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INTERIÉR MATEŘSKÉ ŠKOLY

UPRAVENÁ ZAHRADA A OKOLÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

„Uvnitř zpravodaje naleznete pamětní kartičku připomínající akt umístění sochy sv. Anny do zvoničky“



 Hostěnický sedmiboj Pasování předškoláků

Nohejbalový turnaj

Boubelky – vystoupení v Židlochovicích

 Kola dokola Sousedská ochutnávka
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Slovo starostkySlovo starostky

Vážení spoluobčané,
léto nám uteklo jako voda, školáci a studenti zasedli do lavic a nám ostatním 

začal opět pravidelný řád školního roku.
Společně jsme se sešli při příležitosti požehnání zvoničce a  umístění sochy 

sv. Anny, patronky obce, do jejího interiéru. Moc mě potěšilo, že jsme se sešli 
v hojném počtu a společně mohli prožít sváteční chvíle. Přeji Hostěnicím, ať nad 
nimi patronka obce sv. Anna drží ochrannou ruku.

Během prázdnin byly zahájeny práce na „Úpravě okolí a dětského hřiště Mateřské 
školy v  Hostěnicích“ a  před zahájením školního roku bylo dílo předáno. Tato 
akce zahrnovala terénní úpravy kolem školky, osazení nových prvků na dětském 
hřišti, opravu vedlejších budov školky, opravu komunikace, rozšíření osvětlení 
v areálu školky a opravu vodovodní přípojky k MŠ. Tímto bych ráda poděkovala 
fi rmě Českomoravský cement, a.s. - Závod Mokrá, která nám pomohla částečně 
zafi nancovat tuto úpravu okolí mateřské školy. Velmi si ceníme fi nanční pomoci 
od soukromých fi rem. V  současné době je omezen přístup na  hřiště, aby mohla 
vyrůst tráva, což je zejména pro děti, které se těší na nové prvky nepříjemné, ale 
jistě pochopitelné. 

V uličce u přečerpávací stanice vodárny Pod Kopečkem byla opravena poslední 
část původního vodovodu a  osazena do nezámrzné hloubky tak, aby se již 
nestávalo, že vodovod zamrzne.

Dále probíhá realizace technického zhodnocení – rekonstrukce Tatry 815 - CAS 32, 
kterou provádí fi rma THT Polička, s.r.o. a která bude poté naší jednotce SDH sloužit 
k  zásahům v  rámci IZS a  pro potřeby obce. Spolufi nancování repase hasičského 
automobilu je zajištěno z dotace MV – GŘHZS a z dotace Jihomoravského kraje.

Nyní nás čeká dokončení komunikace Záhumenková, kterou původní investor 
nedostavěl. Obec pozemky včetně inženýrských sítí a stavby komunikace převzala 
do svého majetku a nyní dojde k samotné realizaci stavebních prací.

Od posledního zpravodaje proběhlo v Hostěnicích opět mnoho společenských 
a  sportovních akcí pořádaných místními spolky a  dobrovolníky. Podrobně se 
o  nich můžete dočíst dále ve  zpravodaji. Mohli jsme se zúčastnit Hostěnického 
sedmiboje, mistrovství ve  vaření kotlíkového guláše, bohoslužby u  kaple sv. 
Anny, turnaje v  nohejbalu, prázdninové tenisové ligy (pokud jste si nenatrhli 
sval), motorkářského výletu Tydýta, sousedské ochutnávky, soutěže Kola dokola 
a dalších. Myslím, že na velikost naší vesničky to vůbec není málo a všem, kteří 
se snažíte, aby se nám tu pospolu žilo dobře, patří velký dík. I  když vím, že ne 
všichni tolik aktivit vítají. V  této souvislosti vyzývám všechny pořádající, aby 
dbali dodržování doby nočního klidu a, v   případě povolení výjimky, dodržovali 
dohodnuté podmínky konání. 
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Přichází doba podzimu a  pošmourného počasí, ale věřím, že i  přesto budete 
v dobré náladě. Žákům a studentům přeji šťastný začátek školního roku a hlavně 
chuť se učit novým věcem. Nám ostatním úsměv na tváři a odvahu se pouštět do 
nových výzev.

Krásné babí léto Vám přeje 
Mgr. Eva Karásková, starostka obce 

Rozhovor se zastupitelem obce, panem Ing. Viktorem Ungerem

1. Jak se ti líbí práce v zastupitelstvu?
Je to práce zajímavá a líbí se mi pohled na chod obce ze strany zastupitele.

2. Kdyby sis mohl vybrat jakoukoli práci, která by to byla?
Tak to nevím, ale jako malý jsem chtěl být vším možným, takže bych si určitě vybral 
nějakou zajímavou profesi. 

3. Vaříš někdy a jaké je tvé oblíbené jídlo?
Sám vařím zřídka a rád si dám třeba špagety nebo svíčkovou.

4. Co nejraději děláš ve volném čase?
Většinou jsem někde na procházce v lese s našimi pejsky, ale klidně se projdu i bez nich.

5. Co jsi měl rád za hračku a za pohádku, když jsi byl malý?
Docela vzácností bylo LEGO a já jedno doma měl, a to hasičskou stanici. Pohádky jsem 
sledoval docela málo a všechny české se mi líbí. A kdybych měl jednu jmenovat, tak by 
to byla pohádka Princ a Večernice.

6. Těšíš se na Vánoce a jaká jsou tvoje přání?
Samozřejmě se těším, doufám že budou krásně bílé a všichni budou šťastní a veselí.

 Tentokrát se ptaly Rozárka a Majda Karáskovy

1. Akt umístění sochy sv. Anny do objektu zvonice

Akce „Stavební úpravy a  obnova nemovité kulturní památky, zvonice v  Ho-
stěnicích“ byla dokončena a  předána. Rekonstrukce stála 143.046,- Kč bez DPH. 
20. 9. 2015 byla slavnostně umístěna socha patronky obce, sv. Anny, do upravené-
ho objektu zvonice.

Co se událo v naší vesniciCo se událo v naší vesnici
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2. Zásobování pitnou vodou

V tomto roce i přes velmi suché léto bylo nutno dovézt pitnou vodu pouze jed-
nou, a to v době před seřízením nového vrtu (začátek června 2015) HO-1-13. Pro-
zatím tedy nové zdroje pitné vody jsou schopny pokrýt potřeby obce Hostěnice.

3. „Oprava havarijního stavu vodovodu – Hostěnice, lokalita Kopeček, ve-

řejný vodovod k RD č.p. 84, 30, 87 a 10“

Během prázdnin byla opravena poslední část původního místního vodovodu 
v  uličce nad přečerpávací stanicí Pod Kopečkem. Vodovod byl usazen do nezá-
mrzné hloubky tak, aby se předešlo zamrznutí vodovodu, ke kterému při velkých 
mrazech docházelo v předchozích letech. Smlouva o dílo byla uzavřena s fi rmou 
AQUA-TECH, spol. s r.o., na částku 158 700,- Kč bez DPH. 

4. Sběr bioodpadu a nebezpečného odpadu

V termínu 26.–27. 9. 2015 od 8.00 do 12.00 hod. proběhl v areálu ČOV sběr větší-
ho bioodpadu. Žádáme občany, aby co nejvíce využívali malé kontejnery na bio-
odpad na sběrných místech před obchodem, v parčíku u Baršů a před areálem ČOV. 
Sběr a odvoz nebezpečného odpadu bude probíhat 8.10.2015 na stejném místě.

5. Hasičské auto

Firma THT Polička, s.r.o. realizuje na základě výběrového řízení technické zhodno-
cení – rekonstrukci Tatry 815 – CAS 32. Rekonstrukce v sobě zahrnuje opravu podvoz-
ku a následně výstavbu nové nástavby s prodlouženou kabinou tak, aby repasovaná 
CAS 30 odpovídala požadavkům GŘ HZS a zároveň potřebám obce. Akce je spolufi -
nancována  MV-GŘHZS ČR ve výši 1,5 mil. Kč a Jihomoravským krajem ve výši 1 mil. Kč. 
Pokud nedojde k nepředvídaným situacím, bude auto předáno do konce listopadu.

