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Soutěž, kterou pořádal Dům dětí a mládeže Junior ve spolupráci s knihkupectvím Barvič a Novotný proběhla na podzim roku
2009. Zúčastnila se jí žákyně naší mateřské školky Lucinka Strmisková, která získala třetí místo v hodnocení odbornou poro-
tou. Další hodnocení o nejhezčí výtvarnou práci proběhlo na internetových stránkách knihkupectví. Lucinka získala 1688 hlasů
a stala se „absolutní vítězkou kategorie mateřských škol“. K tomuto úspěchu jí srdečně blahopřejeme. 

Růžena Debnárová, za OÚ

Výtvarná soutěž Dva světy 2009
„Svět minulosti – Svět budoucnosti“



Pozvánka na akce
BŘEZEN

21. 3. Velikonoční setkání 
-v sále U Stupárků

28. 3. od 14.00 hod. Maškarní ples pro děti
- v sále U Stupárků

DUBEN
??? Pohádkový les
24. 4. Turnaj ve stolním tenise

- čtyřhry
30. 4. Den Země a Pálení čarodějnic

KVĚTEN
30. 5. Den dětí

ČERVEN
??? Den otců 
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Společenská
rubrika

Citát
Je žalostné, že doba mezi tím,

kdy jsme příliš mladí a kdy jsme
zase příliš staří, je tak krátká.

JUBILEA
od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2010 

70 let
Libuše Muselíková

85 let
Doc. PhDr. Dobromila Vaňková CSc.

Všem jubilantům 
srdečně blahopřejeme. 

ÚMRTÍ 
od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2010 
Jozef Takáč
Jaromír Kousal

Vážení občané,
končí zima, která v lednu překonala

dlouhodobé rekordy jak v množství
sněhu, tak i v počtu dnů souvislé sněho-
vé pokrývky. Děkuji tímto všem, kteří se
podíleli na údržbě chodníků a umožnili
tím našim spoluobčanům bezpečný
pohyb po obci. Nejvíc Vás asi zajímá,
v jakém stadiu jsou jednotlivé akce
schválené pro rok 2010. Bohužel v této
době ještě nemáme konečná rozhodnutí
k jednotlivým žádostem o dotace. Jako
prioritní bereme výměnu střechy na bu-

dově školy, která se nachází v havarij-
ním stavu. O průběhu jednotlivých
oprav se pravidelně jedná na veřejných
schůzích zastupitelstva obce.

Zimní měsíce jsou ale i dobou plesů.
Již tradičně se konal ples MS Horal
Hostěnice, Štěpánská zábava s místní
skupinou Žízeň a celé toto období zakon-
čil Maškarní ples a Ostatky pořádané
místními hasiči. Chtěl bych všem pořa-
datelům za jejich práci poděkovat, proto-
že i tato činnost patří k životu na vesni-
ci a umožňuje jednotlivým občanům se
lépe poznat a zapadnout do života v naší
obci.

Ing. Václav Čapka

Slovo starosty

Evidence obyvatel -
statistika za rok 2009

Celkový počet obyvatel v Hostěni-
cích k 31. 12. 2009 byl 599, z toho 481
dospělých a 118 dětí do patnácti let.

Přihlášeno: 22 
Odhlášeno: 15 
Narozeno : 5
Zemřelí: 7 

Přijatá usnesení:
Usnesení č. 1/2010
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřo-

vatele zápisu č. 1/2010 pana Ondřeje
Požára a pana Vladimíra Hodaně.

Usnesení č. 2/2010 
Zastupitelstvo obce schvaluje pro-

gram zasedání č. 1/2010
Usnesení č. 3/2010
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřa-

zení bodu č. 3/4/2009 z programu jed-
nání.

Usnesení č. 4/2010
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost

o dotaci na rekonstrukci samoobsluhy
z programu Obnovy venkova na rekon-
strukci prodejny potravin. 

Usnesení č. 5/2010
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost

o dotaci na úpravu veřejného prostran-
ství před OÚ z mikroregionu Rokyt-
nice.

Usnesení č. 6/2010
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost

o dotaci na činnost výjezdové jednotky
SDH Hostěnice.

