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A zase po roce máme tu hody,
budou u v èervenci u hospody.
Zábava to bude jistá,
kadý u ví co se chystá.
Budem zpívat, tancovat a k tomu se radovat.
OSLAVA DNE OTCŮ

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

KERAMICKÝ KROUŽEK

TIPY NA VÝLET

Stárci a stárky z Hostìnic si Vás dovolují pozvat na Hostìnické hody,
které se budou konat 7. èervence 2007. Prùvod stárkù obcí zaèíná
ve 14.00 a veèerní zábava v Hostinci u Stupárkù ve 20.00.
K tanci a poslechu Vám zahraje kapela Nenkovjanka.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Končí první polovina roku 2007. Toto druhé číslo zpravodaje roku 2007 vás seznámí s nejdůležitějšími událostmi druhého
čtvrtletí. Máme za sebou tři měsíce provozování vodovodu.
Srážkově podprůměrné měsíce duben a květen způsobily pokles
hladiny spodních vod a na druhé straně zvýšený odběr vody na
zalévání a napouštění bazénů. Celková kapacita vodojemů je
150 m3 vody, průměrný denní odběr je 60m3 vody, v době kdy
došlo k přerušení dodávky vody se pohybovala denní spotřeba
120 m3 vody. Nedostatek vody se řeší dovozem z Velatic, cena
s dopravou za m3 je 140 Kč. V současné době má obec tři zdro-

je pitné vody. V letošním roce se bude budovat čtvrtý zdroj tak,
aby byl dostatek vody po celý rok. Než se celá situace vyřeší je
třeba s vodou šetřit a bazény napouštět postupně několik dnů.
Květnový úplný rozbor vody ukázal, že voda je kvalitní a množství dusičnanů je pod normou. Dále bych Vás chtěl informovat
o probíhající změně ÚP. Návrh změny je k nahlédnutí na OÚ,
nebo na www.meuslapanice.cz. V současné době proběhla
30denní lhůta připomínkování občanů a organizací, následuje
zpracování těchto připomínek a znovu bude předkládána
III. změna ÚP ke schválení zastupitelstvu. Veškeré kroky
III. změny ÚP jsou zveřejňovány na úředních deskách OÚ.
Pravděpodobně budete číst toto číslo na začátku prázdnin
a proto přeji všem dětem pěkné prázdniny plné slunce a Vám
dospělým příjemnou dovolenou.

Působnost Policie ČR,
obvodního oddělení Šlapanice
Masarykovo náměstí č. 13
664 51 Šlapanice
telefon: 544 228 002
Vedoucí oddělení:
Zástupce vedoucího:
Územně odpovědný policista:

npor.Bc. Antonín Krýsa
npor. Bc. Pavel Doležal
prap. Zbyněk Karpstein,
telefon: 544 228 002
pprap. Miroslav Mysliveček
telefon: 544 228 002

Společenská rubrika
Významná životní jubilea oslaví
od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2007
70 let

Drahomíra Jeřábková

75 let

Marie Bajerová
Josef Šeba
Oldřich Šlezinger
Miroslav Chromý

80 let

85 let

Marie Zapletalová
František Vobůrka
Miloš Šedý
Zdenka Uhlířová
Jindřiška Dvořáčková
Miloš Dvořáček
Marie Vaňáčková
Marie Rosická
Božena Skřivánková
Všem jubilantům blahopřejeme.

Sdělení starosty
Obec zahájila jednání s firmou Infotel - provozovatelem KTR o rozšíření
programů: ČT 24 - zpravodajství, ČT
24 - sport, CS Film - filmový kanál,
MINIMAX - programy pro děti.
S tím souvisí navýšení měsíčního
poplatku do výše max. 90 Kč měsíčně.
Případný nesouhlas máte možnost
sdělit na OÚ.

•
V případě poruchy vodovodu volejte na telefonní číslo:
Čapka Václav
777 113 446
Hodaň Vladimír
724 075 323
Motal Aleš
737 925 783

•
29. 7. 2007 se v zasedací místnosti
obecního úřadu Hostěnice uskuteční
v době od 12.00 do 17.00 hodin prezentace činnosti dobrovolných sdružení a spolků obce Hostěnice.
MS HORAL HOSTĚNICE
POŘÁDÁ
v sobotu 28. 7. 2007
na sportovišti Pastviska

