
První vyučování v Hostěnicích bylo zajišťováno v pronajaté

místnosti v domku č.p. 57 od roku 1858. Učitel na toto vyučová-

ní docházel. V roce 1869 byl tento domek od majitele vykoupen

a byl přebudován na školu. Náklady, které činily 2000 zl. byly

uhrazeny knížetem Liechtensteinem a obcí v poměru 5/6 kníže

a 1/6 obec. V roce 1872 byla tato škola vyhlášena za „samostat-

nou jednotřídní národní školu“. Prozatímní učitel František Krut-

tak  byl  jmenován národním učitelem školy v Hostěnicích a ob-

držel 500 zl. ročního služného. Ve školním roce 1889-1890

navštěvovalo tuto školu 103 žáků. Z této doby se dochovala „Kni-

ha pamětí“, kterou psal pan učitel Kruttak a v současné době je

archivována v okresním archivu v Rajhradě.   

Od roku 1894 uvažovala školní rada a představenstvo za nutné

postavit novou školu, protože stávající škola byla s ohledem na

počet dětí nedostačující. V červenci  1896 se vydala z Hostěnic

deputace za knížetem Liechtensteinem  do Valtic se žádostí

o podporu výstavby nové školy. V deputaci byl starosta obce Jo-

sef Řičánek, učitel Šťastný a předseda školní rady Jan Řičánek.

Po dohodě s knížetem Liechtensteinem byly v roce 1898 vypra-

covány plány na novou dvoutřídní školu.

Stavba byla zadána staviteli J. Ryšánkovi ze Studnic a místní

konšelé si stanovili řadu podmínek např:

• Práce na stavbě jakož i dovoz materiálu budou přednostně za-

dávány místním občanům

• Se stavbou započít v následujícím roce tj. 1899 a do 1. září

téhož doku stavbu odevzdat ke svému účelu

• Podnikatel obdrží z celého obnosu 13000 zl. jak bude stavba

pod střechou, druhou třetinu při dokončení stavby a poslední tře-

tinu po schválení stavby úřadem

• Stavitel zanechá u starosty kauci 600 zl., které obdrží zpět po

uplynutí 1 roku, pokud se na stavbě nevyskytnou závady

Přesto, že v té době nebyla prakticky žádná mechanizace, byl

požadovaný termín skutečně splněn a kolaudace školy se konala

8.8.1899. Kříž pod školou nechal na své náklady postavit ob-

chodník z Pozořic Tomáš Seibert.  
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Hostěnická škola

Pokračování na str. 6
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Vážení spoluobčané,
zdravím Vás na začátku letošního léta. V uplynulém půlroce

jsme pracovali na celé řadě úkolů, některé se podařilo splnit a
některé nás ještě čekají. Obdrželi  jsme  dotaci od Jihomorav-
ského kraje na opravu  budovy  obecního úřadu, včetně hasič-
ské zbrojnice, tyto práce musí být dokončeny do konce letošní-
ho roku. Dále jsme požádali o dotaci od Ministerstva financí
na opravu fasády a střechy budovy mateřské školy, která je
v havarijním stavu. Protože  jsme dosud rozhodnutí Minister-
stva financí neobdrželi, snažíme se jednat o získání finančních
prostředků z dalších zdrojů. Vzhledem k tomu, že se zvyšuje po-
čet obyvatel naší obce a tím také větší počet dětí přihlášených

do mateřské školy, požádali jsem KÚ JMK o navýšení hranice
z povoleného počtu dětí 25 na počet dětí 28. Naší žádosti bylo
vyhověno a od 1. září 2008 může naší školku navštěvovat 28
dětí. To, že se počet obyvatel  v naší obci zvyšuje svědčí o tom,
že se  obec neustále rozvíjí a rozrůstá  a i přes malé nedostat-
ky, které se převážně vždy podaří vyřešit se nám v naší obci líbí.
Hlavním bodem k řešení stále zůstává dostatek pitné vody, na
tomto nelehkém úkolu pracujeme. Bližší informace k této prob-
lematice si přečtete v příspěvku „Informace o vodě“.   

Závěrem bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří se po-
dílí na společenském dění v naší obci a snaží se svým chová-
ním přispět ke zvýšení kvality života celé obce.

