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Den Země a pálení čarodějnic
Protože nám ekologické problémy naší planety nejsou lhostejné, pořádáme každoročně pro děti Den Země. Při procházce

lesem si děti i jejich rodiče mohou ověřit, jaké jsou jejich znalosti o přírodě a ten, kdo zná odpovědi na všechny otázky a získá
správnou tajenku je odměněn. Také již tradičně spojujeme Den Země s pálením čarodějnic. 

Stejně tak tomu bylo i letos. Na spolupráci jsme se dohodli s místními hasiči, kteří zajišťovali právě Pálení čarodějnic.
V 17:00 hod. na startu na návsi před samoobsluhou nás překvapilo pár nadšenců. Proč překvapilo? Prudký liják a vítr odrazo-
val i nás – organizátory. Jen Eva Karásková nám telefonicky z trasy sdělovala, že si máme vzít pláštěnky a vyrážíme, nic ne-
rušíme. Ještě lepší řečnicí a agitátorkou se ukázala být již na startu promočená Jolana Holubová. Její: „Hostěňáci si snad myslí,
že jsou z cukru.“ a odhodlání vyrazit do boje nejen s otázkami, ale i deštěm, zviklalo nás ostatní. Nakonec se nás v cíli trasy,
ve starém lomu, sešla pěkná řádka. Přestalo pršet, dokonce i sluníčko občas vypadalo, že se na nás chce kouknout. Společně
jsme si opekli buřtíky, k tomu přidali něco dobrého na zapití a nakonec došlo i na spálení čarodějnic vyrobených a přinese-
ných dětmi. 



Volby do Evropského
Parlamentu
ve dnech 5. a 6. června 2009
V naší obci se voleb zúčastnilo
32,4 % voličů.
Výsledky hlasování za obec
Hostěnice:
ODS       51 hlasů
ČSSD     39 hlasů
KSČM    15 hlasů
KDU ČSL 14 hlasů
Strana zdravého rozumu,
POLITIKA 21  5 hlasů
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Zdravím Vás na začátku léta v době
začínajících prázdnin a dovolených.

V naší obci proběhly opravy míst-
ních komunikací, od záhumenkové
cesty po hlavní komunikaci a část míst-
ní komunikace Na Kopaninách. Na tyto
opravy jsme získali prostředky z JMK,
dále z Českomoravského cementu
a část musíme uhradit z rozpočtu obce.
I nadále věnujeme velkou pozornost
obecnímu vodovodu. Provedli jsme vý-
měnu  čerpadel ve spodním vodojemu,
v současné době probíhá instalace au-
tomatického hlídání hladiny v horním
vodojemu tak, abychom v předstihu
mohli řešit případné poruchy a nemu-
seli neustále fyzicky kontrolovat hladi-
nu vody. Dále probíhá montáž nového
chlorátoru, takže by již nemělo dochá-
zet  k problémům se špatným dávková-
ním chlóru. Poslední úplný rozbor
vody, který byl proveden v měsíci

dubnu potvrdil zlepšení kvality vody
a to poklesem množství dusičnanu na
hodnotu 15 mg/l. Povolená hodnota pro
pitnou vodu je 50 mg/l a pro kojenec-
kou 10.

Kvalita vody se zlepšila spuštěním
nového vrtu v Napajedlích a odstave-
ním studny za Glozarovými, která má
vysoký obsah dusičnanů a musí se
upravovat. V loňském roce jsme v této
době již pravidelně třikrát týdně vozili
vodu.

Na obecním úřadě připravujeme pra-
coviště Czech pointu, který Vám umož-
ní získat oficiální informace z katastrál-
ního úřadu, z rejstříku trestů, počet
bodů obdržených od dopravní policie.

Vzhledem k nejasnostem ve státní
správě není možné přesně určit, kdy
toto pracoviště zahájí činnost.

Závěrem bych rád popřál dětem
pěkné vysvědčení, prázdniny plné zá-
žitků a Vám ostatním  dovolenou plnou
pohody a odpočinku.