„PYTLÁCKOU NOC“
Začátek v 18.00 hodin
hraje Oregon a Žízeň

Program:
Zvěřinové hody
Tombola
Vystoupení kroužku AISHA
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Úspěch dětí z kroužku keramiky
Každé úterý se scházíme v prostorách šatny tělocvičny budovy MŠ, abychom si s dětmi společně vytvořili keramická dílka.
V únoru tohoto roku jsme se poprvé
zúčastnili keramické soutěže Brněnský
hrnek v kategorii „společné dílo“ s výrobkem „Pohádkový hrad“ a obsadili
krásné druhé místo. Všem malým keramickým tvůrcům tak blahopřeji a přeji
jim, aby jim nadšení pro výtvarné tvoření zůstalo i v pozdějším věku.
Další zájemci o keramické tvoření
jsou vítáni.
Za TJ Sokol Hostěnice
Renata Konvalinková
Hostěnice 198

Co je nového v knihovně
Místní knihovna má otevřeno každou
středu od 16.00 do 18.00 hod. Na skladě
je dostatek knížek a časopisů, proto zveme všechny občany Hostěnic k nahlédnutí a zapůjčení dobrého čtiva. Vybrat si
může každá generace, jsou zde knihy od
těch pro nejmenší až pro ty nejstarší.
Knihovna obměňuje knihy čtyřikrát
ročně formou výměnného fondu. Tyto
knížky jsou v naší knihovně asi dva roky,
poté se vracejí. Kromě toho zakupuje
i nové knihy, i když ne v takovém množství, v jaké bychom si mnozí přáli.

Nové knihy zakoupené v tomto roce:
Hofmanová - Opilá Masajka
Svěrák - Vratné lahve
Monyová - Pletky s osudem
Pawlovská - Jak blbá, tak široká
Kundera - Nesnesitelná lehkost bytí
Pat a Mat dokážou všechno
Tipy na knihy z výměnného fondu:
Dudek - Zlatá kniha řemesel
Irving - Svět podle Garpa
Johnson - Skandální vztah
Mac Bain - Alice v nebezpečí
Lněničková - Svět dětí

Remarque - Na
západní frontě klid
Harris - Jiné světy, jiní lidé
Du Mauriere Dům na pobřeží
Bourcet - Šikana
ve škole
Hrabal - Pábitelé
Košanová - Malá čarodějka
Silva - Zpovědník
Svobodová - Tři týdny s Jarčou
Všem přejeme příjemné počtení,
zvláště v období dovolených.
Ivana Dostálová,
Mgr. Eva Karásková

Zprávy z mateřské školy
Každý školní rok se snažíme ukončit
radostně, letos nás opustí 4 předškoláci,
kteří nastoupí do 1. třídy - 2 děti do ZŚ
Pozořice, 2 děti do ZŠ Mokrá. Všichni
budoucí školáci absolvovali předškolní
přípravu, a tak doufáme, že se jim
opravdová školní práce bude za pomoci
nových učitelek a s láskou a trpělivostí
rodičů při domácích přípravách dobře
dařit.
V tomto týdnu jsme se vydali na
představení do divadla Radost v Brně
„Tři čuníci nezbedníci“, je to naše třetí
návštěva tohoto divadla v tomto školním roce a ještě dvakrát jsme přivítali
divadlo Genus v naší škole.
Jak jsme se těšili na vystoupení vidí-

te na našich snímcích. Ještě nás čeká
náš školní výlet do Dinoparku ve Vyškově.
Přejeme všem našim dětem krásné

prázdniny plné sluníčka, bezpečí a radosti. Rodičům hezkou dovolenou
a štastné návraty z cest domů.
Jar. Hobíková,řed. MŠ
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Velikonoční setkání
Dne 25. 3. 2007 jsme se sešli v sále
restaurace U Stupárků, abychom se Velikonočně naladili. Začalo se v 15.00 hod.
a čekal nás bohatý program. Nejdříve vystoupili děti z MŠ se svým vystoupením,
poté zahráli a zazpívali hostěnické děti

navštěvující kroužek flétny. Stejně jako
minulý rok i letos za námi přijela perníkářka paní Lenka Umlášková, která
předvedla svoje umění a spolu se zájemci zdobila perníčky.
Velikonoční dílna probíhala u jednot-

