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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
přichází předvánoční čas a rozsvícený vánoční strom nám připomíná, že Štědrý den je za dveřmi. Všem Vám přeji,
ať jsou Vánoce poklidné a šťastné, i když nebudou třeba bohaté.
Chtěla bych Vám poděkovat za důvěru, kterou jste mi ve volbách projevili a pokusím se ze všech sil pracovat pro obec
zodpovědně a ku prospěchu Vás občanů.
Před námi je spousta práce. Navazuji na své předchůdce, kterým tímto děkuji za dobrou spolupráci, a společně se
zastupiteli pracujeme na zdárném dokončení započatých investičních akcí. Do konce roku bude opravena klubovna
vedle RC Broučci. V MŠ probíhá rekonstrukce střechy, což bude představovat největší investici příštího roku a do léta
se pokusíme zrealizovat opravu prostor M-clubu a samoobsluhy.
V průběhu příštího roku budeme žádat o dotaci na dokončení kanalizace v obci. Bude to nemalá částka, proto budeme zjišťovat možnosti dalšího zafinancování. Dále nás čekají nová vyjednávání o převodu kaple sv. Anny do majetku
obce a pak všední problémy spojené s provozem obce, řešení sousedských sporů, apod.
Mojí snahou je především otevřenost vůči Vám občanům a vstřícnost k vašim podnětům.
Přeji nám všem, ať se nám v Hostěnicích žije spokojeně a klidně, s dobrými sousedskými vztahy a ať vánoční svátky jsou zejména pro naše děti tím krásným prožitkem, na který se jen tak nezapomíná.
Mgr. Eva Karásková
starostka obce
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Výsledky voleb do ZO Hostěnice
konaných ve dnech 15. a 16. října 2010
Voleb se zúčastnilo 73 % voličů, zvolení členové Zastupitelstva obce získali následující počet hlasů:
Eva Karásková
Václav Čapka
Bořivoj Srba
Radim Kloza
Bedřich Horný
Vladimír Hodaň
Ivana Kazdová

186 hlasů
168 hlasů
153 hlasů
148 hlasů
133 hlasů
89 hlasů
85 hlasů

Společenská
rubrika
Viktor Hugo, citát
Život je čekání na to, kdy se naše sny
změní ve skutečnost
Jubilea od 1.7. 2010 do 31.12.2010
70 let
Dobromila Novotná
Ladislav Barták

Členové Zastupitelstva obce Hostěnice období 2010–2014

Jubilantům blahopřejeme

Mgr. Eva Karásková
Ing. Bořivoj Srba

Děti narozené v roce 2010

Mgr. Bedřich Horný
Ivana Kazdová
Vladimír Hodaň
Ing. Václav Čapka
Mgr. Radim Kloza

starostka obce
místostarosta obce,
předseda stavební komise
předseda finančního výboru
předseda kontrolního výboru
předseda sociálně-kulturní komise
člen finančního výboru

Zpívání u Vánočního stromu s Betlémem
Dne 23. prosince v 17.00 hodin na návsi před samoobsluhou
Program:
✡ Vystoupení dětí z MŠ
✡ Vystoupení dětí z kroužku flétniček
✡ Betlém
✡ Společné zpívání vánočních koled
✡ Jarmark výrobků dětí MŠ a RC Broučci
Připraveno je občerstvení.

Bohoslužby o Vánocích
pátek

24.12.

ŠtČdrý den

7.15
15.00
16.00

sobota 25.12.

Narození PánČ

nedČle 26.12.

Svaté Rodiny

pondČlí 27.12.

sv. Jana Evangelisty

úterý
stĜeda
þtvrtek
pátek
sobota

sv. Mláćátek
sv.Tomáše Becketa

28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
1. 1.

sv. Silvestra
Nový rok, slavnost Matky
Boží Panny Marie

17.00
22.00
7.30
9.30
14.30
7.30
9.30
7.15
17.00
17.45
17.45
17.45
15.00
7.30
9.30

poslední roráty, zakonþení adventu
první vánoþní mše – zahájení vánoc
rozsvícení vánoþního stromu pĜed
farou
setkání u jezerské zvoniþky
pĤlnoþní mše ( „in nocte“)
jitĜní mše („in aurora“)
slavnostní vánoþní mše (mše „in die“)
vánoþní zpívání s dČtmi u jesliþek
mše s obnovou manželských slibĤ

svatojánské žehnání vína na OrlovnČ
bohoslužba slova

dČkovná mše za uplynulý rok
slavnostní novoroþní mše

Běla Míková
Elizabeth Täuberová
Tobiáš Kousalík
Tomáš Jan Novotný
Sofie Szepová
Růžena Debnárová

Pozvánka na akce
PROSINEC
23. 12. 2010
Zpívání u vánočního stromu
v 17.00 hodin na návsi
před samoobsluhou
25. 12. 2010
Štěpánská zábava ve 20.00 hodin
v sále U Stupárků
•
LEDEN
15. 1. 2011
Okrskový ples SDH
ve 20.00 hodin v sále U Stupárků
•
ÚNOR
18. 2. 2011
Myslivecký ples
pořádá MS Horal Hostěnice
začátek ve 20.00 hodin
v sále U Stupárků,
hraje skupina Nonus
•
BŘEZEN
Ostatky – průvod masek obcí
Dětský maškarní ples
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Kritéria přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
do Mateřské školy Hostěnice školní rok 2011/12
1. Dítě, které má k 1. 9. nastoupit
k povinnému základnímu vzdělávání, poslední rok před zahájením povinné školní docházky.
(2 body)
2. Trvalé bydliště na území obce
Hostěnice. (2 body dítě, 2 body
rodiče)
3. Děti zaměstnaných rodičů. (1 bod
otec, 1 bod matka)
4. Děti zapsané na pravidelnou docházku. (1 bod)
5. Děti samoživitelek, které prokazatelně žijí v samostatné domácnosti (1 bod)
6. Děti rodičů, kteří již nepobírají
rodičovský příspěvek (1 bod)
7. Sourozenci dětí, kteří již mateřskou školu navštěvují
Děti, které zahájí docházku do
MŠ od září příslušného kalendářního roku. (1 bod)
Při shodném počtu bodů určuje
pořadí datum narození dítěte –
starší je upřednostněno před
mladším.
8. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,
jejichž místo trvalého pobytu je

mimo území obce Hostěnice.
Přijetí dítěte je v tomto případě
podmíněno žádostí obce, v níž má
dítě místo trvalého pobytu a která
nemůže z kapacitních důvodů zajistit dítěti místo v mateřské
škole kterou zřídila, nebo na základě žádosti obce, v nichž mateřská škola zřízena není. Současně
je v těchto případech tato obec
povinna za každé dítě s místem
trvalého pobytu na jejím území,
které navštěvuje mateřskou školu zřízenou jinou obcí, hradit naší
obci neinvestiční výdaje podle
§ 178 odst. 6 školského zákona
připadající na jedno dítě této mateřské školy, pokud se dotčené
obce nedohodnou jinak.
9. Děti na nepravidelnou docházku
docházející dle zákona č.204/2005
Sb., (děti na nanejvýš 4 hodiny
denně zakládající nárok na rodičovský příspěvek) se přijímají jen
v případě nepokrytí kapacity MŠ a
dále dle stanoveného data skutečného nástupu do MŠ na docházku
celodenní. Jde o děti, které dovršily věku 3 let a rodiče pobírají rodi-