Ing. Václav Čapka

Slovo starosty

MYSLIVECKÝ SPOLEK HORAL HOSTĚNICE VÁS ZVE NA

Pytláckou noc
která se bude konat v sobotu 25. 7. 2009 od 20.00 hodin

v areálu sportoviště na Pastviskách
Hraje skupina Žízeň, hostovat bude skupina Puls
Připraveny jsou zvěřinové hody a bohatá tombola

1. cena zájezd v ceně 20 000 Kč

Vstupné je 80 Kč

Ohlašovna
evidence obyvatel 
Celkový počet obyvatel k 15. červnu le-
tošního roku byl 596, z toho 117 dětí a
479 dospělých.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea od

1. dubna 2009 do 30. června 2009 
75 let
Komzáková  Jaromíra  
80 let
Šedý Bohumil
85 let
Stupárková Marie

Všem jubilantům srdečně blahopře-
jeme. 

Členové SDH Hos tě -
nice v tomto roce uspo-
řádali, nebo se účastnili

mnoha akcí v obci i mimo ni. Ve sluneč-
nou sobotu 21. 2. se uskutečnil maškar-
ní ples a průvod obcí, na který mnozí
rádi vzpomínáme. Přinesl mnoho veselí,
zážitků a po dlouhé zimě i první setkání
u muziky U Stupárků od Mikulášské zá-
bavy. V sobotu 18. 4. proběhl, v mnoha
domácnostech tolik očekávaný, sběr sta-
rého železa. Vždy mne překvapí, co se
toho najde, i když už takových akcí bylo
nepočítaně. Letos jsme odhadovali, dle
nachystaných hromádek u silnice, že
toho bude pomálu. Ovšem v den sběru
se otevřely mnohé dvory a dvorky a
přistavený kontejner zdaleka nestačil.
Letos celkem 11 tun! Chci poděkovat za
celý sbor Vaškovi Čapkovi, že našel čas

a svou pomocí i technikou přispěl ke
zdárnému průběhu celé akce. Ve dnech
23.-24. 4. jsme se zúčastnili natáčení
s Českou televizí v Bílovicích nad
Svitavou. Točilo se televizní zpracování
povídky Okno od hřbitova dle Miloslava
Švandrlíka, kterou režíruje Vladimír
Michálek. V neděli 26. 4. jsme se úča-
stnili tradiční hasičské pouti ve
Křtinách, na kterou další, již květnovou
neděli, navázalo první kolo soutěže v po-
žárním sportu. V Sivickém klání jsme
obsadili 2. místo v kategorii požární
útok, celkově pak místo šesté.
Začátkem května jsme se s historickou
koňskou stříkačkou zúčastnili 6. ročníku
Dne koní v Uhřicích. Jde o významnou
akci pro milovníky těchto ušlechtilých
zvířat, kde je možno vidět mnoho koň-
ských plemen, jezdecké či vozatajské

ukázky apod. Naši „koňku“ táhl pár koní
z Jiříkovic, na kozlíku seděl kočí pan
Kartus. Předvedený dobový zásah naší
stříkačky vzbudil obdiv mezi diváky
a vyvolal velký aplaus. Všem tuto akci
příští rok vřele doporučujeme.
Podobnou akcí, kde bylo možno vidět
naši osádku historické „koňky“, byla
13. 6. soutěž historických koňských stří-
kaček v Kanicích. Celou akci navečer za-
končila zábava se skupinou Žízeň. 

Je také dobrým zvykem poblahopřát
bratrům a sestrám k významným naro-
zeninám. Mnohé oslavy se již uskutečni-
ly, mnohé teprve proběhnou. Ještě jed-
nou tedy blahopřejeme Jindrovi Škapovi
/60 let/, Josefu Galemu /50 let/, Josefu
Mlejnkovi /50 let/, Petrovi Trávníčkovi
/30 let/, Kamile Šedé /40 let/ a Mirce
Tirpákové /40 let/.

Za SDH Hostěnice br. Josef Zítka
a br. Jiří Marek

Činnost SDH Hostěnice
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To si dovoluji neskromně konstato-
vat již v nadpisu tohoto článku. Hned
v úvodu všem přítomným divákům, a že
se jich sešla pěkná řádka, předvedly své
umění děti s flétničkami. Úsměvy roz-
zářené tváře dospělých provázely
opravdu okouzlující taneční vystoupení
dětí z MŠ. Po zaslouženém potlesku už
si mohli zájemci v dílničkách vyrábět
různé velikonoční dekorace. 

