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Slovo starostkySlovo starostky

Vážení spoluobčané,
setkáváme se společně v  předvánočním čase nad stránkami zpravodaje. 

Doufám, že když čtete tyto řádky, společně tak sdílíme chvíle klidu při čaji, kávě, 
vínu nebo při posezení v křesle.

Máme za sebou rok plný práce, příjemných překvapení i méně příjemných 
událostí. Události ve světě nám ukazují, že ne vždy můžeme věci ovlivnit tak, 
jak bychom si přáli. Ale to jak vychováme své děti a jestli se budeme chovat 
ohleduplně k  sobě navzájem, ovlivnit můžeme a ve svém důsledku je toto to 
podstatné.

Doba adventní by měla být dobou zklidnění a dobou, kdy si najdeme čas jak na 
své blízké, tak na sebe samotné. Pokusme se tedy o to. Z vánočního koncertu skupiny 
The Backwards – the Beatles revival band, který pořádala fi rma Českomoravský 
cement, a.s., mi v  hlavě stále zní píseň „Let it be“ (v překladu „nechme to být“). 
A myslím, že pokud bychom mnoho věcí opravdu nechali být a dívali se na ně 
s nadhledem, hned by nám bylo všem mnohem lépe a šťastněji.

Rok 2015 byl pro Hostěnice rokem stavebním a pro hasiče rokem šťastným.
Podařilo se nám opravit hospodářské budovy za mateřskou školkou, vybudovat 

novou příjezdovou cestu a upravit celé okolí mateřské školky, včetně několika 
nových hracích prvků na dětském hřišti a veřejného osvětlení. Dále jsme se po 
mnoha letech nečinnosti investora v dokončování komunikace na Záhumenkové 
rozhodli tuto komunikaci převzít a na náklady obce ji dokončit.  Je to první vlaštovka 
v opravách místních komunikací.

Kromě těchto investičních akcí samozřejmě probíhaly v  obci akce menšího 
charakteru (viz. dále ve zpravodaji) a na konci roku jsme mohli po roční usilovné 
práci slavnostně převzít za přítomnosti hejtmana JMK JUDr. Michala Haška i se ná-
tora Ing. Stanislava Juránka zcela nově zrekonstruovanou hasičskou cisternu Tatra 
815 CAS 30 – S2Z.

Tímto bych chtěla naší jednotce sboru dobrovolných hasičů popřát mnoho elá-
nu do jejich práce s novou cisternou a zejména co nejméně vážných zásahů při 
mimořádných událostech. Chtěla bych také poděkovat odvážným spoluobčanům, 
kteří si všímají svého okolí a pomáhají tak chránit naši bezpečnost. Velice si jejich 
odvahy vážíme.

Na posledním jednání zastupitelstva obce jsme schválili rozpočet obce na rok 
2016, který vychází z priorit, které si zastupitelé pro rok 2016 stanovili. Podrobněji 
se prioritám věnujeme dále ve zpravodaji. 

I když to zatím díky počasí tak nevypadá, před námi jsou svátky klidu a pokoje. 
Alespoň výzdoba na Vašich domech a na veřejných prostranstvích připomíná, že 
Vánoce jsou za dveřmi. A pokud tedy zima dorazí alespoň po Vánocích, pak Vás 
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opět požádám o součinnost při zimní údržbě a odklízení sněhu na chodnících 
a předem Vám za Vaši ochotu děkuji. 

Třeba nám letos i zamrzne tak, že naši sportovci budou moci pro nás ostatní 
přichystat led na kluzišti. A to vše díky jejich ochotě a odhodlání během nocí stříkat 
led na víceúčelové hřiště. Pokud bude sněžit, je ale nutné sníh na kluzišti shrabovat, 
a to je práce nás všech, kteří si chceme zabruslit.

Srdečně bych Vás chtěla pozvat na Zpívání pod vánočním stromem na návsi ve 
středu 23. 12. 2015, kde se společně setkáme při živém betlému a zazpíváme si. 
Těším se, že se uvidíme i na plesech a zábavách, které pro Vás připravují spolky i 
obec.

Přeji Vám všem dny plné pohody, s  vůní cukroví a svařáku, dětem bohatého 
Ježíška a nám dospělým trochu klidu při knížce. Do nového roku 2016 bych ráda 
popřála všem zejména zdraví a co nejvíce chvil se svými blízkými.

Příjemné prožití poklidných svátečních dnů Vám přeje
Eva Karásková, starostka

Pozvánka na Zpívání pod vánočním stromem

Srdečně Vás zveme na již tradiční setkání při 
Zpívání na návsi pod vánočním stromem 
ve středu 23. 12. 2015 od 17.00 hod.

Můžete se těšit na živý Betlém, vystoupení dětí z mateřské školy, malých fl ét-
nistů, společné zpívání koled. Bude pro Vás přichystáno občerstvení a  prodejní 
výstavka výrobků dětí z MŠ a RC Broučci, jejichž zakoupením přispějete na jejich 
činnost. 

Osazení venkovního fi tness prvku

V průběhu října byl osazen na pozemku přiléhajícím k ČOV v lokalitě Na Pastvis-
kách první fi tness prvek na cvičení nejen pro seniory. Záměrem obce je vytvořit 
Fitness stezku pro všechny generace a postupně prvky doplňovat.

Dokončení komunikace Záhumenková

Realizace komunikace ze zámkové dlažby v lokalitě Záhumenková byla dokon-
čena před termínem stanoveným ve smlouvě o dílo. Samotný průběh prací byl ví-
ceméně bez problémů, realizace proběhla velmi rychle a ke spokojenosti Obce.

Kolaudace zvoničky

Dne 10.11.2015 proběhla závěrečná prohlídka opravené zvoničky a  stavba zvo-
ničky byla zkolaudována.

Co se událo v naší vesniciCo se událo v naší vesnici
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Dosazení 7 líp v  aleji u  točny a  zasazení 1 ks jeřábu oskeruše v  obecním 

sadu jako symbolu míru

Během listopadu proběhlo dosazení líp u točny a v součinnosti se správou CHKO 
Moravský kras byl zasazen 1 ks jeřábu oskeruše jakožto symbol míru. 

Dokončení přístřešku vchodu do objektu samoobsluhy

Během listopadu a prosince byla dokončena oprava vstupu do objektu samoob-
sluhy související s výměnou vchodových dveří do objektu.

Oprava česel na ČOV

Na ČOV byly opraveny česle včetně zdvihacího mechanismu v nátokové zdrži.

Zabezpečení vodovodních šachet

Prosíme všechny o zabezpečení vodovodních šachet před zimou tak, aby nedo-
cházelo ke zbytečným poruchám na vodovodu z důvodu mrazu. 

Rozšíření parkovacího stání

V druhé části lokality Pod Silnicí bylo rozšířeno parkovací stání o jedno podélné 
parkovací místo. 

Za obec Hostěnice Eva Karásková

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice č. 5/2015  

konaného dne 24. 9. 2015  

Přijatá usnesení:

Návrh usnesení číslo 58/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 5/2015 paní 
Renatu Konvalinkovou a pana Ing. Bořivoje Srbu, zapisovatelku zápisu paní Ladu 
Pospíchalovou.

Návrh usnesení číslo 59/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání číslo 
5/2015.

Návrh usnesení číslo 60/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočtové opatření číslo 6/2015, roz-
počet bude na  straně příjmů a  výdajů navýšen o  částku 2  600,- Kč (příloha č. 3 
zápisu číslo 5/2015).

Návrh usnesení číslo 61/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočtové opatření číslo 7/2015, ne-
došlo k navýšení na straně příjmů a výdajů (příloha č. 4 zápisu číslo 5/2015).

Informace obce a obecního úřaduInformace obce a obecního úřadu
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Návrh usnesení číslo 62/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočtové opatření číslo 8/2015, roz-
počet bude na  straně příjmů a  výdajů navýšen o  částku 2  600,- Kč (příloha č. 5 
zápisu číslo 5/2015).

Návrh usnesení číslo 63/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje dodatek číslo 3 Zřizovací listiny pří-
spěvkové organizace obce Hostěnice  ze dne 14.9.2012.

Dodatkem číslo 3 se upravuje článek f) „Vymezení práv umožňujících organizaci 
naplňovat hlavní účel příspěvkové organizace“, odstavec B/8 písm. b) „Majetková 
práva a povinnosti PO k majetku ve svém vlastnictví“, nově může příspěvková or-
ganizace nabývat majetek:

darem, s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, bez předchozího souhla-
su zřizovatele je oprávněna nabývat majetek a fi nanční dary do výše 10000,- Kč v pří-
padě, že se jedná o majetek určený k přímé spotřebě pro děti, jako odměna ze soutěží, 
spotřební materiál k výuce a jiným aktivitám, drobné upomínkové předměty nebo pe-
něžité dary rodičů žáků MŠ, jejichž použití je obecně určeno na činnost školky.

Návrh usnesení číslo 64/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje Předávací protokol - příloha č. 4, ke zři-
zovací listině PO MŠ Hostěnice. Do majetku PO MŠ Hostěnice se převádí počítač 
v hodnotě 20 468,- Kč.   