čovský příspěvek. Naše mateřská
škola si stanovila pro tyto děti čas
od 8.30 hodin do 12.30 hodin.
Děti, které nedovršily věku 3 let
naše MŠ nepřijímá.
Zákon o předškolním, základním,
středním vyšším odborném a jiném
vzdělávání 561/2004 Sb., Ředitelka ZŠ
a MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, případně o stanovení
zkušebního pobytu dítěte, jehož délka
nesmí přesáhnout 3 měsíce.
Poznámky:
• Za děti v posledním předškolním ročníku se pro školní rok
2011/12 považují děti:
• Děti, které v době od 1. září
2010 do 31. srpna 2011 dovrší věku
6 let nebo v době od 1. září 2010 do
31. srpna 2011 dovrší věku nejvýše
8 let a mají rozhodnutím ředitele
základní školy odloženou povinnou
školní docházku.
• Evidenční list dítěte vyplněný
a potvrzený od pediatra je třeba
vrátit do MŠ do termínu určeného
ředitelstvím školy, nedodaný E.L.
v termínu se považuje za zrušení
žádosti o přijetí.

Vesnicí chodil Mikuláš s andělem a čertem
Tři typické postavy prošly v neděli 5. prosince
Hostěnicemi, aby potěšily,
postrašily a obdarovaly
hodné i zlobivé děti. Mikuláš s čertem a andělem
(na snímku) obešli vesnici a
v domech vyslechli od malých i větších ratolestí nespočet básniček, písniček a
říkadel. Za jejich vzorné recitování pak dostávali špunti i školáci hlavně sladké
mlsoty. Dlužno dodat, že
některé děti měly z pekelníka strach, takže čert
musel občas zůstat za dveřmi před domem a dovnitř
mohl vejít jen Mikuláš s andělem...
Text a foto: Ondřej Požár
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Několik informací ze Základní školy Mokrá
Den otevřených dveří pro
rodiče budoucích prvňáčků
Zveme všechny rodiče nastávajících
prvňáčků k návštěvě školy ve čtvrtek
13. ledna 2011 v 16 hodin v Základní
škole Mokrá. Budete si moci prohlédnout všechny prostory naší školy
a zeptat se na vše, co Vás zajímá.
Srdečně zvou
Mgr. Šárka Mazánková, metodik 1. st.
RNDr. Josef Palík, ředitel školy

Zápis žáků do 1. ročníku
Zápis žáků do 1. ročníku základní
školy pro školní rok 2011/12 se koná ve
čtvrtek 20. ledna 2011 od 13.00 do 18.00
hod. v budově Základní školy Mokrá.
K zápisu se dostaví všechny děti, které
dovrší 6 let věku do 31. 8. 2011.
Dítě, které dosáhne šestého roku
věku v době od září do konce června
příslušného školního roku, může být
přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školní roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Pro
dítě narozené od září do konce prosince je třeba předložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
(Pedagogicko psychologické poradny
Brno nebo Brno-ven.), pro dítě narozené od ledna do konce června doporučující stanovisko školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
Děti, které byly u zápisu v loňském
roce a mají rozhodnutí o odkladu školní docházky, k letošnímu zápisu již nepřijdou. Pokud by však mělo mít dítě
další (druhý) odklad školní docházky,
musí zákonný zástupce opět požádat
o rozhodnutí o tomto odkladu.
Zákonný zástupce dítěte s sebou přinese svůj občanský průkaz, rodný list dítěte
a průkazku zdravotní pojišťovny dítěte.
RNDr. Josef Palík, ředitel školy

Pozvánka na Školní ples
Základní škola Mokrá srdečně zve
na Školní ples, který se koná v sobotu
20. února 2010 v kulturním domě
v Horákově. K tanci a poslechu hraje
opět skupina KOLOREZ. Bohatý program a tombola.
Navštivte webové stránky Základní
školy Mokrá http://zs.mokra.cz

Školní střípky
• Podzimní měsíce jsou již tradičně vyhrazeny literárním exkurzím. Koncem

září se žáci 7. a 8. ročníku se zúčastnili literární exkurze do Muzea knihy ve
Žďáře nad Sázavou, kde si prohlédli expozici Dějiny knihy a knihtisku od počátků do současnosti. Kromě toho, že
se zde seznámili s nejrůznějšími knižními exponáty, prohlédli si i dobovou
barokní knihovnu, či ukázky tiskařských strojů. Další zastávkou byla návštěva Poutního kostela sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře a také
prohlídka sklářské hutě v Karlově.
Třídy 6.A a 9.A se zase vydaly navštívit Památník Bible kralické. Zde byli
seznámeny s historií a dobou vzniku
šestidílné Bible a se založením tiskárny v Kralicích nad Oslavou. Poté následovala návštěva Třebíče, kde si děti
prohlédly místní románskou baziliku
a také staré židovské město.
• Již v pořadí osmý ročník školního
Miniveletrhu středních škol proběhl na
naší škole. Celkem 8 zástupců středních škol přiblížilo v příjemné atmosféře žákům vzdělávání na svých školách.
• V rámci učiva o pravěku se čtvrtá
třída vypravila do brněnského
Anthroposu. Žáci se dozvěděli mnoho
zajímavostí o vývoji člověka, způsobu
života, lovu, vytváření uměleckých
předmětů, stavby obydlí atd. Děti pochopitelně nepřišly ani o oblíbenou rekonstrukci mamuta.
• Pro žáky 6. ročníku bylo připraveno
projektové vyučování na téma pravěk.
Po brainstormingu, kdy žáci vyjmenovávali různé asociace, které v nich vyvolávalo zmíněné téma, bylo jejich úkolem vymyslet si název svojí skupiny,
dále nakreslit znak a vymyslet bojový
pokřik. Každý jednotlivec si musel dát
i své pravěké jméno. Dále probíhal projekt formou binga, ve kterém žáci odpovídali na otázky spojené s tímto obdobím, vymýšleli pětilístek a alfabox. Ve
třídě měli i dramatickou výchovu, poté,
co se naučili základy divadelní techniky
„štronzo“. Pomocí svého těla se snažili
vyjádřit pojmy související s tímto obdobím. Hodina byla doplněna ještě skládáním puzzlí s pravěkou tématikou, a zakončena tvorbou básně. Nakonec se
všichni věnovali výrobě pravěkých plastik – Venuší, takže se z nich na čas stali
pravěcí umělci.
• V ekologickém centru Lipka v Brně
se navíc zúčastnili i výukového programu Bude zima, bude mráz, který jim zajímavou formou prezentoval, co se děje

