dětem tuze líbila. Po prohlídce města jsme opět nasedli na vlak,
který nás dovezl do Rantířova kousek od Jihlavy. V Rantířově jsme kousek od rybníka Dolní Bradlo přespali na chatě u Jirky Marka. V neděli ráno jsme batohy naskládali do vozíku doprovodného vozidla, poděkovali posádce Honzovi Dostálovi,
Zdenkovi Konečnému a jejich psům a spěchali na nádraží. Cesta zpět do Brna utekla jako voda a odpoledne už maminky nedočkavě vyhlížely své upocené ratolesti.
Velký dík patří vedoucímu výpravy a zakladateli skvělé tradice „kinderčunderu“
Richardovi Pojerovi za pečlivou přípravu a bezvadný průběh celého výletu a v neposlední řadě i Zdenkovi Maďerovi za zapůjčení vozíku.
Za SPsH Jan Skřivánek
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Maškarní karneval
V sobotu 26. března se konal
v restauraci U Stupárků maškarní karneval pro děti s divadlem Koráb. Dorazili víly, princezny, kovbojové, toreador i jezinky. Zapojili se i dospělí, kteří se výborně bavili společně
s dětmi. Největším zážitkem
byly bubliny přes celý sál, nafukovací meče a nechyběla ani
sladká odměna.
Spirála Hostěnice z. s.

Pohádkový les
Spirála Hostěnice z. s. ve spolupráci s Eponou z. s. v neděli 24. dubna pořádala Pohádkový les pro děti. I když byla veliká zima, přišlo přes sto dětí z Hostěnic
a okolí. Děti se vydaly na okruh do lesa, kde na ně čekaly různé pohádkové postavy, u kterých plnily úkoly. Za každý splněný úkol dostaly sladkou odměnu. Největší zájem byl jako vždy o svezení na koni. Na závěr se každý ohřál u ohně při opékání špekáčku.
Spirála Hostěnice z. s a Epona z. s.
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Jarní střípky z Broučků
„A půjdeme do Broučků? Za kamarádama a hračkama?“ Tak tohle slýchá čím dál
víc maminek z Hostěnic od svých malých
broučků. Není divu, v Broučcích se totiž stále něco děje. A i když je na programu „jen“
herna, užijí si děti i maminky příjemné dopoledne.
Těch hezkých dopolední jsme na jaře
měli docela dost - od března přesně 33.
Nově cvičíme s maminkou Hankou, která pomocí pohybových říkanek a písniček
probouzí v dětech zájem o rytmiku a pohyb. Ten také dostatečně rozvíjíme třeba
na výletech po okolí Hostěnic. Na začátku
června jsme se vydali ke studánce v Napajedlích. Někdo vyjel na odrážedle, někdo jen
tak pěšky, pár jedinců se vezlo, vzhledem ke svému nepříliš vysokému věku, v kočárku. Vyšlo nám i počasí, takže jsme si na zpáteční cestě mohli vychutnat (a to doslova) piknik uprostřed louky. A víte, kdo s námi byl? Celý výlet s námi absolvoval
i náš milý Brouček, kterému jsme zazpívali a pohráli si s ním.
Ačkoliv je zázemí našeho rodinného centra velmi přátelské, nedávno v něm zavládla soutěžní atmosféra při soutěži o NEJ oblíbený recept. Vybíralo se ze sedmi
sladkých i slaných dobrot a porotci byly také děti, kterým se tato funkce velmi líbila. Nakonec po dlouhém ochutnávání a bodování byly vybrány tři nejlepší recepty, které, včetně zbývajících čtyř, budeme během léta postupně zveřejňovat na našem Facebooku.
A co jsme ještě s dětmi v Broučcích zažili? Vytvořili jsme srdíčkovou tašku pro
maminky, dozvěděli se něco o kosmetických produktech pro dětskou citlivou pokožku, vystříhali a namalovali si papírová zvířátka, nazdobili zmrzky a nanuky,
a také jsme všichni vyráběli zdravé a vtipné svačinky z ovoce a zeleniny.
Je zkrátka pořád co dělat a kdo tvrdí, že na mateřské je nuda, tak to asi ještě nezašel do Broučků.
Jana Machulová