Dovolte, abych všem dětem popřál krásné prázdniny, nám
dospělým hodně sluníčka a odpočinku během celého letního
období.

Ing. Václav Čapka, starosta obce Hostěnice  

Slovo starosty

Činnost MP Šlapanice

v Hostěnicích
V únoru letošního roku uzavřela obec

Hostěnice veřejnoprávní smlouvu s měs-

tem Šlapanice. Na základě této smlouvy

Městská policie Šlapanice zabezpečuje

veřejný pořádek, vykonává úkoly obecní

policie stanovené §2 zákona č. 553/1991

Sb.“ O obecní policii“ a dále kontroluje

dodržování  obecně závazných vyhlášek.

V současné době se hlídky věnují přede-

vším měření rychlosti motorových vozi-

del a také je plánována kontrola životní-

ho prostředí v katastru naší obce. Jedná

se o povolení vjezdu na lesní pozemky,

černé skládky atd. O výsledku těchto

kontrol Vás budeme informovat v dalším

čísle zpravodaje.

Provoz obecního vodovodu
Za dobu provozování obecního vodovodu od 1.4.2007 do 31.3.2008 bylo spotře-

bováno celkem 16 440 m3 pitné vody. 

Za uplynulý rok byly na vodovodní síti provedeny tyto úpravy:

• Výstavba nového vrtu Na Kopaninách, včetně připojení k vodojemu a kolauda-

ce stavby

• Do vodojemu Na Kopaninách byla instalována tlaková stanice pro zvýšení tla-

ku vody v horní části Kopanin

• Byla provedena změna systému chlorování vody

• Studna v části obce za Glozarovýma byla osazena novým čerpadlem

• U starého vodojemu byla provedena výměna čerpadla včetně sacího potrubí a

oprava úpravny dusičnanů    

• U vodojemu Pod Kopečkem byla provedena výměna sacího potrubí včetně zpět-

ných klapek

• Výměna přípojek k RD Na Kopaninách včetně výměny části starého potrubí a

propojení s novým vedením

Zálohy na vodné
Znovu Vám nabízíme úhradu vodného přes SIPO. Stačí pouze nahlásit spojovací

číslo SIPO a vše ostatní zařídíme za Vás. Termíny úhrad jsou k 31.3., 30.6., 30.9. a

31.12. Pokud chcete změnit výši zálohy na vodné, kontaktujte nás prosím na OÚ. 

Rozšiřování hřbitova v Pozořicích 
V současné době je na hřbitově 980 hrobových  míst, z toho 91 míst využívají ob-

čané obce Hostěnice, z této kapacity je 5 míst k pronajmutí. Nájemní smlouvu na

pronájem hrobového místa je možno uzavřít na úřadě městyse Pozořice.

Z důvodu nedostatku hrobových míst vykoupila obec Pozořice přilehlé pozemky

a  bylo zadáno zpracování studie pro rozšíření hřbitova.    

Číslování budov
Podle zákona č. 128/2000 Sb. § 31 odst. 5 obecní úřad rozhoduje o tom, jakým

číslem popisným, orientačním nebo evidenčním bude budova označena. Každé čís-

lo popisné, orientační  nebo evidenční musí být v obci jedinečné.  

Podle  32 odst. 1 je vlastník nemovitosti povinen na svůj náklad označit budovu

čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. 

Žádáme majitele rodinných domů o dodržování výše uvedených ustanovení zá-

kona. Za OÚ Růžena Debnárová

OÚ informuje

Ohlašovna
Celkový počet obyvatel k 31.12.2007

byl  561, z toho 458 dospělých a 103

dětí do 15let.

Přihlášeno:            16

Odhlášeno:            10

Narozeno:                6

Úmrtí:                      6

Společenská rubrika rok 2008 
Narozené děti:
Eliška Fritscherová                  

Mario Štefan Souček           

Nika Trávníčková              

Nikol Patočková                      

Nela Požárová                         

Anna Stehlíková                     

Viktorie Essenderová                  

Patrik Jarolík 

Úmrtí:
březen Josef Šlof 

červen Josef Šlof ml.
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Velikonoční setkání se letos uskuteč-

nilo 16. března v sále restaurace U Stu-

párků. Setkání zahájilo vystoupení dětí

s flétničkami, poté už si mohli návštěvní-

ci všech věkových kategorií vyrobit veli-

konoční dekorace, vazby, uplést pomláz-

ky, prohlédnout si ukázky paličkování. 