Usnesení č. 7/2010
Zastupitelstvo obce schvaluje od-

měnu za vedení obecní kroniky panu
Václavu Dostálovi ve výši 3000 Kč.

Usnesení č. 8/2010
Zastupitelstvo obce schvaluje od-

měnu pro předsedu stavební komise
pana Ing. Libora Kučeru ve výši 2000
Kč.

Usnesení č. 9/2010
Zastupitelstvo obce schvaluje výši

cestovních náhrad na rok 2010 dle vy-
hlášky č. 461/2010 (viz. příloha č. 1
k zápisu č. 1/2010) 

Usnesení č. 11/2010
Zastupitelstvo obce schvaluje Zápis

o výsledku celkové inventarizace ma-
jetku obce Hostěnice podle stavu ke dni
31. 12. 2009. Nebyly zjištěny manka ani
škody.

Usnesení č. 12/2010
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpo-

čet obce Hostěnice na rok 2010. 
Usnesení č. 13/2010
Zastupitelstvo obce schvaluje roz-

počtový výhled obce Hostěnice na rok
2011 až 2013. 

Usnesení č. 14/2010
Zastupitelstvo obce schvaluje plán

činnosti finančního výboru na rok 2010
Usnesení č.15/2010
Zastupitelstvo obce schvaluje pří-

lohu č. 2 k OZV obce Hostěnice č.
1/2009 – o místním poplatku za provoz,
shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů na rok 2010. 

Místní poplatek byl stanoven na 500
Kč za osobu a rok. Příloha k OZV je
k nahlédnutí na obecním úřadě.

Nepřijatá usnesení:
Usnesení č. 10/2010
Zastupitelstvo obce schvaluje výši

stočného ve výši 900 Kč za osobu a rok. 

Za správnost: Růžena Debnárová

Výpis usnesení ze zasedání
č. 1/2010 konaného dne 11. 2. 2010



Místní poplatek ze psů – upra-
vuje OZV č. 1/2005

Poplatník je povinen správci po-
platku ohlásit vznik poplatkové povin-
nosti do 30 dnů. Jakékoliv změny
v ohlášených skutečnostech ohlásit do
30 dnů. 

Sazba poplatku činí ročně:
Za prvního psa 100 Kč
Za druhého psa a každého dalšího psa

téhož držitele 200 Kč
Splatnost poplatku do 1. dubna 

Při bezhotovostní platbě na účet č.
1347844389/0800 uveďte VS 1341 +

č.p. Vašeho RD (např. pro RD č. 1 - VS
1341001) 

Místní poplatek za provoz sy-
stému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění a odstraňování
komunálních odpadů – upravuje
OZV č. 1/2009

Sazba poplatku činí 500 Kč za osobu
a rok (u osob s trvalým pobytem v obci)

500 Kč za rekreační objekt a rok
(majitelé chat)

Poplatník je povinen správci po-
platku ohlásit vznik poplatkové povin-
nosti do 30 dnů. Jakékoliv změny

v ohlášených skutečnostech do 30 dnů. 

Osvobozeni od poplatku jsou:
Poplatníci, kteří prokazatelně dlou-

hodobě (déle než devět měsíců) pracují
nebo studují mimo území ČR

Osoby s adresou TP v sídle ohla-
šovny OÚ Hostěnice 

Splatnost poplatku do 30. dubna 

Při bezhotovostní platbě na účet č.
1347844389/0800 uveďte VS 1337 +
č.p. Vašeho RD (např. pro RD č. 1 - VS
1337001) 

Majitelé rekreačních objektů – VS
3722 + č.e. (např. u č.e. 1 – VS
3722001)

Růžena Debnárová
Za správce poplatků 
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PŘÍJMY

paragraf položka název částka
1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 920 000
1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl.