 Za Obec Hostěnice Eva Karásková

Výpis usnesení ze zasedání ZO Hostěnice č. 4/2015 z 25. 6. 2015

Přijatá usnesení:

usnesení číslo 40/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 4/2015 pana 
Ing.  Václava Čapku a  pana Mgr.  Bedřicha Horného,  zapisovatelku zápisu paní 
 Růženu  Debnárovou.
usnesení číslo 41/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání číslo 
4/2015:

1.  Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu 
zasedání)

2.  Kontrola úkolů
  4/2/2015 Odkoupení CAS 32-T815  pro JSDH Hostěnice  - výběr dodavatele  

technického zhodnocení CAS 32-T815
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3. Rozpočtové opatření číslo 5/2015   
4.  Prodej nemovitého majetku, pozemek  p.č. st. 578 o výměře 20 m2 v k.ú. Ho-

stěnice  
5.  Žádost o výjimku z regulačních podmínek ve věci výšky oplocení u RD Pod 

silnicí, pozemek p.č. 110/12 v k.ú. Hostěnice
6.  Lokalita Záhumenková cesta - převod pozemků, stavby komunikace a inže-

nýrských sítí do majetku obce Hostěnice
7.  Úpravy okolí a dětského hřiště MŠ v Hostěnicích
8.  Žádosti majitelů pozemků  o změnu Územního plánu Hostěnice
9.  Informace občanům

10.  Různé
usnesení číslo 42/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí výběr dodavatele technického 
zhodnocení CAS 32-T815 fi rmu THT Polička s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička, 
za  cenu 3 811 500,- Kč včetně 21 % DPH. 
usnesení číslo 43/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočtové opatření číslo 5/2015, roz-
počet bude na straně příjmů a výdajů navýšen o částku 300 000,- Kč, (příloha č. 3 
zápisu číslo 4/2015).
usnesení číslo 44/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje prodej nemovitého majetku, pozemku 
p.č. st. 578 o výměře 20 m2 za cenu 129,- Kč za m2, to je celkem  za cenu 2 580,- Kč  
manželům .......... a ................. .  
usnesení číslo 45/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje výjimku z regulačních podmínek „Ur-
banistiské studie výstavby RD Pod Silnicí”  a povoluje oplocení pozemku p.č. 110/12 
v k.ú. Hostěnice, lokalita Pod silnicí, v maximální výšce 160 cm.
usnesení číslo 46/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice tímto dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, schvaluje bezúplatné nabytí níže uvedených pozemků 
do vlastnictví obce Hostěnice.

Současně zastupitelstvo obce Hostěnice pověřuje starostku obce uzavřením da-
rovací smlouvy s vlastníkem pozemků, panem ...................., jakož i zajištěním vkladu 
vlastnických práv dle darovací smlouvy do katastru nemovitostí a učiněním souvi-
sejících úkonů potřebných pro nabytí označených nemovitostí do vlastnictví obce 
Hostěnice.

Darované pozemky:  p.č. 162/6 ostatní plocha, způsob využití – ostatní komu-
nikace o výměře 301 m2, p.č. 163/14 ostatní plocha, způsob využití – ostatní ko-
munikace o  výměře 171 m2, p.č. 163/15 ostatní plocha, způsob využití – ostatní 
komunikace o výměře 194 m2, p.č. 163/16 ostatní plocha, způsob využití – ostatní 
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komunikace o výměře 174 m2, p.č. 163/17 ostatní plocha, způsob využití – ostatní 
komunikace o výměře 85 m2, p.č. 163/18 ostatní plocha, způsob využití – ostatní 
komunikace o výměře 97 m2, p.č. 163/19 ostatní plocha, způsob využití – ostatní 
komunikace o výměře 199 m2, p.č. 163/21 ostatní plocha, způsob využití – ostatní 
komunikace o výměře 61 m2, p.č. 163/22 ostatní plocha, způsob využití – ostatní 
komunikace o výměře 208 m2,  p.č. 165/3 zahrada o výměře 48 m2, p.č. 174/3 orná 
půda o výměře 7 m2, p.č. 175/3 zahrada o výměře 35 m2, p.č. 186/4 zahrada o vý-
měře 21 m2, p.č. 186/5 orná půda o výměře 9 m2, p.č. 191/20 orná půda o výměře 
305 m2, p.č. 191/22 orná půda o  výměře 78 m2, p.č. 191/23 orná půda o  výměře 
266 m2, p.č. 191/24 orná půda o výměře 77 m2,  p.č. 191/25 orná půda o výměře 83 
m2, p.č. 191/26 orná půda o výměře 66 m2,  p.č. 191/27 orná půda o výměře 44 m2, 
p.č. 191/28 orná půda o výměře 61 m2, p.č. 191/29 orná půda o výměře 109 m2, p.č. 
191/90 orná půda o výměře 19 m2 a  p.č. 197/4   ostatní plocha, způsob využití jiná 
plocha o výměře 14 m2 (dále jen „nemovitosti“).  Nemovitosti jsou zapsány na lis-
tu vlastnictví č. 1053 pro katastrální území a obec Hostěnice, okres Brno-venkov, 
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.

usnesení číslo 47/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice tímto dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, schvaluje bezúplatné nabytí:

1) rozestavěné stavby komunikace a zpevněné plochy – obytná ulice Záhumen-
ková cesta“ Hostěnice povolené stavebním povolením č.j. Výst. 1330/2002/On, vy-
daným dne 6.11.2002 Stavebním úřadem Pozořice, na pozemcích p.č. 162/6 ostatní 
plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře 301 m2, p.č. 163/14 ostatní 
plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře 171 m2, p.č. 163/15 ostatní 
plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře 194 m2, p.č. 163/16 ostatní 
plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře 174 m2, p.č. 163/17 ostatní 
plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře 85 m2, p.č. 163/18 ostatní 
plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře 97 m2, p.č. 163/19 ostatní 
plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře 199 m2, p.č. 163/21 ostatní 
plocha, způsob využ ití – ostatní komunikace o výměře 61 m2, p.č. 163/22 ostatní 
plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře 208 m2,  p.č. 165/3 zahrada 
o výměře 48 m2, p.č. 174/3 orná půda o výměře 7 m2, p.č. 175/3 zahrada o výměře 
35 m2, p.č. 186/4 zahrada o výměře 21 m2, p.č. 186/5 orná půda o výměře 9 m2, p.č. 
191/20 orná půda o  výměře 305 m2, p.č. 191/22 orná půda o  výměře 78 m2, p.č. 
191/23 orná půda o výměře 266 m2, p.č. 191/24 orná půda o výměře 77 m2,  p.č. 
191/25 orná půda o výměře 83 m2, p.č. 191/26 orná půda o výměře 66 m2, p.č. 191/27 
orná půda o výměře 44 m2, p.č. 191/28 orná půda o výměře 61 m2, p.č. 191/29 orná 
půda o výměře 109 m2, p.č. 191/90 orná půda o výměře 19 m2 a p.č. 197/4 ostatní 
plocha, způsob využití jiná plocha o výměře 14 m2 zapsaných na  listu vlastnictví 
č. 1053 pro katastrální území a obec Hostěnice, okres Brno-venkov u Katastrálního 
úřadu pro  Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkova
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2) dokončenou stavbu vodovodu a jednotné kanalizace vybudované na základě 
rozhodnutí č.j. ŽP 7710/2002-Sa vydaného dne 1. 11. 2002 referátem životního pro-
středí Okresního úřadu Brno-venkov. 

