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Slovo starostkySlovo starostky

Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a prázdniny klepou na dveře. Děti a možná i někteří z rodi-

čů se již zaslouženě těší na poklidnější dny během dovolených. 
Děkuji všem, kteří si před svými domy udržujete posekané trávníky, rozkvetlé 

předzahrádky, okna či balkony. Tímto přispíváte k pěknému vzhledu obce a nejen 
turisté se tak mohou potěšit při projíždění či procházce pohledem na naši uprave-
nou vesnici. 

Jak jste již jistě zaznamenali, práce na Občanském centru Hostěnice (rekonstru-
ovaná část objektu samoobsluhy) se pomalu chýlí ke konci. Děkuji Vám všem ještě 
jednou za toleranci ke ztíženým podmínkám a trpělivost při nakupování.  

Od září začne provozovat smíšené zboží nový provozovatel. Při výměně provo-
zovatelů dojde k uzavření obchodu pravděpodobně v posledním srpnovém týdnu, 
aby bylo možné udělat v prodejně malé stavební úpravy. Tímto Vás prosím o shoví-
vavost. Zásobování základními potravinami však bude zajištěno. 

Většina z nás je jistě zvědavá, jak se novému provozovateli obchodu povede 
a co nám nabídne za služby. Pokud chceme, aby v Hostěnicích obchod fungoval, 
nezbývá než nového provozovatele podpořit a nakupovat v místě. Chápu, že ne 
vždy je možné a výhodné nakupovat v místním malém obchůdku, nicméně po-
kusme se, pokud to bude jenom trochu možné, využívat výhod obchodu v místě 
bydliště. Smíšené zboží může fungovat jen za podmínky, že v něm budou místní 
nakupovat. Proto doufám, že jsme ve výběrovém řízení na nového provozovatele 
vybrali tu nejlepší z nabídek a těším se na prosperující obchod.

Jsem velmi ráda za to, že místní spolky fungují i nadále velmi aktivně. Od jara se 
toho v obci událo požehnaně, jak se můžete dočíst v dalších článcích Hostěnického 
zpravodaje. Všem dobrovolníkům, kteří věnují svůj volný čas práci s dětmi, dospě-
lými či pro obec mnohokrát děkuji a vážím si jí. 

Od září budou v naší mateřské škole provozovány dvě třídy. Stavební úpravy 
si vyžádaly častý úklid a tady patří velký dík všem, kteří se na něm podíleli. Děkuji 
především rodičům dětí, přátelům školky a panu místostarostovi. Ti často uklízeli 
do noci, aby mohly děti druhého dne do čistých prostor.  

Ze své pozice se snažím, aby obec prosperovala, vážím si Vašich podnětů a při-
pomínek, nicméně ne vždy je možné vyřídit vše ku spokojenosti všech a některá 
řešení jsou zdlouhavá. Pokud byste měli jakékoli další nápady, obraťte se na mne, 
budu za to ráda.

Všem školou povinným bych tak chtěla popřát, aby si prázdniny užili v tempu, 
které je jim příjemné a nám rodičům, abychom tento prázdninový čas prožili se 
svými blízkými.
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Investiční akce v naší obciInvestiční akce v naší obci

Občanské centrum Hostěnice

Rekonstrukce budovy ně-
kdejší občanské vybavenos-
ti na  návsi naší obce se blíží 
ke svému konci. Nově vznikající 
Občanské cen trum již brzy uví-
tá první návštěvníky. 

V těchto dnech se dokonču-
je sociální zázemí, pokládá pod-
laha v hlavním prostoru, probí-
hají závěrečné elektromontážní 
práce, dokončují omítky i  ob-
klady. Zvědavým pohledům ko-
lemjdoucích jistě neuniklo, že 
byla vyměněna všechna okna 

a to nejenom v budoucím víceúčelovém prostoru, ale i ve spodním patře stavby, 
což jistě všichni uživatelé těchto částí budovy náležitě ocení.

Nakupující v prodejně smíšeného zboží si bezpochyby povšimli, že se podařilo 
vyměnit poněkud omšelou prosklenou stěnu do prodejny za novou, řešenou s vy-
užitím soudobých hliníkových profi lů a s bezpečnostním zasklením.

Všechny záměry i  jejich naplňování směřují od počátku jednoznačně k tomu, 
aby Občanské centrum (OC) poskytovalo svým návštěvníkům / uživatelům skuteč-
ně solidní a odpovídající prostory. 

K úplné radosti však zbývá dokončit některé vnější úpravy objektu (např. nová fa-
sáda, náhrada společného vstupu do OC a prodejny, snad i korekce střechy či výměna 
výkladců do prodejny). Na tyto 
si však budeme muset ještě po-
čkat a spoléháme na Vás, že to 
pochopíte a budete ještě trošku 
trpěliví. Totéž se pak týká i úpra-
vy předprostoru před Občan-
ským centrem.

Věříme, že každý z  Vás se 
na  dokončení Občanského 
centra těší a  brzy se tam při-
jdete podívat. O termínu jeho 
otevření budete pochopitelně 
informováni.
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Rozšíření kapacity Mateřské školy

Od konce května probíhají drobné stavební úpravy rovněž v  naší mateřské 
 škole. 

Důvodem těchto prací je nejenom zvýšení její kapacity na  32 dětí, alespoň 
z části kryjící velkou poptávku po umístění hostěnických dětí do tohoto zařízení, 
ale i  dílčí modernizace vnitřních prostorů školky. Ve  výsledku tak budou od září 
v budově fungovat 2 samostatné třídy (každá pro 16 dětí), přičemž současně s tím 
bude zřízena pohotovostní toaleta v přízemí školky, která bude využívána zejména 
v době, kdy jsou děti na zahradě či v šatně a dosud v takových chvílích musely „utí-
kat“ do horního patra. 

Prostorovou optimalizací pak 
byl mimo výše uvedené přemís-
těn kabinet ředitelky do přízemí 
na  místo posilovny, která byla 
přestěhována do dosavadní 
šat ny u  tělocvičny („nová“ po-
silovna byla při tomto přesunu 
vybavena gumovou sportovní 
podlahou). A šatna pro návštěv-
níky tělocvičny našla taktéž no-
vou polohu, která lépe sleduje 
oddělení čistého a  špinavého 
provozu.

Vzhledem k  tomu, že z  pro-
cedurálních důvodů bylo nutné 
realizovat všechny tyto práce 
bezodkladně ještě v  průběhu 
aktuálního školního roku, byly 
načasovány v  maximální mož-
né míře na víkendy a odpolední 
dobu po  ukončení každodenní-
ho provozu školky tak, aby bylo 
možné vždy připravit (uklidit) 
všechny prostory pro pobyt dětí 
v dalších dnech. V této souvislos-
ti musíme vyslovit velké podě-
kování všem, kteří se na  těchto 
úklidových i stěhovacích pracích 
podíleli a to ačkoliv mnozí z nich 
své děti v naší školce vůbec ne-
mají. Děkujeme Vám.
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Oprava střechy a stropu Mateřské školy

Přes zimu proběhla na budově mateřské školy zásadní oprava střechy a stropu 
nad jejím druhým patrem. V jarních měsících byly dokončeny veškeré práce na sa-
motné střeše, školka má nyní zcela novou konstrukci krovu v kombinaci dřevěných 
a ocelových prvků, novou střešní krytinu i oplechování včetně nejmodernější bles-
kosvodné soustavy. Při výměně původní (již značně škůdci poškozené) konstrukce 
krovu byla vybudována nová konstrukce tak, že vznikl variabilně využitelný ote-
vřený podkrovní prostor bez obvyklých sloupků, které – jak známe všichni – půdy 
značně omezují. Současně byla z dvorní strany (směrem k ulici Záhumenkové) vy-
zvednuta část střechy tak, aby bylo možné v budoucnu vybudovat i slušné sociální 
zázemí v podkroví. 

Dokončit tak již zbývá v  nejbližších týdnech pouze anhydritovou roznáše-
cí „podlahu“ v  tomto otevřeném prostoru a celá stavební akce bude dokončena 
a okolí školky následně uklizeno. 

Uvedeným řešením tak byly rozšířeny vnitřní prostory školky (resp. obecní pro-
story vůbec) a jejich konkrétní náplň ukáže budoucnost. 

Závěrem bych chtěl konstatovat, že všechny tyto stavební práce probíhající 
za provozu školky, byly prováděny v maximální možné míře s ohledem na bezpeč-
nost a zdraví dětí, což snad jejich rodiče mohou potvrdit i přes nahodilé 2 přípa-
dy zatečení při „zimních“ deštích. Tyto drobné nedostatky na hodnocení průběhu 
celé akce jistě nic nezmění.

 Ing. Bořivoj Srba
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Rozhovor Šimona Fasory a Jana Ungera s obecní zastupitelkou 

Ivanou Kazdovou.

1. Proč jste kandidovala do obecního zastupi-

telstva?

Protože mi na této obci záleží a  jsou věci, se kte-
rými nejsem spokojena. Jsem přesvědčena, že svoji 
kandidaturou mohu pomoci k jejich změnám. 

2. Co byste v obci chtěla zlepšit?

Dopravní obslužnost, čímž myslím posílit autobu-
sové linky v obci, služby – hlavně vyřešení  kvalitního 
zásobování občanů, sportovní a kulturní vyžití obča-
nů. Prostě  nic tak složitého, ale aby se občanům v Ho-
stěnicích příjemně žilo.

3. Jaké je Vaše zaměstnání?

Pracuji jako vedoucí jedné z  poboček Knihovny Jiřího Mahena v  Brně. Takže 
knihovnice.

4. Jakou knihu jste měla ráda, když jste byla malá a jaká je Vaše oblíbená 

teď?

Jako malá jsem měla ráda knihu Josefa Lady Kocour Mikeš. Není jednoduché 
říct jednu knihu. Ráda čtu knihy Betty MacDonaldové a detektivní romány. 

5. Kam jste chodila do školy a jak se Vám tam líbilo?

Do školy jsem chodila v Hostěnicích a na 2. stupeň do Pozořic. Na střední školu 
do Luhačovic. Na tyto roky ráda vzpomínám.

6. Jaké je Vaše oblíbené jídlo? 

Těstoviny na všechny způsoby.

7. Jaké je Vaše oblíbené zvíře a proč?

Pes, protože jednoho máme doma.

8. Chtěla jste se někdy přestěhovat do Brna?

Byly situace, kdy jsem o tom uvažovala. Ale protože zde mám celou svoji velkou 
rodinu včetně rodičů a také svoje přátele, tento úmysl se nikdy neuskutečnil. 
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Obecně závazná vyhláška obce Hostěnice č. 8/2005 

o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství 

Vyhláška byla schválena dne 29. 11. 2005 a vydaná na základě § 24 odst. 2 zá-
kona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, 
a na základě § 10 písmeno c) a v souladu § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů.

OZV stanovuje:   
Ten, kdo doprovází psa na veřejném prostranství, musí ho vést na vodítku nebo 

ho musí opatřit náhubkem. 

Pohyb psů na dětských hřištích je zakázán. 