Volejbal v Hostěnicích
V sobotu 11. června 2016 probíhal na hřišti v Hostěnicích volejbalový turnaj. Soutěžila mezi sebou družstva:
Hostěnice, Mokrá, Černovice, Jundrov, Líšeň a Brno střed.
34
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Utkání měla překvapivě dobrou úroveň, zdravé sportovní napětí a vynikající atmosféru. Chvílemi bylo slyšet hlasité skandování, obzvláště když nastoupila naše
statečná hostěnická reprezentace. Počasí bylo chvílemi zamračené a drobné
spršky stěžovaly hráčům přesnost nahrávek. Ale odpoledne nám vykouklo i sluníčko. Turnaj byl zakončen předáním pohárů a přáním, že se opět příští rok na hřišti
v Hostěnicích sejdeme.
Chtěla bych tímto poděkovat paní starostce Evě Karáskové za umožnění konání turnaje v Hostěnicích a její vstřícný přístup. Náš dík také patří provozovatelům
stánku - Jolaně a Petrovi Holubovým. Pěkně se o nás starali a připravili nám chutné občerstvení.
Ještě jednou moc dík i všem účastníkům.
Hana Polanská a Mirek Tušer

Hostěnice AHOJ! aneb Sedmibojový výcvik pravých námořníků
Kdyby legendami opředený kapitán Nemo přišel zčista jasna o posádku, klidně
by mohl zavítat do naší obce a během chvilky by mohl naverbovat novou z ostřílených námořnických vlků všech věkových kategorií a obého pohlaví.
V rámci tradičního Hostěnického sedmiboje totiž odpoledne 12. června probíhal na hřišti a v jeho okolí výcvik námořnického potěru. Lovení ryb na magnetickou udici, střelby z vodní pistole, záchrany tonoucích pomocí nafukovacího kruhu,
hledání „ztracených“ lodí, běhu a plížení se po zrádné palubě, uzlování či lovu perel se nadšeně zúčastnilo na šest desítek dětí i dospělých. Nejmladší účastník teprHOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2016
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ve nedávno sfouknul na dortu dvě svíčky a už si s přehledem poradil se všemi nástrahami života na lodi!
Na konci čekal na všechny sladký poklad a na ty nejúspěšnější i fidorkové medaile a stylové ceny včetně černého pirátského Petra (pro mladší) a pravého námořnického rumu (pro ty, co už dovršili 18 let).
Velké poděkování patří za přípravu a realizaci jako každoročně spolku Hosten
a letos premiérově i hostěnickým skautům. Dík rovněž manželům Holubovým
za občerstvení pro soutěžící.
Magda Hradilová

Hurá do plavek
Je až neuvěřitelné, že se Josef Zítka coby náš hlavní trenér a krotitel dravé zvěře v jedné osobě, odhodlal a dal dohromady partu borců (viz foto), co se rozhodli udělat něco pro svůj dobrý pocit, ale hlavně pro zdraví. No, do postavy modelů
v plavkách to asi už nebude, ale to nám nevadí. Mohu potvrdit, že od ledna, kdy
toto každonedělní setkávání funguje, je naše fyzička taková lepší. Sice je průměrný věk cca 48 let, ale jak potvrzují zúčastnění cvičenci, není vůbec na škodu se trošku protáhnout. Teď jen, aby nám to vydrželo a nezkazilo nám to sluníčko a večerní grilování s pivem v ruce.
Radek Patočka
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Kroužek hry na flétnu v příštím školním roce
I v příštím školním roce bude probíhat kroužek hry na flétnu, a to v pondělí
od 17:00 do 17:30 hod. pro úplné začátečníky od cca 5-ti let. Od 17:30 do 18:00 hod.
budou pokročilí flétnisté. Výuka začne na přelomu září, října a její zahájení bude
oznámeno formou plakátku v MŠ a místním obchodě.
Upozornění pro začátečníky: Vzhledem k tomu, že výuka probíhá ve skupině,
není v možnostech jedné vyučující osoby se věnovat plně všem dětem. Pro začátečníky je proto důležité, aby měli doprovod rodiče, který bude aktivně přítomen
výuce a bude svému dítěti zpočátku pomáhat.
Kateřina Halouzková

