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Oslava Mezinárodního dne dětí
V neděli 30.5.2010 uspořádalo O.S. Spirála Hostěnice v areálu u Čapků oslavu MDD.
I když nám počasí nepřálo, nakonec jsme se sešli v hojném počtu. Na stanovištích byly připraveny

soutěže, na kterých si mohl každý zkusit svoji šikovnost. Děti si odnesly za své výkony nejen sladké
odměny, ale i hračku pro radost. Na závěr byly pro děti připraveny ukázky jízdy na koních, vrcho-
lem celého odpoledne se stalo vystoupení klaunů s koněm, což se dětem velice líbilo a účinkující od-
měnily velkým potleskem.

Lada Pospíchalová, za OS Spirála
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Společenská rubrika
Citát
Život je jako hvězdná obloha,

zatím co na jednom konci ně-
která souhvězdí zapadají, na dru-
hém jiná vycházejí. J. Paul  

JUBILEA
duben až červen

70 let
Miroslav Koutný
Václav Dostál
Marie Hájková

90 let
Jan Mikulášek 

Všem jubilantům 
srdečně blahopřejeme. 

ÚMRTÍ 
duben až červen

Hermína Koukolová

Vážení spoluobčané,
v době, kdy se Vám dostane do rukou

druhé číslo letošního zpravodaje budou již
prázdniny. Proto bych začal od nejmen-
ších občanů naší obce. Přeji všem dětem
pěkné prázdniny, těm kteří ukončili
střední nebo vysokou školu gratuluji
k úspěšnému složení závěrečných zkou-
šek.

V červenci by měla být zahájena hlavní
akce letošního roku. Jedná se o celkovou
výměnu střechy na budově mateřské
školy. Financování této rekonstrukce
bude z příspěvku Českomoravského ce-
mentu, dotace JMK a rozpočtu obce. Dále
se v této budově bude měnit topení. Z tě-
ch to důvodů bude budova mateřské
školy po dobu prázdnin pro veřej-
nost uzavřena.

Pokračujeme na přípravě projektové

dokumentace dokončení kanalizace
v obci tak, abychom se mohli přihlásit do
výzvy na dotace, která má být vyhlášena
na podzim. Neměli bychom také zapomí-
nat na největší problém minulých roků a
to je zásobování obce pitnou vodou. Do-
končili jsme opravu poslední čerpací sta-
nice Na Kopečku a podle pravidelných
rozborů vody se kvalita naší vody blíží
vodě kojenecké. Je škoda, že občané, kteří
posílali příspěvky do zpravodaje v době,
kdy jsme třikrát týdně vozili vodu a do-
cházelo k přerušování dodávky vody, si
dnes už ani nevzpomenou. 

Co dodat na závěr? Začal jsem u těch
nejmenších, tak bych měl skončit u těch
největších. Vám samozřejmě také přeji
pěkné prožití letních měsíců a šťastné ná-
vraty z dovolených, no a naší obci bych
přál více občanů, kteří pro obec nezištně
pracují a přispívají tak ke  zlepšení života
v obci a méně těch občanů, kteří píší ano-
nymy  a pomluvy a škodí tak nám všem. 

Ing. Václav Čapka

Slovo starosty

Obec Hostěnice uzavřela od
1. 7. 2010 smlouvu s firmou ELEK-
TROVIN o zpětném odběru elektro-
spotřebičů s výjimkou televizorů.
Elektrospotřebiče je možné odevzdat
na ČOV Hostěnice každou lichou so-
botu  od 9oo do 11oo zdarma. Staré elek-
trospotřebiče musí být kompletní.

ELEKTROWIN a.s. je největším ze
systémů, které v České republice vy-
tvořili výrobci a dovozci elektrozaří-
zení, aby jejich prostřednictvím plnili
své zákonné povinnosti při nakládání
s vysloužilými spotřebiči. Byl založen
25. května 2005, v roce 2010 tedy slaví
pětileté výročí své činnosti. Jen do
konce roku 2009 zajistil zpětný odběr
a recyklaci více než 74 000 tun
 elektroodpadu. 

Z celkové hmotnosti vyřazených
spotřebičů, které ELEKTROWIN zpra-
coval u svých smluvních partnerů, se
podařilo více než 85 % získaných mate-
riálů vrátit do výroby nových výrobků –
tedy zrecyklovat. Většinou se jednalo
o kovy, v menší míře o plasty. 

Pouze zhruba 1 % vytříděných ma-
teriálů bylo spáleno v zařízeních, která
dokážou takto získané teplo přeměnit
v energii a dodat ji do rozvodné sítě.
Podařilo se bezpečně zlikvidovat přes
160 tun nebezpečných materiálů. Na

skládkách tak skončilo jen 10 % mate-
riálů, které se staly skutečnými odpady.