Žádáme osoby, které doprovází své psy na ulici nebo veřejném prostranství, 

aby v případě znečištění neprodleně odstranily výkaly. 

Obecně závazná vyhláška obce Hostěnice č. 1/2008 o  regulaci hluku 

ve dnech pracovního klidu

Vyhláška byla schválena dne 22. 7. 2008 a vydaná na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

OZV stanovuje:   
Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných svátcích v zastavě-

ném území obce veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způso-
bujících hluk, např. sekaček na trávu, křovinořezů, cirkulárek, motorových pil atd. 

Za porušení povinností stanovených touto OZV lze uložit sankci podle § 46 odst. 
2 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích fyzické osobě pokutu až do výše 30 000 Kč, 
právnické osobě, nebo fyzické osobě, která je podnikatelem dle § 58 odst. 4 záko-
na č. 128/2000 Sb. až do výše 200 000 Kč.

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice 

č. 2/2011 konaného dne 29. 3. 2011

Přijatá usnesení :

usnesení č. 16/2011

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu č. 2/2011 Ing. Bo-
řivoje Srbu a Ing. Václava Čapku. Zapisovatelku zápisu paní Růženu Debnárovou.

usnesení č. 17/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání č. 2/2011.

Informace obce a obecního úřaduInformace obce a obecního úřadu
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usnesení č. 18/2011

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje obcí navrhovanou odkupní cenu za po-
zemek p.č. 103 a budovu kaple sv. Anny v k.ú. Hostěnice ve výši 50 000 Kč od Lesů ČR. 

usnesení č. 19/2011

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Mgr. Evu Karáskovou k projednání 
podmínek o uzavření nájemní smlouvy s Lesy ČR na pozemek p.č. 103 a budovu 
kaple sv. Anny v k.ú. Hostěnice.

usnesení č. 21/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla pro poskytnutí dotace místním spol-
kům, organizacím a sdružením, které podléhá pouze rozhodnutí starostky:

1. Spolek působí v katastru obce Hostěnice a má své IČ
2. Dotace bude činit až 3 000,- Kč.
3. Spolek podá písemnou žádost o přidělení příspěvku, v níž popíše rámcově 

svoji činnost, kterou vyvíjí celoročně a v níž se zaváže podat zprávu o své činnosti 
nejméně jednou ročně do obecního zpravodaje.

usnesení č. 22/2011

V  případě, že žádost nesplní kritéria dotací místním spolkům, organizacím 
a sdružením, spadá do kategorie individuálních žádostí a podléhá samostatnému 
schválení zastupitelstvem obce.

usnesení č. 23/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro klub seniorů Hostěnice ve  výši 
3000 Kč. 

usnesení č. 24/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na fi nancování projektu „Vildenberské 
panství“ ve výši 3000 Kč. 

usnesení č. 26/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost lesního klubu na Jelenici, 
který provozuje občanské sdružení Kavyl o.s. ve výši 2000 Kč.

usnesení č. 27/2011 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro oddíl malé kopané, který bude po-
užitý na dokoupení sportovních potřeb ve výši 5000 Kč. 

usnesení č. 28 /2011

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011 (viz. příloha č. 3)
usnesení č. 29/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti fi nančního výboru na rok 2011.
usnesení č. 30 /2011

Zastupitelstvo obce Hostěnice pověřuje starostku obce, aby projednala s pří-
slušnými institucemi a správci komunikací realizaci dopravních opatření v obci a je-
jím bezprostředním okolí, a  to osazení značek „Zákaz vjezdu“, „Zatáčka vpravo“, 
technické úpravy komunikací z hlediska odvedení srážkových a povrchových vod 
a opatření pro snížení rychlosti vozidel při příjezdu do obce.
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Uvedená dopravní opatření by měla být realizována v  nekratší možné době 
v závislosti na stanoviscích příslušných institucí, majitelů a správců komunikací.

O podmínkách realizace těchto opatření bude pravidelně informovat na pra-
covních schůzkách a zasedáních zastupitelstva obce.

usnesení č. 31/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje připojení obce Hostěnice k  „Superspolku obcí“ 
za účelem centrálního odběru energií pro potřeby obce a příspěvkových organizací. 

Nepřijatá usnesení:

usnesení č. 20/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje připojení rekreačního objektu – chaty č.e. 14 
Na Pastviskách k vodovodnímu a kanalizačnímu řádu.

usnesení č. 25/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost lesního klubu na Jelenici, 
který provozuje občanské sdružení Kavyl o.s. ve výši 3000 Kč.

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice 

č. 3/2011 konaného dne 18. 4. 2011

Přijatá usnesení :

Usnesení č. 32/2011

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu č. 3/2011 pana 
Ing. Bořivoje Srbu a pana Vladimíra Hodaně. Zapisovatelku zápisu paní Růženu Deb-
nárovou.

Usnesení č. 33/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání č. 3/2011. 
Usnesení č. 34/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje dorovnání výsledku hospodaření MŠ Hostěnice 
za rok 2010 ve výši 28 946,75 Kč. 

 Usnesení č. 35/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení nového Územního plánu úpravou Územ-
ního plánu obce podle §188 odst.1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném 
znění. Pořizovatelem bude Městský úřad Šlapanice a zástupcem obce Hostěnice 
pro projednávání bude Mgr. Eva Karásková.

Usnesení č. 36/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje vyčlenění fi nančních prostředků na  realizaci 
úpravy Územního plánu ve výši 140 000 Kč z vlastních zdrojů a 140 000 Kč z do-
tačního programu „Dotace na zpracování územních plánů“ od JMK ve výši 50 % 
uznaných výdajů s čerpáním v roce 2011 a 2012. 
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Usnesení č. 37/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2011 (viz. příloha č. 3)

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice 

č. 4/2011 konaného dne 31. 5. 2011

Přijatá usnesení:

usnesení č. 38/2011

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu č. 4/2011 pana 
Ing. Bořivoje Srbu a paní Ivanu Kazdovou. Zapisovatelku zápisu paní Růženu Deb-
nárovou.

unesení č. 39/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení dvou bodů do programu č. 4/2011 za-
sedání ZO:

 - Schválení znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kra-
je v rámci „programu rozvoje venkova“ 

- Schválení smlouvy na převod místní komunikace od fi rmy Apelstav 
usnesení č. 40/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání č. 4/2011.
usnesení č.41/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcné-
mu břemeni s E-on č. 4107-243/001/BR/YPM na pozemky p.č. 110/1; 110/26; 110/41; 
114/9 a 114/17 v k.ú. Hostěnice za jednorázovou cenu 13 680 Kč bez DPH. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku Mgr. Evu Karáskovou.

usnesení č.42/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcné-
mu břemeni s E-on č. 4107-097/001/BR/YPM na pozemky p.č. 110/1; 114/17, 114/22 
a 419 v k.ú. Hostěnice za jednorázovou cenu 13 660 Kč bez DPH. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku Mgr. Evu Karáskovou.

usnesení č. 43/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření darovací smlouvy s  Ing.  arch. Antoní-
nem Řičánkem na převod místní komunikace v lokalitě „Pod silnicí“ na pozemcích 
p.č. 110/41; 110/1 v k.ú. Hostěnice. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku Mgr. Evu Karáskovou. 
usnesení č.44/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy s fi rmou Topstav na pře-
vod místní komunikace v lokalitě „Pod Silnicí“ na pozemcích 114/22; 114/17 a 114/23 
v k.ú. Hostěnice. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku Mgr. Evu Karáskovou.
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usnesení č.45/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření darovací smlouvy s paní Doc. PhDr. Dob-
romilou Vaňkovou, CSc., na převod komunikace na pozemku p.č. 162/4 v k,ú, včetně 
pozemku p.č. 162/4 v k.ú. Hostěnice o výměře 782 m2. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku obce paní Mgr. Evu Karáskovou. 

usnesení č. 46 /2011

Zastupitelstvo obce schvaluje stočné na rok 2011 ve výši 1000 Kč včetně 10% 
DPH na osobu a rok.  

usnesení č. 47/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce Hostěnice a závěreč-
ný účet obce za rok 2010 včetně zprávy o přezkumu hospodaření obce bez výhrad.

usnesení č. 48/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2011. (viz. příloha č.4 )
usnesení č. 49/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení přezkoumání obce Hostěnice za rok 
2011 Jihomoravským krajem.

usnesení č.50/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení smlouvy o  kontokorentním úvěru 
u ČS a.s. a podpisem smlouvy pověřuje starostku obce Mgr. Evu Karáskovou.

usnesení č.51/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu kapacity, tj. navýšení kapacity Mateřské 
školy a školní jídelny-výdejny, Hostěnice, okres Brno-venkov, příspěvková organi-
zace, Hostěnice č. 95, 664 04 Mokrá, na 32 dětí. 

usnesení č. 52/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o zapsání změny do rejstříku škol 
a školských zařízení s účinností zápisu od 1. 9. 2011., a to v souvislosti s navýšením 
kapacity Mateřské školy a školní jídelny-výdejny, Hostěnice, okres Brno-venkov, pří-
spěvková organizace, Hostěnice č. 95, 664 04 Mokrá.

usnesení č. 53/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje fi nanční příspěvek pro cvičící ženy, které zatupu-
je paní Marie Konečná ve výši 3000 Kč. 

usnesení č. 55/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje zkušební dobu 3 měsíce a  snížení nájemného 
na 3000 Kč/měsíc po tuto dobu z důvodu vytvoření příznivějších podmínek pro 
rozjezd obchodu pro nového provozovatele.

usnesení č. 56/2011

Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas Občanskému sdružení AUT se záměrem 
realizace chráněného bydlení rodinného typu pro mladé lidi s autismem v katastru 
obce Hostěnice. 

usnesení č. 57/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
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Vodné - stočné

Všichni z Vás dostali v květnu do schránky vyúčtování za vodné za období od 
1. 4. 2010 do 15 . 4. 2011.  Z důvodu přechodu obce na plátcovství DPH jsme museli 
toto vyúčtování rozdělit na dobu, kdy obec nebyla plátcem DPH a dobu, kdy  se stala 
plátcem. Proto jste ve schránkách našli dvě faktury. U těch občanů, kteří si neplatí 
zálohy na vodné bylo toto vyúčtování jednodušší. V případě, že na jedné faktuře byl 
doplatek a na druhé nedoplatek se stávalo, že Vám toto nebylo jasné.  Stačilo se jen 
zeptat a všechny dotazy Vám byly zodpovězeny. Proto Vám děkujeme za trpělivost 
a doufáme, že v příštím zúčtovacím období se této složitosti vyhneme.

Dále bychom Vám chtěli oznámit, že ze záloh na vodné, které přicházejí na náš 
účet od 1. 3. 2011, je odváděno DPH ve  výši 10 %. V  případě, že si platíte 1000,- 
je z  této částky odvedeno 90,90 Kč fi nančnímu úřadu a  na  záloze Vám zůstává 
909,10 Kč. Jestliže si budete chtít navýšit zálohu nebo budete mít  zájem začít s pla-
cením záloh, obraťte se na nás buď přímo na obecní úřad nebo si zavolejte na tel.: 
544 250 763 a rádi Vám vyhovíme.