s rostlinami na podzim. Součástí bylo i
tvoření z podzimních přírodnin. Obě
páté třídy se vypravily do Růženina
lomu. V bývalém zrekultivovaném vápencovém lomu s jezírky a zajímavými
geologickými útvary na ně čekal terénní program. Mimo jiné se děti dozvěděly různé botanické a zoologické zajímavosti a ochuzeny nebyly ani
o hydrobiologická pozorování.
• Žáci ze čtvrté a obou pátých tříd, navštívili představení Rychlé šípy
v brněnském divadle Radost. Jevištní
příběh o proslulé pětici – Mirku
Dušínovi, Jarkovi Metelkovi, Jindrovi
Hojerovi, Červenáčkovi a Rychlonožkovi i jejich soupeřích - Štětináčovi
a Dlouhém Bidle byl napínavý, dramatický, ale hlavně zábavný. Pro děti
z 1. třídy bylo zase v místní mateřské
školce připraveno maňáskové představení Medvídci na cestách. Naši druháci
a třeťáci zase vyrazili do brněnského
divadla Polárka na představení Mauglí.

Želešická růže
Začátkem října se konal V Želešicích
Memoriál Zdeňka Dvořáka, závod
v přespolním běhu. Startovalo zde
kolem 300 žáků z 15 základních škol
z celého Brněnského kraje. Závodníci
byli rozděleni do čtyř věkových kategorií zvlášť chlapci a dívky. Žáci naší školy
se zúčastnili třech z výše uvedených kategorií a v každé si počínali velmi zdatně, protože obsadili vždy příčky v první
polovině výsledné tabulky družstev.
Nejlepšího umístění dosáhli: Miroslav
Havlásek a Jan Osolsobě, kteří obsadili
první dvě místa v kategorii nejmladších
žáků z celkového počtu 34 běžců. Marek
Dumpík a Filip Čech obsadili 2. a 3.
místo v kategorii mladších žáků celkového počtu 48 a Aneta Haberlová a
Veronika Doležalová obsadili 1. a 3.
místo v kategorií starších žákyň z celkového počtu 37. Největšího úspěchu dosáhlo družstvo starších žákyň, které postoupilo z prvního místa do Krajského
finále. Ale ani ostatní žáci si nevedli
vůbec špatně a patří jim poděkování za
vzornou reprezentaci naší školy.
Mgr. František Markus

Školní florbal
V minulých dnech se uskutečnil
další ročník florbalového ORION
CUPU. Poprvé se ho kromě družstev
chlapců zúčastnila také děvčata, která
v kategorii starších dívek postoupila
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z okrskového kola do okresního finále.
V okrsku obsadily třetí místo za suverénními týmy ze ZŠ Těšany a ZŠ
Pozořice. Na tomto turnaji byla vyhlášena Bára Tancošová nejlepší brankářkou turnaje, naší nejproduktivnější
hráčkou byla Aneta Haberlová.
V okresním finále jsme obsadili čtvrté
místo jen o skóre za ZŠ Židlochovice.
Turnaj opět ovládly již dříve zmíněné
školy, i když z vítězství se nakonec radovaly dívky ze ZŠ Pozořice. Kromě
zmíněných děvčat byly velkými oporami také Tereza Dumpíková a Bětka
Švehlová. Dalšími členkami týmu byly
Veronika Doležalová, Blahová a Levardiová a Lucie Syrovátková.
V kategorii mladších chlapců jsme
okrsek uspořádali na naší škole. Mezi
týmy, které se vždy umisťovaly na
předních místech, se tentokrát objevil
nečekaný, ale zasloužený vítěz, ZŠ
Újezd u Brna. Celým turnajem prošli
bez zaváhání a ve finále se stejně jako
ve skupině poradili s týmem naší základní školy. Naši žáci obsadili druhé
místo, což je velmi dobrý výsledek,
protože vítěz našeho okrsku se pravidelně umísťuje v okresním finále na
místech nejvyšších. V souboji o druhé
místo jsme v infarktovém závěru
během poslední minuty dokázali otočit
výsledek ze 3:4 na 5:4 a tím jsme přeskočili tým ZŠ Pozořice. Největšími
oporami byli brankář Madiyor Safariev
a útočníci Tomáš Neuer s Lubošem
Kuncem. Dalšími členy týmu byli
David Broďák, Tomášové Gabriel a
Ševčík, Marek Barták a Martin Sadloň.
Turnaj starších žáků se uskuteční
v pozdějším termínu.
Všem žákyním a žákům děkuji za
příkladnou reprezentaci naší školy a
přeji jim mnoho nejen sportovních
úspěchů.
Mgr. Martin Vojtěch

Sběr starého papíru
Žákovská rada naší základní školy
vyhlásila v tomto školním roce již třetí
kolo soutěže ve sběru starého papíru.
Cíl překonat množství z minulého kola
byl splněn. Celkem se nám podařilo nasbírat 9110 kg, za které jsme utržili
12 754 korun. Vydělané peníze budou
použity na další adopci našeho
Vincenta.
V soutěži tříd, kdy se přinesené kilogramy přepočítávaly na počet žáků
ve třídě, obsadila první místo 5.B,
která zvládla do školy dopravit 962 kg
(na žáka), druhou příčku získala 2.A,
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která nasbírala 1688 kg a na třetím
místě se umístila třída 5. A, která nasbírala 1770 kg.
V soutěži jednotlivců si nejlépe vedla
Lucka Klučková (2.A), která přinesla
1077 kg, na druhé místo se „prosbírala“
Adéla Bíbrová (4.A) s 797 kg a třetí
místo obsadila Eliška Šiková (3.B), která
přinesla 600 kg. Víc než 300 kg nasbírali
i Matěj Kousalík z 5.B, Mirek Havlásek,
Šimon Straka, Honza Koloničný z 5.A a
Karolína Rafajová z 9.A. Dalším deseti
žákům z různých tříd se podařilo do
školy dopravit více než 100 kg starého
papíru. Nejaktivněji se do soutěže zapojila třída 5.A, kde se z celkového počtu 16
žáků zapojilo plných 14.
V neposlední řadě chválíme žákovskou radu za dobrou organizaci a také
za to, že zástupci ráno dobrovolně vstávali. Pochvalu zaslouží i žáci, kteří dobrovolně a opakovaně pomáhali sběr nakládat a také rodiče, prarodiče, tety,
strýcové, starší sourozenci… - prostě
všichni, kteří dětem se sběrem pomáhali. Děkujeme.
Mgr. Petra Tannenbergová

Mokerský běh
V sobotu 9. října uspořádala naše
škola již šestnáctý ročník Mokerského
běhu. Opět jsme využili školního hřiště a znovu se snažili zajistit bohatý program. Po ukončení běžeckých soutěží
následovaly různé disciplíny pro
všechny příchozí (rodinný let na koštěti, hod na koš, navigace kamaráda „poslepu“, běh ve dvojici a pozpátku, slalom mezi kužely s pinpongovou pálkou
a tenisákem, střelba na florbalovou
branku). Sportovního dopoledne se
zúčastnilo 78 běžců a mnoho dalších
účastníků doprovodných soutěží.
Sympatické bylo úsilí běžců, kteří bojovali ze všech sil a snažili se dokončit
disciplínu za každou cenu a nevzdát se.
Na všech účastnících akce bylo vidět,
že si plnění úkolů na stanovištích užívají a baví se jimi. Do plnění úkolů se
společně s dětmi zapojilo velké množství rodičů i dětí, které se nezúčastnily
přímo běhu. Celou akci korunovala
tombola, bohatá díky místním sponzorům.