Návrh usnesení číslo 65/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozhodnutí starostky obce Hos-
těnice ze dne 28.8.2015  o udělení výjimky z počtu dětí stanoveného školským zá-
konem číslo 561/2014 Sb. v MŠ Hostěnice pro školní rok 2015/2016 za předpokladu, 
že zřizovatel - obec Hostěnice uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, 
a to nad výši stanovenou krajským normativem.

Návrh usnesení číslo 66/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje dotaci na  rok 2015, která bude po-
skytnuta provozovateli samoobsluhy panu ..................................... ve výši 24 000,- Kč 
na provoz samoobsluhy v souladu s nájemní smlouvou ze dne 15. 12. 2012, člán-
kem V. odst. 3) písm.d). 

Návrh usnesení číslo 67/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy číslo 
6/2015 o  poskytnutí dotace z  rozpočtu obce dle zákona č. 250/2000 Sb., o  roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů ve  znění pozdějších předpisů, ve  výši 
24 000,- Kč panu .......................na provoz samoobsluhy v roce 2015.  

Návrh usnesení číslo 68/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje stanovy Dobrovolného svazku obcí 
Šlapanicko.
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Návrh usnesení číslo 69/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje členský roční příspěvek DSO Šlapanic-
ko ve výši 15 Kč na jednoho obyvatele na rok 2016 a 2,50 Kč na jednoho obyva-
tele za měsíce listopad a prosinec roku 2015. Počet obyvatel bude stanoven dle 
aktuálního stavu evidence obyvatel za rozhodné období. 

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice č. 6/2015 

konaného dne 12. 11. 2015  

Přijatá usnesení 

Návrh usnesení číslo 70/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 6/2015 pana 
Ing. Viktora Ungera a pana Ing. Bořivoje Srbu, zapisovatelku zápisu paní Růženu  
Debnárovou.

Návrh usnesení číslo 71/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání číslo 
6/2015.

Návrh usnesení číslo 72/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočtové opatření číslo 9/2015, roz-
počet bude na straně příjmů a výdajů navýšen o částku 1 075 500,- Kč (příloha č. 3 
zápisu číslo 6/2015).

 Návrh usnesení číslo 73/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočtové opatření číslo 10/2015, roz-
počet bude na straně příjmů a výdajů navýšen o částku 474 300,- Kč (příloha č. 4 
zápisu číslo 6/2015).

Návrh usnesení číslo 74/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí výběr dodavatele zimní údržby 
místních komunikací v obci Hostěnice na období 2015 až 2016 pana Ing. Václava 
Čapku, Hostěnice č.p. 188. IČ: 44032943.

Návrh usnesení číslo 75/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice  schvaluje plán inventur na rok 2015 a dále schva-
luje členy inventarizačních komisí.

Návrh usnesení číslo 76/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služeb-
nosti inženýrské sítě dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění 
s  .............................. na  pozemek p.č. 139/2 v  k.ú. Hostěnice v  rozsahu ochran-
ného pásma kanalizačního řadu za  jednorázovou úhradu ve  výši 7  300,- Kč 
včetně DPH. 
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Návrh usnesení číslo 77/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje zahájení jednání o jednoduchých po-
zemkových úpravách v lokalitě Gandia (pozemky za ČOV).

Návrh usnesení číslo 78/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice  schvaluje ponechání 2 tříd v MŠ Hostěnice o ma-
ximálním počtu 16 dětí na jednu třídu pro školní rok 2016 – 2017.

Návrh usnesení číslo 79/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje fi nanční dar na zřízení nového babybo-
xu v nemocnici Břeclav ve výši 4000,- Kč.   

Návrh usnesení číslo 81/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice  schvaluje záměr  změny tvaru stánku s rychlým 
občerstvením dle podané žádosti (velikost stánku 5,5x2,82x2,75m) pod podmín-
kou schválení obvodového pláště obcí před samotnou realizací stavby a dodržení 
podmínek nájemní smlouvy.

Nepřijatá usnesení 

Návrh usnesení číslo 80/2015

ZO schvaluje povolení výjimky z regulačních podmínek výstavby v lokalitě Pod 
silnicí pro novostavbu RD na pozemcích p.č. 110/36 a p.č. 110/38, k.ú. Hostěnice, 
vlastníci nemovitostí ............................................., ve  věci sklonu střešních rovin 25° 
a výšky hlavní římsy střechy 5,05 m nad úrovní I. NP.  

Výpis usnesení ze zasedání  Zastupitelstva obce Hostěnice č. 

7/2015  konaného dne 10.12.2015  

Návrh usnesení číslo 82/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 7/2015 paní 
Renatu Konvalinkovou a  Ing. Václava Čapku, zapisovatelku zápisu paní Ladu Po-
spíchalovou.

Návrh usnesení číslo 83/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání číslo 
7/2015.

Návrh usnesení číslo 84/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočtové opatření obce číslo 11/2015, 
rozpočet bude na straně příjmů a výdajů navýšen o částku 2 531 400,- Kč (příloha 
č. 3 zápisu číslo 7/2015.

Návrh usnesení číslo 85/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje plán priorit na rok 2016.
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Návrh usnesení číslo 86/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočet obce Hostěnice na rok 2016, 
na straně příjmů 10 026 400,- Kč, na straně výdajů 10 756 400,- Kč a fi nancování 
730 000,- Kč. Závazným ukazatelem pro rozpočet je paragraf (příloha č. 4  zápisu 
č. 7/2015). 

Návrh usnesení číslo 87/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje neinvestiční příspěvek příspěvko-
vé organizaci MŠ Hostěnice, okres Brno-venkov na  provoz v  roce 2016 ve  výši 
390 000,- Kč. Celkové příjmy a výdaje rozpočtu na rok 2016 jsou ve výši 658 500,- Kč.  

Návrh usnesení číslo 88/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce Hostěnice na  období 
2017 – 2019 (příloha č. 5 zápisu č. 7/2015).

Návrh usnesení číslo 89/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku číslo  2/2015  o míst-
ním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálních odpadů.

Návrh usnesení číslo 90/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje vodné pro rok 2016 ve  výši 27,60 Kč 
včetně DPH  15 % za 1m3.

Návrh usnesení číslo 91/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje stočné pro rok 2016 ve výši 1000,- Kč 
včetně DPH 15 % za osobu nebo rekreační objekt.

Návrh usnesení číslo 92/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje Dohodu mezi obcemi o provozování 
veřejného pohřebiště dle § 16 zákona č. 256/2001 Sb. o  pohřebnictví mezi obcí 
Hostěnice a městysem Pozořice s účinností od 1.1.2016.

Návrh usnesení číslo 93/2015

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí zápisy kontrolního a fi nančního 
výboru za rok 2015.

Zastupitelstvo obce Hostěnice schválilo na svém zasedání 10. 12. 

2015 plán priorit na rok 2016:

Hlavní priority

• Opravy místních komunikací
 • Komunikace Kopanina
 • Komunikace Zbihovy 1. etapa
 • Komunikace Zbihovy 2. etapa
•  Spuštění procesu změny Územního plánu Hostěnice a započetí pořizování re-

gulačního plánu obce Hostěnice 
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• Realizace další etapy rozvoje hřišť Na Pastviskách
• Úprava veřejného prostranství v okolí objektu samoobsluhy
• Projektové dokumentace k dalším investičním akcím
• Postupné doplňování Fitness stezky

Další priority 

(v případě navýšení příjmů v rozpočtu nebo získání jiných zdrojů)
• Bezdrátový rozhlas v lokalitě Záhumenková
• Veřejné osvětlení na parkovišti u ČOV
• Umístění dalšího radaru na příjezdu do obce
• Oprava fasády jižní části objektu samoobsluhy 
• Orientační systém obce 
• Úprava sjezdu ze Záhumenkové
• Celková kultivace prostoru pod Občanským centrem
• Pokračování v realizaci kultivace návsi
• Parkovací místa „Pod obecní třešní“

Za obec Hostěnice, Eva Karásková

Komunikace „Záhumenková“ dokončena

Závěrem roku byl dokončen dlážděný povrch na Záhumenkové. Obyvatelé této 
lokality i majitelé přilehlých zahrad se tak přesně po sedmi letech dočkali skutečné 
komunikace. 

Celá akce přitom začala již v r. 2002, kdy bylo vydáno stavební povolení na silnici 
a inženýrské sítě. Tyto byly dokončeny poměrně záhy, o dva roky později. Po dal-
ších 4 letech byla zhotovena necelá polovina fi nálního povrchu ze zámkové dlažby 
(na délce 150 m). Následovalo však dlouhé nic …

Původní developer výstavby rodinných domů i silnice se k dokončení svého zá-
měru neměl, majitelé více či méně rozestavěných domů i zástupci obce se v nepra-
videlných periodách pokoušeli s ním jednat, leč výsledek nepřicházel.