Obrovský úspěch měla opět Jitka
Vaňáčková. Její nadšení nezná mezí,
a tak již několik týdnů před akcí barvi-
la piliny, nakupovala, vyráběla a sháně-
la všechny potřebné materiály.
Velikonoční vazba pro děti vypadala
skvěle, i když byla vytvořena ne příliš
zručnýma rukama.

My, pořadatelé, jsme pro zpestření
vymysleli soutěž O sladké velikonoční
pečení. (Mimochodem, pro nás, dámy
z Hostenu, byla účast na soutěži povin-
ná. Musíme jít přece příkladem. Uf!
A já jsem zrovna žádné velikonoční
sladkosti nikdy nepekla. Ale bojovala
jsem!) Hostěnické hospodyňky neza-
hálely a počet soutěžících nás příjemně
překvapil. (To jsem nemusela nic
péct!) Účastníci setkání pak rozhodli,
že nejlepší „velikonoční pekařkou“ se
stala paní Jana Motalová. (Což mě
osobně nepřekvapilo. Už když jsem ji
viděla, že nese do soutěže Boží milos-
ti, měla jsem chuť vyhodit svůj výtvor
do popelnice.)

K dobré pohodě nám během setkání
hrála cimbálová muzika Javorník.
Muzikanti hráli na přání, dle výběru

posluchačů, a tak nebylo divu, že po-
slední milovníci lidové hudby se roz-
cházeli do svých domovů až před
osmou hodinou večerní.

V závěru se ještě sluší poděkovat
manželům Stupárkovým za poskytnutí
sálu, Jitce Vaňáčkové a Borku Srbovi
za jejich každoroční zapojení se do této
akce, hostěnickým občanům, kteří
kvůli nám ořezali své kroucené vrby,
a nemůžu zapomenout i na ty, kteří

dobrovolným vstupným přispěli na fi-
nanční zajištění této akce. 

Za OS Hosten Kateřina Halouzková

Recept na Boží milosti paní Jany
Motalové

40 dkg mouky, 30 dkg másla,
3 žloutky, 1 dcl bílého vína, trochu soli

Těsto dát na 1 hod. do ledničky
a upéct na pečicím papíře do růžova,
obalit.

I když jsme poměrně malá vesnice,
nabídka volnočasových aktivit se mi
zdá velmi příjemná. Pro všechny, kteří
o nich nevědí a chtěli by se či své rato-
lesti zapojit do nějakého kroužku,
dávám k dispozici malý souhrn těch,
o kterých vím. Po prázdninách se jistě
budou domlouvat nové termíny podle
možností zájemců, proto upozorňuji, že
uváděné termíny je nutné konzultovat.
Níže uvedené kroužky vedou prozatím
samí dobrovolníci, kterým patří velký
dík a važme si jejich času, který jsou
ochotni nám poskytnout.

Pokud by někdo z vás měl chuť vést
nějaký kroužek, určitě dejte vědět,

každé obohacení komunitního života
na vesnici je pro všechny velkým pří-
nosem.

Pondělí
16.00 – projížďka na koni pro děti na
statku u Čapků
Úterý
9.00-12.00 – RC Broučci
16.15 – flétny pro začátečníky (od září

již pro mírně pokročilé) v RC
Broučci

16.45 – flétny pro zdatnější hráče v RC
Broučci

18.00-20.00 – angličtina-konverzace
pro dospělé v RC Broučci

20.00-21.00 – angličtina-začátečníci
pro dospělé (od září již pro
mírně pokročilé, cca od 10.
lekce Angličtiny pro samouky)
v RC Broučci

Středa
16.00 – aerobic pro školkáčky a malé

školáky v tělocvičně MŠ
21.00 – ping-pong pro muže v tělocvič-

ně MŠ
Čtvrtek
9.00-12.00 – RC Broučci
17.00 – fotbal pro předškoláky a malé

školáky na hřišti u čističky

Eva Karásková,
eva.karaskova@gmail.com,

605 978 669

Zájmová činnost v Hostěnicích

Velikonoční setkání se vydařilo!
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Mnozí z vás už občanské sdružení Epona znáte z rádia či z televize, ale chtěla
bych tímto přiblížit jeho činnost a zaměření této skupiny lidí, která působí v naší
obci.