MOKERSKÝ BĚH VÝSLEDKY
Kategorie:
1. Kopecká Denisa
2. Vágnerová Karolínka
3. Bednářová Terezka

Předškoláci
1. Kos Michal
2. Dvořák Tomáš
3. Tkadlec Štěpán

Kategorie:
1. Meluzínová Adélka

1. ročník
1. Žalud Dan
2. Vašíček Patrik
3. Al-Awad Samir

Kategorie:
1. Al-Awadová Aida
2. Brzobohatá Anežka
3. Zouharová Nicola

2. - 3. ročník
1. Novotný Zdeněk
2. Divácký Nicholas
3. Haberl Vojta

Kategorie:
1. Havlásková Lucie
2. Kopecká Veronika
3. Tancošová Eliška

4. – 5. ročník
1. Havlásek Mirek
2. Polák Libor
3. Straka Šimon

Kategorie:
1. Bednářová Marie
2. Růžičková Adélka
3. Levardiová Veronika

6. - 7. ročník
1. Brabec Lukáš
2. Jakubka Petr
3. Kopecký Patrik

Kategorie:
1. Haberlová Aneta
2. Doležalová Veronika
3. Tancošová Barbora

8. – 9. ročník
1. Raus Daniel
2. Skřivánek Tomáš
3. Bavlnka Lukáš

Kategorie:
1. Severová Anna
2. Haberlová Aneta
3. Al-Awad Ilona

Příchozí
1. Haberl Milan a Tkadlec Pavel
3. Unger Viktor
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Zprávičky ze Základní školy Pozořice
Školní rok 2010/2011 je v plném
proudu, a když se ohlédneme zpět, můžeme vidět, že jsme toho za těch pár
měsíců v naší Základní škole Pozořice
zvládli opravdu hodně.
Navštívili
jsme
brněnský
pavilon
Anthropos, kde se
děti učily trošku jinak
než ve škole a zpestřily si tak výuku
vlastivědy a dějepisu.
Vědomosti z historie, i když tentokrát z
jiného soudku, mohli
nejen naši žáci, ale i
jejich rodiče a učitelé uplatnit či rozšířit při prohlídce Prahy, kam jsme se
společně rozjeli během předposledního
říjnového víkendu.
V rámci systematického rozvoje enviromentální (ekologické) výchovy, jejímž cílem je především zvyšovat u našich žáků vědomí spoluodpovědnosti
nás všech za současný i budoucí stav
přírody i společnosti a za místo, ve kterém žijeme, absolvovali žáci výukové
programy ve školském zařízení Lipka.
Úspěšnou akcí, při níž naši žáci vyvinuli velké úsilí, byl již tradiční sběr papíru - tentokrát však s novou motivací.
Mezi jednotlivými třídami probíhala

Dýňování 2010
V den, na který připadlo letošní dýňování, se nás sešla pěkná řádka vytvářeníchtivých. Nás, organizátory,
potěšila zejména účast i nových zatím
neznámých tváří. Musím přiznat, že
mnozí se na letošní dýňování připravovali skutečně pečlivě. V mnohých rodinách přemýšleli, čím svoji dýni ozvláštnit, aby byla co nejoriginálnější
a povedlo se. Hodné obdivu byly
všechny - trojhlavý drak s upírem na
zádech, Popelčin dýňový kočár, dýňoví
trpaslíčci všech možných tvarů, soubor dýňových domečků aj. A což teprve, když se díla rozzářila do noci…
Nádherné výrobky účastníků mohli
před obchodem procházející či projíždějící občané obdivovat ještě celý
týden, než si je děti rozebrali na ozdobu svých domovů.
Za OS Hosten Kateřina Halouzková

soutěž a nejúspěšnější třídy na prvním
a druhém stupni za odměnu získaly
Den s třídním učitelem, pro který si
mohly vybrat činnost podle svého
přání. Celkově jsme
nasbírali neuvěřitelných 13 136 kg starého papíru.
A protože již staří
antičtí filozofové vyznávali
myšlenku
„V zdravém
těle
zdravý duch“, proběhly v polovině
října ve škole Dny
pro zdraví se zajímavým a bohatým programem, na němž se podíleli nejen odborníci zvenčí, ale i naši pedagogové.
Žáci si mohli prověřit znalost zásad
první pomoci, zacvičit si na míčích, vyzkoušet nordic walking či zumbu, učit
se relaxovat, uplatnit v praxi zásady
zdravé výživy a pod vedením lékařky
zjistit, zda správně pečují o své zuby.
Na začátku prosince si všichni žáci i
zaměstnanci Základní školy Pozořice
připomněli 50. výročí otevření současné budovy školy. Oslavy byly zahájeny
slavnostní akademií, která se uskutečnila ve čtvrtek 2. prosince na sokolovně v Pozořicích. Program, na němž se
podílela většina žáků školy se svými

učiteli, byl velmi pestrý a bohatý.
Návštěvníci, kteří se dostavili v opravdu hojném počtu, mohli zhlédnout
nejen hudební, taneční a sportovní vystoupení, ale i divadelní scénky a nejmenší žáci se jim pochlubili, co všechno se již za těch pár měsíců od začátku
školního roku naučili. Všechna vystoupení se dětem povedla a bylo vidět, že
samy mají ze své práce velkou radost.
Jistě i proto je diváci odměnili bouřlivým potleskem. Poslední číslo bylo tak
trochu překvapením i pro většinu účinkujících, protože žáci z 9. a 8. třídy nacvičili společně s učiteli country tanec,
který s velkou chutí na závěr zatančili.
Oslavy dále pokračovaly výstavou,
která se vztahovala k historii školy a
byla připravena v jejích prostorách.
Výstava byla slavnostně zahájena v pondělí 6. prosince za přítomnosti starostů a ředitelů škol z okolních obcí, sponzorů, bývalých učitelů a dalších
návštěvníků. Tento den byl také
prvním ze dnů otevřených dveří, které
se ve škole uskuteční. Další dny otevřených dveří budou probíhat v lednu a
všichni, kdo máte chuť se do naší školy
podívat, jste srdečně zváni. Všechny
důležité informace o škole můžete najít
na našich nových webových stránkách
www.zspozorice.cz
PhDr. Jan Dudek, ředitel školy
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Bílý den
Ve středu 24. 11. jsem uspořádala
ve školce program na téma zdravotnictví. Jelikož se přiblížila doba, kdy mělo
sněžit, dala jsem mu název Bilý den.
Děti měly za úkol přijít do školky
oblečené v bílém. Některé podle informací od rodičů nemohly ani dospat, tak
moc se těšily.
Ráno nás všechny ve školce čekalo
příjemné překvapení. Většina dětí přišla v bílém nebo alespoň ve světlém
oblečení. Při pomyšlení na blížící se
Vánoce mi více, než by tomu bylo
v jiném období, připomínaly andělíčky.
Za dětmi přišla studentka lékařské
fakulty, která přinesla fonendoskop,
ale nejen ona, také nám ho přinesla
maminka jednoho z dětí. Všichni jsme
přes ně s napětím poslouchali tlukot
svého srdce. Děti byly překvapené,
když slyšely tlouci svoje srdce příliš
hlasitě, některé se až polekaly.
Potom měly za úkol vytvořit dvě
skupinky. Děti byly rozděleny na předškoláky a menší děti.
Skupinka předškoláků se snažila
najít obrázky částí postaviček patřících
k sobě. Jejich cílem bylo tyto postavičky slepit a nalepit na ně obrázky lidských orgánů (mozek, srdce…). Práce