Současně zastupitelstvo obce Hostěnice pověřuje starostku obce uzavřením 
smlouvy o postoupení práv a povinností s vlastníkem rozestavěné stavby komuni-
kace a zpevněné     plochy – obytná ulice Záhumenková cesta“ Hostěnice, panem 
................, jakož i učiněním souvisejících úkonů potřebných pro nabytí označené ro-
zestavěné stavby, vodovodu a kanalizace do vlastnictví obce Hostěnice.

usnesení číslo 54/2015

„ZO schvaluje v souladu s § 44 a následujícími ustanoveními zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění žá-
dost o změnu Územního plánu Hostěnice paní ..........................., Hostěnice ...... 664 04 
Mokrá - změna účelu využití části parcely p.č. 114/12, k.ú. Hostěnice, ze ZS – plochy 
sídelní zeleně soukromé a vyhrazené na plochu BV – plochy bydlení, za účelem 
výstavby rodinného domu.“

usnesení číslo 55/2015

„ZO schvaluje v souladu s § 44 a následujícími ustanoveními zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění žá-
dost o změnu Územního plánu Hostěnice pana ..............., Hostěnice ...., 664 04 Mok-
rá - změna účelu využití části parcely p.č. 274/142, k.ú. Hostěnice, ze ZS – plochy 
sídelní zeleně soukromé a vyhrazené na plochu BV – plochy bydlení, za účelem 
výstavby rodinného domu.“

usnesení číslo 56/2015

„ZO schvaluje v souladu s § 44 a následujícími ustanoveními zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění žá-
dost o změnu Územního plánu Hostěnice pana ......................, Hostěnice ......, 664 04 
Mokrá - změna účelu využití části parcely p.č. 51/1, k.ú. Hostěnice, ze ZS – plochy 
sídelní zeleně soukromé a vyhrazené na plochu BV – plochy bydlení, za účelem 
výstavby rodinného domu.“

usnesení číslo 57/2015

„Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje záměr pořízení Změny č. 1 Územního 
plánu Hostěnice.“

Nepřijatá usnesení:

usnesení číslo 48/2015

„ZO schvaluje v souladu s § 44 a následujícími ustanoveními zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění žá-
dost o změnu Územního plánu Hostěnice pana............. - změna účelu využití par-
cely p.č. 200/20, k.ú. Hostěnice, ze ZP – plochy zemědělské na plochu BV – plochy 
bydlení, za účelem výstavby rodinného domu.“
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usnesení číslo 49/2015

„ZO schvaluje v souladu s § 44 a následujícími ustanoveními zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění žá-
dost o změnu Územního plánu Hostěnice paní ..............., Mokrá ............, 664 04 Mok-
rá - změna účelu využití parcely p.č. 170/3, k.ú. Hostěnice, ze ZP – plochy zeměděl-
ské na plochu BV – plochy bydlení, za účelem výstavby rodinného domu.“
usnesení číslo 50/2015

„ZO schvaluje v souladu s § 44 a následujícími ustanoveními zákona č. 183/2006 
Sb., o  územním plánování a  stavebním řádu (stavební zákon), v  platném znění 
žádost o změnu Územního plánu Hostěnice pana ..............,  .............., Brno - změna 
účelu využití části parcely p.č.  393/2, k.ú. Hostěnice, ze ZP – plochy zemědělské 
na plochu BV – plochy bydlení, za účelem výstavby rodinného domu.“
usnesení číslo 51/2015

„ZO schvaluje v  souladu s  § 44 a  následujícími ustanoveními zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění žádost 
o  změnu Územního plánu Hostěnice pana ............., ............, 685  01 Bučovice - změna 
účelu využití parcely p.č. 211, 210/2 a části parcely p.č. 274/593, k.ú. Hostěnice, ze ZP 
– plochy zemědělské na plochu  BV – plochy bydlení, za účelem výstavby rodinných 
domů.“
usnesení číslo 52/2015

„ZO schvaluje v souladu s § 44 a následujícími ustanoveními zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění žá-
dost o změnu

Územního plánu Hostěnice pana ..........., Hostěnice ............, 664 04 Mokrá - změna 
účelu využití parcely p.č. 170/10, k.ú. Hostěnice, ze ZP – plochy zemědělské na plo-
chu SKZ – plochy smíšené nezastavěného území – zeleň soukromá a vyhrazená, 
za účelem využití pozemku jako zahrady.“
usnesení číslo 53/2015

„ZO schvaluje v souladu s § 44 a následujícími ustanoveními zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění žá-
dost o změnu Územního plánu Hostěnice paní ..............., Hostěnice .........., 664 04 
Mokrá - změna účelu využití části parcely p.č. 200/17, k.ú. Hostěnice, ze ZP – plochy 
zemědělské na plochu BV – plochy bydlení, za účelem výstavby rodinného domu.“

zpracovala: Růžena Debnárová

Zvonička

Dvacátého září t.r. se uzavřela jedna z dílčích etap života naší obce. Úsilí mnoha 
občanů, mnoha obětavých lidí bylo završeno. 75 cm vysoká dřevěná soška patronky 
naší obce, sv. Anny, našla konečně svoje důstojné místo. 
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Z  popudu převážně věřících byla zhotovena v  r. 2011 řezbářem Miroslavem 
Srostlíkem Moravským z  Čech pod Kosířem a  z  jejich sbírky také fi nancována. 
Vysvěcena 24. 7. 2011 při  bohoslužbě na sv. Annu.

Od té doby spočívala v domácnosti rodiny Glozarových a od r. 2012 na obecním 
úřadě.

V roce 2013 se pak objevuje společná myšlenka více hlav spojit opravu či spíše 
obnovu, jak se v  případě historických památek odborně užívá, naší zvoničky se 
zřízením konečného umístění této sochy. Krásné je na  tom i  to, že tento nápad 
přišel z řad občanů.    

Mimo vedení obce se na  přípravě koncepce celé této akce dále přičinila paní 
Gabriela Veselá, která vypracovala precizní projektovou dokumentaci celého 
architektonického řešení oprav této nevelké stavby. Tam byly postupně zapracovány 
lecjaké podněty, z nichž některé byly orgány památkové péče přijaty a jiné zase ne. 
Tak jsme po mnoha jednáních dospěli v říjnu 2014 k vydání stavebního povolení. 

Ještě v  závěru minulého roku se podařilo realizovat první část – umístění 
dřevěných okenic do věžičky zvonice, které brání účinkům deště a sněhu na interiér 
budovy.

Zkraje roku pak proběhlo výběrové řízení na zhotovitele zbývajících prací a od 
letošního května byly prováděny práce, na jejichž provádění velmi podrobně bděl 
Národní památkový ústav v  Brně ruku v  ruce s  Odborem výstavby, oddělením 
územního plánování a památkové péče Městského úřadu Šlapanice. Při realizaci 
stavby došlo z  podnětu těchto orgánů k  několika změnám, které měly vliv jak 
na celkové architektonické řešení, tak i na cenu stavby. Tato se nakonec uzavřela 
na  částce 143.046,- Kč (bez DPH). Přitom došlo v  průběhu stavby k  opravě 
„potrhaných“ vnějších omítek a  částečně i  vnitřních, očistění střešní krytiny 
i  vrcholového kříže, vydláždění interiéru stavby a  podlahy vstupního ostění 
použitými cihlami, opravě stávajících dřevěných zárubní, vložení skleněné výplně 
z kaleného antirefl exního skla do původního rámu dřevěných dveří (i když slovo 
původní zde není zcela na  místě, protože tyto dveře byly instalovány až v  roce 
2001, do té doby nebyl vnitřní prostor uzavřen vůbec a  mělo to také svoje 
kouzlo...). Dále byl na těchto dveřích vyměněn dózický zámek za zadlabací kování 
s bezpečnostní vložkou, doplněna svítidla pro nasvětlení sochy, osazena kruhová 
kalená skla s antirefl exní úpravou, která chrání sochu před vnějšími vlivy. V závěru 
pak byl doplněn mobilní dřevěný podstavec z dubového masivu, na němž již nyní 
samotná socha klidně spočívá.    