Koncem minulého roku se zastupitelstvo při sestavování rozpočtu shodlo 
na  tom, že zachování tohoto stavu je dále už neúnosné a  vytýčilo si jako jeden 
z hlavních cílů právě končícího roku dokončení této komunikace. 

Následovala jednání paní starostky s někdejším developerem, jejichž závěrem 
byla dohoda na  darování rozestavěné stavby i  souvisejících pozemků. Nelehký 
proces se podařilo úspěšně dokončit v polovině roku a obratem bylo připraveno 
a vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. V něm uspěl s nejvý-
hodnější nabídkou p. Bajer z Letonic. 

Vlastní realizace díla proběhla podle původního projektu z r. 2002 a ke spokoje-
nosti všech velmi rychle. Dělníci projevili více než slušnou míru komunikativnosti 



HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ  4/2015  9

při detailních řešeních poloh sjezdů k jednotlivým domům a díky solidnímu nasa-
zení dokončili stavbu v předtermínu. 

Děkuji tímto všem zastupitelům, že se rozhodli vynaložit nemalou část obecních 
prostředků na dokončení tohoto problematického případu. Dnes už tedy může-
me všichni na zoufalý stav této cesty (snad s úsměvem) jen vzpomínat a přeji nám 

MŠ na procházce po Záhumenkové po realizaci komunikace

Záhumenková při realizaci komunikace
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všem, abychom mohli ve zvelebování místních komunikací a veřejných prostran-
ství vůbec pokračovat i v dalších letech.

 Bořivoj Srba, místostarosta

Oznamujeme občanům, že Obecní úřad Hostěnice  bude od 22.12.2015 

do 31. 12. 2015  pro veřejnost uzavřen. Budou také zrušeny prodloužené 

úřední hodiny starostky a místostarosty obce.

V roce 2016 úřadujeme od 4. ledna.

Přejme Vám všem krásné prožití svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí 

a pohody v roce 2016.

Obecní úřad Hostěnice    

Úřad městyse Pozořice oznamuje, že bude od od 22. 12. 2015 do 31. 12. 2015  
pro veřejnost uzavřen s výjimkou 28.12.2015, kdy bude pro veřejnost otevřen.
Stavební úřad městyse Pozořice bude pro veřejnost uzavřen od 22. 12. 2015 
do 31. 12. 2015. 

Potraviny Hostěnice – otevírací doba o svátcích
24. 12. 2015 7.00 – 12.00 hod.
25. 12. 2015 zavřeno
26. 12. 2015 8.00 – 12.00 hod.
27. 12. 2015 8.00 – 12.00 hod.
31. 12. 2015 7.00 – 12.00 hod.
1. 1. 2016 zavřeno

Knihovna v Hostěnicích

Knihovna bude 23. 12. a 30. 12. 2015 uzavřena. Těšíme se na Vás v novém roce 
2016.

Úřad práce ČR

pracoviště Brno-venkov, Opuštěná 9/2 v Brně oznamuje, že ve dnech 
28.12. až 31.12.2015 bude oddělení hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek 
pro osoby zdravotně postižené z důvodu stěhování uzavřeno. Prvním úředním 
dnem oddělení hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek pro osoby zdravotně 
postižené Šlapanice, bude pondělí 4.1.2016 na nové adrese ÚP Brno-ven-
kov, Šujanovo nám. 3, 660 35 Brno, 4. patro. Více informací na webových 
stránkách obce. 

RNDr. Igor Poledňák, ředitel kontaktního pracoviště Brno-venkov
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Vodné a stočné 2016

Zastupitelstvo obce Hostěnice na svém zasedání dne 10. 12. 2015 schválilo cenu 
za odběr pitné vody a vypouštění odpadních vod. Vodné i stočné zůstává ve stejné 
výši jako v roce 2015. Zastupitelstvo obce se však dohodlo, že přistoupí ke zvýšení 
vodného a jeho diferenciaci v závislosti na množství odběru v dalších letech tak, 
aby se alespoň částečně pokryly výdaje na Fond pro obnovu vodovodu a kanali-
zace.

Vodné na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 je stanoveno ve výši 27,60 Kč včet-
ně DPH 15 % za 1 m³, cena stočného ve výši 1000,- Kč za osobu nebo rekreační 
objekt a rok včetně DPH 15 %.

Nabízíme možnost platby záloh na vodné i stočné za rok 2016. V případě zájmu 
nás prosím kontaktujte. 

Na  závěr Vás prosíme o  zabezpečení šachet, abychom předešli zamrznutí vodo-
měrů a následným poruchám. Děkujeme.

Lada Pospíchalová, účetní obce

Třídění odpadů v obci Hostěnice

Tříděný odpad je možné v naší obci umisťovat do kontejnerů ve sběrných hníz-
dech na třech místech. U samoobsluhy, v parčíku u Baršů (vedle restaurace U Stu-
párků) a vedle vjezdu do areálu ČOV. Tříděním odpadů šetříme naši přírodu a při-
spíváme k ochraně životního prostředí. Žádáme Vás o využívání všech třech míst 
ke sběru tříděného odpadu a dodržování pořádku v okolí kontejnerů. V případě 
umisťování papírových kartonů Vás prosíme o  jejich sešlápnutí, abychom místo 
v kontejnerech zaplnili co nejvíce. V tomto roce jsme také zavedli sběrné nádoby 
na bioodpad. Svoz bioodpadu skončil 31. 11. 2015 a bude opět obnoven od 1. 4. 
2015. 

Děkujeme, že s námi třídíte. 

Svoz komunálního odpadu

V roce 2016 bude probíhat svoz komunálního odpadu stejně jako letos v pravi-
delných 14denních intervalech. Pro rok 2016 je to středa každý sudý týden.

Svozová fi rma SITA CZ, a.s.

Obec Hostěnice upozorňuje všechny majitele psů na  platnou obecně 

závaznou vyhlášku o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství. 

Tuto vyhlášku je nutné, zejména kvůli ohleduplnosti vůči druhým, dodr-

žovat nebo bude přistoupeno k uplatnění sankcí.
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Jízdní řád linky 701 od 13. 12. 2015

Od 13. 12. 2015 jsou v platnosti nové jízdní řády.
Jedinou změnou, ke které došlo je u linky 701 zrušení spoje 17 v úseku Hostěni-

ce (odj. 13:13) – Pozořice. Vytížení tohoto spoje bylo v uvedeném úseku minimální. 
Místo toho byl zaveden spoj č. 66 s odjezdem z Hostěnic ve 13:24 a je veden závle-
kem přes cementárnu podobně jako spoj 64. 

Malí občánci byli přivítáni 

V  neděli 22. listopadu 2015 jsme společně s  členkami kulturní komise Rena-
tou Čapkovou, Renatou Konvalinkovou a  Ludmilou Kousalíkovou s  radostí přiví-
taly 7 nových dětí mezi občany Hostěnic. Všichni přítomní, včetně příbuzenstva, 
si po krátkém proslovu vychutnali krátké hudební vystoupení místních dětí pod 
vedením p. Kateřiny Halouzkové, za což všem vystupujícím děkuji. Je krásné vidět, 
když malé děti předvedou své výkony tak, aby zaujaly malá miminka.

Mezi nové občánky byli v obřadní síni  zapsáni Justýna Charvátová, Vladimír Krej-
čí, Lukáš Kubíček, Filip Kubín, Šimon Matoušek, Gabriela Motalová a Julie Veselá.

Všem rodičům přejeme hodně trpělivosti a radosti z dětí a přivítaným občán-
kům šťastný a spokojený život v naší vesnici.

Závěrem přidali rodiče své podpisy do pamětní knihy a poté jim byly předány 
malé dárky pro jejich děti.

Eva Karásková

Tipy na zimní večery s knížkou z knihovny

Milí čtenáři, v  letošním roce se budou knihy pujčovat naposledy 16. 12. 2015, 
poté až v roce 2016. Ráda bych Vás upozornila na některé novinky z povinné četby 
např. knihy Kulička, Frankenstein, Na  cestě, Smrt je mým řemeslem, Pentagram, 
Robin a z beletrie knihy Temné kouty, Dívka v pavoučí síti, Dívka ve vlaku, Sněží, 
sněží a mnoho dalších, které si můžete najít v elektronickém katalogu knihovny.

Ráda bych Vám popřála krásné Vánoce a šťastný Nový rok.
Vaše knihovnice Ivana Dostálová

Obec Hostěnice Vás srdečně zve na

OBECNÍ PLES
konaný dne 15. 1. 2015 (pátek) od 20.00 hod. v sále restaurace U Stupárků.