děti bavila, a tak tvořily s nadšením.
Skupinka menších dětí lepila obrázky částí lidského těla tak, aby vytvořila
jednu velkou postavu. Po menších úskalích se i jim práce vydařila. Děti se
také dověděly, jak si mají správně čistit zoubky, a že bonbony a jiné sladkosti nejsou pro zoubky moc zdravé.
Hezkou tečkou za celým programem byla chvíle, kdy začalo sněžit.
Bílý den se opravdu vydařil a bílo bylo
nejen ve školce, ale i po celé vesnici.

Ve dnech zaměřených na určité
téma budeme i nadále pokračovat.
21. prosince nás čeká den vánočního
pečení cukroví. Věřím, že i toto téma
se bude dětem líbit. Společně budou
vykrajovat a tvarovat různé druhy cukroví, které si potom sní na společné
vánoční hostině.
Hana Kubíková, učitelka MŠ

Pro budoucí školáky
Skupinka předškoláků se bude letos
mimořádně scházet už od ledna.

Podzimní bazárek
Všichni místní i přespolní měli v říjnu opět možnost prodat nebo nakoupit
dětské oblečení, sportovní potřeby aj. na již tradičním bazárku. Dobrovolnice
z rodinného centra se měly co ohánět, aby zvládly nápor při přebírání věcí do
komise. Bylo jich totiž tolik, že i místní tělocvična v MŠ byla malá. Po dva dny
potom přicházeli zájemci o koupi a většinou neodcházeli s prázdnou. Spokojení
byli nakonec všichni – prodávající i nakupující. A já bych ráda touto cestou poděkovala všem dobrovolnicím, díky nimž byla organizace této akce zvládnuta
na výbornou.
Za OS Hosten Kateřina Halouzková

První, informativní schůzka (bez dětí)
se koná 7. 1. od 17 h v Broučkárně.
Témata: - školní zralost
- odklad školní docházky
- co nás čeká u zápisu
- vyšetření v poradně
- náplň společných setkání,
dotazy aj.
Kontakt: Andrea Audová 777 283 682

Program na leden 2011
Rodinné centrum Broučci

Vážení spoluobĀané,

Program RC Broučci naleznete také na stránkách
www.hosten.estranky.cz
út 4.1. Přivítání v Novém roce
čt 6.1. Výroba sněhuláčků
út 11. 1. Cvičeníčko v tělocvičně MŠ,
sraz v 9.30 MŠ
čt 13. 1. Indiánský tužkovníček
út 18. 1. Zimní radovánky(dle příznivého počasí)
čt 20. 1. Hrajeme si s padákem
út 25. 1. Zimní strašidýlka z prostěradla
čt 27.1 Zvířátka a prstové barvičky

obĀanské sdružení Hosten Vám pĢeje
pĢíjemné prožití svátkĪ vánoĀních,
do nového roku pevné zdraví a duševní
pohodu. Zároveě Vám dďkujeme za Vaši
pĢízeě a tďšíme se na setkávání s Vámi
v roce 2011.
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Zpráva o činnosti JSDH obce Hostěnice a SDH
Na schůzi obecního
zastupitelstva
dne
30. 11. 2010 se někteří
občané naší obce ohradili ohledně výše
dotací, které jsou posílány z GŘ HZS
JmK na akceschopnost JSDH obce.
Dovolte mi, abych Vám v krátkosti vysvětlil některé pojmy, kterým stále
většina občanů nerozumí.
Málokdo z Vás ví, že obec zřizuje a
spravuje jednotku sboru dobrovolných
hasičů obce (JSDHo).
Já sám jsem se přesvědčil o tom, že
i někteří členové zastupitelstva neví co
vlastně tato jednotka znamená a při žádosti o dotace mají někteří zastupitelé
jisté výhrady. Mnoho občanů si myslí,
že tyto dotace končí ve sboru dobrovolných hasičů, což není pravda.
Mnohokrát jsem se snažil vysvětlit
rozdíl mezi jednotkou a sborem, ale
mnohdy marně.
Toto bych rád učinil právě nyní,
takže:
JSDHo – Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce:
Podle zákona ČNR č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně §68 jsou obce povinny zřizovat a spravovat tyto jednotky
nebo družstva. Členové těchto jednotek se při vyhlášení poplachu stávají
vlastně zaměstnanci obcí a jsou v
tomto případě pojištěni, proškoleni a

Klub seniorů
Klub seniorů v Hostěnicích vznikl
v říjnu r. 2004 a začíná tak sedmý rok
své činnosti. Scházíme se přibližně lx
měsíčně, podle počasí v přírodě u táboráku, při nepříznivém počasí, dík
ochotě vedoucí, v sále pohostinství
U Stupárků, několikrát i v M klubu.
V říjnu jsme se setkali s manžely
Ševčíkovými z Vítovic. Harmonika
pana Ševčíka nás tak zaujala, že jsme
setkání opakovali v listopadu a rovněž jsme přizvali ženský pěvecký
sbor Kateřinka z Dražovic. Tento
soubor nás navštívil už před dvěma
lety a velice se nám líbil. Proto jsme
pozvání opakovali i letos. Jedná se o
krojovaný 15členný soubor, který má
za sebou již řadu vystoupení např.
v Brněnském rozhlase, v Praze,