Od letošního září tak každou noc střeží naše bezpečí i klid našich nocí sv. Anna 
přímo ze srdce naší vesnice a my můžeme její světlo vnímat.

Poděkování patří všem, kteří se o to zasloužili a snad mi prominou, že jsem je 
výslovně nejmenoval.

Za sebe mi dovolte říct jediné: „Jsem moc rád, že jsem mohl být při tom“.    

Bořivoj Srba, místostarosta
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Žádáme rodiče, aby se v co nejkratší možné době po narození dítěte  do-

stavili s rodným listem  do kanceláře Obecního úřadu Hostěnice. 

Děkujeme.

Růžena Debnárová, 
za ohlašovnu OÚ  

Termín odečtu vodoměrů

V  letošním roce bude probíhat odečet vodoměrů k  31.10.2015 pracovníkem 
obecního úřadu.

Přesné informace o  fyzických odečtech budou s  dostatečným předstihem 
oznámeny doručením informací do vašich schránek a na www.hostenice.cz.

Žádáme majitele rodinných domů, aby zabezpečili vodovodní šachty před 
příchodem zimy tak, abychom předešli zamrznutí vodoměrů a  následným 
poruchám na vodovodním řadu.

Děkujeme

Stočné 2015

Upozorňujeme občany, že 30.9.2015 končí splatnost stočného za rok 2015. Jeho 
výše je stanovena na 1000,- Kč za osobu a rok nebo  rekreační objekt a rok. Povinnost 
platit stočné mají i osoby, které v obci nemají trvalý pobyt, ale dlouhodobě zde 
bydlí. Platbu lze provést v hotovosti v kanceláři obecního úřadu nebo převodem 
na účet č.: 1347844389/0800, VS 2321 + č.p. domu.

Za OÚ Lada Pospíchalová 

Obecní úřad Hostěnice nabízí k zakoupení knihu, 

která vypráví o osvobozování Hostěnic a blízkého okolí  

„Dávno zapomenutý příběh z konce války”

Kniha „Dávno zapomenutý příběh z konce války”, Edice Ochoz u Brna a okolí, 
autorka Dagmar Stryjová. 

Cena 90 Kč za jeden výtisk.
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Srdečné blahopřání k nastávajícímu  významnému životnímu jubileu:

říjen:
Dobromila Novotná    75 let

listopad:
František Glozar       80 let

prosinec:
Ladislav Barták       75 let
Zdenka Hájková      70 let  

Narozené děti 

červenec:
Vladimír Krejčí
Šimon Matoušek
Lukáš Kubíček

srpen:
Julie Veselá

Úmrtí:

červenec
Marie Vaňáčková

srpen
Jan Skřivánek st. 

Růžena Debnárová
za ohlašovnu evidence obyvatel

OÚ Hostěnice  

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika



Zástupci sociálně-kulturní komise, paní Ludmila Kousalíková a  paní Renata 
Konvalinková blahopřejí k 94. narozeninám paní Marii Boudné.
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Začít spolu 

Během prázdnin se obě třídy v naší mateřské škole proměnily a byly uzpůsobe-
ny myšlence programu Začít spolu. Od září se tedy děti mohou seznamovat s nově 
uzpůsobenými třídami. Tento vzdělávací program se začal vytvářet v USA pod ná-
zvem Step by step na počátku 90. let, u nás byly první MŠ otevřeny v roce 1994, 
první stupeň ZŠ v roce 1996. 

Při vzdělávání je kladen důraz na  individualitu každého dítěte a možnost jeho 
svobodného rozhodování. Podporuje u  dětí fyzický vývoj, sociálně-emocionální 
vývoj, rozvoj inteligence, rozvíjí jazyk i matematicko-logické představy dětí, posky-
tuje dětem dostatek času na prozkoumání prostředí, příležitost učit se mnoha způ-
soby, vybírat si, kterých činností se chtějí účastnit, ocenění a pozitivní hodnocení 
osobní aktivity dítěte, dále uplatňuje soudobé poznatky pedagogiky a psychologie.

Děti rozvíjejí své schopnosti, znalosti a dovednosti prostřednictvím plánované 
činnosti, pozorování a center aktivit.

Ze školstvíZe školství
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Centra aktivit jsou vlastně jednotlivé části třídy, které jsou tematicky zaměře-
né a nabízejí dětem různé hračky, pomůcky a materiály k práci. Každé centrum je 
ohraničeno a označeno kartou s obrázkem a nápisem. Děti se učí tím, že si hrají 
a pracují s různými předměty a materiály, které jsou k dispozici v každém z center. 
Učí se také navzájem od sebe, nápodobou a pozorováním. 

Dětem jsou každý den k dispozici tato centra aktivit:

•  Ateliér - děti zde modelují, malují, kreslí, vytváří koláže, prostorové výrobky z pa-
píru, textilu a jiných materiálů, vystřihují, kašírují, objevují nové techniky.

•  Domácnost - pracovní koutek, kde si děti mohou hrát s kuchyňkou, připravovat 
jídlo a starat se o panenky, oblékat je, vozit v kočárku, napodobovat role v rodině.

•  Dílna - pracovně-technicky zaměřené centrum, kde mají děti možnost pracovat 
s  různými materiály a nástroji, které obyčejně vidí v dílnách svých rodičů. Děti 
zde zatloukají hřebíky, řežou kousky z prkýnek, montují stavebnice, měří pomocí 
metrů a pravítek, „opravují“ poškozené hračky. 

•  Knihy a  písmena - slouží k  podchycení zájmu o  literaturu, čtení a  psaní. Toto 
centrum je místo, kde děti vnímají mluvenou a psanou podobu písma. Manipu-
lací s knihou i písmeny se pomalu seznamují a postupně rozpoznávají na základě 
tvaru jednotlivá písmena. Děti mají velký výběr knih, encyklopedií, časopisů, kte-
ré jsou jim volně přístupné. 

•  Dramatika – zde probíhají především napodobivé a námětové hry, děti si hrají, 
napodobují dospělé a učí se různým sociálním rolím. Jsou zde k dispozici různé 
převleky, oděvy, doplňky – kabelky, klobouky, závoje, šátky. Důležitými pomůc-
kami jsou loutky, maňásci, kulisy.

•  Pokusy a objevy – toto centrum slouží k různým pozorováním, pokusům, k pěs-
tování rostlin a k objevování. Koutek je vybaven různými přírodninami a také po-
můckami potřebnými k pokusům jako jsou lupy, váhy, zkumavky, různé nádobky. 

•  Kostky – v tomto centru děti vytváří stavby z různých stavebnic a kostek. Děti 
mohou stavět, cokoliv chtějí, nelze stavět ani „chybně“, ani správně, protože ne-
existuje jediný správný vzor. Procvičují si zde hrubou a jemnou motoriku, rozvíjí 
představivost a tvořivost.

•  Manipulační hry – centrum je zaměřené především na rozvoj jemné motoriky, 
fantazie, trpělivosti, vůle pro dokončení díla, poznávání barev, geometrických 
tvarů a číslic. Děti zde mají k dispozici různá pexesa, domina, puzzle, skládačky, 
puzzle, skládačky, korálky, mozaiky, magnetické tabulky, stavebnice a společen-
ské hry.

•  Voda a  písek  – v  tomto centru máme umístěnou průhlednou krabici s  teku-
tým pískem, ze kterého děti mohou tvořit různé stavby a zároveň pozorovat je-
jich proměny, psát do písku, dělat bábovky a jiné. K práci s vodou je zde plastová 
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nádoba, dále je centrum vybaveno kbelíky, lopatkami, formičkami, odměrkami, 
síty, plovoucími hračkami. Děti mohou přelévat vodu, hrát si s plovoucími hrač-
kami. 