Protože volnočasových aktivit pro předškolní i školní děti máme díky aktivním
lidem v Hostěnicích celou řádku, ráda bych výčet těch, o kterých víme, připomněla pro potenciální plánování využití volného času dětí v příštím školním roce. Prakticky všechny kroužky se budou rozbíhat na přelomu září, října, až budou děti znát
jejich rozvrhy a rodiče se opět zaběhnou v každodenních aktivitách spojených se
školními povinnostmi.
Kroužek angličtiny – vede paní učitelka Lucka Šimků – vhodný pro školkové
i mladší školní děti (lucy. luciesi@gmail. com)
Kroužek hry na flétnu – vede paní učitelka Katka Halouzková – vhodný pro
školkové i školní děti a odvážné dospělé (k. halouzkova@volny. cz)
Kroužek keramiky – vede Jitka Vaňáčková – vhodný pro všechny věkové kategorie (jitka. vanackova@email. cz)
Skauti benjamínci – vedou rádci a podrádci místních skautů – vhodné pro
předškolní a mladší školní děti (annabrzobohata@seznam. cz)
Skauti – ostatní – vedou rádci a podrádci místních skautů – vhodné pro školní
děti (annabrzobohata@seznam. cz)
Cvičení v MŠ – vede paní Milena Trávníčková – vhodné pro školkové děti (milena. travnickova@seznam. cz)
Kroužek ručních prací – vede paní Milena Trávníčková – vhodné pro všechny
věkové kategorie, od šikovných předškoláků po dospělé (milena. travnickova@seznam. cz)
RC Broučci – pro rodiče s dětmi na rodičovské/mateřské dovolené
Eva Karásková
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Příspěvky našich spoluobčanů
Schvalování územního plánu v Hostěnicích
Nedávno se v Hostěnicích na veřejném zastupitelstvu projednávala změna
územního plánu na základě přijatých žádostí. I já jsem byla jedním z žadatelů. Bylo
to již druhé kolo v tomto volebním období, neboť změny v územním plánu jsou
vždy složitá a na malé vesnici velmi citlivá věc. A proto bych očekávala od zastupitelstva, které je většinově seskupeno z členů Sdružení Hostěnice 2014, kteří se
do obce přistěhovali, že budou při projednávání změn územního plánu po 12 letech více objektivní a méně svázáni volebním programem. Navíc pokud se s tímto
programem v této záležitosti někteří z nich zcela neztotožňují.
Schvalování žádostí je plně v kompetenci obecního zastupitelstva a ti mohou,
ale nemusí těmto žádostem vyhovět. Ale vždy pro to musí mít přesvědčivý důvod.
Ve dvou jednáních na veřejném projednávání schválilo zastupitelstvo pro změnu
v územním plánu 3 žádosti z 15 projednávaných, i když většina žádostí byla od občanů Hostěnic na jejich vlastní pozemky, které sousedí s již zastavěnými plochami.
Důvodem pro neschválení většiny žádostí bylo, že se ve volebním programu zastupitelé ze Sdružení Hostěnice 2014 zavázali k nerozšiřování již zastavěných ploch
v naší obci. Paní starostka si navíc před tímto projednáváním dala do zápisu, že
bude hlasovat proti svému přesvědčení a názoru. Pan místostarosta se pro jistotu
v zamítnutých případech raději zdržel hlasování. Ale pro schválení pozemku paní
zastupitelky v lokalitě Pod obchodem hlasovali v plném počtu.
Jak velkým přínosem pro obec budou tato rozhodnutí zastupitelstva, to ukáže čas. Podle doporučení zastupitelstva my ostatní si můžeme koupit stavební pozemky, které však obec nenabízí. Nebo si počkat dalších možná 12 roků.
Bohužel jsem po těchto jednáních ztratila důvěru v zastupitele ze Sdružení Hostěnice 2014, které jsme si zvolili. Jak můžu mít důvěru k paní starostce – i když si ji
v mnoha věcech vážím, která v tak důležitých obecních záležitostech hlasuje proti
svému názoru a přesvědčení?
Na vesnici byli vždycky vážení tři lidé – starosta, farář a učitel. U nás v Hostěnicích kostel ani školu nemáme. Tak nám zbývá jen paní starostka.
Ivana Kazdová