K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina Jamr´s z Olomouce.
Můžete se těšit na bohatý doprovodný program, tombolu

a pohodovou atmosféru.
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Tříkrálová sbírka 2016

Tradiční Tříkrálová sbírka proběhne v  naší obci 10. 1. 2016 odpoled-
ne. Tato charitativní akce je nedílnou součástí tradice, ale především 
poselstvím dobré vůle a  pozitivních hodnot, které umožňuje veřejnos-
ti podílet se spolu s  Charitou na  pomoci sociálně slabým a znevýhod-

něným, nevyléčitelně nemocným, mládeži a rodinám v nouzi.  
Děkujeme Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky a svým příspěvkem pomů-

žete mnoha potřebným.
 Hana Kousalíková, sociální komise

Společenská rubrika

Srdečné blahopřání k nastávajícímu  významnému životnímu jubileu:

únor 2016:

Věra Lengálová      85 let
Zdeněk Vaňáček    70 let

Narozené děti 

září 2015:

Filip Kubín

Růžena Debnárová
za ohlašovnu evidence obyvatel

OÚ Hostěnice

 
 

Zprávičky z naší školičky

Podzim uběhl jako voda a je tu zase čas zastavení, očekávání a bilancování, čas 
adventní a vánoční. I když počasí moc advent nepřipomíná, ve školce už je těše-
ní a tvoření v plném proudu. Ve středu 2. prosince jsme místo už tradičního stře-
dečního výletu do přírody zasedli v improvizovaném hledišti ve třídě a nechali se 
příjemně trochu čertovsky a trochu vánočně naladit pohádkou Vánočníček. Herci 
divadélka Paravánek nám ukázali, že i čert může být trochu popleta a nakonec je 
z něj i prima kamarád. Děti  si pak zahrály společně s herci vánoční příběh a vánoční 
nálada byla tu.

ŠkolstvíŠkolství
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Zato v pátek 4. prosince byla v některých dětech přece jen malá dušička, jestli 
jsem byl opravdu hodný a co na to řekne ten pan Mikuláš, a co když ten čert přece 
jen není kamarád. Ale všechno dobře dopadlo. Svatý Mikuláš se svým početným 
andělským a  čertovským doprovodem vyčetl ve  Zlaté knize, že máme ve  školce 
samé hodné děti a všem, i těm, které se nemohly slavnosti kvůli nemoci zúčastnit, 
přinesl balíček plný dobrot. Děti jim za nadílku krásně zarecitovaly a zazpívaly.

Ve školce teď každý den zní básničky, písničky a koledy, které děti se svými uči-
telkami nacvičují na vystoupení na besídku a také k Vánočnímu stromu na návsi. 
Horečně také vyrábí milé drobnosti na jarmark pod vánočním stromem. Doufáme, 
že se Vám budou naše vystoupení i  výrobky líbit. Přejeme všem krásný advent, 
pohodu  o svátcích a vše nej do nového roku.

 Za kolektiv MŠ ředitelka Dana Kousalová.

Pomozte nám nakrmit Plastožrouta

V rámci ekologické výchovy se naše mateřská škola zapojila do projektu Plasto-
žrout a začali jsme sbírat vršky od PET lahví. 

Děti, které navštěvují školku postupně krmí našeho Plastožrouta v  hale škol-
ky. Pokud již Vaše děti školce odrostly, nebo je teprve docházka do školky čeká 
či v případě většího počtu víček je můžete dávat přímo do hospodářské budovy 
za školkou. Pomozte nám, prosíme, naplnit minimálně pět pytlů, které svozová fi r-
ma požaduje. Školka získá za každý nasbíraný kilogram víček 3 Kč, případně ceny 
pro nejlepší sběrače. 

Mikuláš v MŠ
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Děti při hře v lese

Nejdůležitější však je, že se děti učí třídit odpad. Děkujeme všem, kteří přispívají 
do našeho projektu.

Rádi bychom také poděkovali všem, kteří se podíleli na sběru papíru. 4. prosince 
byl odvezen vrchovatý kontejner a ještě nám zbylo na příště. Až nasbíráme dosta-
tečné množství, bude opět přistaven kontejner, tentokrát raději větší, aby se nám 
tam vše vešlo. Jsme velmi zvědaví, kolik se nám podaří nasbírat.

Dana Kousalová

Střípky z Lesní školky Stromík

Letošní podzimní počasí jakoby ti nahoře připravovali na míru přímo pro děti 
ze Stromíku. Přestože jsme vybaveni nepromokavým oblečením, pořádnou sva-
činkou a hlavně velkou touhou prozkoumávat les v jakémkoli počasí, nemůžeme 
zastírat, že jsme si převelice užívali dlouhotrvající teplé a slunečné dny. 

Až přijdou plískanice, mlhy a mrazu bude víc než je milé, bude stačit jen zavřít 
oči a v hlavičkách dětí se spustí krásný barevný fi lm. Bude mít jásavé červenožluté 
barvy podzimního listí, vonět bude po čaji z  nasbíraných šípků, jazýček si vzpome-
ne jak chutnal mošt z padaných jablek v sadu, do uší zazní klapot kopyt koně, který 
k nám přijel na sv. Martina a určitě bude slyšet i výskot z bukové stráně - právě tam 
v závějích napadaného listí kutálí sudy banda kluků a holčiček. Až se dokutálí dolů, 
půjdou společnými silami postavit most přes potok, velkou chýši z větví a ještě je-
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den malý domeček z mechu - ten je pro skřítky, aby jim nebylo zima, když bude 
foukat. A běžíme tryskem párkrát se sklouznout na hliněnou klouzačku ke Dračí 
skále, do Cukrárny uvařit pár dortíků, z větví spadlého stromu nařezat pilkou pěkná 
kolečka a vyrobit autíčko na písek k hájovně.

Ale podzim je za námi a teď se všichni těšíme na Vánoce. Až přiletí velká zářivá 
hvězda a oznámí nám tu radost, ze které se děti na celém světě radují už tolik let. 
Čekáme napjatě a potichoučku, ať nepokazíme to tajemno všude okolo. Abychom 
nepřeslechli zvoneček, který oznamuje zapálení další svíčky na věnci, nevyplašili 
anděla, co nám nosí každé ráno tajemné dopisy do týpí a hlavně ať nepřeslechne-
me ptáčky, kteří trénují ty nejkrásnější koledy na světě. Pro děťátko z Betléma děti 
společně postavily v lese bytelnou stáj z klacíků, v ní postýlku vystlanou měkouč-
kým mechem a trpělivě tam už čeká i vůl a oslík vyrobený ze šišek. 

Doufáme, že v tom adventním tichu se něco kouzelného stane. Že třeba naše 
srdce se rozleží a  změknou jako vánoční perníčky a  do nového roku zavoní no-
vou plnější vůní. A tak přejeme i Vám, abyste vždycky měli někoho, kdo vás bude 
s radostí očekávat, kdo vám ze svojí termosky naleje teplý čaj, až vám bude zima, 
a kdo vám přijde na pomoc, když ponesete něco tak těžkého, co jeden člověk sám 
neunese. 

Za DLK Stromík Tereza Jiráčková

Zápis žáků k povinné školní docházce v ZŠ Mokrá

pro školní rok 2016/17 se koná
ve čtvrtek 21. ledna 2015 od 13.00 do 18.00 hod.

v budově Základní školy Mokrá.

K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dětmi, které dovrší 6 let věku do 31. 

8. 2016. 
Děti, které byly u zápisu v loňském roce a mají rozhodnutí o odkladu škol-

ní docházky, k letošnímu zápisu již nepřijdou. Pokud by však mělo mít dítě další 
(druhý) odklad školní docházky, musí zákonný zástupce opět požádat o rozhodnu-
tí o tomto odkladu.

Zákonný zástupce dítěte s sebou přinese svůj občanský průkaz, rodný list dí-

těte, průkazku zdravotní pojišťovny dítěte a vyplněnou žádost o přijetí dítě-

te k základnímu vzdělávání (dostupná v mateřských školách a na http://zsmokra.cz 
včetně Poučení o právech dle zákona 101/2000 Sb.).

Prosíme zákonné zástupce, aby k zápisu vzali přezůvky pro sebe i své dítě.

Děti, které mateřskou školu nenavštěvují, přijdou k zápisu v tento den po 

telefonické domluvě termínu.

 Josef Palík, ředitel školy
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Zápis do prvních tříd v ZŠ Pozořice

úterý 9. února 2016 - netradiční zápis s Machem a Šebestovou
středa 10. února 2016 - zápis tradičním způsobem
vždy od 14:30 do 18:00 hod.

středa 13. ledna 2016 - den otevřených dveří - od 8:00 do 18:00 hod.
 PhDr. Jan Dudek, ředitel školy

Střípky ze základní školy v Pozořicích

Žákovský parlament 

Žákovský parlament je letos opět v novém složení. Přibyli k nám žáci 5. roční-
ku, některé třídy vyměnily své zástupce, ale pozměnilo se nám i vedení. Žákovský 
parlament nyní koordinují dvě paní učitelky – RNDr.  Jana Budíková a Mgr.  Ivana 
Neradilová.

Parlament se také reorganizoval. Kvůli lepší spolupráci a rozdělení úkolů jsme 
byli zvoleni do různých funkcí – např. předseda, místopředsedové, tiskový mluvčí, 
výtvarnice, ICT odborníci, fotografka či zpravodajové. 