Epona provozuje svou činnost na farmě u Čapků od června roku 2007. Zabývá
se hiporehabilitací a hipoterapií tělesně i mentálně postižených dětí, ale i dospě-
lých. Hiporehabilitace je moderní rehabilitační metoda s komplexním bio-psycho-
sociálním působením na lidský organismus. Přenášením pohybu koňského hřbe-
tu na lidské tělo dochází ke stimulaci centrálního nervového systému. Přejímání
motorického pohybu ovlivňuje svalový tonus a zdokonaluje pohyb člověka v pro-
storu. Hipoterapie je indikováná u neurologických onemocňění (dětská mozková
obrna, roztroušená skleroza, degenerativní nervová onemocnění, u ortopedic-
kých onemocnění, svalové dysbalance, skoliozy, atd.) 

Sdružení se také věnuje sportu handicapovaným. V říjnu loňského roku jsme
pořádali na farmě Bolka Polívky v Olšanech mistrovství republiky v paravoltiži
a na letošní říjen hodláme tuto úspěšnou akci pro mentálně a tělesně postižené
opakovat. Renata Čapková

Občanské sdružení Epona

PPoohhááddkkoovvýý  lleess

„Baťůžkáři“ se
psy prošli obcí

Každý rok na konci května si obyva-
telé Hostěnic mohou všimnout spous-
ty nadšenců s batohy na zádech a psy
na laně. Někteří z vás možná netuší,
o co se jedná. Takže vězte, že jsou to
ti, kteří se věnují sportu zvanému do-
gtrekking. Pro nás laiky je to sport,
kdy psovod s povinnou výbavou a za-
přaženým psem musí ujít cca 45 km –
kategorie MID nebo cca 95 km – kate-
gorie LONG. Od dubna do listopadu
probíhají po celé ČR jednotlivé etapové
závody, kde účastníci sbírají body do
seriálu Mistrovství ČR. Etapa, která
každoročně vede přes Hostěnice, se
jmenuje Šlapanický vlk.

I naše vesnice má v tomto sportov-
ním odvětví své zástupce. Už před lety
tento sport „oslovil“ Petra Živnu a jeho
příkladu pak následovali další. A právě
Šlapanický vlk se stal doménou
Hostěňáků. V letošním ročníku v kate-
gorii MID obhájil loňské 1. místo
Viktor Unger, na 2. místě přebíral oce-
nění Jan Živna. Jan Dostál, v loňském
roce 2. místo – MID, se rozhodl vy-
zkoušet LONG a do cíle došel na krás-
ném 5. místě. 

„Klokanům z Hostěnic“, jak je po-
jmenovali soupeři, přejeme hodně dal-
ších sportovních úspěchů. Zájemcům,
kteří by si chtěli tento extrémní sport
také vyzkoušet, výše zmínění pánové
rádi poradí. Případné další informace
naleznete na www.dogtrekking.info.

V měsíci dubnu, za opravdu příznivého počasí jsme ve
spolupráci s občanským sdružením Epona vyrazili s dětmi
do pohádkového lesa v okolí Hostěnic. 

Při plnění různých úkolů jsme se mohli potkat s vodní-

kem, hejkalem, drakem a dalšími pohádkovými bytostmi.
Pro zpestření nedělního dubnového odpoledne byla na
závěr pohádkové trasy předvedena ukázka rytířských
 soubojů.



Jarní sluníčko všem dětem v MŠ do-
da lo hodně dobré nálady a elánu, však
nás také čekaly radostné chvíle. Lož -
nička dětí se leskne čistotou, je vymalo-
vaná, s novým kobercem a novými  závě -
sy, s návrhy barev a arch.  roz ložením
nám pomáhal ing. arch. Jiří Marek, ko-
berec zakoupil obecní úřad a na závěsy
se složili rodiče. Všem patří velké podě-
kování, také tatínkům za pomoc při vy-
klízení nábytku a maminkám za úklid. 

V dubnu jsme jeli na krásnou výsta-
vu do Brna, v paláci Mitrovských jsme
obdivovali rekvizity ze seriálu Arabela
a také jsme se potěšili v divadle Radost
v Brně stále pěknou pohádkou Jos.
Čapka O pejskovi a kočičce.