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání  31. 5. 2011 usnesením č. 46/2011 
výši stočného  1000,- včetně DPH 10% za osobu a rok. Stočné se bude vybírat od 
1. 8. 2011, splatnost  do 30. 9. 2011. Nově bude stočné účtováno i za osoby,  které se 
na území naší obce zdržují,  i když zde nemají trvalý pobyt.

Lada Pospíchalová, účetní OÚ

Informace z obce:

1. Výběrové řízení na obchod

Proběhlo výběrové řízení na prodejnu smíšeného zboží v Hostěnicích. Ve výbě-
rovém řízení vyhráli manželé Blatní z Ochozi u Brna. Výběrová komise vybrala tyto 
provozovatele z 5 nabídek na provozování obchodu.

Jihomoravského kraje v rámci „Programu rozvoje venkova“ na akci „Úprava víceú-
čelového hřiště a obnova tělocvičny v budově MŠ Hostěnice“. 

usnesení č. 58/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy na převod místní komu-
nikace s fi rmou Apelstav v lokalitě Pod silnicí na pozemcích 110/26 ; 114/9 a 114/40 
v k.ú. Hostěnice. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku obce paní Mgr. Evu Karáskovou.

Nepřijatá usnesení:

usnesení č. 54/2011

Zastupitelstvo obce se zavazuje, že po celou dobu funkčního období neschválí 
žádnou plochu pro výstavbu mimo rozsah stávajícího územního plánu obce. 
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2. E-domek v areálu ČOV

V areálu čistírny odpadních vod byl postaven domek, který má obec zdarma 
ve výpůjčce a slouží k ukládání elektrozařízení pro zpětný odběr. Celý areál tak pů-
sobí čistěji a elektrozařízení jsou chráněna před povětrnostními vlivy. 

3. Cesta ke kapli sv. Anny

S Lesy Bučovice byla dojednána úprava cesty od vysílače ke kapli. Tu provedli 
Lesy na svoje náklady.

4. Kolaudace víceúčelového hřiště

Víceúčelové hřiště „Na Pastviskách“ bylo konečně zkolaudováno.

5. Územní plán Hostěnice

Obec Hostěnice podala žádost o pořízení nového Územního plánu podle plat-
ného stavebního zákona na MěÚ Šlapanice.  Nový územní plán bude zpracován 
„úpravou“ podle § 188 odst.2, což zjednodušeně řečeno znamená převedení stáva-
jícího územního plánu do podoby vyhovující platnému stavebnímu zákonu, s tím, 
že se žádné schválené zastavitelné území nesmí rozšířit ani zúžit. 

Zároveň byla podána žádost o dotaci na pořízení územního plánu obce na JMK.

6. Rozšíření mateřské školy v Hostěnicích

V mateřské škole vzniknou od září dvě malé třídy s počtem 16 dětí.

7. Snížení cen za svoz tříděného odpadu 

Po vyjednávání s fi rmou SITA se podařilo stlačit ceny za svoz tříděného odpadu. 
Úspora by měla dosáhnout cca 9%. 

8. Úspěšné žádosti o dotace a fi nanční příspěvky:

- Dotace z Programu rozvoje venkova JMK – Úprava víceúčelového hřiště a ob-
nova tělocvičny

Získali jsme dotaci ve  výši 107  000,- Kč, což činí minimálně 50 % z  celkových 
nákladů na projekt. Z těchto peněz chceme dovybavit tělocvičnu a opravit alespoň 
částečně víceúčelové hřiště. 

- Dotace z Programu rozvoje venkova JMK pro mikroregion Rokytnice – inte-
grované projekty venkovských mikroregionů

Získali jsme dotaci ve výši 28 000,- Kč, což činí minimálně 70 % z celkových ná-
kladů na výsadbu zeleně a osazení mobiliáře v intravilánu obce.

- Finanční dar od Českomoravské cementárny ve výši 200 000,- Kč na podporu 
komunitního rozvoje v obci.

Eva Karásková, starostka
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Přezkoumání hospodaření obce Hostěnice za rok 2010

Po 7 letech požádala obec (v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.) o přezkou-
mání hospodaření obce za rok 2010 Jihomoravským krajem. V letech 2004 až 2009 
bylo hospodaření obce přezkoumáváno soukromým auditorem. Předmětem kon-
troly byly veškeré  účetní doklady a doklady týkající se rozpočtu obce, mzdové lis-
ty,  kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, smlouvy o poskytnutí dotací, 
zápisy ze zasedání  Zastupitelstva obce,  místní poplatky  a další. Při přezkoumání 
hospodaření, které proběhlo ve dnech  6. 10. 2010 a 30. 3. 2011 nebyly zjištěny chy-
by a nedostatky, ani žádná  závažná rizika, která by mohla mít v budoucnu negativ-
ní dopad na hospodaření  územního celku.

Zápis je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.
 Za OÚ Růžena Debnárová

 
Třídění  odpadů  

V naší obci máme 3 stanoviště kontejnerů (hnízd): 
- v parčíku u Baršového
- na návsi u samoobsluhy 
- u čistírny odpadních vod
Jedná se o kontejnery na sklo, papír a plasty. Nově byl kontejner na plasty umís-

těn také u čistírny odpadních vod.  Zde mohou odpady ukládat nejen majitelé chat,  
ale také ostatní obyvatelé. 

Místo zpětného odběru použitých elektrozařízení v areálu ČOV (odběr 9.00 až 
11.00 hodin každý lichý týden v sobotu nebo dle domluvy u pana Petra Holuba, 
tel.: 731 186 498)

�   Velké domácí spotřebiče včetně chladniček
�   Malé  domácí spotřebiče ( žehličky, mixéry, fény, lékařské přístroje pro domácí 

užití,  atd.)
�   Elektrické nářadí a nástroje
�   Trubicové a úsporné zářivky a výbojky (úsporné žárovky)
�   Televizory a PC monitory
�   Výpočetní a telekomunikační technika
�   Spotřební elektronika 
�   Hračky, vybavení  pro volný čas a sport

Děkujeme Vám všem za to, že třídíte odpady a tím šetříte životní prostředí.

Za OÚ Růžena Debnárová
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 Můžete si zakoupit v kanceláři obecního úřadu:

Kniha o obci Hostěnice -  40 Kč včetně 20% DPH/kus
Pohlednice obce Hostěnice -   5 Kč včetně 20 % DPH/kus
Turistická mapa s pohlednicemi  - 40 Kč včetně 20 % DPH/kus
Brožura Mikroregionu Rokytnice – 20 Kč včetně 20 % DPH/kus 
Turistická mapa oblasti Mikroregionu Rokytnice – 10 Kč včetně 20 %  DPH/kus
Mapa Hostěnický potok a okolní příroda – 5 Kč včetně 20 % DPH/kus

Informace obecní knihovny

Hostěnická knihovna je pro čtenáře otevřena každou 
středu v době 16 - 18 hodin. Zajímavou knihu si zde najdou 
čtenáři mladší i  starší, nároční i čtenáři, kteří hledají „prostě 
knížku na prázdniny“. Žáci a studenti zde jistě najdou i knihy 
ze svých seznamů povinné četby.

Čtyřikrát za  rok přibývají do knihovny novinky z  tzv. vý-
měnného fondu. Tyto knihy jsou k dispozici dva roky a potom 
putují dál. Do knihovny se díky tomuto koloběhu dostávají 

stále nové knihy.

Touto cestou bych také ráda poděkovala paní Zdeně Škapové za štědrý knižní 
příspěvek do fondu knihovny. 

A nyní několik užitečných informací:
� během prázdnin bude knihovna uzavřena v tyto dny: 3. 8., 10.8.
� členství v knihovně na dobu jednoho roku: nový čtenář - 35 Kč, prodlouže-

ní členství - 15 Kč
� webové stránky knihovny: www.knihovnahostenice.wz.cz
� z nedávno nakoupených knih: Roald Dahl - Karlík a továrna na čokoládu; 

Ian McEwan - Pokání; Stieg Larsson - Millenium; Ivan Klíma - Moje šílené 
století; Dick Francis - Vyrovnaný účet, J. K. Rowling - Harry Potter; Nick Cave 
- Smrt zajdy Munroa

Na Vaši návštěvu se těší
Ivana Dostálová, knihovnice
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Narozené děti v roce 2011

březen  David Kropáč
duben                        Jaroslav Chaloupecký 
                                  Tereza  Audová
květen                       Štěpán Chaloupecký 
červen                       Tomáš Ondráček 

Srdečné blahopřání k významnému životnímu jubileu 

květen       

Břetislav Smílek         80 let
Zdeňka   Poláková      75 let 
červen

Vítězslav Hájek         75 let

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

ŠkolstvíŠkolství

Výlet MŠ do Olšan

Dne 31. 5. jsme jeli s dětmi na farmu Bolka Polívky do Olšan u Brna. 
Počasí nám přálo. Všechny děti měly batůžek se svačinou, pitím a  s  nějakou 

dobrotou. Brzy ráno pro nás přijel autobus. Pan řidič prokázal velkou trpělivost, 
protože musel čekat než se všichni vypravíme. Po příjezdu na místo se děti nasva-
čily při krásném výhledu do okolí. Obešli jsme celou farmu, kde jsme si prohlédli 
domek s malou věžičkou a velké pastviny pro  koně. Jeden kůň byl bílý a hlavu měl 
tmavou. Ten děti zaujal nejvíce. Potom jsme si prohlédli lamy a další zvířata, která 
měla obrovské a  zajímavě zkroucené rohy. Lucka věděla i  jak se některá zvířata 
jmenují. Některé děti se zvířat bály, ale jiné by naopak za nimi rády šly až do výbě-
hu. Bohužel jsme neviděli velblouda, na kterého se děti nejvíce těšily – tato zvířecí 
„persóna“ se totiž schovala do přístřešku a odmítala se ukázat. Doufejme, že se ho 
snad příště dočkáme. Děti se vydováděly na  místním dětském hřišti, ze kterého 
vůbec nechtěly odejít. A tak jsme se s dětským hřištěm loučili jen „horko těžko“. 
Unaveni a plni dojmů jsme nastupovali do autobusu, který nás odvezl do školky 
na oběd.

Jaroslava Hobíková, ředitelka MŠ
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ZŠ Mokrá

Mokerská laťka 

Ve dnech 13. a 14. dubna se konal v naší škole již 19. ročník soutěže žáků základ-
ních škol ve skoku vysokém Mokerská laťka. Do okresního kola postoupili naši nej-
lepší skokani a mohli tak změřit své síly s konkurencí z jiných škol, kterými pro nás 
byla ZŠ Pohořelice, ZŠ Tišnov – Smíškova, ZŠ TGM Ivančice a Gymnázium Šlapanice. 
Soutěže se zúčastnilo 80 závodníků.

V kategorii nejmladších žáků a žákyň obsadil Michael Auda 3. místo. V soutěži 
družstev skončili na 1. místě naši mladší žáci, na 3. místě starší žáci. Všem závodní-
kům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy, p. uč. Markusovi a Urbanovi a žá-
kům 9. ročníku za organizační zajištění celé soutěže.