ELEKTROWIN se díky svým vý-
sledkům stal nejvýznamnějším kolek-
tivním systémem pro zpětný odběr
elektrozařízení – jeho hmotnostní podíl
na celkovém množství zpětně odebra-
ných elektrozařízení v České republice
tvoří více než 50 %.

Sběrné dvory i prodejci
Řada průzkumů ukazuje, že Češi

jsou pilní, ale i pohodlní recyklátoři. Do-
kazuje to mimo jiné fakt, že v třídění
PET-lahví se dostali na evropskou
špičku především proto, že se jim do
cesty postavily speciální kontejnery na
plasty. Stejný princip uplatňuje i ELEK-
TROWIN a snaží se lidem co nejvíc
zkrátit vzdálenosti k místům, kam
mohou odložit vysloužilá elektrozaří-
zení.

ELEKTROWIN za dobu své exis-
tence vytvořil více než 7500 míst zpět-
ného odběru a pokrývá 92 % české
populace. V počátcích nabízely možnost
zbavit se domácích vysloužilců přede-
vším sběrné dvory měst a obcí. Po-
stupně přibývaly prodejny elektro,
jejichž majitelé navázali se společností
ELEKTROWIN spolupráci, autorizo-
vané servisy a další místa. Nejbližší
místo, kam můžete odevzdat vysloužilý

elektrospotřebič, lze jednoduše nalézt
na: www.elektrowin.cz.

Díky kolektivnímu systému
ELEKTROWIN města a obce za pě-
tileté období ušetřily náklady
v částce převyšující 800 milionů
korun. Prostřednictvím motivačních
programů obce od společnosti ELEK-
TROWIN navíc získávají finanční pří-
spěvky na provoz sběrných míst i na
jejich zlepšování. 

Ve spolupráci s městy a obcemi se
ELEKTROWIN podílí na informačních
projektech, například na organizaci Dnů
Země, které jsou spojeny i s přímým
sběrem vysloužilých elektrospotřebičů.
Informace o připravovaných akcích lze
najít na: www.elektrowin.cz.

Vladimír Hodaň
místostarosta

Informace pro občany

MS Horal Hostěnice Vás zve na

„PYTLÁCKOU NOC“ 

která se bude konat

24. července 2010

v areálu sportoviště „Pastviska“ . 

Začátek je ve 20.00 hodin,

hrát bude skupina Žízeň,

připravena je zvěřinová tombola 

a zvěřinové hody. 



Bylo to někdy v polovině 90. let, kdy
Otec Karel jako ivančický farář stále
častěji říkal, že už ho služba zmáhá a že
by chtěl jít do důchodu. Při jednom
našem setkání v únoru 1996 na ivančic-
ké faře řekl jsem panu
generálnímu vikáři,
Mons. Mikuláškovi:
„Dejte Otce Karla na
důchod do Pozořic a
udělejte ho děkanem,
budou to dvě mouchy
jednou ranou“.
Poznámka tehdy zdán-
livě zapadla, ale o pár
měsíců později mě pan
generální oslovil:
„Poslyš, co bys tomu
říkal, kdyby ten Karel
přece jen šel k tobě.“
A tak v polovině července 1996 se Otec
Karel nastěhoval. Znal jsem ho už dřív,
od doby svých studií, a vždy na mě pů-
sobil dojmem člověka, který si ví se
vším rady, žádný problém pro něj není
neřešitelný a ničeho se nebojí. 

Od samého začátku zde v Pozořicích
říkal, že chce být vzorem pro důchodce
a výměnkáře. Mnoho věcí viděl, ale do
ničeho nemluvil. Často jsem od něj sly-
šel: „Ty to rozhodni, ty jsi tady farář.“
A vzpomínám si, jak jsme se jednou na
něco domlouvali a on mi říkal: „Toto po
mně nechtěj, na to už já nejsem. Já tady
budu sloužit mše, sedávat ve zpovědni-
ci, chodit za nemocnými a připravovat
se na smrt.“

Otec Karel uměl stárnout. Jeho zdra-
votní stav už dlouho nebyl dobrý, a
přesto si nestěžoval. Jen někdy mu
uklouzla věta: „Dneska je mi hrozně zle
a v noci jsem skoro nespal.“ A když
jsme se bavili o jeho obtížích, vždycky
říkával: „Mám nad tím brečet? Co to
pomůže? Člověk to prostě musí při-
jmout tak, jak to je.“

Denně se modlil růženec, byl to ten
růženec, který měl v rakvi v rukou,
spolu s malým kovovým křížkem, který
měl položený vždy na nočním stolku.
Poslední roky také velmi často četl
Nový zákon, jakoby toužil co nejvíce
objevit mentalitu Ježíše, aby jej poznal,
až se s ním setká. Denně se modlil za
politiky. Říkával: „Nadává na ně každý,
ale nikdo se za ně nemodlí.“ Byl pro mě
vzorem i v tom, jak o sebe dbal a jak
vždy býval hezky a elegantně oblečen. 