K poslechu i  tanci hrála cimbálová

muzika z Kyjovska. Během setkání pro-

běhla soutěž o nejchutnější pomazánku.

V této soutěži zvítězila paní Milena

Trávníčková, na 2. místě se umístila

paní Jana Vintrová a na místě 3. paní

Lenka Novotná. Recepty na dvě z vítě-

zných pomazánek uvádíme v tomto

zpravodaji. Fotografie ze setkání může-

te najít také na webových stránkách

obce pod odkazem na OS Hosten.

Naše mimořádné poděkování patří

paní Jitce Vaňáčkové, která s nesmírnou

trpělivostí po celou dobu akce vysvětlo-

vala, radila a pomáhala všem zájemcům,

kteří si u jejího stále  „obleženého“ sto-

lu vyráběli velikonoční vazby. Děkuje-

me za pomoc i ostatním „nečlenům“ na-

šeho sdružení.             

OS Hosten 

Vítězná pomazánka paní Mileny
Trávníčkové

Menší syrový celer nastrouháme na-
jemno, přidáme trochu kečupu, majolku
a zamícháme. Dle slov autorky: „To je

celý ten zázrak.“

Jarní pomazánka paní Jany Vintrové
2 vejce uvařená natvrdo a 10 větších

ředkviček nastrouháme, přidáme na-
jemno nakrájenou cibuli, 100g měkkého
netučného tvarohu, 100g bílého jogurtu
a sůl. Vše promícháme a můžeme jíst.

Na základě hydrogeologického prů-

zkumu firmy Evirex z roku 2007 jsme

započali s přípravami pro výstavbu dal-

šího vrtu na pitnou vodu. Vrt bude v Na-

pajedlích, hloubka vrtu cca 60m a vede-

ní 480 m. Pro tuto akci máme vyřízen

územní souhlas, předběžně dohodnutou

firmu na  provedení vrtacích prací a za-

jištěno financování této části stavby.

Další finanční prostředky žádáme od

JMK odboru ŽP, rozhodnutí o přidělení

dotace jsme dosud neobdrželi. V sou-

časné době probíhá na MÚ Šlapanice

vodoprávní řízení k vydání stavebního

povolení.

Poruchy odstraněné za dobu

provozování obecního vodovodu:

• Porucha uzávěru vody Na kopečku

• Porucha na přípojce do MŠ

• Porucha u RD č.p. 140

• Děravé potrubí Na kopaninách 

Finanční vyúčtování za provozování

vodovodu bude projednáno na zasedání

zastupitelstva obce Hostěnice dne

19. 6. 2008. Na tomto zasedání bude

projednáno vodné pro období od

1. 4. 2008 do 31. 3. 2009.

Co letos plánujeme pro zajištění

dostatku pitné vody

Informace o ČMC a.s. Mokrá
Proběhlo setkání zástupců okolních

obcí s vedením ČMC a.s. Mokrá. Na

tomto setkání byla prezentována činnost

cementárny za rok 2007. Zástupci obcí

byli seznámeni s opatřeními, která byla

vybudována   pro zlepšení životního

prostředí a snížení hlučnosti cementár-

ny. Veškerá měření škodlivin produko-

vaných ČMC a.s . Mokrá  s názvem „

Zpráva o monitoringu  emisí a imisí

v okolí závodu cementárna Mokrá

v roce 2007“ jsou k nahlédnutí v úřední

dny pondělí a středa v kanceláři Obecní-

ho úřadu Hostěnice.

Informace o knihovně

najdete na

www.knihovnahostenice.wz.cz

Velikonoční setkání

Pravidelná rubrika tipů na
webové stránky

www.bezvaportal.cz
katalog odkazů zaměřený na Interne-

tový obchod a nákup online

www.caramba.cz
katalogový internetový vyhledávač

www.debrujar.cz
stránky Asociace malých debrujárů v

ČR

www.raketa.cz
komunikační web zejména pro mladé

www.ymjr.cz
web, který nabízí papírové modely ke

stažení

http://europa.eu/youth/

evropský portál pro mládež

Pokud máte vlastní tipy na www

stránky, které by mohli zajímat občany

Hostěnic, ráda přijmu tyto tipy a zařa-

díme je do následujícího zpravodaje.