Na Velikonoční setkání, v sále
u Stu párkových, se naše děti moc těši-
ly. Chtěly potěšit své milé pěknými ta-
nečky. Sukýnky nám ušila p. Kochová
a všem to moc slušelo, však se dětem
vystoupení povedlo. Ještě jsme vy-

stoupení předvedli ve školce na besíd-
ce pro maminky.

Ke dni dětí jsme připravili divadlo v
mateřské škole „Začarované pohádky“
s p. herečkou Inkou Dvořákovou a cvi-
čení s Dádou na školní zahrádce
s p. hercem MgA Hruškou.

Náš školní výlet bude do nového zá-
bavního parku Bongo v Brně. Školní
rok ukončíme ještě návštěvou divadla
Radost „Datel a bubeníček,“ je to hu-
dební hra pro předškolní děti.

Přejeme všem pěknou dovolenou a
radostné návraty domů.

za MŠ Hostěnice
Jar. Hobíková, řed.
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Ve skautingu
se člověk naučí
poznávat před-
nosti druhých
i své vlastní,  pě -
s tuje vůli pře-

konávat nedostatky, získává schopnost
tvořit tým, těžit z vítězství i porážek.
A přitom dodržovat etická pravidla a ctít
hodnoty, které jsou podmínkou zdra-

vého fungování každého lidského spo-
lečenství.

Od září budou mít možnost přímo v
naší obci vyzkoušet skautský oddíl také

děti z Hostěnic. Každý týden se bu-
deme potkávat v Broučcích na schůz-
kách, na nichž si zahrajeme hry nejen
pro pobavení, ale také pro budování ka-
marádského týmu, překonávání sebe
sama a podporování osobního růstu.
Přibližně každé dva týdny uspořádáme
výlet do přírody, několikrát do roka ví-
cedenní v termínech oznámených na
nejméně půl roku předem. Celoroční
činnost zakončujeme na začátku prázd-
nin 14 denním letním stanovým tábo-
rem (od 12 let třítýdenním) v krásné
přírodě Vysočiny (v současné době
u obce Bohdalov). Během naší činnosti
se snažíme, aby z dětí byla dobrá parta,
aby rozuměli přírodě a prostředí,
v němž žijí, byli fyzicky zdatní a nebyli
lhostejní ke svému okolí.

Základní informace:
Kdo jsme? Jsme 6. Středisko „A JE

TO!“ z Brna. Po mnoha letech zkuše-
ností s vedením brněnských dětí jsme
se rozhodli rozšířit naši činnost i do
Hostěnic.

Kdo vaše děti povede? Schůzky
vede dvojice zkušených rádců ve věku
16 a 17 let, kteří prošli skautským rád-
covským kurzem. Výlety vede vždy do-

spělá osoba, která absolvovala vůdcov-
ský kurz a navíc kurz první pomoci.

Kdy budou schůzky? Zahajovací
schůzka bude v úterý 1. září od 16:30
v RC Broučci. Další schůzky budou
bývat pravděpodobně v úterý, defini-
tivní domluva proběhne v září.

Koho přijímáme? Holky i kluky od
první třídy základní školy.

Kde získat více informací? Na
WWW stránkách ajeto.skauting.cz,
u vedoucího střediska Tomáše Fol-
týnka (tel. 776 123 816), anebo přímo
v Hostěnicích u Bedřicha Horného, kte-
rému také můžete předběžně nahlásit
svůj zájem. Tomáš Foltýnek - Wheb

Skauting od září v Hostěnicích

Jarní zprávičky z mateřské školy
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RC Broučci - Program na ZÁŘÍ
út 1. 9. Zahájení Broučků po prázdninách
čt 3. 9. Výroba dráčka Mráčka
út 8. 9. Cvičeníčko v tělocvičně MŠ, sraz 9.30 hod. v MŠ
čt 10. 9. Podzimní tvoření z modelíny
út 15. 9. Dokončení podzimního tvoření
čt 17. 9. Výlet ke kapličce sv. Anny, sraz v 9.30 hod. v RC, svačinku

s sebou
út 22. 9. Tvořeníčko pro děti
čt 24. 9. Podzimní dekorace
út 29. 9. Piknik na dětském hřišti u čističky popřípadě výlet do Baby 

kavárny Hvězdička (podle zájmu rodičů), sraz v 9.30 hod.
v RC Broučci

P o z v á n k a
na Hostěnický sedmiboj

Rádi bychom Vás všechny pozva-
li na tradiční zakončení školního
roku ve sportovním duchu, a to na
Hostěnický sedmiboj, který proběh-
ne dne 28.6. od 15.00 hod. na více -
účelovém hřišti u čističky v Hos tě -
nicích. Tentokrát zkusíme soutěžit
v netradičních disciplínách, jako
např. střelba ze vzduchovky, opičí
dráha, chůze na chůdách aj. Kromě
dětí všech věkových kategorií se
budou moci zapojit i dospělí, pro
které jsme připravili netradiční
 trojboj! Malé občerstvení bude  za -
jištěno.