· Hudba – centrum je situováno ke klavíru. Děti zde mají k dispozici rytmicko-me-
lodické nástroje, triangl, chrastítka, zvonkohru i nástroje, které si vyrobily samy.

Do nového školního roku našim dětem přejeme, ať se jim v nových třídách líbí 
a těší se na další hry a tvoření s kamarády a paní učitelkami. 

Mgr. Lenka Sedláková, učitelka

Hostěnické Boubelky

V letošním roce jsme byly aktivní i v parném létě. V Židlochovicích probíhal první 
ročník Meruňkobraní a byly jsme osloveny, abychom zpestřily celodenní program 
svým vystoupením.

Z činnosti organizacíZ činnosti organizací
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Byla to pro nás pocta, vystupovaly jsme vedle hvězd jako jsou Kluci v akci, atd. 
Součástí programu byla i soutěž jedlíků meruňkových knedlíků.

Pro nás bylo nové hlavně to, že jsme tančily a  zpívaly venku na  prostranství 
u  náměstí. Tedy velký prostor bez mikrofonů. Vystoupení se nám ale povedlo, 
zvládly jsme i vysoké teploty, které v ten den panovaly. Přilákaly jsme plno diváků, 
v  době našeho vystoupení se židličky zaplnily nejvíce od ranních programů, jak 
pochvalně konstatovala jedna z organizátorek.

Celkově se k  nám velmi pěkně chovali, po  vystoupení jsme byly pozvány 
do stanu, kde jsme byly důstojně pohoštěny.  A  domů si každá z  nás odvážela 
i nádherné meruňky.

Máme na co vzpomínat a celé naše vystoupení lze vidět na www.youtube.com.
Hned další týden jsme účinkovaly na mši, která se již tradičně koná u kapličky sv. 

Anny pod širým nebem. Tentokrát vyšlo datum přesně na svátek Anny. Počasí bylo 
překrásné a celá mše velmi důstojná. Kromě písní ke svaté Anně jsme po skončení 
mše zpívaly národní písně, zatímco se zúčastněným rozdávaly koláčky.  A na závěr 
nechyběla ani fotka s panem farářem P. Mgr. Pavlem Lacinou.

Poslední naše letní vystoupení se konalo v  sále hostince u  Stupárků.  Bylo 
to překvapení pro naši členku, která slavila své životní jubileum a  pozvala nás 
na oslavu. Udělaly jsme jí velkou radost a moc jsme si to všichni užili.

Mirka Šotnarová 
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Prázdniny podle skautů

Během prázdnin naše celoroční činnost vrcholí třítýdenním 
táborem. Ten popisuje Matouš Karásek: 

„Náš letní tábor začal 1. 7. Odjeli jsme vlakem a  potom 
autobusem do Lásenice (v okrese Jindřichův Hradec). Tábor byl 
kousek za obcí.

Přišli jsme do tábora a  začali se zabydlovat. Skauti si stavěli 
tee-pee a  vlčata a  světlušky si začaly vybalovat věci. Třetí den 

bylo vše hotovo a začalo se s programem. Skauti se stali vojáky a později čínskými 
bojovníky a menší byli ve starodávném Egyptě. Každý den byl program nebo se šlo 
na výlet. Výlety byly i vícedenní. Po dvou týdnech odjela vlčata a světlušky domů, 
ale skauti zde zůstali ještě o týden déle. Na konci třetího týdne se uklízelo tábořiště. 

Na tomto tábořišti jsme byli poprvé a bylo to super. Už se těšíme na příští rok 
a určitě pojedeme znovu.“

Po zbytek prázdnin jsme si každý užívali po svém a už jsme se těšili na druhý 
zářijový čtvrtek, kdy jsme zahájili naši činnost společnou schůzkou. Máme nejen 
pár nových členů, ale hlavně nové rádce, tak ať se jim daří a my můžeme v naší 
činnosti pokračovat.

Anna Brzobohatá, vedoucí oddílu
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Kotlíkový guláš

Majitelé občerstvení  „U mě a strojníka“ 
na  Pastviskách zorganizovali na  jednu 
červencovou sobotu druhý ročník soutěže 
ve  vaření kotlíkového guláše. Vaření se 
zúčastnilo deset družstev a  to nejen 
z Hostěnic, ale také z Tvarožné a Viničných 
Šumic. Soutěžící hodnotila sedmičlenná 
porota ve  složení: Borek Srba, Terka 
Zítková, Michal Bajer, Mirka Tirpáková, 
Iveta Kousalíková, Mirek Blatný a  Vlasta 

Polák. Vařily se guláše různých chutí, barev a ingrediencí. Oproti loňskému roku se 
družstva snažila svůj gastronomický zážitek umocnit  ještě dalším pokrmem např. 
bramboráky, domácím křupavým pečivem, bábovkou, atd. Kromě poroty hodnotili 
družstva i přítomní diváci, a to pomocí knofl íků.

Byl krásný letní den, plný slunce a  o  počet účastníků a  diváků nebyla nouze. 
Organizátoři mysleli i na děti a nachystali jim nádrž s vodou na koupání. 

Kolik lidí, tolik chutí a názorů…..výsledek soutěže byl takový: 
1. Hasindy
2. p. Mlejnek s rodinným týmem
3. Kamil Řičánek, Ríša Pojer a Dušan Kocián

Za  mě můžu říct, že to byla vydařená akce a  děkuji organizátorům, že se 
v Hostěnicích vaří.

Katka Trávníčková

Jak se Brouček probouzel z letního spánku

Představte si, že náš Brouček celé prázdniny prospal. Zatímco jsme dováděli 
na  koupalištích, chodili s  batůžky po  horách, jedli babiččiny kynuté buchty 
a prožívali svá prázdninová dobrodružství, Brouček si spal ve své postýlce a zdálo 
se mu o tom, že je kolem něj plno dětí, zpívají mu písničky a hrají si v jeho krásné 
herně plné hraček. Až se 15. září kolem půl desáté začalo něco dít…

Vstávej ,Broučku náš, pojď si s námi hrát, dětí je tu plno kolem, tak už vstávej honem 
honem, pojď si s námi hrát! 

„No ne, co to slyším? To je přece moje písnička na probuzení!“  Brouček pomalu 
otevírá svá očka, promne si je, ještě trochu zívne, a vidí kolem sebe děti, které se už 
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nemohou dočkat, až je Brouček jednoho po druhém pohladí po tvářičce a přivítá 
je ve své herničce. 

Tak přesně takhle jsme v  novém školním roce probudili Broučka (a  touto 
písničkou ho budeme budit pokaždé, když se společně sejdeme). A  protože to 
byla taková malá oslava toho, že se všichni zase po prázdninách vidíme, přichystali 
jsme pro děti spoustu malých překvapení. Jedním z  nich byly krátké soutěže, 
kterých se všichni s nadšením zúčastnili – a tím všichni jsou myšleny nejen děti, 
ale i maminky, které svým malým broučkům pomáhaly a povzbuzovaly je. Děti se 
náramně bavily při přenášení balónků v hrníčku, při prolézání tunelu, proskakování 
malých obručí umístěných na zemi nebo při stavění nejvyšší věže z kostek. Brouček 
pak rozdal diplomy a malé odměny. Trochu jsme si odpočinuli u společného stolu, 
kde bylo přichystáno drobné pohoštění – výborné muffi  nky, čerstvé ovoce, domácí 
perníková buchta, a k pití domácí bezová šťáva či bylinkové čaje. Děti se ale u stolu 
moc nezdržely. Musely prozkoumat nové hračky, poznat nové kamarády, podívat 
se na to super velké auto a krásnou mrkací panenku. 