musí dodržovat veškeré bezpečnostní
podmínky. Proto je důležité, aby každý
člen byl vybaven bezpečnostními a
ochrannými pomůckami, které je
nutno zakoupit především z těchto dotací, o které žádají obce každý rok.
Výši této částky určuje GŘ HZS Jmk
podle zařazení jednotky v požárně poplachovém plánu. Materiál, který byl
zakoupen z těchto fin. částek je majetkem obce. V JSDHo je k dnešnímu dni
17 členů, kteří jak u požárů, udržování
techniky atd., tak na požádání obce vykonávají veškeré práce bez nároku na
jakoukoliv odměnu a navíc dělají vše
ve svém volném čase, často i pozdních
nočních hodinách a o sobotách a nedělích. Každý člen má pracovní smlouvu a
musí prodělat různá školení na dýchací
techniku, cyklické přípravy, školení řidičů atd., která jsou většinou o víkendech. Smutné je to, že vybavení, oblečení, obuv, povinná přilba a zásahové
rukavice na jednoho člena, převyšují
mnohdy desítky tisíc korun. Proto přijde vhod dotace z kraje, aby nemusela
obec hradit vše z vlastního rozpočtu, ze
kterého je třeba hradit např. palivo, lékařské prohlídky, opravy techniky,
školení velitelů a strojníků atd. Na tyto
akce se dotace nevztahují, i když palivo
je občas částečně uhrazeno. Dotace se
tedy vztahují na nákup ochranných pomůcek a vybavení techniky.

v Olomouci, ve Slavkově i na Slovensku. Z jejich repertoáru nám
v podvědomí zůstala jedna písnička,
kterou jsme se na našich setkáních
naučili a v našem klubu zdomácněla
tak, že ji považujeme již za „hymnu“
našeho klubu. Potěšilo nás, že členky
souboru potvrdily, že k nám jezdí
rády kvůli pěkné atmosféře na našich
setkáních.V r. 2010 máme v plánu
ještě jedno poslední setkání a na
závěr roku pak zpívání koled pod
stromečkem na návsi.
Zmínit se musím také o našich
přespolních příznivcích na pořádaných akcích a naši členové s nimi byli
na různých zájezdech v termálních
lázních, na divadelních představeních, ve vinném sklípku atd. Mezi
své příznivce (a skoro své členy)
jsme už zařadili skupinu seniorů

Nyní co je SDH - Sbor dobrovolných hasičů:
Toto je organizace, která organizuje
různé zábavy pro dospělé i pro děti,
pracuje s mládeží, provádí různé brigády, např. sběr kovového šrotu a tím
vlastně nastřádá nějaké úspory na
nákup vycházkových oděvů pro členy,
aby mohli řádně reprezentovat naši
obec na různých setkáních sborů. Dále
provádí různé akce pro občany, děti a
mládež celé naší obce. O dotace žádá
tato organizace obecní úřad na podporu práce s mládeží tak, jako např.
Sokol a jiné zájmové organizace nebo
pořádání neziskových akcí jako jsou
např. mikulášská besídka a maškarní
bál pro děti.
Sbor dobrovolných hasičů nikdy
nebyl dotován obecním úřadem pro
vlastní potřebu, proto se mi nelíbí názory některých občanů, kteří nevědí
jak to doopravdy je. Doufám, že jsem
tímto stručným vysvětlením alespoň
trošku objasnil některým lidem, jaký je
rozdíl mezi zásahovou jednotkou
(JSDHo) a zájmovou organizací (SDH).
Společné mají jenom to, že bratři z
SDH jsou členy výjezdové jednotky.
Dovolte mi popřát Vám všem šťastné a veselé vánoce a hodně zdraví a
úspěchů v novém roce.
Velitel JSDH obce Zbyněk Klimeš

z Velatic, Sivic, Kovalovic a Pozořic,
kteří se našich akci zúčastňují téměř
pravidelně.
Závěrem bych chtěl poděkovat zastupitelstvu obce za podporu, všem
našim příznivcům za pomoc a spolupráci a všem členům našeho klubu,
kteří se podílí na organizaci a přípravě našich akcí. Rádi mezi námi přivítáme všechny, kdo jsou rádi veselí,
chtějí na chvíli občas vypadnout
z každodenních starostí a problémů,
a to bez ohledu na věk, pohlaví, náboženské či politické přesvědčení, nebo
bez ohledu na to, zda jde o starousedlíky, nebo „naplaveniny“. Naše motto
je následující: „Dobří lidé jsou vždy
veselí a ďáblovi nedají šanci a než aby
brečeli, věnují se zpěvu a tanci“.
V. Dostál za KS Hostěnice
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Poselství z vesmíru
Jen v mléčné dráze je přes 100 miliard hvězd. Dosud největší objevená
hvězda má v průměru 250 milionů kilometrů. Je tedy přibližně 40 000x větší
než naše Země. To jsou čísla, pod
nimiž si nelze nic představit. V posledních letech astronomové objevili více než 330 planet
mimo sluneční soustavu. Tyto hvězdné kolosy přesahují lidskou
chápavost a představu, že
by tam byl nějaký život.
Vědci, astrofyzikové, biologové
myslí jinak. Existuje ve vesmíru nějaká civilizace, nějaký živý tvor? Ve
svém bádání ničeho nedosáhli. Vzdali
se naděje, že by život odhalili na jiných hvězdách. Mezi miliardami nebeských těles jeví se naše Země jako
ztracená hvězda, jako zrníčko písku.
Už před třiceti léty napsal ruský astrofyzik Šklovskij knihu Milióny cizích světů. Přesto tvrdí, že naše Země
je „zvláštní výjimkou ve vesmíru“. Že
jen na ní je život, inteligence, vývoj.
Tomu se dá věřit. Před lety v Kanadě,
USA a bývalém Sovětském svazu vysílali do vesmíru radiová poselství.
Inteligentní bytosti mohly na tyto signály reagovat, ale žádná odpověd
zatím nepřišla.

9

ZPRAVODAJ HOSTÌNICE

Lze to však vidět i jinak. Před 2000
lety přišla z vesmíru zpráva. V evangeliu čteme; „Tak Bůh miloval svět,
že poslal svého
jediného
Syna“.
Ke
světu nepatří
jen tato země,
ale celý vesmír, což značí:
Toto nepatrné zrníčko
písku stalo se středem celého
kosmu. Ten, kdo drží ve své ruce
vesmír jako ořechovou skořápku,
drží v ní i tuto zemi. Ten, který se
nedá nikde umístit, lokalizovat, vstoupil do světa jako viditelný zjev, narodil
se jako člověk „pro nás lidi a pro naši
spásu“.
K tomu došlo v bezvýznamném
koutku světa, bez senzace, za svízelných okolností, podle tradice v opuštěném chlévě. O tom svědčí Písmo:
„Když hluboké ticho obepínalo všechno, sestoupilo k nám tvé všemocné
Slovo“. A dále se mluví, jak mágové
vedeni hvězdou přišli z dalekých krajin, aby se poklonili Dítěti. Orientálci
tímto popisem chtěli naznačit, že
hvězda je znamením, symbolem z vesmíru. S tímto Ježíšem nastalo nové období.
Ruský fyzik tvrdí, že naše země je

zvláštní výjimkou ve vesmíru. Rozumí
tím, že život je jen na této zemi. Ale
pravděpodobně tvrdí tím něco víc, aniž
je si toho vědom. Země je výjimkou ve
vesmíru, protože Bůh miluje lidi.
A přesto, že „Ježíš přišel do vlastního
a vlastní jej nepřijali“, hvězda zůstává
a svítí nad zrozením Ježíšovým. A jak
dějiny ukazují, Ježíš a jeho poselství se
nedá umlčet, potlačit, umrtvit.
P. Josef Dobiáš,
emeritní vikář liberecký,
Holubice