Zvlášť Otci Karlovi přirostly k srdci

Viničné Šumice. Hodové mše pod lípa-
mi „u Ivana“, to byla jeho doména.
A pak taky nemocní, v Sivicích i v Šu -
micích. S láskou říkával: „Moje zlaté
šumické bábinky“. Radostí mu taky byli

sivičtí stárci, kteří před
hodami téměř všichni
jako jeden muž (či
žena) přišli za ním na
faru ke zpovědi, a ono
to pak na atmosféře
těch hodů bylo poznat. 

Pozoroval jsem, jak
léty vnitřně rostl a jak
se změnil. Po srdeční
příhodě v lednu 2006 se
z něj stal jiný člověk.
Od té doby už jsem jej
neslyšel se rozčílit, roz-
křičet. Za vše poděko-

val, o vše poprosil, za vše se omlouval,
prostě dozrával pro věčnost.

Zemřel v nedožitých 81 letech, ve
spánku na nemocničním lůžku, klidně,
s velkým pokojem, na zástavu srdce.
Pán Bůh jej ušetřil velkých bolestí, ze
kterých měl strach, do posledních chvil
mu zachoval jasný rozum, o který se
modlil, a nebyl nikomu na obtíž – toho
se bál.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří
jste se o Otce Karla starali. Panu
Železnému, který rád byl jakýmsi jeho
osobním asistentem v kostele, když už
neměl jistotu chůze bez opory. Panu
Mikulovi, který pomáhal, když Otec
Karel nemohl do kostela a sloužil mše
na faře, a také všem, kteří jej poslední
léta vozili k nemocným – tak jste mu
vlastně pomáhali pomáhat.

Patří se poděkovat našim ženám,
paní Ondráčkové a paní Škrobové ze
Sivic, paní Křivé z Pozořic, které se mu
staraly o prádlo a úklid bytu, panu
Tiztovi, který jej vozil na kontroly do
nemocnice v době, když už nejen ne-
mohl řídit auto, ale ani nebyl schopen
sám jet autobusem,  paní Titzové, kam
prakticky celou dobu svého pobytu
v Pozořicích chodil na obědy. Naší ob-
vodní lékařce Dr. Kadlecové za její obě-
tavou péči a nelze zapomenout ani na
paní Prchalovou, bez níž bychom se
s Otcem Karlem s největší pravděpo-
dobností loučili už v lednu 2006. Děkuji
všem, kteří jste jej měli rádi a zajímali
se o něj. Často jsem od vás slýchal: „Jak
se má pan děkan? Pozdravujte ho!“
A chci poděkovat i všem ostatním,

kteří si to zasloužíte a na které jsem si
snad nevzpomněl .

Na našem farním webu najdete foto-
grafie z pohřbu a další památky na to-
hoto milého člověka. Až půjdete na
hřbitov, zastavte se u jeho hrobu, vzpo-
meňte na něj a vyslovte krátkou mod-
litbu.

P.Jan Nekuda, farář
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Volby 2010
Výsledky voleb v obci Hostěnice

V naší obci se zúčastnilo voleb
do Parlamentu ČR 333 voličů

(72 % z celkového počtu voličů) 
1. místo ČSSD   - 79 hlasů
2. místo ODS  - 68 hlasů
3. místo TOP 09 - 64 hlasů 
4. místo KDU – ČSL - 34 hlasů
5. místo KSČM - 28 hlasů 
6. místo Věci veřejné - 27 hlasů 
7. místo Strana práv Občanů

Zemanovci  - 15 hlasů
8. místo Suverenita – blok

Jany Bobošíkové  - 5 hlasů

Ostatní strany získaly 2 a méně hlasů.

Volby do Zastupitelstev obcí se
budou konat ve dnech 15. a 16.
října 2010, bližší informace k vol-
bám najdete na www.mestosla-
panice.cz pod odkazem volby.

Růžena Debnárová
za OÚ Hostěnice 

Zavedení platby
za užívání obecních zařízení

Jednorázová roční platba 200 Kč
za osobu (starší 18 let) a rok za
užívání:
• Sportoviště Na Pastviskách
• Tělocvičny v MŠ
• Klubovny v objektu samoobsluhy 

Platba za pronájem víceúčelového
sportoviště Pastviska – 400 Kč /den 

Platby budou vybírány v kance-
láři obecního úřadu.