V  Broučkově rodinném centru zněl smích, dupání, skákání, výskání, panovala 
bezva atmosféra, kterou si užily jak děti, tak maminky. Ty byly nadšené z  nové 
kuchyňské linky, která má teď nejen smysluplně rozložené úložné prostory, ale 
také můžeme využít novou minitroubu a plotýnkový vařič. Bude tedy možné čas 
od času s dětmi uvařit a upéct dobrůtky přímo v centru. Představte si to nadšení 
dětí, až vytáhneme z trouby voňavé sušenky či vánoční perníčky, na jejichž výrobě 
se všichni podíleli. Že nebudou dokonalé? To nikomu nevadí!  Je krásné se sejít 
a s dětmi prožít chvíle, při kterých jim budou zářit oči a budou šťastné. 

Broučka jsme tedy probudili, a co dál? Budeme se scházet každé úterý a čtvrtek 
dopoledne, vždy od 9.00. V  RC Broučci prožijete se svými ratolestmi příjemné 
dopoledne – děti si pohrají s  hračkami, poznají vrstevníky, s  nimiž třeba časem 
budou chodit do školky, a v neposlední řadě si maminky (tatínci i prarodiče) trochu 
odpočinou, popovídají si a načerpají sílu i inspiraci. A té bude u nás opravdu hodně. 
Vy a vaše děti se můžete těšit na zábavná dopoledne v naší herničce proložená 
různými hrami, tanečky, cvičením, tvořením, vařením, pečením, zábavu doplníme 
divadlem pro děti a  pro rodiče inspirativními přednáškami obohacujícími život 
na rodičovské dovolené. Plánujeme výlety za zvířátky v Hostěnicích a okolí. Určitě 
si každý vybere.  Připravujeme také večerní dílničky pro rodiče!

Rodiče zveme na říjnovou ochutnávku kozích dobrůtek, listopadové seznámení 
s masážemi dětí a prosincové zopakování, jak podat první pomoc nejen dětem. 

Sledujte naše webové stránky rc-broucci.webnode.cz a  nově i  Facebook – 
Rodinné centrum Broučci. Najdete zde aktuální informace o  dění v  Broučcích 
i plánované akce. 

Rodinné centrum Broučci nabízí aktivity od nejmenších dětí až po předškolkáčky.
Přijďte s Vaším broučkem do Broučků a zažijte spoustu zábavy a smíchu!
Těšíme se na Vás.

Dita Vidrmertová
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Kola dokola

Více než 60 dětských i  dospělých závodníků se postavilo na  start letošního 
závodu, ve  kterém zájemci mohli změřit své síly v  rychlosti a  zručnosti ovládání 
svého kola. Starší děti musely prokázat také znalosti dopravních značek. Než byli 
vítězové i  ostatní účastníci odměněni, mohli si všichni vychutnat  dobroty ze 
Sousedské ochutnávky, která letošní Kola dokola zpestřila.

Kateřina Halouzková

Z činnosti Spolku Přátel sportu Hostěnice

V  blízkosti prameniště pitné vody v  Napajedlech se nachází studánka hojně 
využívaná Hostěňáky i  přespolními jako zdroj chuťově výborné vody na  výrobu 
čaje, kávy nebo jen pro osvěžení a  zahnání žízně. K  vývěru, který je vystavěn 
z  kamenných bloků se musíme dostat přes dřevěnou lávku. Lávka přemosťující 
bezejmenný potok byla udržována místními seniory (naposledy v létě 2012), letos 
už bohužel dosloužila a byla nutná její oprava. Při zjištění havarijního stavu však 
nezbylo, než ji nahradit novou.  

Po  zajištění potřebného materiálu se členové Spolku přátel sportu Hostěnice 
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sešli první červencovou sobotu a  dali se do práce. Nejprve bylo nutné rozebrat 
původní můstek. Toho se chopili nejsilnější z  našich řad a  zanedlouho byl pryč. 
Nová lávka kopíruje trasu původního chodníčku, je však o několik metrů delší a je 
vybavena pevnějším zábradlím. Nezbytné byly i terénní úpravy svahu a schůdků 
k samotnému vývěru. Z menších kulatin a zbylých prken je u studánky vyrobeno 
příjemné posezení. Věřme, že bude sloužit nám všem, přinejmenším stejně dlouhou 
dobu jako ta předchozí.

Ze sportovních aktivit konaných pod hlavičkou SPS Hostěnice se asi nejlépe 
povedl již pátý ročník amatérského nohejbalového turnaje. Osm trojic bylo 
rozděleno do dvou skupin, ve kterých si to družstva rozdala o co nejlepší umístění. 
Následným pavoukem se do fi nále probojovalo ryze rodinné trio Mikulášků, které 
se postavilo družstvu ve složení Ondra Debnár, David Komzák a Matěj Kousalík.  

Finálová bitva, plná tvrdých smečů, neprostupných bloků a nádherných výměn 
nakonec lépe skončila pro mladší družstvo D,K,K a  rodina Mikulášků si tak musí 
na putovní pohár Radka Jelínka rok počkat. Celý turnaj provázela skvělá atmosféra, 
která se odrazila na sportovních výkonech i večerních oslavách ve starém lomu.  

Za zmínku stojí i stále probíhající Letní tenisová liga, do které se přihlásilo celkem 
12 dvojic. I přes různou tenisovou vyhranost jednotlivých hráčů, mají všechna utkání 
svou kvalitu a jsou příjemným zpestřením sportoviště Na Pastviskách. Na začátku 
září se dohrávaly poslední zápasy o umístění ve skupinách a dle zbývajícího času 
a přízně počasí bude rozhodnuto o počtu postupujících do další fáze. 



Vzhledem k tomu, že jedním ze základních účelů spolku je i ochrana životního 
prostředí, bude členy spolku na  podzim proveden úklid lesa v  okolí obce. 
O přesném termínu budou informováni i ostatní občané obce a budeme potěšeni, 
když přidají ruku k dílu.

 Za SPSH Jan Skřivánek

Cvičení dětí v MŠ

I v  letošním školním roce budeme cvičit každé úterý od 15.00 do 16.00 cvičit 
v  tělocvičně MŠ. Začínáme v  úterý 29.  9.  2015. Přihlásit se mohou děti od 3 do 
6 let, které chodí do MŠ, ale i  děti, které jsou zatím s  maminkami doma. Učíme 
se správně dýchat, procvičujeme různé svalové skupiny, dbáme na správné držení 
těla. Pomocí pohybových her a soutěží rozvíjíme zapojení dětí do kolektivu.

Zájemci o  cvičení zapíší své děti do seznamu na  nástěnce v  MŠ. Cvičení je 
zdarma.

   

Kroužek vyšívání

Již třetím rokem budeme každý pátek od 18.00 do 19.00 hod. vyšívat v Rodinném 
centru Broučci pod obchodem. Přivítáme zájemce z řad začátečníků i pokročilých 
všech věkových skupin. Navzájem se můžeme obohatit.

Děti od 6 let se seznámí se základními stehy, děvčata a chlapci, kteří chodili již 
vloni a  předloni budou pokračovat složitějšími vzory a  technikami. I  dospělí se 
mohou naučit techniky, se kterými se zatím nesetkali. Začínáme v pátek 2. 10. 2015.
Děti mají materiál i příze zdarma, dospělí 30,- Kč/hod.

Milena Trávníčková

Keramika pro všechny

V letošním školním roce bude kroužek keramiky pro všechny probíhat každých 
14 dní v úterý od 17.00 hod. do 19.00 hod. v klubovně vedle RC Broučci. Kroužek je 
koncipován jak pro děti všech věkových kategorií, tak i pro dospělé. Každý, kdo si 
chce chvíli tvořit z hlíny, je vítán. 

Poprvé se sejdeme 13. 10. 2015. Budu se na Vás těšit.