činnosti 260 000
1113 Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů 85 000
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 050 000
1122 Daň z příjmů právnických osob 

za obce 50 000
1211 Daň z přidané hodnoty 2 200 000
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění 

funkce lesa 17 000
1337 Poplatek za likvidaci komunál. odpadu 350 000
1341 Poplatek ze psů 14 000
1343 Poplatek za užívání veřejného 

prostranství 1 500
1344 Poplatek ze vstupného 1 000
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 4 000
1361 Správní poplatky 10 000
1511 Daň z nemovitosti 650 000
4112 Souhrnný fin. vztah ze  SR 229 300

Daně a poplatky celkem 5 841 800
2119 0000 Záležitosti těžebního průmyslu 400 000
2310 0000 Pitná voda 400 000
2321 0000 Odvádění a čistění odpadních vod 420 000
3314 0000 Činnosti knihovnické 1 000
3341 0000 Sdělovací prostředky 2 000
3412 0000 Tělovýchova 1 000
3613 0000 Nebytové hospodářství 17 600
3639 0000 Komunální služby a územní rozvoj 40 000
3725 0000 Nakládání s odpady 14 000
6171 0000 Činnost místní správy 10 000
6310 0000 Příjmy a výdaje z fin. operací 19 000

CELKEM PŘÍJMY 7 166 400

VÝDAJE

paragraf položka název částka
2212 0000 Silnice 380 000
2221 0000 Dopravní obslužnost 29 400
2310 0000 Pitná voda 520 000
2321 0000 Odvádění a čištění odpadních vod 800 000
3111 0000 Předškolní zařízení 580 000
3113 0000 Základní školy 270 000
3314 0000 Záležitosti knihovnické 13 000 
3341 0000 Sdělovací prostředky 25 000
3399 0000 Ostatní záležitosti kultury 15 000
3412 0000 Sportovní zařízení 110 000
3421 0000 Zájmová činnost a rekreace 10 000
3631 0000 Veřejné osvětlení 100 000
3632 0000 Pohřebnictví 3 000
3636 0000 Ostatní neinv. transfery veřejným rozpočtům 6 000
3639 0000 Komunální služby 55 000
3722 0000 Sběr a svoz kom. odpadu 390 000
3745 0000 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 40 000
5311 0000 Bezpečnost a veřejný pořádek 10 000
5512 0000 Požární ochrana 100 000
6112 0000 Zastupitelstva obcí 700 000
6171 0000 Činnost místní správy  1 527 700

(platy zaměstnanců, soc. poj., zdrav. poj., materiál,
plyn, el. energie, služby, opravy, neinv. transfery, 
poplatky, kolky, investice do dlouh. majetku,
drobný majetek)

6310 0000 Úroky 208 000
6320 0000 Pojištění 25 000

Financování
8124 Splátka půjčených prostředků 200 000
8124 Splátky úvěrů Česká spořitelna 749 300
8114 Splátka kontokorent Česká spořitelna 300 000

CELKEM VÝDAJE 7 166 400

Rozpočet obce Hostěnice na rok 2010

Místní poplatky za rok 2010



Pravděpodobně českými sportovci prohánějícími se po bruslích na ledě se
inspirovalo téměř 30 dětí, které se 7. února sešly na místním zamrzlém hřiš-
ti, aby změřily své síly v disciplínách slalom, střelba na branku a rychlobrus-
lení. V rámci objektivity byli malí sportovci rozděleni do dvou kategorií: děti
do 8 let a děti od 9 let. Děti závodily s maximálním nasazením a rodiče přihlí-
želi, povzbuzovali a popíjeli teplé nápoje, které byly pro tuto příležitost při-
chystány.

Na slavnostním vyhlášení výsledků pak děvčata z pořádajícího OS Spirála
odměnila nejen vítěze jednotlivých soutěží diplomem a medailí, ale také
všechny zúčastněné sladkou odměnou. 
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Už se stalo v Hostěnicích tradicí
předvánoční setkávání v živém
Betlémě a zpívání u vánočního stromu
na návsi před samoobsluhou. A tradice
se dodržela i ve středu 23. prosince
2009, kdy program zahájili malí muzi-
kanti s flétnami a děti z mateřské školy

se svými koledami. Po nich následoval
hraný biblický výjev o narození Ježíška
(zahrála ho Tonička Karásková)
v Betlémě. Mezi herci tentokrát převa-
žovali dospělí, nicméně role andělů
ztvárnily hezké dívky z Hostěnic. Role
průvodce živým Betlémem se tento-

krát s biblí v ruce ujal pan Bedřich
Horný, za jehož výkon by se nemuseli
stydět ani špičkoví herci. I ostatní
účinkující byli skvělí, pobavené úsmě-
vy a potlesk desítek přihlížejících divá-
ků sklízeli třeba tři králové, ztělesnění
pány Jiřím Markem, Petrem Holubem
a Milanem Černíkem. Setkání zakonči-
lo zpívání koled v podání především se-
niorů a vsunutá koleda Vlasty Redla
Vracaja sa dom, zazpívaná muži v čele
s Borkem Srbou a spol. A všichni se už
určitě těší na letošní prosinec…