Projednávání změny územního plánu v Hostěnicích
Ačkoli si myslím, že do našeho Zpravodaje nepatří výměna názorů, považuji
za nutné vyjádřit se k článku paní Kazdové. Budu se snažit být věcná a od subjektivních pocitů se oprostit.
Zastupitelstvo obce přistoupilo na základě již evidovaných žádostí o změny
územního plánu k projednávání Změny č. 1 Územního plánu Hostěnice. A to ze38
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jména z důvodu, že některé žádosti byly evidovány již řádku let. Většina těchto žádostí byla o převedení pozemků ze zemědělské půdy na pozemky stavební.
Na veřejných jednáních zastupitelstva byly jednotlivé žádosti projednávány
a vyplynul z toho většinový názor současného Zastupitelstva obce Hostěnice, který je nerozšiřovat zastavitelné území obce. Zastavitelné území obce je určeno současně platným územním plánem hranicí zastavitelného území a všem žádostem,
které byly uvnitř této hranice, bylo ze strany zastupitelstva vyhověno. Ostatním žádostem vyhověno nebylo. I když se v některých případech skutečně jedná o pozemky, které ve své podstatě navazují na současnou zástavbu, jsou již mimo hranici zastavitelného území.
Zastupitelé ze sdružení Hostěnice 2014 šli do minulých voleb mj. také se závazkem, že se nebude měnit vnější hranice zástavby obce. V mém případě to byl problematický bod programu, na což naráží paní Kazdová ve svém článku. Ctím ovšem
názor většiny tohoto sdružení, která tento bod považovala za důležitý, a proto jsem
hlasovala proti schválení žádostí mimo hranici zastavitelného území. Svoji představu o postupném růstu obce opakovaně vyjádřil i pan místostarosta, přičemž však
závazek sdružení (a tím i svůj) rovněž porušit nechtěl, a proto se hlasování o těchto bodech zdržel.
Současně se však prakticky celé zastupitelstvo vyjádřilo v tom smyslu, že nevylučuje rozšiřování zastavitelného území v budoucnu. Považuje však za nezbytné
toto území rozšiřovat až na základě celkové koncepce rozvoje území, která bude
zohledňovat potřeby občanů a majitelů nemovitostí v dalších letech. Nedomnívám
se, že by v zájmu zastupitelů nebyla podpora mladých občanů, kteří chtějí zůstat
žít v obci. Pouze chceme předejít rozrůstání obce bez toho, že by byla stanovena
koncepce rozvoje území a bez dořešení všech návazností (inženýrské sítě vč. ČOV
a její kapacity, přírodní zdroje, komunikace), které s rozvojem souvisí.
Mgr. Eva Karásková, starostka obce