Mgr. Eva Karásková, o.s. Hosten
eva.karaskova@gmail.com

Kam na internetu
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Protože jsme si letos stanovili termín oslavy svátku Země na 30. 4., rozhodli

jsme se spojit ho tedy s pálením čarodějnic. 

Již od rána jsme hleděli k zamračené obloze, či na internetové radarové zpra-

vodajství a přemlouvali počasí, aby vydrželo a nepršelo. Naše přání se splnilo, a

tak mohli první nedočkavci v 17.00 hod. po vhození PET lahve spěchat na trať a

snažit se splněním úkolů vyřešit tajenku, která pro ně byla nachystána. Letos jsme

zvolili dva typy úkolů, lehčí pro menší děti a těžší pro starší. Všechny děti to skvě-

le zvládly a získaly odměnu - špekáček a limonádu. Pak už se všichni sesedli ko-

lem ohně, opékali buřtíky a povídali si. 

V 19.00 hod. konečně nastal čas spálit čarodějnice, které si děti vyrobily a při-

nesly. Po nezbytné společné fotografii s čarodějnicemi už naši malí, za potlesku

diváků a blikání fotoaparátů,  postupně přistupovali k ohni a vhazovali do něj své

čarodějnice.

Před ukončením akce, jsme ještě zjistili počet soutěžících dětí a dopočítali se k

pro nás, radostnému výsledku. Sešlo se celkem 45 soutěžících dětí, s nimiž přišli

i jejich rodiče, prarodiče a známí. Věřím, že se jim Den Země líbil a ve stejně hoj-

ném počtu se sejdeme i na dalších akcích. OS Hosten

Připravujeme se do školy
Od 4. 4. 2008 se začínáme s našimi

předškoláky soustavněji připravovat na
„školní povinnosti“. Pod vedením paní
Andrei Audové se budoucí žáčci učí po-
zornosti, uvolnění ruky, apod. Scházíme
se každý pátek odpoledne v RC Broučci
(možná se přesuneme do místní knihovny
z důvodu nedostatku místa). Pokud by
ještě nějaký předškoláček spolu s mamin-
kou nebo tatínkem měl zájem se k nám
připojit, rádi ho mezi sebou přivítáme.

Děkujeme paní Audové za čas
a chuť, které věnuje našim dětem a tě-
šíme se na další úkoly.

Eva a Matouš Karáskovi
eva.karaskova@gmail.com

Dětský den se Spirálou
V sobotu 31.5.2008 jsme se sešli při

oslavě dětského dne v areálu u Čapků.
Pro děti byla připravená „Pohádková
cesta“, na které bylo několik stanovišť,
kde si mohly vyzkoušet svoje dovednos-
ti. Za každou disciplínu získaly razítko
a sladkosti. Ti, kteří nasbírali nejvíc razí-
tek si odnesli  plyšáka, odvážní se mohli
povozit i na koních a celé odpoledne
jsme zakončili opékáním špekáčků.
Všichni si oslavu dětského dne užili a už
se těšíme, že se sejdeme při dalších ak-
cích. Za OS Lada Pospíchalová.

„How to start?“
Díky dalšímu ochotnému člověku

z Hostěnic, tentokráte díky slečně Janě
Šotnarové, mohou začátečníci zápolit
s nástrahami anglického jazyka. Anglič-
tina pro začátečníky probíhá každé úterý
od 20.00 hod. v knihovně Obecního úřa-
du. Fandím všem nadšencům pro anglic-
ký jazyk a přeji mnoho úspěchů v počá-
tečním snažení. Velký dík patří slečně
Janě a také obci za možnost využívat
tyto prostory. 

Mgr. Eva Karásková, Hosten
eva.karaskova@gmail.com

Den Země 2008

Střípky ze života mateřské školy
• V únoru kromě divadelních představení, která k nám pravidelně zajíždí/ jsou to

příběhy s maňásky s. p. MgA Hruškou/, proběhla soutěž  Malíře Šikuly. Každé dítě

si doneslo do soutěže vlastní výtvor a potom dětská porada vybrala ty nejzdařilejší.