Ondřej Požár

Živý Betlém, děti a koledy u vánočního stromu 

ZZáávvooddyy  nnaa  lleedděě

Maškarní bál coby začátek maso-
pustních oslav se letos v Hostěnicích
opravdu vydařil. V sobotu 13.února
totiž na parket zaplněného sálu
v hostinci U Stupárků napochodo-
valy téměř čtyři desítky masek!
V čele průvodu jel originální
Hostěnický expres, nechyběly rozto-
divné strašidelné či pohádkové posta-
vy, parádní byli třeba tři klauni.
Všechny masky zaslouží poděkování,
které jim od mikrofonu na pódiu vyse-
kl starosta pořádajících hostěnických
hasičů Josef Zítka. Nakonec však sou-
těž masek, v níž udělovali body přít-
omní plesoví hosté, vyhrála postava
jednoho nejmenovaného hostěnického
občana… Maškarám i obecenstvu
hrála oblíbená skupina Žízeň a díky
řadě sponzorů nechyběla ani bohatá
tombola. V pon dělí 15.února pak řada
sobotních masek zvala při tradičním
masopustním průvodu po obci na ve-
černí pochovávání basy. Ondřej Požár

Vydařený masopust:
čtyřicet masek na bále!
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Vypadá to, že jaro je už na dosah ruky. My maminky se
ho letos už nějak nemůžeme dočkat. A to já osobně mám
zimu velmi ráda, ale odpadne to neustálé oblékání a vysvlé-
kání našich ratolestí... Ať je velký mráz nebo není, naši nej-
menší to rozhodně neřeší a užívají si svých kamarádů
v „Broučcích“. Schází se nás již pěkně početná skupinka;
tím chválím nově příchozí, že si k nám našli cestu a ty, kteří
se ještě neodvážili povzbuzuji k akci.

Každé úterý a čtvrtek máme pravidelný program. Jako
příklad mohu uvést oblíbené cvičení v tělocvičně MŠ, které
míváme jednou měsíčně, různě obtížná tvoření jak pro rodi-
če tak pro děti, zpívání s hudebními nástroji, cvičení jógy,
dětmi milované modelínování, nově také maňáskovou po-
hádku s Janou nebo například kurz kreslení pro rodiče

s Jitkou. Aktivit je mnoho a každý nápad
se cení. Kromě mě a Katky Šmerdové,
které jsme již „služebními“ maminkami

delší dobu, k nám přibyla ještě další ochotná a velmi tvůrčí
maminka, která se podílí na programu rodinného centra
a tou je Jitka Vaňáčková. Tímto ji moc děkuji. 

Na začátku roku jsme mohli zase trošku dovybavit cen-
trum, zejména sportovními a výtvarnými potřebami. Opět
jsme získali dotaci z Jihomoravského kraje, za což jsme
velmi rádi. Každá takováto podpora nás posune kousek dál
v našich možnostech. 

Na všechny se moc těším a všem maminkám přeji, ať jsou
jejich děti z Broučků nadšené tak jako moje Rozárka, která
se každý den ptá, „když už pudeme do Boučků?“. 

Za RC Broučci Eva Karásková

Dne 23. 2. 2010 jely děti z Mateřské školy v Hostěnicích
za doprovodu učitelky a asistentky do Brna na výstavu
DINO - Výstava dinosaurů.

Děti se velmi těšily a neustále hovořily o dinosau-
rech.