Začali jsme se scházet častěji, také více spolupracujeme s vedením školy a s obcí. 
Snažíme se o samostatnou činnost a realizaci vlastních nápadů. Podílíme se na po-
řádání různých akcí pro školu, jako jsou dny otevřených dveří či zápis do prvních 
tříd. Výsledky našeho jednání prezentujeme na pravidelných třídnických hodinách, 
které jsou nám zároveň zpětnou vazbou a zdrojem námětů.

Na začátku listopadu jsme se zúčastnili exkurze na ZŠ Masarova v Brně - Líšni, 
kde působí konzultační centrum žákovských parlamentů pro jižní Moravu. Měli 
jsme možnost zúčastnit se zasedání tamějšího žákovského parlamentu, na kterém 
byly plánovány různorodé aktivity a kde jsme obdivovali sehranost a samostat-
nost jeho členů. Myslím si, že zde mohl každý načerpat inspiraci pro naše další 
působení.

Co se týká naší činnosti, na konci října jsme pro své žáky uspořádali Halloween-
ský den plný her, strašidel a zábavných soutěží, např. o nejoriginálnější dýni.

Začátkem prosince jsme navštívili naše nejmladší spolužáky a  děti z  okolních 
mateřských škol s tradiční mikulášskou nadílkou.

Parlament také intenzivně připravuje školní talentovou soutěž, která je plánová-
na na druhou polovinu února.

Doufám, že budeme pro svoji práci pořád stejně nadšení, nápadití a plní ener-
gie. Věřím, že společně naplánujeme další podařené akce a budeme tak stmelovat 
vztahy mezi žáky jednotlivých ročníků.

 Mgr. Ivana Neradilová a Tereza Kupková (9.A)
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Slavnostní otevření školní studovny

Ve čtvrtek 19. listopadu byla za přítomnosti starosty Pozořic, Ing. Jaromíra Čer-
venky, slavnostně otevřena školní studovna. Hosté se mohli rozhlédnout po zbrusu 
nových prostorách a nasát jejich atmosféru.

Ředitel školy seznámil přítomné s projektem Učme se řeči, ať nejsme v křeči, díky 
němuž byla studovna vybavena více než 400 knihami z oblasti beletrie i odborné li-
teratury. Poté proběhla ukázka tzv. čtenářské dílny. Jedná se o aktuální systém výu-
kových metod, který rozvíjí čtenářskou gramotnost dětí a podporuje jejich motivaci 
k četbě. Dílny budou zařazovány do hodiny českého jazyka a literatury na I. i II. stupni.

Studovna bude otevřena od pondělí do čtvrtka od 2 do 3 hodin. Žáci si zde mo-
hou nejen číst, ale také se připravovat do výuky, vytvářet referáty a skupinové pro-
jekty.

Věříme, že studovna bude hojně využívána nejen k získávání nových informací, 
ale také jako místo k relaxaci, setkávání a sdílení dojmů z přečteného.

Mgr. et Mgr. Marta Holbová, Mgr. Anna Hanychová

Činnost klubu seniorů ve druhém pololetí 2015

26. 6.    Posezení v Občanském centru, kde se projednal plán na druhé pololetí roku 
2015

18. 9.    Podzimní taneční odpoledne v sále restaurace U Stupárků se skupinou Me-
lodie. I přes krásné teplé počasí se nakonec sešlo dostatek lidí, kteří se dob-
ře bavili.

22. 9.    Opékání v lomu. Ocenili jsme krásné posezení a vybavení lomu a shodli se 
na tom, že další opékání bude vždy jen tam.

30. 10.    Posezení v  Občanském centru, které 
nám zpříjemnila skupina Experiment, 
za což jim děkujeme.

4. 12.    Uskutečnila se plánovaná Mikulášská 
zábava se skupinou Melodie. Zvláště 
se líbila skupinka dětí z  taneční školy 
STARLET, která zde předvedla ukázku 
společenských tanců a která každý mě-
síc pořádá mezinárodní soutěže.  Tím-
to bychom chtěli poděkovat dětem 
a  manželům Patočkovým, kteří vedou 
své děti k  této činnosti a  reprezentu-
jí tímto naši vesnici na  mezinárodních 
soutěžích.

Z činnosti organizacíZ činnosti organizací

Vystoupení dětí z taneční školy STARLET
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Do konce roku nám zbývá ještě poslední akce a tou je Silvestrovské posezení, kte-
ré se bude konat 30. 12. 2015 v prostorách Občanského centra. Na tuto akci zveme 
všechny seniory z Hostěnic, aby s námi přišli oslavit poslední den roku 2015. K tanci 
a poslechu bude hrát skupina Experiment.

Přejem všem občanům Hostěnic krásné, spokojené a klidné prožití svátků vá-
nočních a zdraví a štěstí v příštím roce.

Za všechny seniory přeje výbor

Začátek skautského roku

Od začátku září jsme toho v našem oddíle stihli opravdu hodně. Kromě pravidel-
ných schůzek uprostřed týdne jsme se vydali na několik výletů, ať už jednodenních, 
ale také na čtyřdenní výpravu o podzimních prázdninách.  

Na tu jsme jeli do Jimramova na Vysočině. Dostali jsme se do role agentů a sna-
žili se vypátrat zlého zločince, který chtěl ovládnout celý svět. Jeho plány se nám 
nakonec podařilo překazit a vše dobře dopadlo. Mimo jiné jsme si také vařili guláš 
na ohni, který se všem moc povedl, nebo jsme vyráběli a následně pouštěli draky.  

Ted už je prosinec, ale to neznamená, že se s  nástupem zimy budeme nudit. 
Hned první víkend jsme pomohli zachránit Mikuláše, od kterého jsme za odměnu 
dostali nadílku. A druhá prosincová akce je teprve před námi. O víkendu před Štěd-
rým dnem se vydáme do Obůrky u Blanska, abychom zde se všemi našimi kamarády 
oslavili Vánoce. Čeká nás nejen slavnostní večeře a spousta dárečků, ale také zdobe-
ní stromečku pro zvířátka a vánoční zvyky jako je lití olova nebo pouštění lodiček.

Vánoční výpravou zakončíme kalendářní rok 2015, ale hned po Novém roce se 
sejdeme znovu a opět nás bude čekat množství (nejen) zimních aktivit.

Za  celé vedení oddílu Svišti Hostěnice přejeme všem klidné svátky a  šťastný 
vstup do nového roku. 

Anna Brzobohatá, vedoucí oddílu 

Hasiči

Vážení občané,
ke konci tohoto roku jsem byl požádán, jako velitel JSDHo, abych napsal nějaký 

článek do obecního zpravodaje. Takže úvodem bych Vám měl vysvětlit, co se skrý-
vá pod zkratkou JSDHo. Jednoduše je to „Jednotka Dobrovolných Hasičů obce.“ 
Spousta občanů si myslí, že JSDHo Hostěnice je to samé jako SDH Hostěnice „Sbor 
Dobrovolných Hasičů“. To je bohužel velký omyl. Pokusím se o malé vysvětlení. 

SDH Hostěnice je organizace, která organizuje různé plesy, zábavy jak pro do-
spělé tak i pro děti, provádí sběr šrotu, pracuje s mládeží a dělá spoustu dalších akcí 
v naší obci. Těmito různými akcemi je SDH schopno si vydělat nějaké peníze na po-
řádání dalších akcí, nebo na zakoupení vycházkových uniforem, které nejsou zrov-
na laciné. SDH má členy různých věkových kategorií, od dětí až po členy důchodo-
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vého věku (čestné členy) a dokonce i větší počet žen a za to jsme rádi. V  naší obci 
jsou lidé, kteří pracují v obou organizacích.

Tak a nyní něco o JSDH obce Hostěnice. Tato jednotka není výdělečně činná. Zřizu-
je ji Obec Hostěnice. V jednotce pracuje 19 dobrovolných hasičů bez nároku na odmě-
nu, z toho je jeden velitel jednotky, dva velitelé družstva, šest strojníků a osm hasičů. 
Všichni musí prodělat každé dva roky lékařskou prohlídku a každá funkce musí mít ná-
ležité proškolení, které se provádí ve školícím  středisku v Tišnově každý rok. Jednotka 
je zařazena v požárně poplachovém plánu jako JPO III, tudíž má za úkol při zaznění siré-
ny vyjíždět do 10 minut od vyhlášení poplachu. Dovedete si představit jak je naše obec 
dlouhá a hasiči se sbíhají z obou konců, takže mají co dělat, aby to stihli. Každý z členů, 
který vyjíždí k zásahu, se v ten moment stává zaměstnancem obce. To pro případ, že by 
zásah trval delší dobu a zasahující hasič by nestihl včas nastoupit do zaměstnání. Pak 
má ze zákona nárok na úhradu mzdy. Všichni musí dodržovat bezpečnost při práci, to 
nám neustále vtloukají do hlavy profesionální hasiči, protože nikdy nevíte, co se v teré-
nu u požáru nebo jiné události skrývá za nástrahy. Proto se jako velitel jednotky stále 
snažím co nejlépe vybavit všechny členy ochrannými pomůckami, například zásahový-
mi obleky, přilbami, rukavicemi, botami, atd. V dnešní době se na bezpečnost u zásahů 
bere velký ohled, a když se veliteli zásahu nebude zdát v pořádku ustrojenost někte-
rých členů, klidně je pošle zpět na základnu (hasičská zbrojnice v místě bydliště). Pak ale 
vzniká veliký problém pro tuto jednotku. Proto také provádíme různé ukázky pro děti, 
nácviky hašení, taktická cvičení, a to vždy řádně upraveni a třeba i v dýchacích přístro-
jích, které se musí jednou za čas vydýchat a nechat opět naplnit. 