Hostěnické vzpomínání
O svátku sv. Anny
Ač je svátek svaté Anny teprve uprostřed astronomického léta, začínají lidé už
v tomto období přemýšlet, zda mají odpověď na všechny otázky, až se zima začne
ptát „cos dělal v létě“.
Pranostika totiž říká známé „Sv. Anna, chladno zrána“. Kolem svátku sv. Anny
také končívá křik rorýsů, kteří jako první z ptačí čeledi odlétají do teplých krajin. Ne
nadarmo se také říká, že „sv. Anna umlčuje ptáky“.
Něco jiného je však svátek sv. Anny pro Hostěnice. Je to svátek patronky Hostěnic. Místní lidé si sv. Annu zvolili za svou patronku údajně proto, že na její svátek
skončila velká epidemie, na kterou zemřelo několik místních obyvatel. Svaté Anně
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je také proto zasvěcena kaple z r. 1748, postavená na kopci v lese západně od obce.
Kaple dostala v r. 2013 „nový kabát“ díky podniku Lesy ČR a díky věřícím i představeným obce, kteří o její opravu dlouho usilovali. Jejich zásluhou kaple uprostřed
lesa září novotou.
Oslava svátku sv. Anny má v Hostěnicích dlouholetou a slavnou tradici. Podle prvního hostěnického kronikáře se kdysi slavil svátek sv. Anny přesně ten den
v týdnu, na který svátek připadl, ať to bylo pondělí, středa či neděle. S postupem
doby se pak začal slavit tu neděli, která měla ke svátku sv. Anny blíž. Církevní oslava tohoto svátku spočívala v průvodu hostěnických věřících na mši sv. do kostela do Pozořic. Chodívali pěšky přes Hrubáky a při průchodu Pozořicemi nosívala
odrostlejší děvčata na nosítkách sošku sv. Anny. O těchto svatoanenských průvodech hostěnických věřících se zmiňuje ve své knize „Stříbrné vzpomínání“ i pozořický spisovatel František Neužil. Odpoledne se pak chodilo opět průvodem na pobožnost ke kapli sv. Anny v Hostěnicích. Hudební doprovod ke zpěvu písní zajišťovala místní dechová hudba s kapelníkem Josefem Stupárkem. Hostěnická dechová
hudba hrávala dopoledne v kostele a odpoledne u kaple na pobožnosti. Po skončení pobožnosti se kapela přesunula do sálu ke Stupárkům i s účastníky pobožnosti. Zde pak hudba vyhrávala k poslechu, děti v sále tancovaly a lidé kromě poslechu muziky také srovnávali řeč s přespolními, kteří zde před cestou domů nabírali sil. Zatímco v jiných sousedních obcích konají na svátek svého patrona tradičně
hody, byla v Hostěnicích na svátek sv. Anny tradiční „Anenská zábava“. Tato zábava
byla po zábavě novoroční („Zástěrkové“), druhá nejznámější a nejnavštěvovanější
zábava, a to i přesto, že druhý den byl den pracovní. V sále při muzice mladí stávali v hloučcích. Jakmile začala hudba hrát, chlapci se předbíhali, aby k tanci vyzvali dívku, kterou si předem v hloučku děvčat vybrali. Mladí tancovali každý kousek
a nevadilo, že celou dobu postávali. U stolů sedávali jen ženáči se svými známými
nebo příbuznými. A pod oknem stávaly lavice, kde seděly starší ženy, které kritickým okem dění v sále sledovaly a postřehly i to, která dívka se s nějakým hochem
ze sálu vytratila. Po skončení zábavy se pěšky k domovům vydávali hoši z Mokré,
z Pozořic nebo Ochozi, ale i z dědin vzdálenějších.
Na svátek sv. Anny se sjíždívali příbuzní a rodáci a oběd býval vždy slavnostní.
Časem v dané době přestaly průvody na mši do Pozořic. Průvody však pokračovaly na odpolední pobožnost u kaple v lese. Sraz býval vždy u zvoničky. Pak však
v r. 1972 byla na seřadišti sražena motocyklem devítiletá dívka a průvody byly zakázány. Pobožnost se však konala dál, ale se srazem až na místě u kapličky.
Když skončily průvody, byla soška sv. Anny nevyužitá, a tak se dostala do opatrování tehdejšího pozořického kněze, který si ji vzal na své nové působiště. V roce
2011 z iniciativy místních věřících byla ze sbírky pořízena nová, ze dřeva vyřezávaná soška sv. Anny, kterou zhotovil pan Srostlík z Čech pod Kosířem. Soška byla trvale umístěna ve zvoničce, která byla k tomuto účelu v r. 2015 upravena tak, aby byla
soška zvenčí viditelná. Slavnostního umístění sošky do zvoničky se zúčastnil i pan
farář Lacina z pozořické farnosti, který upravenou kapli vysvětil dne 20. 9. 2015.
40
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Je třeba podotknout, že na pobožnost ke kapli chodívali v pohnutých dobách
i lidé, kteří jinak měli do kostela poněkud daleko. Při pobožnosti sloužené u kaple
sv. Anny se za léta vystřídala řada farářů, tak jak na pozořické faře docházelo k jejich výměně. Pobožnost zde také několikrát sloužil křtinský pan farář Tomáš Prnka.
Abych nezapomněl, k oslavám patřilo také vyhrávání Aničkám v podvečer jejich
svátku. Hostěničtí muzikanti před svátkem sv. Anny prošli obcí od Pozořic k Ochozi a u domu, kde měli Aničku (ať jí bylo 90 nebo se právě narodila) se jí hrála písnička. Někde měli dokonce Aničky dvě, a tak se hrály písničky také dvě. Pro muzikanty měly Andulky připraveno občerstvení a s muzikanty přes celou ves táhl průvod
dětí i dospělých. Končívalo se na Kopaninách, kde byla na trase Andulka poslední
a často musela být hodně trpělivá, než kapela dorazila. Tímto vyhráváním anenské
oslavy vlastně v Hostěnicích začínaly.
(Z materiálu „Jak šel čas Hostěnickým údolím“)
Václav Dostál