V úterý po dobrém obědě, jsme šli s batůžkem na zá-
dech na zastávku u obecního úřadu, kam nám přišly za-
mávat i některé maminky a babičky. Autobus nás do-
vezl na zastávku Brno-Úzká, kde jsme přestoupili na
autobus do Olympie. Po příjezdu na místo jsme trochu
odlehčili batůžkům od svačiny a vydali se za dinosaury.

Před námi se otevřely dveře do světa pravěku.
Procházeli jsme uličkou, kde se na nás po obou stra-

nách dívali dinosauři, kteří kývali hlavami a vydávali
místy i hrozivé zvuky. Děti snad ani nedýchaly. Šli
jsme pomalu a s trochou obav, co bude následovat. Kdo
nechtěl vstoupit dovnitř, tak zůstal jenom na kraji
s asistentkou Martinou.

Děti byly odvážné a chtěly si procházku světem di-
nosaurů ještě zopakovat. Dojedli jsme zbytek svačiny
a než nám pojede autobus, jsme si prohlédli Olympii.

Unaveni a plni dojmů, jsme se v pořádku vrátili
domů.

Následující den jsme ve školce putovali do světa di-
nosaurů. 

Děti přicházely do školky po dinosauřích stopách.
Stopy byly nejen na schodech, ale i na šatních skříň-
kách, dveřích a lavičkách. Některé děti přišly oblečené
v tričku, nebo mikině s dinosaurem. Tomášek Vintr
přinesl krásného plyšového dinosaura. Kája Jelen při-
nesl dinosaura, který vydával zvuky a Magdalenka
Karásková přinesla kostru dinosaura…, ale nejvíce nás
všechny zaujal a velmi překvapil Honzík Králík, který
přišel nejen v tričku dinosaura, ale měl i krásnou
masku a bačkorky ve tvaru dinosauřích nohou. 

Ve školce jsme si vytvořili malou dinosauří výstavu.
Děti si navzájem ukazovaly, co si přinesly a povída-

ly si, co se jim nejvíc líbí. Malovali jsme mládě dino-
saura ve vajíčku. Potom se děti staly archeology, měly
zavázané oči a hledaly v písku malé dinosaury, které si

odnesly domů. Povídali jsme si, kdy asi
dinosauři žili, jaká byla jejich potrava,
že se líhli z vajíček a jak byli velcí.
Některé děti znaly i jejich názvy.

Všude kolem bylo mnoho dinosaurů, až nám z toho šla
hlava kolem. 

Návrat do doby dinosaurů

„Co se děje v Broučcích“



SDH Hostěnice
Ostatky i maškarní
ples jsou zdárně za

námi a myslím, že se letos vydařily.
Snad se nám i do budoucna podaří
držet tyto tradice, které k vesnickému
životu patří a dělají ho jedinečným.
Děkujeme všem zúčastněným, zejmé-
na maskám. Odměnou jim bude pose-
zení s pohoštěním, které pro ně při-
chystáme 27. 3. Dětem uspořádáme
maškarní ples koncem března. 25. 4. se
zúčastníme Hasičské pouti ve Křtinách
a 2. 5. pak prvního kola soutěže v po-
žárním sportu v Sivicích. Doufáme, že
navážeme na úspěchy z minulých let.
K tomu nám může pomoci i čerpadlo

PPS 12, které prošlo kompletní gene-
rální opravou, která si vyžádala částku
51 000,- Kč. Začátkem června uspořá-
dáme zájezd ke Dni otců, tentokrát do
Šiklova mlýna (termín bude upřesněn). 

V březnu se chystáme obnovit krou-
žek mladých hasičů. Poděkovaní za in-
iciativu v této věci si zaslouží zejména
bratr Josef Mlejnek a bratr Jiří Šedý.
Rádi přivítáme kluky a holky, kteří
mají zájem se něco nového dozvědět
a naučit. Ke schůzkám bude sloužit
spolkový prostor pod M-klubem, jehož
úpravy v těchto dnech vrcholí a mnozí
naši členové se ve svém volném čase
těchto prací účastní. 

V únoru zemřeli bratr Jozef Takáč

(členem SDH 55 let) a bratr Jaromír
Kousal (členem SDH 36 let). Děkuji
Všem bratrům a sestrám za jejich účast
na posledních rozloučeních s nimi. 