Anetka  Ungerová, Davídek Filouš , Zuzanka Audová - byli vítězové. Všechny děti

dostaly různé odměny. 

• Starší děti,  které mají špatnou výslovnost  navštěvují logopedickou poradnu .

Jedenkrát za 14 dnů dojíždí logopedka p. Mgr. Kýrová  z Logo Kliniky na Veslař-

ské v Brně a provádí s dětmi individuální nápravu řeči. Děti si nosí sešitky a logo-

pedka jim zaznamenává pokroky, pochvaly a dává návody na další domácí procvi-

čování s rodiči. Tyto logopedické konzultace jsou zdarma, jen při nástupu je třeba

doporučení od dětského lékaře a vše je hrazeno zdravotní pojišťovnou,  na výuku do-

chází 15 dětí. 

• V tomto školním roce ukončí docházku 9 dětí, 7 dětí je zapsaných do ZŠ v Mok-

ré a 2 děti do ZŠ v Pozořicích. S těmito předškolními dětmi se zaměřujeme na plně-

ní úkolů z oblasti grafomotoriky,hravou formou děti rozvíjí hrubou a jemnou moto-

riku,  uvolňují a rozcvičují zápěstí k přípravě na psaní. Všechny dětí plní úkoly podle

školního vzdělávacího plánu.

• Všem dětem, rodičům a prarodičům přejeme krásné prázdniny plné sluníčka a

odpočinku. 

Za MŠ  Jar. Hobíková, řed. MŠ

Kulturní okénko
21. 6. 2008 - Den otců - pořádá SDH

Hostěnice

28. 6. 2008 - zájezd do Zoo Hodo-
nín (pořádá MS Horal Hostěnice, při-

hlásit se mohou školáci bez doprovodu

rodičů a rodiče s dětmi  předškolního

věku na tel. č. 777 113 446)  

26. 7. 2008 - Letní noc - pořádá MS

Horal Hostěnice.

Začátek ve 20 hodin v areálu sporto-

viště  Na Pastviskách, k poslechu a tan-

ci hraje skupina „Žízeň“, čeká na vás

bohatá tombola a zvěřinové hody.  

27. 7. 2008 - bohoslužba u Kaple sv.
Anny - začátek bohoslužby v 15 hodin
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Ve dnech 24.-25. 11. 2007 se konal

v Praze slavnostní sjezd ČSŽ, který hod-

notil uplynulých 5 let práce v základ-

ních organizacích na celém území naší

republiky.Přesto, že si někteří naši spo-

luobčané myslí, že ČSŽ byl zrušen spo-

lu se starými pořádky a nebo právě pro-

to si vás dovoluji informovat o

základních datech.

Český svaz žen byl založen v roce

1967 a je největší ženskou organizací

v ČR.

V takřka tisíci základních organiza-

cích sdružuje více než 40 000 členek.

Je nezávislou společenskou organiza-

cí sdružující ženy různého věku bez

ohledu na na politickou příslušnost, ná-

rodnost, náboženské vyznání, profesi a

zájmy. Za své hlavní poslání považuje

podporu plnohodnotného rozvoje osob-

nosti ženy.

V posledním programovém prohláše-

ní jsou nejpalčivějšími tématy úsilí o vy-

tváření rovných šancí pro obě pohlaví,

obhajování zájmů žen,působení na vládu

a ženy v rozhodujících funkcích  k vede-

ní cílevědomé ženské politiky a vedení

žen ke zdravému životnímu stylu.

Český svaz žen se  aktivně podílí  i na

mezinárodním ženském hnutí. Spolu-

pracuje s řadou ženských organizací

v zahraničí. Ve spolupráci se zahraniční-

mi partnery se uskutečňují projekty, kte-

ré pomáhají rozvoji osobnosti a infor-

movanosti žen.