Platba za stočné rok 2010 
Částka na rok 2010 byla stano-

vena na 800 Kč za osobu a rok. Splat-
nost je k 30. 9. 2010, vybírat zač  neme
od 1. 8. 2010. Platbu je možno provést
v úřední dny a hodiny v kanceláři
obecního úřadu, převodem na účet č.
1347844389/0800 VS 2321 + č.p .

Rozloučili jsme se s Otcem Karlem
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Před Velikonocemi se v sále hostin-
ce U Stupárků uskutečnilo již tradiční
setkání, pořádané občanským sdruže-
ním Hosten. Zahájilo je vystoupení ma-
lých flétnistů. Program s jarními říkad-
ly a písničkami představily děti
z mateřské školy. Pletly si pomlázky,
děti zdobily kraslice, díky floristce
Jitce Vaňáčkové byla připravena i dílna
na výrobu velikonočních dekorací
a aranžmá. Lidé v zaplněném sále
mohli ochutnat a hodnotit velikonoční
pochoutky, děti dostaly odměny za
soutěžní velikonoční přáníčka. O dob-
rou náladu se postarala cimbálová mu-
zika z Brna.

Text a foto: Ondřej Požár

Vítězná velikonoční pochoutka
Mirky Filoušové

1 listové těsto, 100g plátkového
sýra, 1 vejce na potření, 1 malá šalotka,
6 vajec natvrdo, 160g sýra typu ger-

vais, 1 lžička sardelové pasty, pepř
a petrželová nať na ozdobu

Listové těsto rozválíme na plát vy-
soky 0,5 cm, polovinu poklademe plát-
kovým sýrem a přikryjeme druhou po-
lovinou. Zlehka přejedeme těsto
válečkem a vykrajujeme z něj kolečka.
Potřeme je vajíčkem, osolíme a dáme

péct na plech s pečícím papírem dozla-
tova.

Vajíčka vařená natvrdo pokrájíme na
drobné kostičky, smícháme je se
sýrem, nadrobno nakrájenou šalotkou,
sardelovou pastou a okořeníme pe-
přem. Na každé kolečko dáme lžičku
pomazánky, ozdobíme petrželkou
a podáváme.

Velikonoční sseettkkáánníí

DDeenn  ZZeemměě  aanneebb  ČČaarroodděějjnniiccee  22001100

Poslední dubnový den patřil v Hostěnicích tradičním oslavám Dne Země při pálení čarodějnic. Jako každoročně se šlo
po značené trase v lese, přičemž na jednotlivých stanovištích byly naučné cedulky s otázkami. Na ty se odpovídalo do
tabulek a luštila se tajenka. Letos byla naučná stezka, připravená opět občanským sdružením Hosten, tematicky zamě-
řená na faunu a flóru ve vodním světě. Naučná stezka končila v lomu u hřiště, kde na děti čekala odměna za vyluštění
tajenky a večer se odehrálo tradiční pálení čarodějnic. Některé děti se oblékly do stylových kostýmů. Pro děti byly při-
praveny špekáčky a nápoje. Dospělí si mohli dopřát točené pivo.

Text a foto: Ondřej Požár
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Jarní měsíce zasvětil Hostěnický
skautský oddíl zejména účastmi na třech
tradičních soutěžích pořádaných pro
skauty z Brna a okolí. Navzdory své
krátké existence (oproti některým brněn-
ským oddílům s několikaletou působ-
ností) si nevedl špatně a jeho výsledky
jsou slibným příslibem do budoucnosti. 

Pěvecká soutěž Vozembouch
V sobotu 27. března se uskutečnil

19. ročník skautské pěvecké soutěže
Vozembouch. Poprvé ve své historii se
ho zúčastnil i Hostěnický oddíl a nevedl
si vůbec špatně. Leč bohužel díky své
koedukovanosti se nemohl zúčastnit
žádné ze dvou oficiálních kategorií. Vo-

zembouch totiž do letošního roku pro-
bíhal vždy na rozdělené kategorie
chlapců a dívek. Od příštího roku se na-
štěstí připravuje zařazení pouze jedné
kategorie, která povolí soutěžit i smí-
šeným oddílům.

Hostěničtí Svišti ovšem dostali šanci
vystoupit před plným sálem a porotou a
ukázat co v nich je. A vedli si výtečně.
Po zazpívání tří soutěžních písní (Když
jsem já složil, Svítí slunce a Reklama na
ticho) si zasloužili největší potlesk
a ovace od přihlížejících diváků. Při zá-
věrečném vyhlášení moderátoři Křemí-
lek s Vochomůrkou ocenili Sviště
diplomkem za největší potlesk a kon-
stantováním, že při smíšené kategorii

by obsadili čtvrté místo z 11 zúčastně-
ných skautských oddílů.