V případě jakýchkoli dotazů se na mě obraťte. Jitka Vaňáčková, tel: 607 592 511, 
mail: Jitka.Vanackova@email.cz.
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Počátky školního vyučování v Hostěnicích

Kdysi musely děti pomáhat rodičům při různých pracích, chodily s nimi na pole, 
do lesa na dřevo, pásly dobytek, a vůbec měly spoustu povinností. Proto první jakési 
vyučování bývalo jen přes zimní období, kdy práce bylo méně. Chodívalo se prý 
na vyučování k místnímu ševci, který uměl číst, psát a trochu i počítat. Podmínkou 
bylo, že si děti musely nosit pár polínek na topení v kamnech.

Později pak děti z Hostěnic chodily na vyučování do školy v Pozořicích, pěšky 
přes les, a to za každého počasí. Vlastní škola v Hostěnicích vznikla odtržením od 
farní školy pozořické, a  to na základě události, kterou popisuje ve školní kronice 
založené r. 1872 tehdejší učitel František Kruttak (nar.1816) takto: „Hostěnický žák 

Jan Kousal, syn domkařů Kousalových z  Hostěnic, který ze školy pozořické 

domů šel čili se vracel, posud se nevrátil a v Hostěnicích dostatečný počet žáků 

pro samostatnou školu se shledav, pročež a  následkem toho a  na  základě 

dvou slavných c.k. krajských komisí, samostatná excurendní škola zřízena 

a  začátkem školního roku 1858-1859, totiž od 1.září 1858 se v  Hostěnicích 

vyučovati počalo.“

Protože obec neměla pro vyučování samostatnou budovu, pronajala pro 
vyučování místnost v soukromém domku č. 57. V této místnosti se vyučovalo až 
do r. 1869. Po  smrti majitele uvedeného domku obec odkoupila tento domek 
a za cca 2 000 zl. ho nechala přebudovat na samostatnou školu. Toto se uskutečnilo 
za starostování Jana Řičánka č. 13.

Školu vysvětil důst. p. Antonín Klíma. V r. 1872 je výnosem zemské školní rady 
vyhlášena škola v Hostěnicích za samostatnou „jednotřídní národní školu“. Učitel 
Kruttak byl jmenován národním učitelem a po složení přísahy obdržel služné 500 
zl.

V  r. 1875 obdržela škola od pozořického faráře prapor v  červenomodrobílých 
barvách, který byl vysvěcen téhož roku, a to 26. července při oslavách svátku sv. 
Anny. Kmotrou praporu se stala Josefa Šedá, manželka tehdejšího starosty Tomáše 
Šedého. Od faráře z Pozořic pak škola obdržela několik map a obrazů pro výuku 
a vykladů školních zákonů. Obdržela také nástěnné tabulky nových mír a to proto, 
že k 1.1.1876 byly zrušeny staré délkové, plošné a duté míry. V r. 1879 navštívíl školu 
Dr.Martin Kříž, známý jeskynní badatel a t.č. notář ve Ždánicích. Škole věnoval svou 
publikaci „O některých jeskyních na Moravě“.

Ve školním roce 1888/89 byly pro žáky 12 až 14 let zřízeny „úlevy z vyučování“, 
a  to ve  výši 8 hod. týdně. Úlev využilo pouze 15 žáků. V  tomto školním roce 
navštěvovalo školu v  Hostěnicích 93 žáků a  v  dalším školním roce už 103 žáků. 
Na začátku školního roku v r. 1889 se v obci vyskytly „osýpky“, na které zemřelo 9 
školních dítek. Z první školní kroniky se dále dovídáme, že „v červnu 1880 byli žáci 
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hostěnické školy vítat jeho c. k. apošt. Veličenstvo císaře Františka Josefa na nádraží 
v Rousínově, při jeho milostivé cestě do Brna“.

V r. 1890 si v kronice učitel stěžuje na nedbalou návštěvu školy ze strany některých 
žáků, což způsobuje i nedbalost rodičů. Další absence jsou pak v důsledku chudoby 
i nemocí.

Od r. 1870 spravuje hospodářské záležitosti školy tzv. „Školní rada“. Ta od r. 1884 
považuje za  potřebné postavit novou školu, protože stávající škola s  ohledem 
na počty žáků už nevyhovuje. Správce pozořického panství však názor na nutnost 
nové školy nesdílí a nebyl těmto snahám nakloněn. Tak uplynulo dlouhých deset 
let, než se učitelům a školní radě podařilo pro myšlenku nové školy získat i c. k. 
školního inspektora Vorla a tak došlo k rozhodnutí, že záležitost bude školní rada 
s obcí řešit přímo s knížetem Lichtensteinem.

Dne 6. 7. 1896 se z Hostěnic vydává deputace za knížetem Lichtensteinem do 
Valtic ve  které byli Antonín Šťastný, tehdejší učitel, Josef Řičánek, starosta a  Jan 
Řičánek, předseda školní rady. Delegace při jednání s  knížetem uspěla a  byl 
obci přislíben příspěvek knížete na stavbu nové školy. Koncem září 1898 už byly 
dokončeny stavební plány na  dvoutřídní školu a  stavba byla zadána staviteli 
J. Ryšánkovi ze Studnic.

Obec uzavřela se stavitelem smlouvu, ve které si stanovila řadu podmínek, a to 
např.:
•  že místní lidé budou mít při zaměstnávání přednost a dovoz materiálu budou 

zajišťovat výhradně místní lidé.
•  pokud se týká termínu, bylo zahájení stavby stanoveno na  rok 1899 s  tím, že 

stavba bude v září dokončena a připravena k vyučování.
•  rovněž byla sjednána penalizace pro případ nedodržení termínu.
•  celá částka  tj. 13 000 zl. bude staviteli vyplacena ve třech splátkách: 1/3 jakmile 

se stavba dostane pod střechu, 1/3 pak po  dokončení stavby a  poslední 1/3 
po schválení stavby tj. po kolaudaci.

•  stavitel složí starostovi kauci 600 zl., které mu budou vráceny po roce, pokud se 
neprojeví na stavbě během té doby závady.

•  stavitel se dále zavazuje, že sleví z částky 13 000 zl. cca 2,5 % a z  této úspory 
uhradí plány vyhotovené p. Weisem z Brna a zbytek vrátí zdejší obci.

Kolaudace se opravdu konala, a  to 8. srpna 1899 a  na  svěcení školy se sjelo 
učitelstvo z okolí, zástupce velkostatku v Pozořicích pan Musil, lesmistr Kratochvíl, 
a další.

Prvním učitelem a správcem nové školy se stal Antonín Šťastný. Od r. 1906 s ním 
začal učit Silvestr Kopecký, učitel původem z Holubic, který pak od r.1922 začal psát 
první obecní kroniku.

V  r. 1922 odešel správce školy Šťastný do výslužby, správcem školy se stal 
dosavadní učitel Kopecký, se kterým učila učitelka Růžena Bartáková. V roce 1938 se 
po Kopeckém stal správcem školy Václav Májek a s ním učil Josef Stupárek. Po válce 
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od r. 1946 se stal řídícím učitelem Ondřej Olšr a v této funkci byl až do zrušení školy 
v r. 1976. V r. 1961 byl změněn název školy národní na „ Základní devítiletou školu“ 
1.-5. postupný ročník.

V roce 1965 přešel 5. ročník  zdejší školy do Pozořic.
S  řídícím učitelem Olšrem postupně učili Josef Stupárek, M. Flesler, M. 

Adámková, Irena Hrubanová, H. Ďurďová, Vlasta Nováková, Irena Sobolová, H. 
Vašíčková. Poslední učitelka v Hostěnicích byla Marta Adamová. V r.1977 byla škola 
zrekonstruovaná na mateřskou školu a první ředitelkou mateřské školy se stala Eva 
Drápalová z Ochozi.