K takovým projektům patří např. pro-

jekt ŽIVOT  ŽEN  NA  HRANICÍCH,

do kterého jsme se jako ZO zapojili

v průběhu loňského roku. Jednalo se o

zdokumentování životních podmínek

žen v Rakousku  a ČR, porovnání jejich

podmínek pro práci, rodinný život, sebe-

realizaci ve volném čase, ale také o zjiš-

ťování jejich představ o životě na druhé

straně hranice.Vzájemnými návštěvami

u nás a v Rakousku jsme si obohatili

znalosti o sousedním regionu, měly jsme

příležitost se osobně seznámit se život-

ním stylem a životním prostředím,získa-

ly jsme nové informace o možnostech

uplatnění žen v Dolním Rakousku.

K velmi zdařilým akcím patřil zájezd

žen do Hornu v sobotu 12.6.2007, které-

ho se zúčastnila 4 členná delegace

z Hostěnic. Hlavní cílem bylo seznámit

se s fungováním tzv. Férových obchodů,

to je sítí prodejen se zbožím rozvojové-

ho světa, jejichž cílem je dobře zaplatit

rukodělnou výrobu a kvalitní biopotra-

viny, které pěstují lidé v rozvojových

afrických zemích.U nás jsou tyto pro-

dejny ještě v plenkách, ale u sousedů si

zákazníky již získaly.Součástí pobytu

byla také prohlídka města, příjemné po-

sezení s pohoštěním v prostorách nád-

voří  Muzea Hornu a při zpáteční cestě i

relaxace v nádherném prostředí termál-

ního koupaliště v Laa an der Thaa.

•

Doufám, že budeme mít příležitost

nabídnout vám shlédnout v nejbližší

době krátký dokumentární film o Životě

žen na hranicích, který je dokladem

toho, že ženy bez ohledu na to, na které

straně hranice žijí, mají velmi podobné

radosti i starosti. Dovolte mi, abych po-

děkovala hostěnickým důchodcům, že

jsme se mohly připojit k jejich spole-

čenské zábavě a oslavit tak velmi pěkně

8. březen, MDŽ. Bylo to velmi příjemné 

Více informací o naší organizaci naj-

dete na www.csz.cz.

PaedDr. Milena Trávníčková,
předsedkyně ZO Hostěnice

Český svaz žen oslavil 40 let

V Hostěnicích probíhá i nadále cvi-

čení aerobiku žákyň, které jsme rozšíři-

li o cvičení nejmladších dětí. Je zamě-

řeno formou her na procvičení všech

částí těla, cvičíme a učíme se na nářadí

a část hodiny věnuji aerobiku. Do bu-

doucna bych tyto hodiny chtěla rozdělit

na cvičení dětí a sportovní aerobic

s gymnastikou pro nejmladší žákyně.

Máme tu opravdu pohybově nadaná

děvčata. Pro zájem rozšířím hodiny i na

pondělí.

Po menších úpravách v posilovně

bude možnost jak pro ženy, muže i děv-

čata připravit individuální trénink posi-

lování se zaměřením formování postavy

pod dohledem trenéra fitness Mira Ky-

puse, který připraví trénink, dohlédne

a naučí jednotlivé cviky. Ale nikdo ne-

smí zapomenout, že jen pravidelným

cvičením se dá dosáhnout nějakého vý-

sledku. Ne všem vyhovuje aerobní cvi-

čení.

Od dubna opět pokračují tenisové

tréninky a mohou se přihlásit děti od 5

let, i ten kdo již hrával. Lenka Novotná

a Viktor s Adamem Plchem trénovali

i přes zimu v tělocvičně v Mokré. Len-

ka se neuvěřitelným tempem a svoji pílí

dostává na úroveň Viktora a Adama,

kteří hrají o dva roky déle! Chválíme

s trenérem. 

Jednou měsíčně budeme pořádat so-

botní dopolední cvičení pro ženy i děv-

čata. Pokud nám počasí dovolí i venku.

Přikládám fotky, které si můžete pro-

hlédnout na stránkách Hostěnic.

Děkuji za zájem a podporu při spor-

tovních akcích starostovi naší obce.

Nataša Plchová

Cvičení aerobiku
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Přejeme jubilantům
Významná životní jubilea v měsíci

lednu až červnu: 

70 let
Miloslav Šamalík      

Eliška Balounová      

75 let
Zdenka Mazánková    

Josef Jarolík         

Zdenka Šedá         

80 let
Jiřina Kučerová       

Všem jubilantům přejeme hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších
let.