2/2007
livých stolů, na kterých byly připraveny
nejrůznější techniky zdobení kraslic,
květináčů, pletení pomlázek, aranžování
velikonočních věnců a dekorací, výroba
velikonočních doplňků apod. Každý, kdo
měl chuť, si mohl zkusit vše, co bylo připraveno.
Zároveň s Velikonoční dílnou probíhala i soutěž o nejkrásnější kraslici, a to
ve dvou kategoriích, kategorii dítě a kategorii dospělý. V kategorii dítě vyhrál
Kájíček Šmerda a v kategorii dospělý
paní Jana Halouzková. Všechny soutěžní
kraslice byly po zásluze odměněny, neboť každá dala svému tvůrci pořádnou
práci.
Velikonočního odpoledne se zúčastnilo nejvíce rodičů s malými dětmi a jejich
rodinní příslušníci. Chtěla bych povzbudit i ostatní „hostěňáky“ k návštěvě takovýchto akcí, neboť jsou myšleny pro
všechny věkové kategorie a každý si určitě najde tu svoji parketu.
Všem spoluorganizátorům velmi děkuji za chuť a ochotu připravit něco pro
druhé v jejich volném čase.
Mgr. Eva Karásková, o.s. Hosten

Den Země a pálení čarodějnic
Občanské sdružení Hosten uspořádalo
dne 30. 4. 2007 vycházku spojenou
s plněním úkolů, jakožto oslavu Dne
Země. Počasí nám přálo, a tak jsme se
mohli sejít v 17.00 hod. před obchodem
na návsi.
Jako startovné museli účastníci stezky přinést PET láhev a umístit ji do kontejneru na plasty. Po obdržení odpovědních kartiček děti s rodiči i bez nich
postupně vyráželi na stezku, během které se musely plnit jednotlivé úkoly. Po
správném splnění úkolů a vyluštění tajenky účastníci dorazili do starého lomu,
kde na ně čekala odměna ve formě špekáčku a limonády. Byl zapálen oheň
a všichni si s radostí opékali špekáčky, ti
nejmenší pobíhali kolem ohně a ti starší
si povídali.
K večeru převzal organizaci akce TJ
Sokol Hostěnice a začaly se pálit čarodějnice. Každá doma vyrobená čarodějnice byla odměněna malou sladkostí
a pro dospělé bylo nachystáno čepované
pivo.
Akce byla velmi zdařilá a účast byla
opravdu vysoká. Můžeme se tedy těšit na
další rok nebo na nejbližší akce pořádané
místními spolky sdruženími.
Mgr. Eva Karásková, o.s. Hosten
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Největší hornické muzeum v ČR
Tipy na výlet
Tak jako v minulém čísle zpravodaje,
přináším tip na výlet. Původně jsem si
myslel, že ho ani nebude třeba. Den otců
a výlet Hostěnických maminek do Eldoráda v Mariánském údolí jsou jako dělané pro tuto rubriku. Nápadů kam s dětmi
ale není nikdy dost a tak přece jen jeden
přidám. Pokud zabloudíte na svých
prázdninových cestách na Severní Moravu, vřele Vám mohu doporučit Hornické
muzeum OKD na Landeku a Lanové centrum PROUD o.s. - Ostrava. Více se dozvíte na stránkách www.muzeumokd.cz a
www.lanovecentrum.cz/ostrava/. Jedná
se o areál bývalého černouhelného dolu,
kde najdete venkovní expozice důlních
strojů, rekonstrukci sídliště lovců mamutů, podzemní expozici dolů včetně fárání
těžní klecí po podzemí a 250 m důlních
chodeb. V areálů najdete spoustu možností pro provozování různých sportů,
výše zmíněné lanové centrum, hřiště na
volejbal, tenis, bowling atd. Atraktivní
může také být vodácké centrum Landek projížďky na lodích na slepém rameni
řeky Odry. Přidávám převzatý text ze
stránek muzea, který osvětluje význam
tohoto místa ...Největší hornické muzeum v ČR se rozprostírá na jihovýchodním úpatí vrchu Landek, který leží nad
soutokem řek Odry a Ostravice. Landek
byl v roce 1992 vyhlášen Národní pří-

rodní památkou. Je
to světově známá lokalita z hlediska geologie, archeologie,
historie, přírodovědy
a hornictví. Právě
propojení hornického muzea, jako technické památky a vrchu Landek, jako
Národní přírodní památky s bohatou vegetací i zvířenou, dodává této lokalitě
unikátnost a přitažlivost. Landek je také
světoznámý unikátním nálezem Landecké Venuše - 46 mm vysoké torzo ženy
vyřezané z krevele. Svým štíhlým až „kubistickým“ tvarem se odlišuje od běžných
paleolitických venuší. Je to jediná štíhlá
venuše v Evropě. Muzeum bylo otevřeno
dne 4. prosince 1993 na svátek sv. Barbory, patronky horníků...
Jelikož jsem původem z tohoto kraje,
doporučím Vám ubytování vhodné pro letní měsíce, které je velmi blízko této lokality. Zjistíte totiž, že užít si všechny aktivity
v areálu hornického muzea za jeden den
není možné. Doporučuji ubytovat se ve
sportovně rekreačním areálu Hlučín
/sra.hlucin.com/, a to buď pod stanem
a nebo v chatkách v místním kempu. Kemp
leží na okraji bývalé štěrkovny. Obrovská
vodní plocha s příjemným přístupem do