 Petra Tannenbergová, Josef Palík

Další akce:

• Žáci 3. ročníku se vypravili do světa hmyzu a pavoukovců. V centru enviro-
mentálního vzdělávání Lipka v Brně se pomocí her seznámili se stavbou jejich těla, 
zdramatizováním si prožili vývoj motýlů. Nechyběly ani pracovní listy s rozmanitý-
mi úkoly a výtvarná část. 

• Lesní cesta pro skřítky byla připravena pro žáky 2. ročníku. Hravou formou 
poznávali složky lesního ekosystému, postupně prozkoumali svět stromů a  léči-
vých bylin v lese. V pohádkovém příběhu se naučili poznávat části rostlin a pod-
mínky potřebné k jejich životu.

• Islámské centrum v Brně navštívili v dubnu žáci 9. ročníku. Zde se seznámili 
s budovou mešity a  její historií. V besedě o  islámu se dozvěděli mnoho nového 
o tomto náboženství.

• Žáci 8. ročníku v rámci předmětu Volba povolání absolvovali výukový pro-
gram v IPS Úřadu práce, kde se dozvěděli mnoho užitečných informací o tom, jak si 
správně vybrat střední školu. 

Na pozořické základní škole se stále něco děje…

Letošní školní rok dospěl ke svému závěru a většina z nás, ať už to byli naši žáci, 
či učitelé, měla pocit, že zvláště jeho poslední měsíce nabraly rychlost přímo zá-
vratnou. Nejspíš proto, že se během této doby ve škole udála spousta akcí, činností 
a aktivit, a víme všichni, že když je hodně práce, čas běží mnohem rychleji.

Na začátku dubna absolvovali šesťáci víkendový adaptační pobyt na Jelenici, 
bohatý a zajímavý program pro ně připravila paní učitelka Budíková a paní učitelka 
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Andonovová. Těsně před Velikonocemi proběhl ve škole projektový den zaměřený 
na  problematiku dopravy, který svou přítomností obohatili příslušníci pozořické 
Městské policie. Ve školní družině si děti připravily velmi pěkné a zdařilé vystoupe-
ní, které věnovaly svým maminkám a babičkám ke Dni matek. V sobotu 7. května 
proběhl ve školní zahradě Ekoden, jehož organizaci měl na starosti pan učitel Tin-
ka. Účelem této akce bylo představit pozořické veřejnosti naše záměry  se školní 
zahradou, která by v budoucnu sloužila nejen žákům naší školy, ale všem obyvate-
lům Pozořic. Účast byla opravdu hojná a všem návštěvníkům za projevený zájem 
děkujeme. 

Na  jaře probíhal v  tělocvičně tradiční populární fl orbalový turnaj Pozořice 
Open, který organizoval pan učitel Kadlec. Turnaj měl spoustu příznivců, kteří zú-
častněným družstvům, složeným z kluků i holek naší školy,  fandili a povzbuzovali 
je k lepším a lepším výkonům.

Na konci května se jednotlivé třídy se svými vyučujícími začaly rozjíždět na ško-
ly v přírodě, tentokrát do krásného prostředí hor. V Krkonoších na ně čekalo mno-
ho zážitků, především díky kvalitnímu programu, který zde pro ně připravili naši 
vyučující.

Vydařil se také zájezd do Anglie, jehož se pod vedením paní učitelky Holoubko-
vé a paní učitelky Vlčkové zúčastnili žáci z osmých a devátých tříd. Navštívili Paříž 
a Londýn, Cambridge a Oxford a  bydleli v anglických rodinách, kde si prověřili své 
jazykové znalosti.

Během června obhajovali žáci 9. ročníků své absolventské práce. Jejich úkolem 
bylo vytvořit několikastránkový text na  téma, jež si sami zvolili, prezentaci k  to-
muto tématu a mluvený projev, kterým tuto prezentaci doprovodili. Jejich výkon 
sledovala komise, složená z  vyučujících. Také si je mohli poslechnout nejen spolu-
žáci, ale i žáci z osmých a sedmých ročníků. Mohli si tak udělat obrázek o tom, co 
je na závěr deváté třídy čeká. Úroveň prací nás mile překvapila, většina žáků se jich 
zhostila velmi dobře a jejich vystoupení bylo velice kvalitní. 

Pedagogický sbor se 2. června vydal na návštěvu naší partnerské školy do Ivan-
ky pri Dunaji, aby prohloubil přátelské vztahy mezi oběma školami. 

Samotný závěr školního roku se nesl ve znamení loučení s našimi skvělými de-
váťáky. Po tolika letech, strávených na naší škole, se jejich cesty rozchází a na kaž-
dého z nich čeká nová škola, noví učitelé, noví kamarádi... Přejeme jim všem hodně 
úspěchů a spokojenosti, aby se jim v oboru, který si do budoucna zvolili, opravdu 
dařilo. A když se za námi přijdou občas podívat, rádi je uvidíme.

Školní rok sice skončil, ale škola přes prázdniny zahálet nebude. Díky fi nancím 
získaných v rámci projektu EU Peníze školám se vybuduje nová počítačová učebna 
s počítači pro 30 žáků a bude se rekonstruovat školní kuchyňka, která bude  vyba-
vena novým nábytkem. Před školou se objeví nové moderní stojany pro odkládání 
kol, na nichž naši žáci často jezdí, a to díky fi nančním prostředkům získaným z pro-
jektu Bezpečná cesta do školy. Vzhledem k tomu, že po prázdninách začne školu 
navštěvovat dívenka na vozíčku, bude se přes prázdniny pracovat na tom, aby její 
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pohyb po škole byl co nejsnazší. Snad se nám to podaří i díky částce 200 000,-  Kč, 
kterou nám poskytlo Konto Bariéry na vybudování plošiny.

Na závěr nezbývá než poděkovat všem žákům a pedagogům za jejich práci bě-
hem celého školního roku a popřát jim pěkné prázdniny a dovolenou, abychom si 
všichni pořádně odpočali a nabrali hodně sil. Na začátku nového školního roku se 
budeme opět těšit na shledanou a samozřejmě nejvíc na ty naše nejmenší - prv-
ňáčky, pro které budeme otevírat dvě první třídy. 

 PhDr. Jan Dudek
 ředitel školy 

Základní umělecká škola v Pozořicích

Venku už je teplo, všechno kolem nás krásně kvete a voní, sluníčko hřeje a všich-
ni se těšíme na prázdniny, které se rychle blíží.

V těchto krásných jarních dnech jsme pro všechny připravili 11. května 2011 ab-
solventský koncert hudebního oddělení. Slyšet jste mohli sólová vystoupení, dua 
i celé soubory. Výkony všech vystupujících ocenili posluchači velkým potleskem.

Další pěknou akcí, kterou již tradičně pořádáme, byla 18. května 2011  Verni-
sáž absolventské výstavy žáků výtvarného oboru. Během slavnostního odpoled-
ne byly předány také ceny všem, kteří se zúčastnili výtvarných soutěží a úspěšně 
reprezentovali naši školu. Program slavnostní vernisáže doplnili  žáci hudebního 
oboru.

A další týden nás čekaly společné koncerty se ZUŠ Oslavany. Nejprve se všichni 
představili v Oslavanech a ve středu 25. května 2011 jsme celý náš společný pro-
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gram předvedli ve Tvarožné. Hosté se nám představili v tanečních i hudebních vy-
stoupeních. Všechny zaujala jejich hra na bicí nástroje i malý komorní soubor. My 
jsme si zase přichystali skupinová vystoupení žáků všech oborů. Myslím si, že jedno 
z nejzajímavějších je právě to, ve kterém fl étnový soubor hraje tance ze dvora krále 
Jindřicha VIII.. Ty byly napsány pro jeho manželky. Tanečnice při nich znázorňu-
jí jednotlivé ženy a výtvarnice představují portréty, které namalovaly. A všechno 
krátce spojuje vypravěčka životními příběhy těchto anglických královen.

Podobné koncerty jsme také uspořádali společně se ZUŠ Ivanka pri Dunaji.   
Všechny koncerty se podařily a my jsme se vždy rozcházeli se slibem, že příští rok 
zase něco pěkného společně připravíme.

V úvodu jsem napsala, že se těšíme na prázdniny a samozřejmě i na krásnou 
letní dovolenou. Tak ať si ty volné dny všichni užijete a s pěknými zážitky se zase 
v září setkáme.

Fotografi e ze všech akcí ZUŠ Pozořice si můžete prohlédnout na www.zus-po-
zorice.cz   

 Božena Škrobová (redakčně kráceno)

Lesní klub Stromík  - Jaro je v přírodě velice živé

Jaro v přírodě probudilo všechna zvířátka, stromy, květiny, bylinky a sluníčko 
ráno probouzí už i nás. Les se po zimě úžasně proměnil. Už tu není to zimní ticho 
a bílo. Každé ráno teď při setkání celé skupiny slyšíme spoustu zvuků, v lese to voní 
úplně jinak a taky leckde už rozpučelé a listy porostlé stromy a rozkvetlé rostliny 
neprokoukneme skrz. Je tu prostě živo! Příroda se nám mění před očima a my mů-
žeme být každý den svědky jejích nových obrazů. Je to jak mávnutím kouzelného 
proutku. Pro děti je to přirozené a my dospěláci díky dětem objevujeme přírodu 
úplně nově.

Celý náš program stojí na volné hře dítěte a jeho prožitku. Říká se, že ne to, co 
se člověk naučí, ale co si prožije, si zapamatuje. Cesta k chatě Jelenici je plná věcí 
k hraní a zkoumání. Vyrobili jsme si žížalárium a sledovali, jak žížaly pracují. Ke hře 
máme novou kuličkovou dráhu z kůry a kuličky si sami modelujeme a barvíme z ke-
ramické hlíny.  Zahráli jsme si taky na včelky a vyrobili jsme vlastní med. Mňam! 

Hrajeme lesní divadlo a  vyrábíme si k  tomu masky. Chtěli jsme si vyzkoušet 
zahrát naše představení i pro naše rodiny a kamarády a užít si společně spoustu 
legrace. Plakátky svítily zelenou a růžovou barvou týden před představením, takže 
se mohlo na konci května Hřiště Pod lesem ve Viničných Šumicích pěkně zaplnit. 
Stromík a jeho šumičtí kamarádi s pohádkou „Boudo, budko“ celý program uvedli. 
Podpořit nás přijelo i divadlo Neslyším s pohádkami O čepici a Červená řepa.    Ne-
bylo to ledajaké divadlo. Zjistili jsme, že hrát se dá i beze slov a s pomocí znakové 
řeči. Úplně poslední připlul Sindibád se svým Korábem! Vyprávěl nám o svých dob-
rodružstvích a diváky nechal celou svojí plavbu pěkně prožít na vlastní kůži. 
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Tohle krásné společné nedělní odpoledne odkrylo nejeden herecký talent ně-
kterých našich kamarádů, maminek, tatínků, dědečků i babiček.