Duchovní okénko
Buď pochválen
(pokr. z minule)
V posledním čísle hostěnického zpravodaje jsem v duchovním okénku prezentoval encykliku papeže Františka Laudato si´(Buď pochválen) o nutnosti péče o naše
životní prostředí. Dovolte mi, abych i tentokrát pokračoval v započatém tématu.
Nosná myšlenka papežovy encykliky poukazuje na spojitost stavu životního
prostředí se stavem lidského srdce a lidské společnosti. Současný papež poukazuje na svět jakožto společný domov všech lidí. Zde je třeba se ptát, co je smyslem života na zemi, jaké jsou hodnoty a základy společenského života, co je cílem lidské
práce a veškerého našeho úsilí. Pokud se nebudeme zabývat těmito hlubšími problémy, nepovede naše starost o ekologii k žádným významným výsledkům. Proto
zde papež vybízí nejen věřící, ale též všechny obyvatele naší planety k ekologickému obrácení, které v sobě má zahrnovat - kromě starostlivosti o přírodu - také hluboce lidské a sociální otázky. Vždyť „kniha přírody“ je jedna a nedělitelná! Zahrnuje v sobě životní prostředí, život, sexualitu, rodinu, sociální vztahy, zaměstnanost
a mnoho dalšího. Platí totiž, že zhoršování stavu přírody jde ruku v ruce s kulturou
utvářející lidské soužití.
Dovolím si zde ocitovat 2 články z papežova dokumentu:
10. Na tomto místě encykliky chci uvést jeden krásný a podnětný příklad. Vybral
jsem si … jméno (sv. Františka), jeho vedení a inspiraci ve chvíli, kdy jsem byl zvolen římským biskupem. Věřím, že František je povýtce příkladem péče o to, co je slabé, a také
příkladem radostně a autenticky prožívané integrální ekologie. Je svatým patronem
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2016

41

všech, kdo studují a pracují na poli ekologie; oblíbili si jej i mnozí nekřesťané. Projevoval zvláštní pozornost k Božímu stvoření i vůči chudým a opuštěným. Miloval a byl milován pro svoji radost, velkorysou oddanost a pro svoje všeobjímající srdce. Byl mystikem a poutníkem, který žil v jednoduchosti a obdivuhodné harmonii s Bohem, s druhými, s přírodou a sám se sebou. V něm je patrné, do jaké míry jsou neoddělitelné starost
o přírodu, spravedlnost vůči chudým, nasazení pro společnost a vnitřní pokoj.
11. Jeho svědectví nám také ukazuje, že integrální ekologie vyžaduje otevřenost kategoriím, které přesahují slovník exaktních věd či biologie a vztahují se k podstatě toho,
co je lidské. Pokaždé, když František pohlédl na slunce, měsíc i ty nejdrobnější živočichy,
reagoval zpěvem a zapojil do své chvály každého tvora způsobem, jaký známe, když
se zamilujeme do nějaké osoby. Komunikoval s veškerým stvořením a kázal dokonce
květům, „které vybízel, aby chválily a milovaly Hospodina jako bytosti obdařené rozumem“. Jeho reakce byla něčím více než intelektuálním oceněním nebo ekonomickou
vypočítavostí, protože pro něho bylo každé stvoření bratrem či sestrou, s nimiž jej pojilo citové pouto. Proto se cítil povolán pečovat o všechno, co existuje. Jeho učedník svatý Bonaventura o něm vyprávěl, že „když nahlížel společný původ všech věcí, cítil se naplněn ještě větší zbožností a nazýval i ta nejmenší stvoření bratrem či sestrou“. Tímto
přesvědčením nelze pohrdat jako nějakým iracionálním romantismem, protože ovlivňuje rozhodnutí, jimiž se řídí naše jednání. Přistupujeme-li k přírodě a k životnímu prostředí bez této otevřenosti k úžasu a obdivu, nemluvíme-li ve svém vztahu ke světu jazykem bratrství a krásy, budou naše postoje podobné postojům vládce, spotřebitele anebo pouhého vykořisťovatele přírodních zdrojů, neschopného klást meze svým bezprostředním zájmům. A naopak, pokud se cítíme vnitřně sjednoceni se vším, co existuje,
pak se spontánně rodí střídmost a péče. Chudoba a střídmost svatého Františka nebyly
pouze vnějším asketismem, nýbrž něčím radikálnějším: odmítnutím dělat z reality pouhý předmět užití a nadvlády.
Kéž by nám nadcházející letní čas, čas dovolených a prázdnin, čas strávený v přírodě, pomohl dívat se na svět více „ekologickýma“ očima v duchu sv. Františka…
To nám všem moc přeji!
P. Pavel Lacina, pozořický farář
Encykliku Laudato si´ vydalo nakladatelství Paulínky a je k dostání i v elektronické podobě na www. paulinky. cz.