Závod Vlčat a Světlušek
V sobotu 8. května se v lesích brněn-

ské městské části Žebětína uskutečnil
další ročník Závodu Vlčat a Světlušek
(ZVaS). Jednalo se o tradiční závod
skautských družinek prověřující jejich
schopnosti, znalosti a dovednosti.
Závod byl letos oblečen do nového
pláště - odehrával se v pohádkovém
prostředí Bradavické školy čar a kou-
zel, kde skautské družiny soutěžily
o zisk Ohnivého poháru.

Letošního ročníku se zúčastnilo 21
skautských družin s dětmi  ve věkovém

rozmezí 5 až 11 let. Mezi nimi nechyběl
ani skautský oddíl z Hostěnic, který
kvůli větší převaze holek ve skupině
soutěžil v dívčí kategorii, která byla po-
četnější než chlapecká (13 dívčích sku-
pinek a 8 chlapeckých). Průběh závodu
byl koncipován v navštěvování stano-
višť na kterých děti plnily různé úkoly
za které získávaly body do celkového
hodnocení a také Bertíkovy lentilky pro
svůj osobní pocit. Na stanovištích si děti
procvičily základy první pomoci, ku-
chařské dovednosti, bystrou mysl, hbité
tělo či šikovné ruce.

V závěrečném vyhodnocení skončil
Hostěnický oddíl na pátem místě v dívčí
kategorii a na pátém místě mezi všemi
21 hlídkami a postoupil tak do kraj-

ského kola Závodu Vlčat a Světlušek,
které proběhne v polovině června
v Boskovicích. Postup do krajského
kola je pro pořád začínající oddíl velký
úspěch, neboť konkurence brněnských
oddílu, které mají oproti Svištům dlou-
hou historii, byla veliká.

Sportovní turnaj v ufobale
V neděli 23. května se v Zamilovaném

hájku v Brně – Řečkovicích uskutečnil
další ročník skautského turnaje v kolek-
tivní sportovní hře zvané ufobal. Ufobal
je týmová hra obsahující prvky házené
a frisbee. Hraje se s plastovým létajícím
talířem, kdy je cílem dopravit talíř povo-
lenými způsoby do soupeřovy brány. Na-

vzdory malé herní praxi si Svišti opět
nevedli špatně – obsadili bronzový stu-
pínek a při častějším potrénování ufoba-
lových dovedností během roku mají
velikou šanci porazit příští rok i oba
týmy, které skončily před nimi. 

Školní rok se pomalu chýlí ke svému
konci a s ním i první rok skautského od-
dílu v Hostěnicích. V červnu mají skauti
ještě naplánovaný dvoudenní výlet a účast
na krajském kole Závodu Vlčat a Světlu-
šek, kde poměří své síly s nejlepšími
skauty z jihomoravského kraje. První dva
týdny prázdnin pak někteří stráví spo-
lečně na tábořišti u města Bohdalov na
Českomoravské vysočině. V září se pak
zase všichni sejdou na schůzkách.

Skauti z Hostěnic dobývali skautské soutěže
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Školní rok se kvapem blíží ke konci
a my můžeme s radostí i pýchou bilan-
covat  úspěchy, pokroky a zážitky na-
šich dětí na Základní škole v Mokré. 

Do první třídy letos nastoupili dva
prvňáčci z Hostěnic – Míša Pavlíček a
Anetka Ungerová, kteří dnes už roz-
hodně nejsou žádnými nováčky.
V tomto ročníku získali jistě spoustu
nových, zkušeností a kamarádů, naučili
se zvládat školní povinností a hlavně oni
i jejich rodiče udělali velký kus práce.
Už i tady se můžeme pyšnit prvními
úspěchy. V básnické soutěži  se umís-
tila Anetka Ungerová na druhém
místě a zabodovala i v pěvecké soutěži,
kde skončila třetí.

Druháci tvoří nejpočetnější bandu
školáků z Hostěnic. Patří sem Maťa
Karásek, který mnohde překvapil svou
hrou na akordeon, třídní malíř a ilustrá-
tor Filda Kočařík, tenistka Klárka
Vintrová, sportovci Domča Plch a
Davča Filouš, ztřeštěná  Zuza Au-
dová a Ríša Urbanec (který se do
Hostěnic přestěhoval v průběhu roku.)
Všichni si letos poprvé vyzkoušeli
školu v přírodě a myslím, že přijeli
velmi nadšeni. Začali také s výukou hry
na flétnu a k velké radosti všech i s pla-
veckým výcvikem ve vyškovském
aquaparku.  Básnickou soutěž v této ka-

tegorii vyhrála Zuzka Audová , směle
se zde představil i Domča Plch. V sou-
těži Mokerský slavík se pak opět
Zuzka Audová umístila na 2. místě. 