V nové škole byl prvním učitelem An-

tonín Šťastný, který se pak stal správcem

školy a s ním učil Silvestr Kopecký z Ho-

lubic, který pak v roce 1922 začal psát

obecní kroniku Hostěnice. Ta je nyní rov-

něž uložena v archivu v Rajhradě. 

V roce 1961 byla škola převedena na

„Národní školu“ 1-5. post. ročník. Od

roku 1975 je škola jednotřídní a vyučo-

val se  zde 1-4 post. ročník. V roce 1976

je škola zrušena a žáci od 1. třídy chodí

do ZDŠ Pozořice. Od roku 1977 slouží

škola jako mateřská školka s celodenní

péčí. Mateřská školka je v prvním patře

budovy a je dobře vybavena. V přízemí

budovy bylo postupně upraveno pro

sportovní účely a zájmovou činnost dětí,

ale také dospělých. Vznikla tam malá tě-

locvična a posilovna s potřebným záze-

mím. Že to byl dobrý nápad a dobře in-

vestované prostředky dokazuje

každodenní využití tohoto zařízení. Tři-

krát týdně cvičí ženy, senioři zde hrají

třikrát týdně stolní tenis, několikrát týd-

ně zde cvičí děti, schází se zde i taneční

skupina dívek. Posilovna je využívána

skoro denně. Útočiště zde má i keramic-

ký kroužek. 

Vzhledem k historii této budovy

i vzhledem k jejímu současnému vše-

strannému využití by bylo nanejvýš nut-

né provést celkovou venkovní opravu

budovy. Již několik roků opadává omít-

ka a vzhled této budovy čest naší obci

nedělá. Věřím, že představitelé obce

udělají maximum pro získání potřeb-

ných finančních prostředků na její opra-

vu. V posledních dvou letech se měnila

okna a proto doufáme v další pokračo-

vání oprav. Byl by tak nejen splněn

předvolební slib, ale hlavně by budova

školy dostala „kabát“ jaký si právem za-

slouží.

Václav Dostál , 
kronikář obce

Hostěnická škola

Kriteria pro přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání do mateřské školy Hostěnice

ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

1. Trvalé bydliště na území obce Hostěnice 

2. Věk dítěte (k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posled-

ním roce před zahájením povinné školní docházky)

3. Děti zaměstnaných rodičů (oba,otec i matka)

4. Děti zapsané na pravidelnou docházku

5. Sourozenci dětí, které již mateřskou školu navštěvují

6. Děti, které zahájí docházku od září příslušného kalendářního roku 

7. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž místo

trvalého pobytu je mimo území obce Hostěnice. Přijetí dítěte je v tomto přípa-

dě podmíněno žádostí obce, v níž má dítě místo trvalého pobytu a která ne-

může  z kapacitních důvodů zajistit dítěti místo v mateřské škole kterou zřídi-

la, nebo na základě žádosti obce, v nichž mateřská škola 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 ods.6  školského zákona, připadají-

cí na jedno dítě této mateřské školy, pokud se dotčené obce nedohodnou jinak.

8. Děti na pravidelnou docházku dochází dle zákona č. 204/2005 Sb. Děti, kte-

ré dovršily tří let a jejich rodiče pobírají rodičovský příspěvek mohou trávit

ve školce nanejvýš 4 hodiny denně. Naše MŠ si stanovila pro tyto děti čas od

8.30 hodin do 12.30 hodin. 

Děti, které nedovršily věku tří let naše MŠ nepřijímá.

Zákon o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělá-

vání 561/2004 Sb., Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateř-

ské školy, případně o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí pře-

sáhnout 3 měsíce.

Městys Pozořice vydal sborník ke
100. výročí narození spisovatele
Františka Neužila s názvem „Krajina
mého srdce“.

Sborník obsahuje jak odborná po-
jednání o jeho životě a díle, tak i vzpo-
mínky na něj a literární a výtvarné
práce žáků základních škol a základní
umělecké školy, které se vztahují
k jeho dílu. 

Sborník si můžete zakoupit za jed-
notnou cenu 50 Kč na obecním úřadě
v Hostěnicích.

Inzerce

Dokončení ze str. 1.