S rodiči jsme si v dubnu půjčili Jelenici na jeden víkend a dohromady vyhnali 
Morenu a přivítali jaro. V chatě jsme jsme společně poobědvali, mlsali dobroty od 
maminek, povídali si a poslouchali pohádku. Odpoledne v různých výtvarných (ke-
ramika, malování) a tvůrčích  (pletení pomlázek, věnečků na dveře) dílnách uběhlo 
velice rychle. Kdo chtěl, mohl přespat i do druhého dne. To bylo dobrodružství! 
Moc se nám společný program líbil.

Nabízené činnosti jsme obohatili o  anglický jazyk. Každé pondělí dopoledne 
za námi přijde maminka Soňa, která děti učí spoustu zajímavých písniček, básniček 
a her, díky kterým si děti osvojují základy dalšího jazyka. Soniny hry a melodie jsou 
opravdu chytlavé, děti si je broukají prý i ráno při vstávání:) Projekt nového jazyka 
jsme propojili s reálnou zkušeností - cizím jazykem mluvit s rodilým mluvčím. Na-
vázali jsme spolupráci a navštěvujeme se s prestižní Mezinárodní školkou v Brně 
na  Vinohradech (International School of Brno) a  děti si spolu s  rodiči užijí úplně 
nových aktivit v multikulturním prostředí. Mluvit jiným jazykem, vidět jiné tváře, 
dozvědět se o jiných tradicích a poznávat jinou kulturu, to jsou neocenitelné vkla-
dy do života našich dětí. 

Od května 2011 jsme se zapojili do výzkumu Ministerstva životního prostředí, 
který sbírá data o vlivu pravidelného pohybu dětí v přírodě na jejich zdraví. Máme 
teď už bohaté zkušenosti, jak pobyt venku ovlivňuje naše zdraví. Výsledky budou 
známé do jara 2012. 
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Tým lesního klubu jsou především rodiče dětí, které se tu setkávají. Jako mamin-
ky jsme již na začátku zjistily, že pokud nám onemocní dítě, celý chod programu by 
se zastavil. Proto je hlavním pedagogem člověk, který nemá vlastní rodinu a celý 
program vede on. Plánování programu je ale společné. Příspěvek, který rodiče platí 
(v současné době 230,-/celý den) je především fi nančním příspěvkem pro pedago-
gy a asistenty, dále na potřebný materiál pro práci s dětmi a na obědy a odpolední 
svačiny. Ze zbytku peněz přispíváme na jízdné studentce dobrovolnici, kupujeme 
dětem nadstandartní pomůcky (v současné době dřevěný vozík na materiál k pro-
gramu), chodíme do divadla, účastníme se různých programů  nebo vybavujeme 
dětskou knihovnu. 

Uzavíráme první rok našeho pobytu venku. Je proto na místě mírná rekapitula-
ce a shrnutí začínající činnosti našeho lesního klubu.

V lese v blízkosti chaty Jelenice se scházíme od října 2010 a velice se nám v tom-
to prostředí líbí.  Jako rodiče jsme nadšeni z toho, že program je pro děti fyzicky 
zvládnutelný. Pravidelný pohyb venku děti utužuje na zdraví, stejně jako stmeluje 
celý dětský kolektiv. Děti si za tu dobu osvojily mnoho dovedností (hrubá a jem-
ná motorika, sociální kompetence, kreativita, sebepojetí a sebevědomí) a znalostí 
(o přírodě a ekologii, do hloubky jsme si prožili různé slavnosti a svátky v roce, na-
rozeninový rituál- např. po děšti se skvěle vysvětluje, jak a proč vznikne duha, proč 
se stoupá pára atd..

Děti se díky společnému programu přirozeně seznamují a navazují vztahy. So-
ciální síť, kterou si tak dítě buduje je přínosem i pro jeho vlastní vztah k místu, kde 
vyrůstá. V našich obcích žije v současné době i mnoho rodin, které se sem stěhují 
bez rodinného zázemí a vazeb. Vidíme, že i náš klub přispívá k přirozenému se-
známení dospělých a rodin a možná k navázání přátelství. Takový bonus může být 
přínosem pro zdravý psychický vývoj dítěte. 

Lesní klub využívá zázemí chaty Jelenice především v době oběda a odpočin-
ku. Chtěli bychom sami přispět něčím tomuto prostoru. Pravidelně zde uklízíme 
a topíme, chatu jsme vybavili skříní na materiál pro práci s dětmi, maminky spolu 
s dětmi připravují podsedáky na lavice kvůli tepelnému komfortu. Za  chatou jsme 
spolu s dětmi vysázeli lipovou alej. Každé dítě od klubu dostává k narozeninám 
vlastní strom a spolu s kamarády ho vysazuje. Stromy chodíme pravidelně zalévat 
a chráníme je proti okusu zvěří. 

Jsme vděční, že v prostoru chaty Jelenice můžeme zůstávat. Chatu vlastní Lesy 
ČR a místní organizace Junáka a Ochránců přírody ji mají v pronájmu. Děkujeme 
jim tímto za zapůjčení prostoru chaty ve všedních dnech. Z dětí, který náš Lesní 
klub Stromík navštěvují možná jednou vyroste nová generace těchto organizací. 

Mgr. Klára Krchňavá
pedagog a koordinátor projektu

tel. 777145343
www.kavylos.cz
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Český svaz žen zřídil a provozuje již 20 let střední školu 

v Brně-Černovicích    
 
Soukromá Střední odborná škola MORAVA, o.p.s. Brno  byla založena 1. 9. 1991, 

jejím zřizovatelem je Český svaz žen. Od 1. 9. 1995 učíme v nové, velmi pěkné bez-

bariérové budově. Můžete se o tom přesvědčit, pokud si k nám budete chtít osobně 
přijít pro informace o studiu, pro zájemce u nás platí rok otevřených dveří. 

Cílem naší školy je poskytnout žákům možnost se kvalifi kovaně připra-

vit na budoucí praktický život - případně další studium. Snažíme se vytvořit 
příjemné studijní a  lidské prostředí založené na vzájemné komunikaci mezi žáky 
a pedagogy. 

Studijní obory:

Ekonomika a podnikání, kód 63-41-M/01 
Veřejnosprávní činnost, kód 68-43-M/01 
Sociální činnost, kód 75-41-M/01 
Délka studia: 4 roky 
Forma studia: denní 
Způsob ukončení: Maturitní zkouškou 
Poskytované vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Školné: 14000 ročně

Absolventi školy získávají po  úspěšném vykonání maturitní zkoušky úplné 
střední odborné vzdělání pro výkon specifi ckých činností v  oblasti ekonomiky 
a podnikání, veřejnosprávních a sociálních čínností, nebo se mohou ucházet o stu-
dium na vysokých školách či v různých formách pomaturitního studia. 

Škola nabízí pro žáky aktivity, které zpestřují studium či slouží k přípravě na při-
jímací zkoušky na VŠ nebo si v nich mohou obohatit svoje znalosti.

• Klub výpočetní techniky 
• Klub anglického jazyka 
 Klub německého jazyka 
 Klub matematiky 
 Kurz autoškoly 
 Stolní fotbálek 
 Zimní lyžařský kurz 
 Zájmová návštěva Velké Británie - týdenní pobyt v Londýně 
 Sportovní zájezd k moři do Chorvatska
 V budově školy se nachází fi tcentrum a solárium 
Více  na www..sos-morava.cz
 Za vedení školy Mgr. Dana Vérostová

Z činnosti organizacíZ činnosti organizací
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Činnost seniorů ve II. čtvrtletí

V dubnu jsme uskutečnili besedu v sále U Stupárků na předem určené téma. 
Senioři si přinesli svatební fotografi e a další fotografi e ze svého mládí. Besedy se 
zúčastnilo 38 seniorů, takže bylo co prohlížet. Fotografi e všem připomněly nejen 
slavnostní  okamžiky svatební, ale také řadu našich spoluobčanů, kteří již nejsou 
mezi námi. Pochopitelně jsme si také zazpívali a všem se posezení líbilo.

Dne 15.dubna jsme absolvovali vycházku na  Říčky se zastávkou „U  Jelena“. 
Účast nebyla velká. Někteří se nezúčastnili pro nejisté počasí, jiní zase pro nemoc. 
Ti co se vycházky zúčastnili, byli nakonec spokojeni.

V neděli 15.5. se 27 seniorů zúčastnilo výletu na Valašsko. Prohlédli si Valašské 
muzeum v zámku Kinských ve Valašském  Meziříčí, zejména expozici sklářských vý-
robků, expozici představující historii výroby gobelínů. Ve Velké Lhotě jsme navštívi-
li evangelický dřevěný kostelík, který byl postaven po vydání tolerančního patentu 
Josefa II a do dnešní doby je stále v provozu. Zajímavý je i tím, že zde sloužil 20 let 
jako farář autor knihy Broučci Jan Karafi át. Po výborném obědě v Rožnově jsme se 
zastavili ve Velkých Karlovicích, kde jsme navštívili Karlovické muzeum, představu-
jící jak historické, tak i současné rukodělné výrobky místních obyvatel. Ve Velkých 
Karlovicích jsme rovněž navštívili místní dřevěný kostelík p.Marie Sněžné.

Na Soláni jsme navštívili nově vybudované informační centrum s výstavou ob-
razů se slováckou tematikou.

Pěkný zájezd nám trochu pokazilo počasí a sv. Žofi e, která měla zrovna svátek 
nezůstala nic dlužna známé pranostice a čurala po celý den. Nebýt toho, mohli jsme 
lépe vychutnat krásy valašské krajiny. Deštivé počasí ale všichni účastníci zájezdu 
snášeli statečně a na celkově dobré náladě se špatné počasí nijak nepodepsalo.

Text a foto: Václav Dostál

Hostěnické Boubelky

Místní seniorky založily počátkem t.r. skupinu a nazvaly ji Hostěnické Boubelky. 
Zpočátku si občas zazpívaly jen tak při cvičení. Pak přišel nápad zazpívat na setkání 
hostěnických seniorů a nápad  dále rozvíjely. Vybraly si písničky a začaly nacvičo-
vat. Postupně pak přidaly i „krokové variace“ a nakonec se rozhodly pořídit si pro 
tento účel i jednotné oblečení. Daly dohromady nějaké látky a začalo se šít. Každá 
nějak přispěla dle svých možností, ale přece jen největší kus práce udělala paní 
F. Kochová. Elán žen byl obdivuhodný.

S  velkou trémou a  očekáváním, jak se povede první vystoupení, nastoupily 
ke své premiéře na březnovém setkání seniorů v Hostěnicích. O tom, že se premié-
ra vydařila, bylo již napsáno ve Zpravodaji č. 1/2011. Dne 30. 3. pak následovalo vy-
stoupení Boubelek v Besedním domě v Rousínově, dne 30. 4. ve Velaticích a 22. 5. 
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pak na setkání seniorů v Mokré. Tímto vystoupením byl ukončen malý okruh vy-
stoupení Boubelek. Pokud jim vydrží zdraví, chuť a elán, mají v plánu program ob-
měnit a pokud se to povede předvedou nový program na příštím setkání seniorů 
opět s premiérou v Hostěnicích. Dosavadní vystoupení Boubelek mělo všude velice 
kladný ohlas. Zejména pak obdivovali všude jejich obětavost a elán a skutečnost, 
že si sami svůj program připravují a nacvičují bez odborného vedení. Hostěnické 
Boubelky tak dělají dobrou reklamu naší obci v blízkém okolí.