Třeťáci, ve složení Áďa Bíbrová,
Šimon Fasora, Hanza Unger a Míša
Auda, už tradičně zabodovali v pěvecké
soutěži, kterou vyhrál Šimon Fasora a
v těsném závěsu za ním Honza Unger.
V recitační soutěži pak obsadil Míša
Auda 2. místo. Ve třetí třídě se dokon-
čuje plavecký výcvik a začíná se s vý-
ukou angličtiny, a už i tady se Hoza
Unger odvážně zúčastnil  anglické sou-
těže. 

Čtvrťáci se teprve nedávno vrátili ze
škole v přírodě, kterou tentokrát prožili
v námořnickém stylu. Kromě návštěvy
divadla, Bonga, lanového centra a
mnoha jiných akcí byli i na klinice cho-
rob přežvýkavců, kde si mohli sáhnout
krávě přímo do žaludku, což byl pro
mnohé opravdu silný zážitek. Do čtvrté
třídy letos přibyli dva noví žáci – Verča
Sedláková a Míša Kosina, kteří se
velmi pěkně zapojili do třídního kolek-
tivu a vynikli zejména svými malíř-
skými schopnostmi. Nika navíc
zabojovala i v pěvecké a básnické sou-
těži. Loňský vítěz a skvělý recitátor,
Adam Konvalinka, letos na recitační

soutěži chyběl, nicméně jeho herecké
schopnosti jsme využili v rozhlasové re-
laci ke Dni dětí. Adam bojoval i ve
velmi těžké soutěži „Let’s Spek En-
glish“ a obsadil třetí místo. Na již tra-
dičním sportovním klání Mokerská
laťka zase skvěle skákal třídní sporto-
vec a fotbalista Matěj Kousalík. 

Páťáci tradičně jezdí na výlet do
Prahy a i oni zažili báječnou školu v pří-
rodě v Jeseníkách. Ani vytrvalý déšť jim
náladu nepokazil, a to je hlavní. Do páté
třídy letos přestoupili z pozořické zá-
kladní školy kluci Plchovi a Viktor na
básnické soutěži ve své kategorii suve-
rénně zvítěžil. Soňa Černíková opět
zabodovala ve zpěvu a soutěž také vy-
hrála.

A co nás ještě čeká...? Návštěva kina,
výlety, den na koupališti, exkurze „Po
stopách Napoleona“, den zvířat, akade-
mie... a mnoho dalších akcí, které jed-
notliví učitelé připravují  ve svých
třídách.

V příštím roce se do školy v Mokré
chystá dalších 7 předškoláčků, kteří se
už teď intenzivně připravují v kroužku
„Dobrý start do školy“, tak se máme
my oni na co těšit :-).

Přeji všem úspěšným školákům,
nadšeným předškolákům i trpělivým
rodičům nádherné, klidné prázdniny a
do posledních dnů školy hlavně pevné
nervy.

Andrea Audová

Hostěňáci ve škole

Nenechávejte své děti bez aktivního využití volného
času!

To je heslo, kterým se řídíme během celého školního
roku při přípravě akcí pro děti. Blíží se prázdniny, a proto
se snažíme připravit pro naše děti aktivní prázdniny v Hos-
těnicích.

Chceme Vám nabídnout plavecké kurzy pod vedením
trenérů z Komety
Brno (Nataša Plchová
a Tomáš Gooz ) na
koupališti  v Mokré.
Malí plavci zde
mohou rozvíjet fyzickou zdatnost, otužovat se a následně
zdokonalovat své plavecké dovednosti až do závodního pla-
vání, kdy plavci jezdí jak po soutěžích v ČR tak i v zahra-
ničí. Plavání je nejzdravějším sportem, nezatěžuje klouby
a rovnoměrně zapojuje všechny svalové skupiny.

V minulém roce jsme začali s tenisem, proto v něm bu-
deme o prázdninách také pokračovat. Nejmladší talenti
mohou být dál  doporučeni do tenisového klubu ve Slav-
kově, kde mám velmi pozitivní zkušenosti se svými dětmi,
možnost je i v tenisovém klubu v Mokré.

Chtěli bychom také dětem rozšířit obzor i v méně ob-
vyklých sportech, které se mohou zdát nedostupné, jako je
např. golf. Ve Slavkově je nádherný golfový areál, kam by-
chom děti chtěli vzít i s rodiči, aby si zkusili na odpališti pár
úderů. Takto budou mít možnost se seznámit s tímto spor-
tem a poznat, že i golf je sport obtížný a velmi hezký.