„Broučci“ fungují už dá se říci „za-
běhnutě“. V úterky a čtvrtky dopole-
dne se pravidelně scházíme v RC, po-
případě vyrážíme na vycházky na
kolečkových bruslích nebo pěšky.
Provoz centra bude přerušen během
letních prázdnin, o případných výle-
tech dáme vědět dopředu. Opět se
spolu sejdeme 1. září a oslavíme spolu
poprázdninové setkání. 

21. 5. 2009 jsme se zúčastnily
Regionálního setkání mateřských/rodi-
čovských center v Tišnově, spolu
s dal šími 15 zástupci center Jiho mo -
rav ského kraje. Předali jsme si nové

poznatky, zkušenosti z chodu center
a dozvěděli se užitečné informace. Den
dětí jsme spolu s dětmi oslavili
2. 6. 2009 soutěžemi pro nejmenší
a odměnou nám za to byly úsměvy na-
šich ratolestí. 

Pokud by se někdo z vás chtěl stát
trošku více aktivnější, budeme rády za
každou pomoc a  samozřejmě i za další
nové rodiče-návštěvníky s dětmi, na
které se moc těšíme. 

Přeji vám a vašim dětem krásné slu-
nečné prázdniny plné odpočinku a ra-
dosti. 

Za RC Broučci Eva Karásková

Novinky z RC Broučci

Pozvánky na akce
červen

28.6. Hostěnický sedmiboj

červenec
Stezka odvahy

25.7. Pytlácká noc

srpen 
Kola dokola

Bazárek v RC Broučci
V závěru měsíce března dobrovolni-

ce docházející do rodinného centra
Broučci uspořádaly bazárek dětského
ošacení, sportovních potřeb, kočárků
a hraček. Ten se setkal s velkým ohla-
sem. Věcí do komise se sešla opravdu
spousta, i občané okolních obcí této
akce využili a během výkupu přiváželi
své použité věci, aby je mohli na bazár-
ku prodat. V hodinu otevření bazárku
se sešlo plno lidí a bylo opravdu z čeho
vybírat. Za velmi levný peníz se tady
daly pořídit nádherné kusy oděvů.
Potřeby pro děti byly pryč téměř okam-
žitě. Všichni, kteří bazárek navštívili
odcházeli s plnými taškami. Spokojeni
byli i prodávající, protože věci, které by
pravděpodobně vyhodili, slouží i nadále
a ještě získali nějaké peníze.

Děkujeme všem maminkám, které
obětovaly svůj volný čas ve prospěch
organizace této akce a doufáme, že
díky jejich nadšení budeme moci tuto
akci opět opakovat. 
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Soutěž mladších
žákyň v aerobiku 

V úterý 26.5.2009 jsme se zúčastni-
li první soutěže ve Fit centru Evy
Šabatové v Brně-Líšni. Děvčátka už
pravidelně cvičí víc než rok a chtěla
jsem poznat, jak budou reagovat
v jiném prostředí, plném zrcadel,
s jinou cvičitelkou  a jinými děvčaty.
Holčičky obstály na výbornou, jsou na
nich vidět obrovské pokroky a zvládají
i základy gymnastiky. Vyhrály všech-
ny a také všechny byly odměněny
sladkou medailí a diplomem. V příštím
školním roce rozšíříme cvičení na za-
čátečníky a pokročilejší a protože
máme velmi dobré vztahy s MŠ
v Králově Poli na ul. Bulharská, bude-
me pro děvčata pořádat pravidelně zá-
vody a ještě tento školní rok se před-
stavíme ve jmenované školce.

Děkuji všem děvčátkům za snahu
a píli, se kterou přistupují ke každé ho-
dině a těším se na ně i další nové hol-
čičky v příštím školním roce. 