Text : Václav Dostál
Foto: Ester Erdelyiová (vystoupení Boubelek v Mokré 22. 5. 2011)

Organizační tým Klubu důchodců Velatic, srdečně děkuje všem účastníkům 
z Hostěnic a zejména dámám  - „Hostěnickým boubelkám“ za účast a nádher-
né vystoupení při I. setkání důchodců v KD ve Velaticích dne 30. 4. 2011. Toto 
vystoupení bylo všemi účastníky setkání velmi vysoce hodnoceno a  přispě-
lo tak k  mimořádné účasti domácích i  přespolních příznivců dobré zábavy 
a k úspěchu dlouho připravované akce velatickými seniory.

Současně děkujeme za osobní dar do tomboly.

HOSTĚŇÁCI  DÍKY!!! Těšíme se na další setkání u Vás i u nás!

Klub důchodců Velatice.
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Cvičení místních seniorek
 
Cca 12 let už cvičí jedenkrát týdně místní seniorky v tělocvičně v budově Mateř-

ské školky. V počátcích vedla cvičení paní Liběna Homolová, později Milena Tráv-

níčková a v posledních letech vede cvičení paní Marie Konečná. Tělocvična, která 
vznikla z původních dvou místností školního bytu, je v současné době využívaná 
denně od dětí, přes mladé navštěvující posilovnu, až po seniory, kteří v zimním ob-
dobí zde hrávají stolní tenis.

Text: V. Dostál
Foto: Ester Erdelyiová

Obecní Liga 2011

Čas opět poskočil a po půl roce nám koncem dubna začala nová sezóna malé 
kopané. Do letošního ročníku březinské Obecní ligy vstoupili Hostěnice jako ob-
hájci titulu. Této role jsme se bohužel zalekli a hned v prvním kole jsme podlehli 
poslednímu týmu loňské soutěže. Na tomto nepříliš povedeném utkání se projevi-
la také dlouhá pauza a fakt, že někteří hráči vůbec netrénovali. V dalších zápasech 
jarní části se však herní projev až na výjimky zlepšoval a po odehrání poloviny zá-
pasů obsadili Hostěnice v neúplné tabulce skvělé druhé místo se ziskem 13 bodů. 
Výborné je i naše skóre 28:18, k čemuž přispěl deseti zásahy nejlepší střelec týmu 
Filip Gale, ale samozřejmě na něm mají zásluhu i ostatní hráči týmu.
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Tabulka po odehrání Jarní části Obecní ligy 2011

Tým Kolo Počet bodů Skóre
Sokol 7 14 25:20

Hostěnice 7 13 28:18
Junioři 7 12 15:16
Real 6 10 19:14

Proseč 6 10 14:15
Chaloupky 7 9 16:17

CSKA 6 6 14:21
Babice 4 1  7:17

Další informace, rozpis zápasů a kompletní výsledky je možné nalézt na ofi ciál-
ním webu soutěže http://obecniliga.webpark.cz/

Naše poděkování patří zastupitelstvu obce za  podporu a  v  neposlední míře 
všem fanouškům, kteří nám v Březině pravidelně fandí. Věříme, že letošní sezóna 
bude stejně úspěšná jako ta minulá a titul z roku 2010 se nám podaří obhájit. 

Jan Skřivánek

ČERVEN – měsíc myslivosti a ochrany přírody

Označení června jako měsíce myslivosti 
a ochrany přírody  patří mezi tradice české mys-
livosti. Takto byla tato tradice označena ale až 
v  roce 1959, na  rozdíl od tradic, které se dědí 
z generace na generaci.

Hlavním smyslem této myšlenky byla a  je 
propagace myslivosti a  práce myslivců. Vždyť 
právě červen je měsícem, kdy se v přírodě vy-
skytuje mnoho mláďat, a  to nejen těch, které 
myslivecky obhospodařujeme, ale i volně žijících druhů. Jsou to především srnča-
ta, kolouši, selata, mladí zajíčci, kuřata bažantů nebo koroptví a mláďata některých 
našich zpěvných ptáků. Organizuje se řada mysliveckých akcí, zkoušek mladých 
loveckých psů, střeleckých akcí, soutěží nebo besídek pro mladé myslivce přátele 
přírody apod. Červen můžeme z hlediska mysliveckého hospodaření také využít 
k přípravě a uskladnění kvalitního objemového krmiva pro zvěř. Vhodné je luční 
seno s bohatou skladbou bylin a letnina.

To však neznamená, že se myslivecká činnost zaměřuje pouze na  tento 
jeden jediný měsíc. Myslivost je činností odbornou, vykonávanou v  přírodě 
a ve vztahu k volně žijícím živočichům, činností směřující k udržení a rozvíjení 
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mysliveckých tradic a zvyků, které jsou součástí českého národního kulturního 
dědictví.

Náš myslivecký spolek, jako již tradičně, pořádal začátkem června ve spolupráci 
s obcí, dětský den. A další plánovanou akcí bude v červenci Pytlácká noc, o které 
budou občané Hostěnic včas informováni. Dík patří hlavně těm, kteří se na přípra-
vě všech těchto akcí podíleli a podílejí.

Za MS Horal Hostěnice
Jana Oravcová

Zprávy z o.s. Hosten

Jarní čtvrtinu roku 
jsme zahájili Velikonoč-
ním setkáním. Po  vy-
stoupení hostěnických 
dětí mnozí přítomní 
využili možnosti vyro-
bit si velikonoční deko-
race. Hrstka statečných 
žen soupeřila v  soutěži 
O  nejchutnější jedno-
hubky, kde ochutnávají-
cí veřejnost jednoznač-
ně rozhodla o vítězství 
Míši Králíkové. Ti, kteří 
vydrželi až do konce, 
si mohli zazpívat a zatančit se skvělou cimbálo-
vou muzikou Šmytec. 

(Děkujeme za pomoc paní Dostálové, Tvrdé 
a Motalové.)

Hned následující týden si sportovní nadšenci 
změřili své síly v Prasátku – soutěži amatérských 
hráčů ve  stolním tenise – čtyřhrách. Do bojů 
o nejlepší umístění zasáhlo 23 mužů a 3 statečné 
ženy. Ve fi nále se lépe vedlo páru Ladislav „Čon-
da“ Dvořák + František Hanák, kteří porazili loň-
ské vítěze Mirka Koplíka a Milana Sedláčka

(Děkujeme Josefu Konvalinkovi za  poskyt-
nutí sponzorského daru na  nákup odměn pro 
nejlepší hráče.)

Velikonoční setkání- zdobení perníčků, výtvarné tvoření

Prasátko – vítězové čtyřhry
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Závěr dubna se nesl 
ve  znamení Dne Země. 
Během procházky příro-
dou jste si mohli ověřit 
své znalosti z  ekologie. 
V  cíli jsme si společně 
opekli špekáčky, popo-
vídali si… Došlo i na spá-
lení čarodějnic, které si 
děti přinesly.

Přestože v  červenci 
a  srpnu RC Broučci ne-
bude v provozu, připra-
vili jsme pro všechny 
zájemce  prázdninové 

výlety, jejichž seznam 
stejně jako podrobnější informace o akcích již proběhlých, naleznete na našich we-
bových stránkách www.hosten.estranky.cz.

V září nás čeká nejen opětovné zahájení provozu RC, kroužku hry na fl étnu, ale 
také soutěž Kola dokola.

Za o.s.Hosten Kateřina Halouzková

Činnost RC Broučci

Pro maminky s dětmi a rodi-
ny nabízí RC Broučci programy 
jako jsou hry, cvičení, pohádky, 
písničky, divadla, rukodělné 
práce dětí i  maminek, tajuplné 
výpravy...  Jsme rádi, že se nám 
podařilo vytvořit společně pří-
jemné prostředí pro všechny, 
kteří nás začali navštěvovat.

Měsíc květen nás lákal 
ke  spoustě akcí, děti závodily 
na  odrážedlech i  kolech, malo-
valy  na papíry, ruce, tělo i kame-
ny, vypravily se spolu se svými 
rodiči na příjemnou procházku, při které poznávaly přírodu v okolí lesa a rybníků. 
Nejen pro mne mělo velký úspěch divadlo Koráb s pohádkou Tři prasátka, poděko-
vání za zprostředkování představení patří Monice K.

Den Země – pálení čarodějnic
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V červnu jsme společně oslavili Den dětí rejem v maskách, dětem jsem namalo-
vala na obličej masku dle jejich přání. 

Naší největší výpravou byla ta do Dinoparku a Zoo ve Vyškově. Už od vstupu 
jsme obdivovali obrovské dinosaury. Velkým lákadlem bylo nejen 3D kino, ale také 
pískoviště s dinosauří kostrou, průlezky, skluzavka …

Po prohlídce obřích příšerek,jsme nastoupili do Dinoexpressu(vláček), který nás 
odvezl zpět do Zoo. Zde jsme se prošli selským dvorem, kde si děti mohly pohladit 
domácí zvířátka, a rozjeli se domů. Počasí bylo krásné, děti dobře naladěné, a tak 
jsme si výlet náramně užili. 

Protože se láska ke zvířátkům musí podporovat, byli jsme se podívat u Šárky 
Glozarové na  domácí zvířátka (ovečky, králíčky, krůty, slepičky...), vyslechli si pří-
jemné povídání paní Glozarové o včelkách, za což děkujeme.

Tohle je jen střípek z toho, co s námi můžete zažít.
Z celého srdce upřímně děkuji všem, kteří vybudovali základy RC.
I když se většinou vrátili ke svým povoláním, cítíme jejich stálou podporu a ná-

klonnost. Část jejich srdce zůstala v našem společném díle.
Jitka Vaňáčková

Kontakt na dobrovolnice v RC Broučci: Šárka Mlejnková tel. 739 458 714
Jitka Vaňáčková  tel. 607 592 511

Pyžamová zábava

V sobotu 14. května se možná ně-
kteří naši spoluobčané mohli divit, 
že mnozí mířili do restaurace U Stu-
párků ne zrovna ve  společenském 
oděvu. To proto, že občanské sdru-
žení Spirála pořádalo PYŽAMOVOU 
ZÁBAVU. I přesto, že pyžamo naříze-
né přímo nebylo, většina účastníků 
přišla vtipně oděna do různých noč-
ních úborů. Večerem a později i nocí 
nás provázela kapela Žízeň.

Za o.s. Spirála Renata Čapková

V pohádkovém lese se soutěžilo i střílelo z kuše

V dubnu se v Hostěnicích odehrála tradiční akce pro děti Pohádkový les, jejímž 
pořadatelem bylo občanské sdružení Spirála ve  spolupráci s  Eponou. Začínalo se 
na farmě projížďkou na koni, poté děti vyrazily na trasu do lesa, kde bylo každé sta-
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noviště označené pohádkovou 
postavou. Malí poutníci plnili 
různé úkoly a odpovídali na otáz-
ky. A  na  mýtině před srubem 
si dokonce s  pomocí lučištníka 
– oděného ve stylovém historic-
kém kostýmu – zastříleli z  kuše 
na  terč. Cíl pohádkového puto-
vání byl u hřiště Na Pastviskách, 
kde se opékaly špekáčky. 