Nad Hostěnicemi je vztyčen sv. Kříž už 10 let…
Milí Hostěničtí občané!
Je tomu už 10 let, co dobrovolný hasičský sbor z Hostěnic oslavil své 100. výročí
existence. Při této příležitosti bratři hasiči vztyčili nad Hostěnicemi na kopci „Brázďáku“ kříž. Myslím, že je velmi dobré tuto událost připomenout a uchovávat v paměti! Po vzájemné dohodě obce, hasičů a pozořické farnosti bychom si toto vý42
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ročí připomenuli v září. V září totiž slaví Církev svátek Povýšení sv. Kříže (14. září).
Proto bychom bezprostředně po tomto svátku v sobotu 17. září ve 14 hod. slavili na tomto místě mši svatou za živé i zemřelé hasiče z Hostěnic a za jejich rodiny s prosbou za ochranu obce. Po mši svaté bude možné si prohlédnout fotografie
a přátelsky se setkat – další program bude ještě upřesněn.
Při této příležitosti bych také rád připomenul tradiční pouť u kaple sv.
Anny – v neděli 24. července v 15 hod., kterou bude sloužit jako host P. Pavel
Kopeček, farář z Podolí.
P. Pavel Lacina, pozořický farář

Lze objet přírodní park Říčky na kole za jeden den?
Ano, lze a je k tomu možné navštívit i Rakovecké údolí. Před prázdninami se přímo
nabízí cyklistický výlet. Podle
rychlosti je možné klidně natáhnout předpokládanou trasu
na celý den nebo taky zkrátit
o 10km vynecháním Rakoveckého údolí. Trasa je až na malé
výjimky navržena mimo sinici. Kolem rybníků se přes Kalečník dojede do Račic, kde je
možnost prvního občerstvení. Rakoveckým údolím se potom dostaneme do Bukovinky,
kde je opět další možnost k odpočinku. Závěr trasy vede přes
Lhotky a Nový Dvůr zpět Pod
Hádek, kde je poslední možnost načerpat síly před návratem do Hostěnic.
Přibližná délka vytyčené trasy 32,3 km.
Výškový profil:

Viktor Unger
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Přehled akcí
25. 6. 2016

Oslava 110. výročí SDH Hostěnice

2. 7. 2016
16. 7. 2016
23. 7. 2016
24. 7. 2016
6. 8. 2016

Den otců – zájezd do Permonia
Nohejbalový turnaj na víceúčelovém hřišti
Annenská zábava ve starém lomu
Mše svatá u kaple sv. Anny
Hostěnský kotlík – mistrovství vesnice ve vaření kotlíkového guláše
u kiosku (občerstvení U mě a strojníka)

27. 8. 2016
11. 9. 2016

Párové hody na návsi
Kola dokola – cyklistická soutěž pro malé i větší na hřišti
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VETERINÁRNÍ ORDINACE
MOKRÁ-HORÁKOV

(původně Petravet, MVDr. Petra Otychová)

MVDr. Tereza Bednářová







interní medicína, chirurgie
očkování, antiparazitika
čipování, vystavení pasu
moderní operační sál
sono, rentgen, EKG
možnost ošetření i mimo ordinační
hodiny po předchozí tel. domluvě
ORDINAČNÍ HODINY:
Pondělí, středa
8-10 a 15-18
Pátek
8-10 a 15-17

Mobil: 702 816 717
Mokrá 348 (vedle pošty)
664 04 Mokrá-Horákov

www.veterinka.net

DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY
Nabízím doučování anglič ny, od začátečníků po úroveň B2/C1.
Zaměřuji se převážně na prak ckou konverzační anglič nu,
ale i na grama ku.
Mé zkušenosƟ:
• Pobyt v zahraničí 1 rok
• 5 let působení v zahraniční firmě, každodenní komunikace
v Aj jazyce.
• Zkušenos s výukou
Cena: 200 Kč/ 1 hod, 250 Kč / 1,5 hod
V případě zájmu volejte:

+420 777 906 643, Linda Vaňková, Hostěnice 232
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Průvod hostěnických věřících na svátek sv. Anny v Pozořicích v roce 1953

Den matek
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