Závěrem chceme poděkovat našim
sponzorům za jejich přízeň a doufáme,
že si ji zachováme i do budoucna. SDH
Hostěnice sponzorují tyto firmy a
osoby: STUDENT AGENCY, ČESKO-
MORAVSKÝ CEMENT, NEST SE-
RVIS, MAMUT THERM, PILA
BELCREDI, ZDENĚK MADĚRA, PÁ-
LENICE VINIČNÉ ŠUMICE, JANA
HODAŇOVÁ, STAVEBNINY ČE -
GAN, AUTOŠKOLA KADLEC, ZDE-
NĚK PAVLÍČEK, SKLENÁŘSTVÍ
MICHAL RICHTR, LOM SKALKA,
ELEKTRO PELLAR, DUOMAX- po-
traviny Mokrá. Velitel Josef Zítka 

S dalším číslem Hostěnického zpra-
vodaje přichází i další díl povídání o mí-
stním skautském oddíle, který v září
loňského roku zahájil svoji činnost. Na
své schůzky a výlety za své dosavadní
půlroční působení nalákal kolem 20
dětí z Hostěnic, které až na minimální
výjimky chodí pořád.

Během dvou prvních měsíců
v novém roce jsme s dětmi kromě
schůzek probíhajících každý týden us-
kutečnili i tři výlety. Dva z nich byly do
nejbližšího okolí Hostěnic a během po-
loletních prázdnin jsme navštívili
brněnské centrum volného času 8D,
kde nám kromě možnosti vyrobení
hračky ze dřeva promítli i film. 

S příchodem teplých jarních dnů nás
čeká více výletů do přírody, třídenní
výlet během Velikonočních prázdnin
a do konce školního roku se zvládneme
zúčastnit ještě tří skautských soutěží.
Jako první to bude skautská soutěž ve
zpívání zvaná Vozembouch. Na tu už
děti pilně trénují a vymýšlejí nejrů-
znější triky jak oslnit porotu a v soutě-

ži se dobře umístit. Zbylé dvě soutěže
proběhnou během května. První z nich
se jmenuje Závod vlčat a světlušek, ve
kterém závodí všechny družiny vlčat a
světlušek, tedy dětí od 6 do 10 let.
Závod je postaven na běhání po kontro-
lách na kterých plní různé úkoly, vy-

užívají svých dovedností a znalostí zís-
kaných na schůzkách a výletech. I přes
tak krátkou dobu, co děti v Hostěnicích
chodí do skautu, mají velkou šanci
uspět. Poslední ze zmiňovaných soutě-
ží bude opět z jiného soudku, tentokrát
ze soudku sportovního. S oddílem se
plánujeme zúčastnit tradičního skaut-
ského turnaje v ufobale. Ufobal je ko-
lektivní hra velmi podobná házené, leč
se nehraje s balonem nýbrž s létajícím
talířem, takzvaným ufem. Ufo už děti
měly několikrát v ruce a přesvědčily
nás, že nevzít je na turnaj by byla veli-
ká chyba. 

Začátkem letních prázdnin nás čeká
dvoutýdenní stanový tábor. Letos bu-
deme opět tábořit na Vysočině u měs-
tečka Bohdalov.
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Činnost SDH Hostěnice

WWW.FITCLUBVALERIE.CZ
Nabízí v Brně-Líšni cvičební lekce 

POWER JOGA s hlídáním dětí pondělí 10 h ul.
Kotlanova CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ pondělí

16.45 h ul. Rašelinová 

inzerce

Činnost skautského ooddddíílluu  nnaa  jjaařřee

Hostěnický oddíl na Vánočním výletě při prezentaci svého občerstvení



Poslední květnový pátek se už po-
druhé se bude v naší zemi konat v Noc
kostelů. Je to iniciativa, která se poprvé
objevila v r. 2004 v Rakousku, v násle-
dujícím roce byla s úspěchem zopako-
vána a od té doby běží i v jiných
evropských zemích – např. Německu a
Holandsku. Letos se k této iniciativě
chceme připojit v naší farnosti i my. Náš
kostel je skutečně unikát, jak velikostí,
tak polohou, a byla by škoda takový sta-
vební klenot nepředstavit široké veřej-
nosti. 