Dobrovolní hasiči informují
Vážení spoluobčané, dovolte, abych se Vám všem představil
jako nový pověřený starosta Sboru dobrovolných hasičů (SDH)
v Hostěnicích. Funkci jsem převzal v květnu po svém předchůdci
Miroslavu Dostálovi s tím, že ji budu vykonávat pouze dočasně,
a to do příští řádné valné hromady SDH Hostěnice, která se uskuteční v lednu příštího roku. Do té doby je nutné zajistit řádný a bezproblémový chod sboru i zásahové
jednotky SDH.
Hostěničtí hasiči pokračují ve spolkové činnosti. Koncem dubna jsme uspořádali
tradiční sběr železného šrotu v obci, začátkem května jsme se zúčastnili tradiční hasičské pouti ve Křtinách. 13. května se naše jednotka účastnila prvního kola hasičských závodů v Sivicích. 9. června uspořádal Sbor dobrovolných hasičů tradiční oslavu Dne otců výletem do Černé Hory a westernového městečka v Boskovicích na
Blanensku., o kterém píšeme na jiném místě tohoto vydání Zpravodaje. Ve čtvrtek 21.
června 2007 jsme zasahovali při přívalovém dešti v Hostěnicích.
Na druhé pololetí tohoto roku plánují hostěničtí hasiči spolupořádání tradičních
obecních hodů, taneční zábavy a Mikulášské besídky. A nejsou vyloučeny ani další
společenské akce.
Závěrem bych chtěl popřát veliteli naší zásahové jednotky Zbyňku Klimešovi
k jeho 40. narozeninám a poděkovat bratrům hasičům za důvěru, kterou mi jako dočasnému starostovi SDH Hostěnice projevili. A s jejich pomocí se budu snažit udržet
skvělou pověst dobrovolných hasičů coby jednoho z nejaktivnějších spolků v obci.
Josef Zítka, pověřený starosta SDH Hostěnice

vody a spoustou vodních atrakcí, včetně
vodních lyží. Troufám si říct, že budete
překvapeni rekreačními možnostmi tohoto
koutu Slezska.
Ing. arch. Jiří Marek, člen OS Hosten
kontakt: marek@m2ai.com

Setkání s rodákem
Dne 1. 6. 2007 se v sále hostince
„U Stupárků“ uskutečnilo setkání seniorů, na kterém nám zahrál oblíbené písničky pan Černý. Setkání se zúčastnili i senioři z Mokré. Sál byl slavnostně upraven
a místní seniorky napekly koláče.
Setkání mělo slavnostní ráz, protože
se ho už podruhé zúčastnil hostěnický rodák Ing. Rudolf Možný z USA. Na úvod
byl slavnostní přípitek, po kterém se
Ing. Možný s každým pozdravil a neminulo ho ani sólo, při kterém ho naše seniorky řádně protočily. Všichni jsme zavzpomínali na písničky z mládí
a nakonec Ing. Možný předal přítomným
ženám malou kytičku s přáním, opět se
s námi ve zdraví setkat.

Zájezd seniorů
V neděli 10. června se místní senioři
vydali na zájezd na Táborsko, v Hostěnicích nás do autobusu přistoupilo 17. Navštívili jsme poutní místo Klokoty s pěkným kostelíkem a nádhernou květinovou
úpravou celého okolí. Místní pan farář
nám poskytl výklad k jeho historii.
Dále jsme navštívili hrad Zvíkov a po
dobrém obědě jsme absolvovali prohlídku hradu Orlík, který je v současnosti
v majetku syna našeho ministra zahraničí Karla Schwarzenberka. Na zpáteční
cestě jsme se ještě zastavili v Táboře, kde
jsme si prohlédli střed města s historickými budovami. Počasí nám přálo a tak
jsme se vrátili ve večerních hodinách
v dobré náladě domů.
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Kam na internetu
Pravidelná rubrika tipů na
webové stránky
www.ditevnemocnici.cz
- informace pro rodiče o právech
a povinnostech v nemocnici (zejména
ve FN Brno)
www.moje-rodina.cz
- rodinný portál, informace o všem,
co se týká rodinného života s dětmi
www.scena.cz
- programy divadel a informace
o nich
www.dokina.cz
- programy kin
Na Den otců uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Hostěnice výlet do Černé
Hory a westernového městečka v Boskovicích na Blanensku.