(Z materiálu „Jak šel život hostěnickým údolím“)  V. Dostál

Uprchlická krize

Nelze nereagovat na to, co v současné době hýbe médii a naší evropskou společ-
ností: Problém návalu uprchlíků do Evropy. Hovoří se o uprchlické krizi. Ale o jakou 
krizi zde vlastně vůbec jde? Situace s uprchlíky se jeví na první pohled značně nepře-
hledná a komplikovaná, a proto je těžké udělat si o celé věci jednoznačný úsudek. 
Nicméně česká xenofobie (tj. strach z cizinců) si v tomto období přichází na své, když 
vidí v přicházejících imigrantech jen agresory a okupanty. Sledujeme-li však pozor-
ně zprávy přinášející svědectví samotných utečenců, pak vychází zřetelně najevo, že 
v jejich případě nejde o žádné dobrodružství, ale často o úplnou beznaděj a řešení 
základních existenčních problémů. Vždyť jsou na útěku celé rodiny: i ženy, děti, staří 
lidé, kteří nemají na vybranou. Většina z nich přišla o někoho blízkého, o střechu nad 
hlavou a o rodný domov se zakořeněnou kulturou. Nejsou tito lidé zrcadlem našeho 
svědomí? Nejsou výtkou našemu bezbřehému konzumu a pyšnému sobectví, které 
nechce vidět, co se děje za humny? Jsme ostrovem materiálního blahobytu, ale pře-
sto nám vládne „Paní Nespokojenost“, jež nám neustále vkládá do úst chytré rady, 
co by ti či oni měli a neměli dělat. Každodenní konzumenti bulvárních plátků, kteří 
v našem národě bohužel převažují, si snadno nechají vtlouci do hlavy cokoliv, i když 
to nemá žádnou logiku! Samozřejmě, že je potřebné řešit imigrační vlnu na meziná-
rodní politické úrovni! Ale ať už jsou důvody uprchlické krize jakékoliv, vždy zůstávají 
v platnosti evangelijní požadavky pomoci bližnímu v jeho nouzi. Přicházející uprchlí-
ci nám také mohou pomoci, abychom si my sami uvědomili, kým vlastně jsme a jaké 
máme kořeny. Nemusíme přece přijímat za svou jejich kulturu, ale můžeme nabíd-
nout nově příchozím, čím žijeme, na čem nám záleží a co si také v žádném případě 
nedáme vzít! Až se tedy já sám osobně s prvními uprchlíky potkám, udělám si o celé 
situaci svůj vlastní úsudek. Každopádně se jich budu ptát, co doopravdy potřebují 
a o co jim jde, a budu se dopředu varovat předpojatých schémat!

 P. Pavel Lacina, pozořický farář
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O.S. Spirála Hostěnice zve děti i dospělé na pohádku 
„KOCOUR V BOTÁCH“. 

Je to napínavá pohádka pro jednoho herce a spoustu dětí. Stačí  jen otevřít 
knihu a kocour v botách Vás provede pohádkou. 

Divadlo Koráb se na Vás těší v sobotu 17. října v 16.00 hodin 

v sále restaurace U Stupárků.

Pohodově do Pozořic a na Vildenberk

Lze se dostat do sousední obce a  minout co nejvíce silnici? Jde to. Vyrazíme 
tentokrát od prvního rybníka přes hráz a doprava na cestu okrajem lesa. Po jediném 
větším stoupání pokračujeme cestou doprava k  hlavní silnici. Tu překročíme 
na druhou stranu a po navazující lesní cestě, která se vlní přibližně po vrstevnici, 
dojdeme až na dohled k hájence na Jezerách.

Zatím jsme ušli cca 3,0 km a mírně vpravo za silnicí navazuje směrem vlevo modrá 
turistická značka k  pozůstatkům hradu Vildenberk (cca 5,5 km). Tady vycházka 
může skončit a po stejné cestě se můžeme vrátit. Nebo jde výlet prodloužit dále 
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po modré k Žalmanovu kameni, k Jelenici a zpět po žluté k rybníku v Hostěnicích. 
(přibližně stejná vzdálenost zpět). Většina trasy je pohodlně schůdná i sjízdná.

DÉLKA TRASY 5,5 km (jen cesta tam, tj. od rybníku po rozcestí k Vildenberku)
Výškový profi l:

 3. 10. 2015 –  okresní kolo celoroční činnosti soutěže Plamen a dorostu ročníku 
2015/2016 – od 9.00 hod. Na Pastviskách

16. 10. 2015 – Dýňování – od 17.00 hod. před objektem samoobsluhy
17. 10. 2015 – Sběr železného šrotu – pořádá SDH od 9.00 hod.
17. 10. 2015 –  Kocour v botách – Divadlo Koráb – od 16.00 hod. v sále 

restaurace U Stupárků
17. 11. 2015 – Lampionový průvod
21. 11. 2015 –  Prasátko – turnaj ve stolním tenise (dvouhry) – v sále restaurace 

u Stupárků
23. 12. 2015 – Živý Betlém a zpívání u Vánočního stromu
26. 12. 2015 – Štěpánská zábava – od 20.00 hod. v sále restaurace U Stupárků
31. 12. 2015 – Silvestrovský běh do vrchu

Aktualizovaný přehled volnočasových aktivit v obci Hostěnice pro 

školní rok 2015/2016

Pondělí 14.00 – 16.00  Ping pong - senioři tělocvična MŠ
 16.30 – 18.30 Paravoltiž  farma u  Čapků/tělocvična 

Brno-Juliánov
 17.15 – 17.45  Hra na fl étnu – mírně pokročilí RC Broučci
 17.45 – 18.15 Hra na fl étnu – pokročilí RC Broučci
 18.15 – 19.00 Hra na fl étnu – tatínci RC Broučci
 19.00 – 20.00 Aerobik  tělocvična MŠ
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Úterý    09.00 – 12.00 Klub rodičů s dětmi RC Broučci                    
 15.00 – 16.00  Cvičení pro předškolní děti tělocvična MŠ
 17.00 – 19.00 Keramika pro všechny klubovna
 19.00 – 20.00 Power joga tělocvična MŠ
Středa   14.00 – 16.00 Ping pong – senioři tělocvična MŠ
 16.30 – 18.30 Cvičení – seniorky tělocvična MŠ 
 17.00 – 18.30 Skauti, vlčata a světlušky klubovna
 18.00 – 20.00 Angličtina - dospělí   Občanské centrum/RC 

Broučci
 19.00 – 20.00 Trampolíny tělocvična MŠ
 20.30 – 22.30 Ping pong – dospělí   Občanské centrum
Čtvrtek  09.00 – 12.00    Klub rodičů s dětmi RC Broučci 
 16.30 – 18.00 Paravoltiž  farma u  Čapků/tělocvična 

Brno-Juliánov
 16.45 – 18.30  Angličtina pro děti – pokročilí MŠ
 17.00 – 18.30 Skaut – benjamínci klubovna
 19.00 – 20.00 cvičení na BOSU tělocvična MŠ
Pátek 13.00 – 15.00 Ping pong – senioři tělocvična MŠ
 18.00 – 19.00 Kroužek ručních prací RC Broučci
 18.00 – 20.00 Malá kopaná hřiště
Neděle  16.30 – 18.00 Trampolíny tělocvična MŠ
 19.00 – 20.00 cvičení na BOSU tělocvična MŠ

Mladí hasiči SDH – termíny dle aktuální domluvy
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Hledáš smysluplnou a odpov dnou práci? Nejsi lhostejný/á ke svému okolí? 
Nehledej a p ij  mezi nás! 

Jsi ob an R starší 18 let, máš maturitu, jsi bezúhonný/á  
s dobrou fyzickou a zdravotní kondicí? 

N E V Á H E J !

Nabízíme stabilní finan ní ohodnocení, kariérní r st,  
6 týdn  dovolené, p ísp vky na dovolenou, odchodné,  

výslužné a adu dalších výhod. 

VÍCE INFORMACÍ SD LÍ ODBOR PERSONÁLNÍ, 
KRAJSKÉ EDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE,  

Kounicova 24, Brno 611 32 
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Třída učitele 
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Budova staré školy byla zbořena 
v roce 1953
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