S děvčaty budeme i nadále pokračovat ve sportovním
aerobiku a uspořá-
dáme výlet do spor-
tovního centra na
Lesné, kde trénují
naše reprezentantky

v gymnastice i ve sportovním aerobiku.
Naší myšlenkou je vzbudit v dětech zdravou soutěži-

vost a nechat je vybrat, který sport jim sedí. Do budoucna
je to pro ně jedna z důležitých cest jak bojovat proti nega-
tivním jevům dneška (drogy, alkohol, závislost na počítači).
Za velmi důležitou považuji také podporu rodičů, bez které
to nemůže fungovat.

Děkuji za podporu a pomoc o.s. Hosten a těším se na
spolupráci s rodiči a se všemi dětmi!

Nataša Plchová

Aktivním sportem proti nežádoucím
aktivitám dětí a mládeže!
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Hostěnice se staly po několikaleté
přestávce opět místem, kam se sjeli
milovníci aktivního pohybu se svými
čtyřnohými kamarády..

Termín posunutý ke konci května
(22. 5. 2010) ovšem signalizoval, že
tentokrát nepůjde o zápolení musherů
„profesionálů“, ale o akci zcela ote-
vřenou veřejnosti, kterou asi nejlépe
charakterizovalo ústřední motto:
„Přijďte to s námi ZKUSIT!“.

A zkoušení byl podřízen celý pro-
gram akce. Již v pátek bylo možno při-
jet a začít zvykat psy na chování správ-
ných tažných psů ve společnosti
ostřílených závodníků. V sobotu dopo-
ledne pak „konzultační hodiny“ pokra-
čovaly a do postrojů byla oblékána celá
řada „nesaňových“ plemen – retrívři,
pitbulové, borderky, bíglové, kavalíři,
ovčáci či různí kříženci svým zastou-
pením tvořili tentokrát skoro polovinu
startujících. Psi museli být vybaveni
dobře padnoucím postrojem, páneček
tažným opaskem a vodítkem s amorti-
zérem. Kdo vybavení neměl, mohl si
půjčit. Dokonce bylo možno si vypůjčit
tažného psa - profesionála.

Ve víru zkoušení, příprav a prezen-
tace rychle uběhlo nádherné slunečné
dopoledne a přiblížila se třináctá hodi-
na, okamžik startu. Na chlupaté pejsky
bylo celkem teplo. Tak asi patron
všech tažných psů přivolal dešťové
mraky, které všem  připomněly trvají-
cí povodňové stavy na některých seve-
romoravských řekách. Úderem třinác-
té hodiny se trhla taková průtrž
mračen, že by do ní ani psa nevyhnal… 

Závod byl ohrožen … ale sotva tlus-
té provazce deště polevily do normál-
ního deště, objevil se na startu první
statečný – Martin Gremlica se zkuše-
nými evropáky, za ním se objevil re-
prezentant Vít Kolátor, třetí z ME
2010 ve skijoringu na střední trati… a
pak už o statečné závodníky nebyla
nouze.

S odvahou v očích se vydávali
vstříc vodě, bahnu a nástrahám tříkilo-
metrové trati – na koloběžce, na kole,
nebo po svých.

Odměnou  jim byl nezapomenutelný
zážitek – nejen na písek skřípající mezi
zuby, ale hlavně na pocit, že dokázali
se svým kamarádem jít do nepohody a
zvítězit – protože v našich očích vyhrá-

li všichni – závodníci, často
úplní nováčci, kteří našli odva-
hu se zmáčet a vydali se na
trať. Psí závodníci byli ve
svém živlu, o průběžné
chlazení měli posta-
ráno.

Na startu se
dokonce dohlašo-
vali další odvážní
i tehdy, když už
byl závod v plném
proudu. Domů jsme
neposlali nikoho. S bah-
nem se postupně popralo
52 závodníků, nakonec ne-

chybělo ani spře-

žení –
osmička

malamutů
s Danem Navrátilem,

trojka pitbulů či čtverka
neskutečně běhuchtivé labra-

dorky s alaskány.
Nejobsazenější kategorii – canicross

(běh se psem) vyhrál Jan Matyáš
z Brna s křížencem Ájou, druhý byl
Štěpán Holínka z Prahy s border kolií
Eris, třetí byl Jakub Jurčaga s leopar-
dem. V ženách byla nejrychlejší Lucka

Matrková z Brna se svým sympatic-
kým křížencem z útulku, druhé místo
obsadila Petra Marečková také z Brna,
třetí Irena Málková z Liberce – obě

s border koliemi.
Nejrychlejším závodníkem

byl Vít Kolátor se dvojkou
alaskánů.