Nataša Plchová

Den dětí 
První termín pořádání dětského dne

v poslední květnové sobotě se pro ne-
přízeň počasí nezdařil, proto jsme den
dětí přesunuli na neděli 7. června. Ve

dvě odpoledne se sešlo na šedesát dětí
v areálu na farmě u Čapků. Za pomoci
skautů z Brna děti plnily různé úkoly
a soutěže. Za svou dovednost byly od-
měněny sladkostmi a malým dárkem.
Také si děti zajezdily na koních a než
se rozešly domů, všichni jsme si spo-
lečně opekli buřty. OS Spirála

Končí školní
rok 2008/2009

Už jen pár dní nám zbývá do konce
školního roku. Všichni žáci i studenti
se již určitě velmi těší na prázdniny.
Celý rok se více či méně pilně učili
a teď se chystá ta chvíle, kdy se svými
školními výsledky pochlubí rodičům či
prarodičům. Některé z dětí se během
školního roku zúčastnilo také několika
školních soutěží. Na webových strán-
kách škol v Pozořicích a Mokré, které
navštěvuje většina hostěnických dětí,
jsme se mohli dočíst, že i naše děti
promluvily do umístění v soutěžích re-
citačních, pěveckých, sportovních, vě-
domostních aj. Na pomyslné stupně ví-
tězů během šk. roku vystoupili: Zuzka
Audová, Šimon Fasora, Michael Auda,
Jan Unger, Matěj Kousalík, Soňa
Černíková. Samozřejmě nemohu zapo-
menout na Adama Konvalinku, který
nejenže zvítězil ve šk. kole recitační
soutěže, ale neztratil se i v kole obla-
stním v Ivančicích a vybojoval
3. místo. Tímto jim blahopřejeme a ne -
jen těmto, ale i všem ostatním dětem
přejeme příjemné prožití prázdnin! 
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Od května tohoto roku vznikla
v Brně nová služba rodinám, která by
měla přinést něco více informací a po-
moci všem typům rodin.
Konkrétním cílem projektu je
vytvoření sítě míst v městě
Brně, označených logem
„Family Point“, které nabídnou
informace související s fungová-
ním rodiny v průběhu jejího vý-
voje. Součástí každého Family Pointu
je prostor pro přebalení a nakojení dětí.

Prostřednictvím Family Pointu
město Brno komunikuje s rodinami
a zjišťuje jejich potřeby. První Family
point vznikl na Josefské 1.

Family Point nebo-li místo přátel-
ské rodině bezplatně poskytuje:

- informace, nasměrování a pomoc
v oblastech života rodin 

- možnost přebalení a nakrmení dětí 

- prostor pro setkávání
- dětský koutek
Oblasti poskytování informací a slu-

žeb (Family Point Josefská 1):
- služby prorodinných organizací
- zprostředkování poradenství (ro-

dinné, sociální, psychologické, právní)
- zprostředkování pomoci při řešení

obtíží (vztahové, výchovné, sociální,
zdravotní) - instituce, způsoby pomoci

- poradenství v oblasti slučitelnosti
rodiny a zaměstnání

- možnost zřízení rodin-
ného pasu

Zdá se mi to jako výbor-
ná možnost, jak si zjistit in-
formace všeho druhu, ať už
telefonicky nebo přes je-

jich interaktivní webové stránky
www.familypoint.cz. Ačkoli se jedná
výlučně o brněnské informace, je to
pro nás bydlící v blízkosti Brna velmi
vítaným počinem. Nebojme se tedy vy-
užívat nabízených možností. 

Mgr. Eva Karásková

Nový projekt pro rodiny – Family Point

Dětský maškarní ples

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ – list občanů obce Hostěnice – červen 2009. Fotografie do Zpravodaje poskytli organizátoř i akcí. Vydává Obecní úřad Hostěnice,
odpovědná osoba Ing. Václav Čapka. Registrováno MK ČR číslo E10259. Každý výtisk je zdarma.

Třetí březnová sobota patřila v Hostěnicích v restauraci U Stupárků dětem. Občanské sdružení Spirála uspořádalo
již tradičně dětský maškarní ples. Děti v kostýmech známých pohádkových postaviček tancovaly, soutěžily a na závěr
na všechny masky čekala bohatá tombola. 