Vážení přátelé
Vánoce nejsou jen vzpomínáním na událost před dvěma tisíci
lety. Díky jejich slavení vstupuje
Boží láska do naší přítomnosti
a přitahuje blízké i vzdálené.
Přitahuje ty, kteří touží po lásce,
která se daruje, po pravdě, která
sytí, po štěstí, které naplňuje
touhu po pravém životě.
Bůh přichází jako ten, kdo stojí
u dveří a klepe. A kdo mu otevře,
k tomu vejde jako vítaný host.
Přeji vám krásné letošní vánoce a Boží požehnání v celém příštím roce.
P. Jan Nekuda,
farář

Lampionový průvod vyvrcholil ohňostrojem
Stejně jako v uplynulých letech
i letos se v Hostěnicích uskutečnil tradiční lampionový průvod, který se
odehrál 17. listopadu večer jako připomínka událostí z listopadu 1989. Na
průvod se těšily hlavně děti, které vyrazily opět po setmění z Kopečka
a přes celou vesnici se šlo v doprovodu hasičů až ke hřišti na Pastviskách,
kde lampionový průvod vyvrcholil parádním ohňostrojem. Ještě před ním
se k nebesům vznesly horkovzdušné
lampiony přání. A kdo chtěl, mohl se
zahřát horkým čajem a svařeným
vínem. Hojná účast dětí i dospělých
byla nejlepším důkazem toho, že lampionový průvod se jako jedna z řady
hostěnických společenských událostí
a setkávání lidí opět vydařil. Takže
zbývá dodat jediné: za rok nashledanou!
Text a foto: Ondřej Požár
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Kaprálův mlýn
Západně od Hostěnic v údolí Říčky
stojí Kaprálův mlýn. Po roce 1948 byl
vyvlastněn a sloužil jako rekreační
středisko, naposledy podniku Klenoty.
Někdy kolem roku 1982 byl opuštěn
a začal chátrat. Po roce 1990 byl navrácen v restituci původní majitelce paní
Zdeně Kaprálové. Ta jej v roce 1993
pronajala za symbolickou cenu 1 Kč
ročně na 99 roků organizaci Junák.
Budova začala sloužit skautům jako víkendová a prázdninová základna.
Bohužel nájemní vztah a soukromé
vlastnictví neumožňovalo získání významnějších finančních zdrojů na rekonstrukci a budova přes velké množství dobrovolné práce stále chátrala. Po
smrti Zdeny Kaprálové darovaly její
dcery v roce 2007 mlýn skautům do
vlastnictví. Podrobný statický průzkum prokázal značné poškození nosných konstrukcí a doporučil zásadní rekonstrukci objektu.
Byla zpracována studie nového možného využití a současně se hledaly fi-

nanční zdroje na rekonstrukci. Na podzim 2008 padlo rozhodnutí vybudovat
Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn s využitím finanční podpory Operačního programu Životní prostředí. V lednu letošního roku byla
podána žádost a v květnu byl projekt
schválen k realizaci.
Za podpory Evropské unie zde
vznikne pobytové středisko s kapacitou 50 lůžek, sálem pro 100 osob,
učebnou, vlastní kuchyní a samostatnou jídelnou.
V době školního vyučování zde
budou probíhat školy v přírodě pro
druhý stupeň základních škol a především pro školy střední. Enviromentální
programy budou poskytovány i v angličtině – chceme umožnit současný
pobyt dvou školních kolektivů z české
školy a její partnerské školy ze zemí
Evropské unie.
O víkendech a o prázdninách bude
středisko sloužit skautům a spřízněným dětským organizacím. Pro táboří-

Prasátko 2010
Všichni příznivci stolního tenisu se společně setkali
20.11. v sále restaurace U Stupárků. Někteří jako fanoušci, jiní v roli hráče toužícího po úspěchu.
Dopoledne proběhla soutěž juniorská. Ve finále porazila Lenka Novotná Ondřeje Srbu, a tím obhájila své loňské vítězství. Odpoledne pak 20 mužů a 6 žen urputně
bojovalo nejen se soupeři, ale i sami se sebou. V ženské
kategorii, která byla spíše společenskou záležitostí než
sportovní událostí, zvítězila Lucie Horná. Muži, kteří
soutěž brali jako věc své prestiže a do svých úderů dávali vše, se dlouze a pomalu probojovávali soutěžním
pavoukem až k finále, ve kterém na sebe narazili srdcem hostěňák Ladislav „Čonda“ Dvořák a reprezentant
Sivic Miroslav Koplík. Po nádherném a napínavém souboji zůstalo vítězství v Hostěnicích, do Sivic putovalo
místo druhé.
Děkujeme všem přítomným za vytvoření přátelské
atmosféry a těšíme se na vás na Prasátku 2011.
Za pořádající muže kolem OS Hosten
Kateřina Halouzková
Vítězný Ladislav Dvořák při přebírání ceny pro vítěze.

cí v přilehlém sadu bude vybudováno
samostatné sociální zázemí.
Středisko kandiduje jako první v postkomunistických zemích na zařazení do
celosvětové skautské sítě středisek
SCENES (Scout Centres of Excellence
for Nature and Environment).
Kaprálův mlýn se tak stane střediskem enviromentální výchovy mezinárodního významu. Více informací
o projektu je možné nalézt na webu
kapraluvmlyn.cz.
Současnou podobu Kaprálova mlýna
možná znáte ze svých procházek údolím Říčky a tu minulou z autobiografické knihy Zdeny Kaprálové „Zítra bude
líp“. A pokud ne, doporučuji si knihu
půjčit a přečíst.
S budoucí podobou Kaprálova mlýna
se můžete přijít seznámit na prezentaci, která proběhne v Mokré ve středu
5. ledna 2011 od 18.15 hod. ve víceúčelovém sále (bývalá kotelna).
Ivo Brzobohatý
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Lesní klub na Jelenici

hře, případně pedagog nabízí řízenou
činnost. Hodně si společně hrajeme
a povídáme pohádky, pozorujeme les
a život v něm, tvoříme z přírodnin
a stavíme různé domečky v lese.
Dětem jsou k dispozici knížky v naší
klubové knihovničce. Na oběd se vracíme k Jelenici, kam nám dováží oběd ze
ZŠ Mokrá. Nevěřili byste, jak rychle si
děti myjí ruce a těší se na oběd. Po
obědě si chvilku hrajeme a v jednu hodinu si děti odváží rodiče. Do konce
roku 2010 se scházíme třikrát týdně
(pondělí, úterý, čtvrtek) od 8.30 do
13.00 hod., od ledna 2011 se naše činnost bude rozšiřovat.
Děti jsou teď na podzim dobře a
teple oblečeny, svrchní vrstva oblečení
je nepromokavá a boty jsou s membránou. Neexistuje pro ně špatné počasí,
může být jen špatné oblečení. Pokud
jsou děti v teple a suchu, nemají s počasím problémy.
Projekt je financován z příspěvku
rodičů.
Více informací o nás najdete na
webu http://lesniklub.webnode.cz.