Moravský mramor
Z moravských mramorů se v pražské
meziválečné architektuře uplatnily mramory křtinský a hostěnický z Moravského krasu, a pak mramor sněžnický z orlicko-kladského krystalinika. Šedý,
někdy načervenalý, někdy černě skvrnitý
mramor křtinský byl použit na obklady
na hlavním schodišti Právnické fakulty
UK (včetně osmi sloupů nad ním) a na
deskové části schodišťového zábradlí
a obklad dvou krbů v ministrově salonu
v budově Ministerstva zdravotnictví,
hnědočervené odrůda na část obkladu
v budově Městského soudu (dříve Tabáková režie) na Vinohradech. Z nahnědle

Rodinný zájezd
na hory
OS Spirála uspořádá v zimních měsících únor a březen pětidenní zájezd
na hory. Pro účastníky zájezdu bude
zajištěno ubytování, doprava, strava
a lyžařský instruktor.
Tento zájezd se uskuteční jen v případě většího zájmu občanů a proto je
nutné předběžně se přihlásit na tel.
č. 777 113 447 do 31. 8. 2007.

tmavošedého, bíle žilkovaného mramoru
hostěnického je v Národním památníku
34 hrobek a část obkladů v Ústřední síni,
stejně jako část obkladů ve Slavnostní
síni.
Z převážně bílého, hnědavě, zelenavě
nebo růžově pruhovaného sněžníkovského mramoru z Velké Moravy jsou v Praze zábradlí hlavního schodiště a ochoz,
krby a lavice ve dvoraně a části dlažeb
v Ministerstvu dopravy, obklady pilířů
v Národním (dříve Zemském) archivu,
části obkladů v Domě odborových svazů
(dříve Všeobecný pensijní ústav), v paláci Merkur aj.
Jan Muselík

www.evropska-unie.cz
- aktuální informace Evropské komise k tématu Evropské unie
www.mapy.cz
- mapy, plánovače tras, kilometráže
http://ubytovani.turistik.cz http://ceske-chaty.cz, www.chalupyachaty.cz
- pronájem chat a chalup
www.jobs.cz, www.prace.cz
- pracovní nabídky, vyhledávání volných míst
Pokud máte vlastní tipy na www
stránky, které by mohli zajímat občany Hostěnic, ráda přijmu tyto tipy
a zařadíme je do následujícího zpravodaje.
Mgr. Eva Karásková, o.s. Hosten
mail: eva.karaskova@gmail.com

Výlet do Mariánského údolí
Ve čtvrtek 7. 6. 2007 končila školka
ve 12.00 hodin, a tak se místní maminky
domluvily, že vyrazí na výlet do Mariánského údolí. Sice to ze začátku vypadalo,
že pěkně zmokneme, ale přesto jsme vyrazily. Šlo 6 maminek a 11 dětí. Děti byly
plny elánu a celou cestu letěly jak střely,
takže jsme do cíle dorazily za hodinku
a kousek.
V Mariánském údolí si to děti užily do
sytosti. Jezdily na motorkách, skákaly na
trampolíně, vozily se na kolotoči apod.

Všechny atrakce zvládly bez zranění
k velké radosti maminek. Ty si daly některé kafíčko, jiné pečená žebra, zkrátka
na co měl kdo chuť. Zpátky si nás odvozili tátové.
Musím za sebe říct, že to bylo moc
fajn a doufám, že se v takových výletech
bude pokračovat.
Dáme do předu vědět kdy zas někam
vyrazíme a budeme jen rádi když se
k nám příště přidá víc maminek, tatínků
a dětí.
Kateřina Šmerdová

Zájemci o zasílání zpráv emailem mohou zaslat adresu se souhlasem k zasílání zpráv na: ouhostenice@wo.cz
HOSTÌNICKÝ ZPRAVODAJ – list občanů obce Hostěnice – ČERVEN 2007. Vydává Obecní úřad Hostěnice. Registrováno MK ČR číslo E10259. Každý výtisk je zdarma.