K zásahům a různým událostem nás vždy ve zdraví dopravila naše cisterna CAS 
– 25, Škoda 706 RTHP vyrobena v roce 1977. Toto speciální vozidlo spolu s námi za-

Slavnostní předání cisterny CAS 30-S2Z
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žilo spoustu velkých i menších požárů lesů, ale i rod. domů, lesních polomů, po-
vodní nejen na Bruntálsku v r. 1997, ale i v naší obci a mnoha dalších akcí. Prostě je 
to naše srdeční záležitost, protože ji vlastníme od roku 1991. Ale jak léta plynou tak 
i naše Caska (jak jí říkáme) stárne a začíná být pro přepravu devíti osob na dnešní 
dobu nevyhovující. Proto jsme v loňském roce zažádali o dotace na repasi vozidla. 
V březnu letošního roku nám byla přislíbena částka 1,5 mil. korun od MV a 1 mil. 
z JMK. Zakoupila se tatra – 815 a poslala se do THT Polička. Tam nám vyrobili cister-
nu dle našich představ, kterou jste mohli zhlédnout 12.12.2015 při slavnostním pře-
dání. Doufám, že nám nové vozidlo dobře poslouží v mnoha dalších letech, a děku-
ji všem, kteří nám byli jakkoli nápomocni při jeho pořizování.

Závěrem bych chtěl popřát Vám všem hodně zdraví, spokojenosti, pracovních 
i jiných úspěchů v nastávajícím roce 2016.

                                                       Za JSDH obce Hostěnice velitel Zbyněk Klimeš 

Z činnosti Spolku Přátel sportu Hostěnice

První ročník Letní tenisové ligy konaný pod hlavičkou Spolku Přátel sportu Hos-
těnice byl završen závěrečnými kláními 10. října 2015. 

Do prvního semifi nále nastoupilo duo Dalibor Debnár, Tomáš Doležel proti dvoji-
ci Filip Gale, Lukáš Polák (1:6 ; 2:6). Druhé utkání sehráli pánové Libor Kučera spolu se 
Zdenkem Malečkem proti Davidu Takáčovi s alternujícím Vaškem Veselým (6:1 6:1). 

Boj o bronz poté ovládla dvojice Debnár, Doležel v poměru 6:7 7:5 6:4.           
Ve fi nále Libor se Zdenkem prodali své zkušenosti, po setech 3:6, 6:1, 6:1 porazili 

Filipa s Lukášem a stali vítězi Letní tenisové ligy Na Pastviskách 2015. Patří jim za-
sloužená gratulace, stejně jako všem hráčům a hráčkám, bez kterých bychom LTL 
neuspořádali. Myslím si, že se i přes některé počáteční neduhy a prodloužení celé 

Výlet do sklepa v Němčičkách
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soutěže až do podzimního období tato akce vydařila a byla tak vytvořena nová 
sportovní tradice v obci. 

Novou tradicí by se mohl stát také úklid v okolí obce, který proběhl předposled-
ní říjnovou sobotu tohoto roku. Do nejvíce znečištěných lokalit, které účastníkům 
vytipoval Vlasta Polák, vyrazila dvacítka dospělých a osm dětí. Po poledni bylo na-
sbíráno přes tři desítky pytlů nejrůznějšího odpadu.

Odměnou nám byl čas strávený v  podzimní  přírodě za  překrásného počasí 
a zejména setkání ve starém lomu, kde bylo připraveno něco malého na zub pro 
nejmenší, špekáčky na ohni a Vlastova výtečná zabíjačková polévka. Při ochutná-
vání těchto dobrot se všichni účastníci shodli na  nutnosti pokračování v  úklidu 
i v dalším období, pravděpodobně v květnu příštího roku. Z dalších akcí připravo-
vaných na příští rok stojí za zmínku sběr železného šrotu, druhý ročník letní teniso-
vé ligy, tradiční nohejbalový turnaj a mnoho dalších.

Závěrem chceme poděkovat paní starostce Evě Karáskové za  pomoc a  přípravu 
podkladů pro registraci spolku do spolkového rejstříku Ministerstva spravedlnosti ČR.

Přejeme klidné Vánoce, vše dobré do nového roku.     
 Za SPSH Jan Skřivánek

Dýňování

Je těžké si vzpomenout, kdy během tohoto suchého podzimu pršelo. Já si déšť 
ovšem vybavuji velmi přesně. Bylo to na Dýňování. Jako by si i počasí řeklo: „Dýňo-
vání? To patří k pošmournému počasí a nástupu zimy.“ A tak nám to taky předved-
lo. Ale my se ničeho nezalekli a tuto tradiční akci přesunuli do místního občanské-
ho centra. Naštěstí se nezalekli ani účastníci této akce a dorazili. Sice ne v až tak hoj-
ném počtu, ale zase musím ocenit, že žádný z nich netušil, že budou tvořit v teple 
a suchu. Přišli vybaveni pláštěnkami, teplými doplňky, s úsměvem a odhodláním.  
Takže díky nim i  letos mohly po tři dny po setmění zdobit naši náves rozsvícené 
dýně a věřím, že jsme tak podle tradice odehnali všechno zlé od našich domovů.

za spolek Hosten Kateřina Halouzková

Prasátko

Byl to už 8. ročník Prasátka ve dvouhrách. Čas rychle letí a já se asi zdráhal uvěřit, 
že až tak. Proto ještě jednou velká omluva všem za mé matení dějin. Naštěstí jsou 
zde pozornější než já a vše napravili, zejména opět skvělou organizací a zajištěním 
bezproblémového průběhu turnaje. Přivítali jsme “staré” známe tváře, ale i nováč-
ky, kteří přijeli z blízkého okolí. Ve skupinách to ještě s místními borci vypadalo na-
dějně, ale jak turnaj pokračoval vyřazovacími souboji až po 4 nejlepší, zůstal nám 
jediný hostěnický zástupce. Adam Konvalinka je prostě stálice a můžete si na něj 
vsadit, že to často dotáhne v našem turnaji hodně vysoko. Vloni ho vyhrál, letos 



24 HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ  4/2015

našel přemožitele v Milanovi Sedláčkovi ze Sivic, který se přece jen pohybuje za ze-
lenými stoly o nějaký ten pátek déle a své zkušenosti plně uplatnil. Navíc měl letos 
velkou podporu fanynek a co si budeme povídat, motivace to pro něj byla velká 
a Milanovi jistě k vítězství také pomohla. Atmosféra vytvořená fandícími byla letos 
skvělá, jak se na turnaj ozdobený skvělými sportovními výkony sluší a patří. Výmě-
ny v závěrečných zápasech turnaje nám ukázaly, že ještě máme hodně co dohá-
nět. Možná ani nedoženeme, ale snaha o lepší výkony tu bude vždy a nadšení pro 
sport a setkávání se s kamarády také. O třetí místo byl sveden rodinný souboj mezi 
Věrou Meluzínovou a jejím skvěle hrajícím vnukem Ondrou. I tady zvítězila zkuše-
nost a Věra si odnesla diplom a cenu za svůj výkon. Děkuji rodině Stupárků, že nám 
zachovává přízeň a umožňuje nám uspořádat každoročně dvakrát naše sportovní 
klání. Těším se na jarní čtyřhry a zvu všechny sportuchtivé k účasti. Trénujeme kaž-
dou středu od 20:30 v občanském centru a zveme ty, kteří by to chtěli zkusit a tro-
chu na dubnový turnaj třeba potrénovat. Plánujeme zpestřit čtyřhry o nové kate-
gorie. Budou to rodinné týmy ve složeních matka - syn a otec - dcera. 

Jiří Marek

Z podzimního a předvánočního života Broučků

Broučka jsme v září probudili z letního spánku a od té doby se v našem rodin-
ném centru stále něco děje. Kdo chtěl na podzim něco vytvořit, tak si udělal pauzu 
s hraním v broučkově herně a vyzkoušel si nalepování listů (vznikaly nám tak růz-
né podzimní příšerky), strašidelné dýňové obličeje z papírových talířů, nebo tiská-
ní s pomocí ovoce a zeleniny. V kuchyňce jsme společně pekli celozrnné, kakaové 
a skořicové sušenky a v adventním čase se z Broučků linula vůně perníčků (všechny 
recepty najdete na našem webu).