Lesní klub na Jelenici začal svoji
činnost v říjnu 2010 na lovecké chatě
Jelenice v údolí Hostěnického potoka.
Jde o pravidelný program pro děti
předškolního věku (od 3 do 6 let),
které bydlí v okolních obcích. Z Viničných Šumic se prozatím programu
účastní 7 dětí.
Myšlenka lesních klubů vznikla ve
skandinávských zemích, dnes je rozšířena především v Německu a Rakousku. V České republice kluby postupně vznikají v různých podobách.
Ministerstvo školství projednává legislativní ukotvení lesních klubů a do
roku 2012 vede pilotní projekt lesních
školek v Toulcově Dvoře. Podle výsledků z této školky se bude odvíjet legislativní zpracování a úprava ve školském zákoně.
Principem tohoto prožitkového programu je pravidelný pohyb malé skupiny dětí za každého počasí v přírodě.
Děti si v krajině hrají a „učí se“ přirozeně se vším, co les nabízí. Dochází tak
k rozvoji sociální komunikace, týmové

spolupráce, přirozeného a důstojného
řešení konfliktů, prostorové orientace,
hrubé a jemné motoriky, rozvoji sebevědomí a sebepojetí a samozřejmě také
děti získávají znalosti o přírodě, ekologii.
Činnost lesních klubů nabízí plnohodnotnou předškolní přípravu. Lesní
klub na Jelenici nabízí prožitkový program pro skupinu 15 dětí, kterou doprovází hlavní pedagog a jeho asistenti,
všichni mají ukončené pedagogické
vzdělání, nebo dokončují pedagogický
obor na univerzitě. Program pomáhají
plánovat a realizovat také rodiče dětí
a obsahově se neliší od běžné mateřské školy.
Ráno se scházíme na autobusové zastávce Červený vrch mezi obcemi
Hostěnice a Pozořice a společně jedeme na Jelenici. Společný program začíná v kruhu, kterému říkáme hnízdo.
Tady si povídáme o tom, co jsme dělali předešlý den či víkend doma, děti
sdělují svoje zážitky. Svačíme společně
v kruhu. Velký prostor je dán volné

Mgr. Klára Krchňavá
koordinátor projektu
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Svišti započali svůj druhý rok
Začátkem září zahájil hostěnický
skautský oddíl druhý rok svého působení v místní obci. Začít již bylo oproti
loňskému roku velmi snadné; vedoucí,
kteří pravidelně do Hostěnic dojíždí
z Brna, mohli plynule navázat na skončený loňský rok a pracovat nadále
s dětmi podle zaběhnutého systému.
První výlet, který v září uskutečnili,
byl oproti loňskému roku netradiční.
Děti vzaly na výlet rodiče se svými
mladšími sourozenci a společně s vedoucími se všichni vydali do Adamova,
odkud došli až do 10 kilometrů vzdálených Křtin. Během cesty hráli jak děti,
tak i rodiče, hry připravené pro jejich
věkovou kategorii, všichni se bavili
a také i díky vydařenému počasí se
výlet náramně povedl.
Po výletech na Babí lom s druhým
oddílem z brněnského skautského
střediska „A JE TO!“ a po výletu za
ovocem a zeleninou uskutečněného v
okolí Hostěnic se hrstka Svišťů vydala
s dalšími brněnskými oddíly na třídenní výlet během podzimních prázdnin do
Zlína. Děti se zde vžily do rolí seniorů
opečovávaných v domově důchodců a
na vlastní pěst si vyzkoušely, jak se
žije populaci věkově vzdálené od té jejich. Na výletě nechybělo ani klasické

pouštění draků, oproti loňskému roku
se k nám však přiklonilo i počasí, a většina draků tak mohla nádherně poletovat po modré obloze.
Dalším výletem, uskutečněným
v polovině listopadu, byla městská bojovka v Brně s názvem Červený
Harhul. Děti ve 4-5ti členných týmech
putovaly v doprovodu staršího po
Brně, plnily různé úkoly a snažily se
dopadnout Červeného Harhula, který
pro letošní rok symbolizoval velitele
duchů. Ani jedna ze dvou svištích skupin Harhula nevypátrala, z patnácti
soutěžních skupin se ale družstvo ve
složení Šimon, David, Klárka, Majda

Obecní liga v malé kopané
V Březině se 2. října odehrálo Play off
Obecní ligy v malé kopané. Hostěnice se
do závěrečné fáze soutěže, které se
letos zúčastnilo osm mužstev, probojo-

valo až v baráži, kdy si poradilo s CSKA
a velice silnými Jedovnicemi, gólem
v poslední minutě utkání.
V semifinále narazilo mužstvo

a Zuzka probojovalo až na druhé místo!
Začátkem prosince čekala na Sviště
v Hostěnicích speciální mikulášská besídka, kde po úvodní hře na ně čekala
nečekaná mikulášská nadílka.
Do konce kalendářního roku 2010
čeká na skauty z Hostěnic ještě poslední výlet. Společně s většinou oddílu z brněnského střediska se vydají na
dvoudenní výlet do vesnice za
Blanskem, kde společně prožijí předvánoční víkend, nasají předvánoční
atmosféru, předají si dopředu dárečky
a hlavně umožní rodičům připravit jejich domovy na Štědrý den.
Pavel Kuba
Hostěnic na vítěze základní části Real
Habrůvka, se kterým si až překvapivě
lehce poradilo 6:1.
Ve finále jsme nastoupili proti domácímu výběru Sokola Březina. Utkání
plné bojovnosti a tvrdých střetů skončilo po základní hrací době 2:2, poté následoval penaltový rozstřel. Ten zvládlo lépe mužstvo Hostěnic a stalo se tak
zaslouženě Mistrem Obecní ligy 2010.
V dresu Hostěnic letos nastupovali
tito hráči: Jan Mikulášek, Václav
Mikulášek, Jiří Hájek, Viktor Unger,
Jan Skřivánek, Michal Tuč, Tomáš
Doležel, Lukáš Polák, Ondřej Novotný,
Vojtěch Borek, Jan Borek, Daniel
Kučínský, David Komzák, Tomáš
Kolář, Filip Gale a brankáři Jiří Barták
a Petr Šlof.
Tímto bychom chtěli poděkovat
všem fanouškům za podporu a bývalému zastupitelstvu obce za příspěvek na
nové dresy. Děkujeme.
JaM, JaS
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