Text a foto: Ondřej Požár

Den dětí

Jako již tradičně, tak i  letos 
oslavily děti z naší obce svůj svá-
tek s OS Spirála a MS Horal Hostě-
nice. Sobotní odpoledne 4.června 
se rodiny s  dětmi sešli v  hojném 
počtu na  statku u  Čapků. Byli 
zde připraveni koně,na kterých 
se mohly děti povozit,střelba ze 
vzduchovky a  procházka po  lese 
spojená s plněním různých úkolů 
a  společenských her. Nechyběla 
spousta sladkostí a malých dáreč-
ků. Než jsme se všichni rozloučili, 
společně jsme opekli špekáčky a s dobrou náladou se rozešli do svých domovů. 

Za o.s.Spirála Renata Čapková
Foto: Ondřej Požár

Hasiči z Hostěnic slaví 105 let

V letošním roce si hasiči z Hostěnic připomínají malé půlkulaté 
výročí založení.

Sbor dobrovolných hasičů Hostěnice byl založen v  roce 1906, 
tedy přesně před 105 lety. Naše organizace, jako nejstarší dodnes 
působící v  naší obci, se snaží kromě svých odborných aktivit dle 

svých možností i o rozvoj kultury a společenského života v Hostěnicích. Rádi by-
chom proto důstojně oslavili i toto naše výročí. Čeká nás tedy kopec starostí a prá-
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ce s přípravou oslav, jejichž hlavní část proběhne v sobotu 25.června na sportov-
ním hřišti v Hostěnicích. Na programu je od 14 hod. zábavné hasičské odpoledne 
plné různých ukázek jak techniky, tak i zásahů jednotlivých sborů z okolních obcí.

Večer pak následuje Letní noc se skupinou Žízeň. Všichni občané jsou srdečně 
zváni. Přijďte s námi oslavit naše jubileum.

Za SDH Hostěnice               
                                                                                         Miroslav Dostál 

Mladí na soutěži - Přísnotice 2011

Prásk! Výstřel ze startovní pistole 
odstartoval požární útok našich mla-
dých hasičů. Jejich první soutěžní. 
A vůbec si nevedli špatně - čas 42,35 se-
kund. Za to vděčí svým starším bratrům 
hasičům, kteří jim předávají své bohaté 
zkušenosti. Jsou to Josef Mlejnek, Petr 
Pavlíček, Roman Mlejnek a Tomáš Šedý. 
Za rodiče mladých hasičů pak zmiňova-
ným pánům děkuji, že věnují svůj volný 
čas tomu, aby hostěnický hasičský sbor 
měl pokračování i v budoucích časech. 
Věřím tomu, že mnohým klukům a  holkám nadšení vydrží. Některé hostěnické 
rody to mají v krvi. Z Přísnotic si 21.5. nakonec odvezl pohár Filip Mlejnek. Byl pro 
nejmladšího hasiče na soutěži...

Jiří Marek

Skauti na jaře soutěžili i pomáhali přírodě

S příchodem jarních dnů se Svišťům z hostěnického skautského 
oddílu otevřela opět pestrá paleta aktivit, na které čekali celou zimu. 
Během prvního březnového výletu se proto proměnili v hledače po-
kladů a na výletě mezi Bílovicemi nad Svitavou a Soběšicemi objevili 
ztracený poklad Keltů. 

Na začátku dubna je pak čekala první ze dvou jarních soutěží, ve kterých mohli 
porovnat své dovednosti a schopnosti s ostatními skautskými oddíly z Brna a oko-
lí. Tou první soutěží byla skautská pěvecká soutěž Vozembouch, ve které se Svišti 
představili již minulý rok. Oproti loňskému roku se ovšem nacvičování písní s dětmi 
chopila paní Halouzková, která po poctivých a pravidelných zkouškách dovedla děti 
k druhému místu a tím pádem k velkému úspěchu. Svišti si navíc svým představením 
vysloužili veliký potlesk sálu brněnské Sýpky a nejen díky zvláštnímu ocenění poro-
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ty za  nejlepší hudební doprovod (Svišti 
hráli na housle, fl étny a akordeon) na ně 
ostatní skauti jen tak nezapomenou.

Po  famózním hudebním vystoupe-
ní se skauti rozhodli pomoci také trošku 
přírodě, ne nadarmo je ve skautském zá-
koně zakotveno, že skaut je ochráncem 
přírody. Společně s ostatními oddíly z br-
něnského střediska se vydali na  brněn-
skou Stránskou skálu vybaveni pytli a ru-
kavicemi, aby téhle přírodní památce tro-
chu odlehčili od přebytečných odpadků. 
Po naplnění asi tří pytlů využili příležitosti 
a důkladně prozkoumali některé jeskyně 
vyskytující se v oné lokalitě. 

Konec května se pak nesl ve  zna-
mení intenzivních příprav a  tréninků 
na  druhou jarní soutěž, tentokráte 
skautský sportovní turnaj v  ufobale. 
Ufobal je kolektivní hra podobná háze-
né, místo míče ovšem týmy hrají s plas-
tovým létajícím talířem, který se snaží 
dopravit do soupeřovy brány. Po  loň-
ském stříbrném místě se v letošním roč-
níku Svišti více osmělili a  ze čtyř týmů 
obsadili po  bezkonkurenčním výkonu 
první místo. Svůj druhý jarní úspěch si 
ještě připomněli na  oddílové schůz-
ce, kde prvenství ve skauty oblíbeném 
sportu řádně oslavili.

Začátkem června čekala na Sviště ješ-
tě poslední akce před táborem. Společně 
s  kluky z  brněnského oddílu Medvíďata 
se vypravili do Čebína, aby zde strávili dva 
dny v rámci výletu s názvem Tvrdý tábo-
rový trénink. Na výletě si vyzkoušeli mno-
hé činnosti, které většina z nich určitě plně zužitkuje na blížícím se letním táboře.

A ten už doopravdy klepe na dveře. Druhý a třetí týden v červenci se třináct 
hostěnických skautů odebere na známé tábořiště u vesnice Bohdalov na Českomo-
ravské vysočině, aby zde prožili čtrnáct nezapomenutelných letních dnů. Poté se 
sejdou opět až v září na oddílové schůzce.

                                                                                           Pavel Kuba, Bris

1 – Hledání pokladu Keltů
2 – Pěvecká soutěž Vozembouch
3 -  Ufobal
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Noc kostelů 27. května 2011

I letos jsme se mohli zastavit a nahlédnout do některých tajemných zákoutí růz-
ných kostelů po celé republice. Náš pozořický kostel se opět po roce otevřel všem, 
kteří si ho chtěli důkladně prohlédnout a něco zajímavého se dovědět. Připraven 
byl pestrý program.  

Po mši svaté jsme se všichni těšili na koncert Jiřího Pavlici a Hradišťanu. Ve 20 

hodin vystoupili na  pódium muzikanti i  náš pan farář, který celý program zahájil. 
Ale v tu dobu začalo také pršet. A pršelo pořádně. Lidé stáli schováni pod deštníky 
a choulili se do teplého oblečení. I muzikantům byla určitě zima. Ale hráli a zpíva-
li opravdu krásně. Jejich písničky byly milým pohlazením duší a zahřáli aspoň naše 
 srdíčka. Od 22 hodin pokračoval program v kostele. Zalistovali jsme ve farní kronice, 
při prohlídce kostela jsme se dozvěděli hodně zajímavostí o vedlejších oltářích a křti-
telnici a společně jsme prošli obrazy křížové cesty a porovnali jsme naše kopie s ori-
ginálem, který je ve Vídni. To vše hudbou doplnili žáci pozořické Základní umělecké 
školy a písněmi doprovodila mládež z naší farnosti. Pro děti byl celý večer připraven 
bohatý program a pro všechny návštěvníky prohlídkové trasy i s výkladem mladých 
průvodců. Kdo se chtěl najíst a napít, měl k tomu příležitost. Všeho bylo dost. 

Celé dva měsíce připravovala skupina nadšenců tento večer a najednou je to 
všechno minulost. Díky vám všem!

Možná, že za padesát nebo za sto let bude někdo listovat ve farní kronice právě 

Z farnosti PozořiceZ farnosti Pozořice
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tak, jak jsme to tento večer dělali my, a přečte si krátký zápis: 27. května Léta Páně 
2011 při Noci kostelů přišel prudký déšť a pršelo pak několik hodin. Lidé se však 
nenechali odradit a přišli, aby společně strávili tento neopakovatelný večer. 

                                                                                Božena Škrobová

Zmrtvýchvstání trochu jinak

Asi před deseti lety začala Česká televize vysílat dokumentární seriál BBC s ná-
zvem „Nadpřirozené jevy ve světle vědy“. Před časem jsem z tohoto seriálu čerpal 
zajímavé informace o Bermudském trojúhelníku, dnes se podíváme na další záha-
du – Oživlé mrtvoly.

Na Haiti, v nejchudší zemi Karibiku, kde masově vládnou přírodní náboženství 
a různé kulty woodoo, se setkáváme s neobvyklým jevem – někdo zemřel, byl ulo-
žen do hrobu a po několika dnech se objevil v ulicích opět živý. Dokonce byl jeden 
takový případ ofi ciálně a velmi dobře zaznamenán a zdokumentován, jednalo se 
o člověka, jež zemřel po delší těžké nemoci. 

Jak je to doopravdy, mají místní čarodějové opravdu takovou moc, že se zde 
skutečně odehrává něco dosud neznámého?

Jak už to bývá, skutečnost je mnohem méně senzační. Prokázalo se, že řada 
těchto lidí zemřela náhle, nevysvětlitelně. Jejich hrob byl do 6–12 hodin kýmsi opět 
otevřen a mrtvola zmizela. Krátce poté se dotyčný opět objevil mezi lidmi.

Vědci zjistili, že na vině je jed tetrodotoxin, který se vyskytuje v  těle někte-
rých ryb z rodu čtverzubců. Ten dokáže způsobit, že člověk vypadá jako mrtvý, 
nelze zjistit srdeční ani dechovou aktivitu, ale člověk si všecko pamatuje a vní-
má. Čarodějové rádi nakupují u rybářů ryby čtverzubce, které jsou silně jedovaté 
a nepoživatelné a které by rybáři jinak vyhodili.  Dotyčného otráví jedem a v noci 
pak odnesou jeho tělo. Pomocí čpavku a kafru jej proberou a člověk ožije. Jejich 
úspěšnost ale není příliš velká. Někdy se stane, že dávku jedu čaroděj neodhadne 
a probuzení už není možné, jindy se „zemřelého“ nepodaří včas odnést z hrobu 
a on se udusí.