V polovině listopadu jsme prožili voňavé dopoledne na workshopu Zážitková 
aromaterapie, kterým nás provázela lektorka z Brna. Povídali jsme si o používání 
vybraných rostlinných a éterických olejů, jaké druhy používat na konkrétní nedu-
hy, jak pomoct dětem při nachlazení, špatném usínání či prevenci různých nemocí. 
Na závěr jsme si každá namíchala osobní olejíček dle vlastní chuti a nálady a vzni-
kaly velmi zajímavé kombinace, nad kterými žasla i sama lektorka. 

Jakmile se přiblížil advent, nastal ten správný čas pustit se do výroby vánočních 
ozdob a svícínků na tradiční jarmark v rámci zpívání pod vánočním stromem.  Pří-
jemně jsme se odreagovali, popovídali a odpočinuli si od celodenního shonu. Mys-
lím, že letos se nám výrobky obzvláště povedly, takže den před Štědrým večerem 
můžete udělat radost sobě nebo dokoupit posledních pár dárečků svým blízkým.

Předvánoční čas si děti v Broučkách užívaly hned od začátku prosince, kdy jim 
Brouček nachystal adventní  punčochu, v níž se každý týden objevovala drobná 
sladká překvapení. A také jsme se pečlivě připravovali na svátek sv. Mikuláše výro-
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bou krásných fi gurek Miku-
láše, čerta a anděla. Za od-
měnu potom Mikuláš ne-
chal dětem na  okně balíč-
ky s ovocem, ořechy a slad-
kostmi.

A  protože děti  z  RC 
Broučci jsou veskrze hod-
ná stvoření, která zazlo-
bí opravdu jen málokdy, 
nachystal jim Ježíšek moc 
hezké dárečky. Příští rok si 
tak děti budou moct hrát 
s  novými autíčky, panen-
kami, stavebnicemi, vyba-
veným dětským obcho-
dem a  malou dílničkou. 
Vánočním tablem ve  vý-
loze samoobsluhy vám 
děti z  Broučků přejí krás-
né a  klidné Vánoce plné 
úsměvů, pohody a lásky!

Pokud budete chtít 
sledovat aktuální dění 
v  Broučkách zavítejte 
na  naše nové webové stránky: www.rc-broucci.weebly.com a  také na  facebook: 
www.facebook.com/broucci.  Nebo se k nám prostě přijďte podívat, vy i vaše děti 
se tu rozhodně nudit nebudete!

Jana Machulová

Bláznivé počasí letošního roku

Zima r. 2014/2015 byla opět prakticky bez sněhu. Teplé zimy už nikoho nepře-
kvapí, protože obdobný průběh zimy jsme zaznamenali několik roků za  sebou 
a na pořádnou zimu s pořádnou sněhovou pokrývkou si už jen vzpomínáme. Bo-
hužel následovalo jaro bez dešťových srážek a už na jaře začalo sucho. Následova-
lo tropické léto a opět k tomu defi cit dešťových srážek a sucho pokračovalo i v na-
stávajícím podzimu. V průběhu roku padaly teplotní rekordy a rekordní počty dnů 
bez srážek jak na běžícím pásu.

Vyrábíme čertíka

Příspěvky našich spoluobčanůPříspěvky našich spoluobčanů

Probouzíme Broučka
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Když v  druhé polovině srpna přišlo 
pár dnů s  deštěm (během 3 dnů napr-
šelo 113 mm/m2), vzkřísilo to nejen lidi, 
ale i přírodu a tak se stalo že na sv. Vác-
lava (28. září) rozkvetlo i  v  Hostěnicích 
na Kamenném kopečku několik stromů. 
Na mladé jabloňce, vedle dozrávajících 
jablek, zářily i bílé jabloňové květy. 

Václav Dostál

Pastýřské koledy v Hostěnicích

Svatomartinské husy věští blížící se konec roku. Jen pár dnů uplyne a je tu po-
slední měsíc v kalendářním roce. Název tohoto měsíce byl odvozen podle někte-
rých teorií ze šedivého, nepříliš slunného počasí, tedy že je to měsíc siný, šedivý. 
Také však jiná teorie říká, že název byl odvozen od častých zabíjaček prasat kona-
ných v tomto zimním měsíci, tedy že to byl původně prasinec a z toho pak vznikl 
prosinec.

V  dnešní době už v  obci téměř nikdo prasata nechová. Z  chlívků jsou garáže 
nebo jiné potřebné prostory a pokud si chce někdo tradiční zabíjačku připome-
nout, koupí si půlku prasete, anebo vůbec navštíví některé farmářské trhy a zabí-
jačkové dobroty si koupí.

Naši předkové však byli často na chov nějakého dobytčete odkázáni, aby si po-
mohli při nelehkém zabezpečování obživy. Po první světové válce bylo na katast-
ru obce 91,32 ha polí, 88,4 ha luk, 12,75 ha pastvin a 5,3 ha zahrad. V letech 1880 – 
1906 vyháněl obecní pastýř na pastvu 70-80 dojnic, cca 20 jalovic, 60-80 koz a 20-
30 bagounů. To už bylo pořádné stádo a jistě byla silnice kluzká i v době sucha. Při 
prvním vyhánění musel hospodář pastýřovi pomáhat, než si dobytče zvyklo se stá-
dem chodit. Když se stádo vracelo domů, každý kus věděl, kam patří a sám zabočil 
domů. Pastýř dobytek pásl na parcele zvané„Pastviska“. Parcela patřila velkostatku 
a obec za ni platila roční nájem. Pastýř pásl dobytek od 1. května do října, tedy půl 
roku. Proto vykonával v mezičase funkci ponocného, který v noční době od 22 hod. 
do 02 hod. odtroubil každou celou hodinu na hlásnický roh. Mimoto každý den 
obstarával 3x denně zvonění a v neděli vybubnovával po celé obci obecní zprávy 
a informace. Od obce měl k dispozici malý domek tzv. „pastoušku“. O této budově 
je první zmínka už v r. 1775. Měla popisné číslo 28 a pro špatný stav byla v r. 1924 
zbořena. Stávala proti domu č.p.13. Pastýř dostával z jedné krávy cca 15 kg obilí, pe-

Hostěnické vzpomínáníHostěnické vzpomínání
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cen chleba, 0,5 kg másla, 0,5 kg tvarohu, ze starších jalovic 1 zlatý, z mladých jalovic, 
telat, koz a bagounů 50 krejcarů. Hospodyně prý občas pastýřovi přilepšovaly, aby 
se lépe staral o jejich krávu nebo kozu. Za plnění povinností ponocného, zvoně-
ní a bubnování dostával zaplaceno od obce zvlášť. Pastýře volil obecní výbor, a to 
každoročně na druhý svátek vánoční, tedy na sv. Štěpána. Na tento svátek chodí-
vali čeledíni na vandr a měnili hospodáře, pokud nehodlali zůstat na práci u stáva-
jícího hospodáře.

O Štědrém dnu chodíval večer pastýř obcí a troubil vánoční koledy. Hospodáři a hos-
podyně vycházeli před dům, popřáli si navzájem pěkné svátky a pastýř obdržel cukro-
ví, vánočku a do kapsy i nějaký ten peníz. Obecní pastýř pásl v Hostěnicích dobytek do 
r. 1940. Pak se ještě dobytek dál vyháněl na pastvu, ale každý hospodář se musel o hlí-
dání svého dobytka postarat sám. Často byly tímto úkolem pověřovány malé děti nebo 
staří lidé a páslo se tímto způsobem ještě řadu roků po válce. Prvním obecním pastýřem 
byl Antonín Vaverka a jeho potomci byli pastýři ještě 115 let. Po roce 1885 byl pastýřem 
jistý Hodaň a pak jeho syn Jan. V r. 1935 byl pastýřem zvolen Ant. Vaverka a byl jím až do 
r. 1940, kdy práce obecního pastýře skončila.

Koledy v r. 1939 začali na Štědrý den vyhrávat místní muzikanti a nahradili tak 
troubení pastýře. Když byla vesnice zapadlá sněhem (což už několik roků není), 
byla romantika tohoto tajuplného večera obzvlášť výrazná. Lidé si na vyhrávání ko-
led za léta zvykli a muzikanty už vyhlíželi. V dané době byla i snaha ze strany vrch-
nosti vyhrávání zakázat jako zastaralé a nežádoucí zvyky. Odezva lidí ale byla tako-
vá, že po jednoroční pauze se už další rok opět ke spokojenosti lidí na Štědrý den 
vyhrávalo. Vyhrávání koled skončilo někdy kolem r. 1993.

V posledních letech nahradilo vyhrávání koled „Zpívání pod vánočním stromem 
na návsi“, kde se lidé v tento předvánoční čas sejdou, poslechnou si koledy v po-
dání místních dětí, zhlédnou scénku o narození Ježíše Krista a na závěr si všichni 
přítomní sami koledy zazpívají. Přibývá na tomto setkání lidí každým rokem a tak 
by mohla vzniknout nová pěkná tradice. Všem, kdo se na přípravě této akce podí-
lí, patří dík.