Co to vlastně je Noc kostelů? Na-
hlédněme do oficiálních textů:

Noc kostelů nabízí možnost nezávaz -
ného přiblížení se a setkání s křesťan-
stvím. Je to noc plná lehkosti a
ne nu cenosti a zároveň citlivosti a
hloubky. 

Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho
možností, jak citlivě přiblížit křesťanství,
církev, víru a každý si může sám zvolit,
do jaké míry se přiblíží.

Noc kostelů vytváří prostor pro se-
tkání.

Noc kostelů vytváří příležitost k vnitř-
nímu růstu.

Noc kostelů prezentuje kostely jako dů-
ležitou součást společenského života a
poukazuje také na jejich kulturní hod-
notu. 

Noc kostelů je „nízkoprahová“ –  ne -

jsou kladeny žádné podmínky kromě
slušného chování. 

Noc kostelů nemá být jednorázovou
akcí, která končí úderem půlnoci. 

Noc kostelů je propojena jednotným vi-
zuálním stylem a termínem v České i Ra-
kouské republice. Koordinátorem Noci
kostelů je Biskupství brněnské. 

Noc kostelů má své vlastní internetové
stránky www.nockostelu.cz

Tolik tedy z informačních letáků.
Protože čas, jak známo, běží stále

rychleji a spolupracovníků není nikdy
dost, chtěl bych vás požádat o spolu-
práci na této akci. Ideový náčrt letoš-
ního programu je zhruba tento: 
• prohlídka běžně nepřístupných pro-

stor kostela, vytvoření několika pro-
hlídkových tras

• scénické představení z dějin kostela
hudební vystoupení

• výstava fotografií, videoprezentace
farnosti, obcí, mikroregionu, …

• drobný stánkový prodej domácích
produktů (vinaři, …)
Kdo byste měli zájem se podílet, ať už

do našeho kostela pravidelně chodíváte
nebo ne, přihlaste se prosím na faře,
 nejlépe mailem fara.pozorice@iol.cz.
Během února bychom rádi uspořádali
první přípravné setkání, na které by-
chom pozvali i zástupce biskupství,
kteří by nám pověděli něco bližšího a
pomohli svými zkušenostmi.

Těším se na spolupráci a vámi a na
to, že něco hezkého společně vytvo-
říme. P. Jan Nekuda, farář
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Tříkrálová sbírka
Hostěnice 2010

V sobotu 9. ledna se v naší obci uskutečnila tradiční
Tříkrálová sbírka, při které se vybralo celkem 14 439 Kč, děkujeme všem za fi-
nanční příspěvky, které budou využity k charitativním účelům. 

Číslo pokladničky Vedoucí skupiny částka 
243 Hana Kousalíková 4 304,- 
244 Renata Čapková 4 426,- 
385 Katka Halouzková 5 709,- 

celkem 14 439,- 

www.nockostelu.cz

Hadi a štíři - na „pinec“
k nám míří

Jaro už bude doufejme v plné síle, a
po dlouhé zimě vylezou místní hráči
stolního tenisu na sluníčko, aby v sále
u Stupárků opět změřili síly ve svém
oblíbeném sportu. Tentokrát to bude
ve čtyřhrách. Vyslyšeli jsme hlasy vo-
lající po častějším setkání tohoto
druhu a vyzýváme Vás k hojné účasti
ve skupině hráčů nebo i diváků. Budou
přichystány hodnotné ceny a věřím, že
opět společně vytvoříme skvělou
atmosféru plnou fandění a lítých bojů
nad zelenými stoly. Turnaj se uskuteč-
ní v sobotu 24. 4. 2010. V 10:00 začíná
juniorská kategorie, seniorská pak ve
14:00. Registrační archy budou viset
na obvyklých místech - výčep restau-
race u Stupárků a v M - klubu. Za or-
ganizátory Vás srdečně zve Jiří -
ovšem zdaleka ne ten svatý...

inzerce
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EEKKOOIINNFFOOCCEENNTTRRUUMM    MMAASS    MMOORRAAVVSSKKÝÝ    KKRRAASS  
 