Závodníci byli po do-
jezdu často k nepo-

znání, ale pod mas-
kou z bláta se
často blýskl úsměv
– „Dokázali jsme

to!“
Perné chvilky če-

kaly ještě zpracovate-
le výsledků, z pečlivě
připravené startovní
listiny nezbylo praktic-
ky nic, takže vkládali a
přepočítávali… Mokří
závodníci měli dost

času na odbahnění a pře-
vlečení.

Na vyhlášení vítězů
vydrželi a dostali mimo
diplomů pytle s krme-
ním Chicopee od firmy
Askino, tažné sedáky,

postroje a obojky od
ZeroDC, opasky Salewa a

jiné drobnosti od firmy Baumit,
???.

Přišel čas na poděkování –
hlavnímu organizátoru akce Zdeňku
Böhmovi – bez kterého by tento nápad
nikdy nevznikl. Velké poděkování ná-
leží také obci Hostěnice, která pořádá-
ní tohoto závodu na svém území umo-
žnila.

A nakonec - statistika závodu byla
ohromující – z 52 závodníků bylo jen
16 zkušených závodníků. Ostatní byli
nováčci! Motto závodu bylo naplněno.
Musherským nováčkům se podle ohla-
sů akce líbila a poptávali se kdy bude
podzimní běh. 

RC Broučci upozorňuje
Během letních prázdnin nebude pravidelný provoz. Opět se budou konat

občasné společné výlety, o kterých budete informováni. Maminky, které se
také se svými dětmi chcete těchto výletů zúčastnit a nemáme vaše telefon-
ní čísla, na která rozesíláme sms, předejte, prosím, kontakt na Vás Evě
Karáskové (mob.: 605 978 669).

Pravidelné setkávání v „Broučkárně“ začne opět od září.

Hostěnický běh se psem
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PRASÁTKO
2010

Hostěnický společenský život se
na Sv. Jiří opět rozšířil. Ve „spor-
tovní arénu“ proměněný sál restau-
race U Stupárků se stal svědkem
1.ročníku ping-pongového turnaje
ve čtyřhrách.

Účast 8 párů, tedy 16 hráčů, sice
nebyla největší, zato však přišli hrát
i ti z našich nejlepších stolních te-
nistů, které jsme na posledních tur-
najích neviděli. A tím to bylo zají-
mavější. Navíc svou účastí turnaj
opět ozdobili i zkušení reprezentan-
ti Sivic.

Ve fair play atmosféře jsme strá-
vili celé odpoledne, abychom po
odehrání společné základní skupiny
dospěli k vyřazovacím bojům.
V nich pak turnaj vygradoval semi-
finálovými zápasy a především pak
bojem o konečné vítězství. Finále
to bylo velkolepé, s nadsázkou se
dá říct mezinárodní: Hostěnice –
Sivice. Naše - na turnaji nejlepší -
dvojice Jindra Škapa – Pepa
Konvalinka soupeřila s párem
Koplík – Sedláček. Přesto, že jistě
nasadili všechen svůj um, nakonec
se museli před kvalitou hostujících
hráčů sklonit. Bohužel. Jistě ale
patří vítězům sláva, čest poraženým
a vůbec všem účastníků dík!

Abychom v příštím roce mohli
slavit vítězství domácí dvojice, měli
bychom všichni své tréninkové na-
sazení ještě zvýšit! A věřme, že dal-
ších ročníků se zúčastní všichni,
kdo pálku dobře ovládají. Je jich
u nás opravdu hodně! 

Uvidíme se jistě ještě dříve a to
v listopadu na singlovém Prasátku.

Borek

V neděli 13. června se v areálu hřiště uskutečnil tradiční sedmiboj pro
děti a trojboj pro dospělé. Letos ho však občanské sdružení Hosten uspo-
řádalo pod názvem Hostěnický pršiboj 2010. Všechny disciplíny totiž obsa-
hovaly motiv deště a vody: děti soutěžily v disciplínách kruhy na loužích
(kroužení kruhů na co největší vzdálenost), úklidová četa (hod kartáčem
z kyblíku na vzdálenost), střelba do mraků (střelba z praku a ze vzduchov-
ky na terče a plechovky), skok blátem (skákání panáka), slalom s deštní-
kem, běh v holínkách a nervy v kýblu (hod slizem a hadem do kbelíku).
Dospělí zápolili v chůzi na chůdách zvané cesta močálem, zkusili si hod kar-
táčem z kyblíku v úklidové četě a stříleli ze vzduchovky na terč. Nechybělo
ani vyhlášení výsledků. Pršiboj se zkrátka a dobře vydařil, takže sportu
a zábavě zdar! A příští rok opět nashledanou…

Text a foto: Ondřej Požár

Hostěnický pršiboj 2010
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