A jak to bylo v uvedeném případě zemřelého, kdy se na otravu nedalo usuzo-
vat? Jeho vlastní matka připustila, že její vzkříšený syn se chová trochu jinak než 
před smrtí, a že i  jinak vypadá. Vše připisovali tomu, že jej čaroděj změnil. Avšak 
testy DNA provedené ve Velké Británii ukázaly, že mezi matkou a synem není pří-
buzenský vztah, že se jedná o jiného člověka, i když velmi podobného a že matka 
ve svém žalu nad ztrátou syna to nerozpoznala. Navíc se jí syn velmi stranil a vyhý-
bal se i ostatním lidem – zřejmě věděl proč.

Při sledování uvedeného seriálu jsem si vzpomněl na slova v jedné knize, bo-
hužel už si nepamatuji titul ani autora: „Šarlatán a podvodník se tváří velmi tajem-
ně, skrývá svoje umění, mluví o svých mimořádných schopnostech, a když se pak 
na věc podíváte blíže, zjistíte, že je to úplně obyčejné. Zatímco to pravé a skutečné 
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tajemství, tajemství Boží, to může kdokoli rozbalit doslova na denním světle, po-
drobně prostudovat – a ono to pořád zůstává tajemstvím.“

Při setkání se „zaručenými zprávami“ o neznámých jevech nevěřme hned vše-
mu, používejme i zdravý selský rozum, uvědomme si, jak šikovně se informace dají 
posunout a zkreslit, a na konci všeho často najdeme v nějaké formě – inu, peníze…

P. Jan Nekuda

Oslava ve farnosti

V neděli 22. května 2011 osla-
vil náš pan farář Jan Nekuda pa-
desáté narozeniny. I  když sám 
toto své výročí nechtěl vůbec 
slavit, přece jen jsme se rozhod-
li a aspoň několik malých a snad 
i milých překvapení mu připravi-
li. První gratulanti přišli v sobotu 
večer a další pak při obou mších 
svatých v neděli. V každé rodině 
jsou narozeniny důvodem k  ra-
dosti a oslavě. A farnost je vlastně 
taková velká rodina našeho pana 
faráře a on je už sedmnáct let na-
ším duchovním otcem. 

Božena Škrobová

BlahopřáníBlahopřání

Gratulujeme 

DOMINIKU PLCHOVI 

ke krásnému 2. místu 

v Přeboru Jihomoravského 

kraje v plavání.

Přejeme i nadále 

mnoho zdaru!!!
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PozvánkyPozvánky

POZVÁNKY NA AKCE

25.6. Oslavy 105. výročí založení SDH Hostěnice

23.7. Pytlácká noc – pořádá MS Horal 

27.8. Párové krojované hody – SDH Hostěnice

11.9. Kola dokola – o.s. Hosten

POZVÁNKA NA TRADIČNÍ MŠI U KAPLE SV. ANNY

Zveme Vás na již tradiční mši, která se bude konat u kaple sv. Anny v Hostěnicích
v neděli 24. 7. 2011 od 15.00 hod. 

Při této příležitosti bude slavnostně posvěcena socha sv. Anny, 
kterou pořídili z vlastních zdrojů věřící občané Hostěnic.

Těšíme se na Vás
 Milada Glozarová
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POZVÁNKA NA OSLAVY 105. VÝRO Í
SBORU DOBROVOLNÝCH HASI HOST NICE

Vážený pane starosto, Vážení brat i a sestry,

Sbor dobrovolných hasi Host nice si vás dovoluje pozvat na oslavy 105. let trvání sboru.

Datum konání je v sobotu 25. ervna 2011 na sportovním h išti v obci Host nice.
Za átek oslav bude ve 14.00 hodin. 

Program oslav 105. výro í sboru SDH Host nice:

1. Nástup jednotek, podání hlášení starostce obce, p ivítání jednotek a slavnostní zahájení ve 14.00.hod.

2. Ukázka požárního útoku a štafety dvojic mladých hasi Host nice pod vedením bratra Josefa Mlejnka.

3. Ukázka hašení kon sp ežnou st íka kou hasi z Kanic.

4. Ukázka hašení požáru pomocí CAS-25 a dopravního vedení hadicí „ B“, rozd lova e a levého a pravého 
proudu„C“ hasi z Mokré.

5. Ukázka záchrany osoby z havarovaného vozidla pomocí hydraulického za ízení, poskytnutí první pomoci 
a rozst íhání vozidla hasi z Babic nad Svitavou.

6. Ukázka odstran ní p ekážky z vozovky p i p íjezdu k požáru a následné hašení požáru  pomocí CAS-25 , 
motorové pily STIHL MS – 180 , dýchací techniky a p ny hasi z Host nic. 

7. Sout ž hasi ských sbor v pivní štafet o sud piva starosty hasi Host nice. Sout žit v jednom družstvu 
budou vždy 3 lenové jednoho sboru. Po et družstev z jednoho sboru není nijak omezen, proto nasa te ty 
nejlepší piva e co máte. 

8. Od 20.00 hodin tane ní rocková zábava se skupinou Žíze . 

9. Kulturní vložka ve era - vystoupení souboru „ Host nické boubelky“ se skladbou Trnky brnky.

10. Volná zábava až do ranních hodin.

Žádáme, aby p íjezd jednotek z okolních sbor byl minimáln p l hodiny p ed oficiálním zahájením z d vodu 
p íprav na ukázky, k vystavení a zaparkování techniky apod. Za dochvilnost p edem d kujeme.

B hem ukázek a sout ží se podává to ené pivo a jiné ob erstvení. V areálu sportovišt bude vystavena 
hasi ská technika jak historická, tak i moderní z okolních sbor dobrovolných hasi . Žádáme okolní
sbory, aby svoji techniku nenechávali ve svých zbrojnicích, ale p ijeli ji ukázat našim spoluob an m. Za 
vystavení hasi ské techniky p edem d kujeme.

Up es ující informace je možné získat telefonicky na telefonních íslech organizátor celé akce:                                  
724 229 829 Josef Zítka, starosta sboru a 724 089 135 Zbyn k Klimeš, velitel sboru

P edem d kujeme za vaši ú ast a t šíme se na vás.

Za výbor SDH Host nice

…………………………..
Josef Zítka

starosta SDH Host nice
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K ížovka pro pe livé tená e

1. Letní noc po ádaná MS Horal se jmenuje
2. Zápasy obecní ligy se hrávají v 
3. Cvi ení seniorek vede paní
4. Na Noci kostel  hrála cimbálová muzika
5. ástku na vybudování plošiny v ZŠ Pozo ice poskytlo konto
6. Jméno Lesního klubu
7. Rozhovor d tem poskytla paní
8. Skautská p vecká sout ž se jmenuje
9. Valašské muzeum sídlí v zámku
10. 30.4. vystoupily Host nické boubelky ve
11. Kniha Stiega Larsona se jmenuje
12. Pohádkový les po ádala Spirála spolu se sdružením
13. Skladbu Zvesela složil Ond ej
14. Centrum enviromentální výchovy se jmenuje

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tajenku zasílejte na adresu zpravodaj@hostenice.cz. 
Redak ní rada vylosuje 3 výherce, kte í získají odm nu.

KřížovkaKřížovka

KŘÍŽOVKA PRO DĚTI
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InzerceInzerce

Sponzorem tohoto vydání Hostěnického zpravodaje je fi rma arch 21 s.r.o 

a Restaurace U Zbojníka

í  

 Bio snídan  a sva iny  
do Vaší práce! 

 
 

erstvá strava ve 100% bio kvalit ! 
Naším úkolem bude nachystat skute n  zdravý, 

kvalitní a velmi chutný pokrm,  
který zavezeme p ímo do Vaší práce. 

 
Snídani i sva inu je t eba si objednat 

minimáln  den p edem. 
 

www.biodoprace.cz 
ešení vyhovující Vašemu asnému vstáván 

 
 
LISOVNA PLAST  
Malé Lipky 305 
664 07 Pozo ice 
 

 
Výrobky z plast  vst ikováním na strojích 
Battenfeld a Arburg: 
 

nábytkové kování z plast  
    technické výlisky 
    spot ební zboží 

další výrobky z plast  na zakázku 
 
 
Zásilkový i p ímý prodej.  
 
Prodejní doba:  po-pá   7.00 – 13.00 hod. 
 
Kontakt:  
tel.:  544 226 078,  544 226 308,   fax: 544 226 115 
e-mail: ks-pozorice@volny.cz ,  www.ks-pozorice.cz 
 



40 HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ  2/2011

ObsahObsah

Slovo starostky ..................................................................................................................................  1

Informace obce a obecního úřadu ............................................................................................  6

Společenská rubrika ........................................................................................................................  15

Školství .................................................................................................................................................  15

Z činnosti organizací .......................................................................................................................  22

Z farnosti Pozořice ...........................................................................................................................  33

Pozvánka .............................................................................................................................................  36

Křížovka ...............................................................................................................................................  39

NBÚNBÚ

O
sv

d
en

í 
po

dn
ik

atele pro p ístup k utajova
ným

 informacím  001134 

bezpe nost inform
ací | bezp

e
nost informací | bezpenost in

form
ac

í |
 b

ez
p

e
no

st
 in

fo
rm

ací |
 

ISISO
SN EN ISO 9001:2009 * 

SN
 EN ISO 14001:2005 * SN

 O
H

SA
S 

18
00

1:2008 *

ce
rtif

ikovaná kvalita | certifikova
ná

 kvalita  |certifikovaná kvalita
 | ce

rt
ifi

ko
va

ná
 k

va
lit

a 
|

V současné době zaznamenává Policie České republiky významné zvýšení počtu 
krádeží vloupáním do rodinných domů, bytů, zahradních chat ... Jen za první čtrvrtletí 
letošního roku došlo v některých oblastech k nárůstu o více než 100 % oproti stejnému 
období roku 2010. Policejní statistiky sice uvádějí objasněnost případů krádeží 
vloupáním okolo 12 %, nerefl ektují však míru uspokojení poškozených náhradou škody.

Společnost COMIMPEX má dlouholeté zkušenosti s instalacemi zabezpečovacích systémů, 
založena byla již v roce 1990. Dovolujeme si Vám nabídnout 

které jsou cenově dostupné a přitom využívají nejmodernější technologie. Samozřejmostí 
je možnost napojit instalovaný systém na pult centralizované ochrany objektu (PCOO) 
s nepřetržitou službou ostrahy.

Bližší informace najdete na našich webových stránkách, případně si vyžádejte 
bezplatnou osobní konzultaci s našími specializovanými pracovníky.

ZABEZPEČOVACÍ A KAMEROVÉ SYSTÉMY

COMIMPEX spol. s r.o.
Haškova 17
638 00 Brno 
tel. 541 213 159, 731 622 211
prevence@comimpex.cz
www.comimpex.cz

CHRAŇTE 
SEBE I  SVŮJ 

MAJETEK
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Mladí hasi i

Oslava 105. výro í založení Sboru dobrovolných hasi  Host nice

1906–2011
Sobota 25. 6. 2011 na sportovním h išti v Host nicích

Od 14 hodin hasi ské zábavné odpoledne
od 20 hodin Letní noc, hraje  skupina Žíze , vstupné 60 K

Srde n  zvou hasi i Host nice