Poskytujeme bezplatné poradenství nap íklad v t chto oblastech: 
Domácí ekologie (t íd ní odpad , praní a išt ní, nakupování, zdravé 

potraviny) 
Ochrana spot ebitele 

Úspory energie 
Zdravá zahrada 

Škodliviny v životním prost edí 
Ochrana p írody a krajiny 

ZZZEEELLLEEENNNÁÁÁ   ÚÚÚSSSPPPOOORRRÁÁÁMMM   
 

Nabízím speciální poradenství organizacím a institucím: 
Metody komunitního plánování 

Turisticky zajímavá místa v Moravském krasu 
Fundraisingové poradenství (vyhledávání vhodných zdroj , pomoc p i 

sestavování grantových žádostí apod.) 
 

 
 
 
 

Ekoinfocentrum 
Sloup 221 

679 13 Sloup 
tel.: 511 141 728 

poradna@mas-moravsky-kras.cz 
www.mas-moravsky-kras.cz 

 
 

Projekt Sí  environmentálního poradenství v Jihomoravském kraji finan n  podpo ili Státní fond 
životního prost edí, Ministerstvo životního prost edí a Jihomoravský kraj. 

Konzulta ní doba 
Pond lí 9:00 – 14:00 
tvrtek 11:00 – 16:00 

Občanské sdružení Hosten si Vás
dovoluje pozvat na již tradiční setkání u
příležitosti Velikonoc, které se bude
konat v neděli 21. 3. 2010 od 15.00
hod. v sále hostince
u Stupárků. Tímto jim
velmi děkuji za možnost
pořádat tuto akci u nich
v sále.

Tento rok budeme
opět tvořit různé veliko-
noční dekorace, uplateme
si pomlázku, budou připra-
veny dílny jak pro ty nejmenší, tak
i pro zručnější všech věkových katego-
rií. Program nám zpestří svým vystou-

pením děti z kroužku hry na flétnu a
děti z MŠ. I letos se můžeme společně
těšit na cimbálovku, tentokrát z Brna;

jsou zváni tedy nejenom tvořiví, ale
i milovníci dobré muziky,

kteří si mohou zazpívat
nebo jen poslechnout a
posedět. 

Pro soutěživé jsme
přichystali v rámci
Velikonočního setkání

soutěž na téma „Vaječné
hody“. Povoleno je uvařit,

upéct, usmažit cokoli k jídlu, v čem
budou hrát prim vejce. Už teď se těším
na ochutnávku:-) Pro děti bude vyhlá-

šena soutěž o nejhezčí „velikonoční
přání“. Děti si tedy s sebou mohou při-
nést ručně vyráběné velikonoční přání
a zúčastnit se tak soutěže o pěkné
ceny.

Co s sebou: 
2 vyfouklá vajíčka
nůžky
soutěžní přání/jídlo (pokud se chce-

te soutěže zúčastnit)
dobrou náladu

DĚTI A DOROST
Fakultní nemocnice Brno,

Pracoviště dětské medicíny,
Černopolní 9

Tel.: 532 234 935
pracovní dny: 17.00–7.00 hodin
So, Ne, svátky: nepřetržitě

STOMATOLOGIE
Úrazová nemocnice v Brně,

Ponávka 6
Tel.: 545 538 421

pracovní dny: 17.00–7.00 hodin
So, Ne, svátky: nepřetržitě

DOSPĚLÍ
Úrazová nemocnice v Brně,

Ponávka 6
Tel.: 545 538 538, 545 538 426,

545 538 416
pracovní dny: 17.00–7.00 hodin
So, Ne, svátky nepřetržitě 

SLUŽBA OHLEDÁNÍ
ZEMŘELÝCH

PRO OKRES BRNO-VENKOV
Úrazová nemocnice v Brně,

Ponávka 6
Tel.: 545 538 538, 545 538 426, 

545 538 416
pracovní dny: 17.00–7.00 hodin
So, Ne, svátky: nepřetržitě

LÉKÁRENSKÁ
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA

K.E.I. pharma, s. r. o., Lékárna
a prodejna zdravotnických po-

třeb Brno, Koliště 47
Tel.: 545 424 811

Nepřetržitý provoz

Lékařská pohotovost

Velikonoční setkání u Stupárků
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