                                                                                                       Václav Dostál, kronikář obce

Milosrdenství jako duchovní lék

Do světa nenávisti vnášet milosrdenství. To je pravý křesťanský postoj, který 
zdůraznil papež František vyhlášením Roku milosrdenství od letošního 8. prosin-
ce (slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie) do 20. listopadu 2016 (slavnost 
Ježíše Krista Krále). 8. prosinec tohoto roku je zároveň 50. výročím ukončení 2. va-
tikánského koncilu, kterým církev vyjádřila touhu mluvit k lidem své doby o Bohu 
srozumitelnějším způsobem. Jak píše František v úvodu do tohoto jubilea, „církev 

Duchovní okénkoDuchovní okénko



28 HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ  4/2015

(tehdy) pocítila odpovědnost, že má být ve světě živým znamením Otcovy (Boží) 
lásky.“ Není to nic jiného než návrat ke kořenům, k podstatě křesťanské víry, k zá-
kladnímu poselství a vlastně k tomu, co také zakoušíme každé Vánoce: Na svět při-
šla láska, „Slovo se stalo tělem“ (Jan 1,14) a tato Boží láska přebývá mezi námi.

Náš svět a naše společnost je nemocná nedostatkem pravé lásky. A jako by této 
lásky stále ubývalo… Můžeme se ptát, kam až to všechno může dojít? O Vánocích 
si ale znovu připomínáme, kde je onen zdroj Pokoje pro celý svět: Tam v chudých 
jeslích, chudé Božské dítě, vydané zcela nám lidem… Kdyby se mu všichni přišli 
poklonit s upřímným srdcem, od jeslí by odcházeli proměněni… Svět by se tak stal 
jiným, lepším… To chudé a zároveň nebesky bohaté Dítě, to je Boží milosrdenství! 
Bůh nás jako zlé lidstvo nepřišel zahubit, ale dal nám svého Syna… A dává nám Ho 
stále, i letos! Neodpovídejme na zlo zlem, na nadávku nadávkou, nenechme se pa-
ralyzovat strachem... MILOSRDENSTVÍ! 

S čím můžeme jít od jeslí do celého nového roku? Třeba s těmito předsevzetími: 
Že navštívíme někoho nemocného nebo opuštěného, že poradíme, vyslechneme, 
potěšíme, odpustíme, budeme trpěliví… To je onen duchovní balzám, který tento 
svět a naše společnost tolik potřebuje!

Milí spoluobčané a čtenáři! Všem Vám ze srdce přeji pokojné a radostné prožití 
vánočních svátku a vše dobré v novém roce!

 Váš P. Pavel Lacina, pozořický farář

Opravu fasády kostela svou návštěvou podpořil ministr kultury

Určitě jste si při průjezdu Pozořicemi všimli, že průčelí kostela včetně obou věží 
je opraveno a  letošní práce na  opravě fasády jsou u  konce. První etapa opravy 

S panem ministrem kultury před kostelem
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kostela stála 3,2 mil. Kč. Stihli jsme udělat také nový hromosvod na obou věžích 
a upevnili jsme sněhové zábrany u úžlabin střechy kostela, aby padající sníh neroz-
bíjel střechy bočních sakristií.

Vzhledem k obrovské fi nanční náročnosti tohoto díla (komplexní oprava kos-
tela vyjde na cca 10 mil. Kč), plánuje farnost rozdělit opravu na několik etap, do 
let 2015-18. V letošním roce se nám podařilo zařadit náš kostel do programu „Zá-
chrana architektonického dědictví“ a díky tomu jsme dostali v roce 2015 z Minis-
terstva kultury dotaci 1,8 mil Kč. Také díky významným příspěvkům ze všech obcí 
farnosti, farníků i dalších soukromých dárců jsme již v tomto roce 1. etapu opravy 
zrealizovali a příští rok plánujeme v opravách pokračovat. Setkáváme se s velmi 
příznivým ohlasem věřících i nevěřících občanů pozořické farnosti. Vážíme si toho, 
že přicházejí desítky věřících i nevěřících rodin a významně přispívají na opravu 
kostela. A jak se jistě shodneme, místní kostel je skutečnou dominantou celého 
kraje.

Ve čtvrtek 3.12. navštívil náš kostel sám ministr kultury pan Daniel Herman 
společně s panem poslancem Jaroslavem Klaškou. Opravu fasády zhodnotil pan 
ministr jako velmi zdařilou a farníky pochválil za péči o kostel. Před přítomnými 
farníky promluvil krátce o své práci, důležitosti svobody a povzbudil k vděčnosti za 
to, že žijeme v evropském míru a blahobytu, který je v rámci celého světa opravdu 
výjimečný. Návštěva byla završena společným fotem pana ministra s ministranty - 
tzv. “Zelenou záplavou”.

 Pavel Lacina

Pravidelné bohoslužby v Hostěnicích

Protože bychom jako farnost rádi vyšli vstříc těm z Vás, kteří se ze zdravotních 
(a jiných závažných) důvodů nemůžete spolu s námi účastnit slavení pravidelných 
nedělních bohoslužeb v pozořickém farním kostele, nabízíme – po dohodě s vede-
ním obce – že by jedenkrát za jeden až dva měsíce bývala mše svatá přímo v Hos-
těnicích. Bylo by to během roku 2016 - kromě poutní mše sv. u kaple sv. Anny - také 
některé poslední čtvrtky v  měsíci (přesné datumy jsou uvedeny níže) v  18 hod. 
v Občanském centru. Po mši sv. může následovat krátké posezení více či méně du-
chovně zaměřené. Jste srdečně zváni kdokoliv!

Bohoslužby v Hostěnicích v poslední čtvrtky v měsíci v roce 2016:

(28.1.  17:30 hod. bohoslužba slova v Pozořicích)
25.2.  18 hod.  mše sv. v Hostěnicích
31.3.  18 hod.  mše sv. v Hostěnicích
28.4.   18 hod.  mše sv. v Hostěnicích
(26.5.  18:30 hod. mše sv. v Pozořicích - slavnost Božího Těla)
(30.6.  18:30 hod. mše sv. v Pozořicích - slavnost posvěcení kostela)
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24.7. (NE) 15 hod.  mše sv. u kaple sv. Anny – poutní slavnost

25.8.   18 hod.  mše sv. v Hostěnicích
(29.9.  18:30 hod. bohoslužba slova v Pozořicích)
27.10.  18 hod.  mše sv. v Hostěnicích
24.11.  18 hod.  mše sv. v Hostěnicích
(29.12. -----  -----)

Bohoslužby v Pozořicích o Vánocích 2015

čtvrtek 24.12. Štědrý den

15.00

17.00

20.30

22.00

první vánoční mše sv. – zahájení Vánoc
setkání u jezerské zvoničky
půlnoční mše sv. v Holubicích
půlnoční mše sv. ( „in nocte“)

pátek 25.12. Narození Páně
  7.30

  9.30

11.00

jitřní mše sv. („in aurora“)
slavnostní vánoční mše sv. („in die“) 
mše sv. v Holubicích

sobota 26.12. sv. Štěpána 
  7.30

  9.30

11.00

mše sv.
mše sv. 
mše sv. v Holubicích

neděle 27.12. Svaté Rodiny
  7.30

  9.30

11.00

mše sv. s obnovou manželských slibů
mše sv. s obnovou manželských slibů
mše sv. v Holubicích 

čtvrtek 31.12. sv. Silvestra 16.00

17.30
mše sv. v Holubicích
děkovná mše sv. za uplynulý rok

pátek 1. 1.
Nový rok, slav-
nost Matky Boží 
Panny Marie

  7.30

  9.30

11.00

první novoroční mše sv.
mše sv. 
mše sv. v Holubicích

Co podniknout v zimě?

Pokud bych další vycházku měl přizpůsobit zimnímu období, nabízí se výlet 
na běžkách. Protože není v okolí žádná udržovaná trať na běžecké lyžování, nezbý-
vá, než vyšlapat stopu vlastní. Nebo je možné využít stopu, kterou někdo prošlápl 
již před námi. V okolí Hostěnic většinou lyžaři prošlapou stopy pod obchodem po-
dél potoka ke starému lomu a dál směrem na Mokerskou myslivnu a do údolí Říč-
ky (Mariánského údolí). Druhým směrem, tj. ke Kalečníku a dál na Pozořice, Olšany 
nebo Račice je také spousta možností a stop, po kterých se můžeme vydat za zim-
ním dobrodružstvím.

PozvánkyPozvánky
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Zatím zima nenadělila potřebné množství sněhu ani mrazu, ale přesto se dá oče-
kávat, že vodní plochy v okolí opět zamrznou. Rybník pod Hádkem díky své polo-
ze zamrzá docela rychle a led se zde udrží i při delším oteplení. Podobně je na tom 
i rybník v Hostěnicích. Jakmile zamrznou rybníky v Mariánském údolí, i ony posky-
tují rozlehlou plochu pro hry a bruslení všech výkonnostních tříd.

Tentokrát je pozvánka na vycházku bez mapy, takže ať už si v zimním období vy-
razíte na lyže, na brusle nebo pěšky, pokaždé je nejlepší pobyt venku doplnit kon-
zumací teplé polévky a čaje. A to klidně uprostřed nebo až na konci výletu.       

Viktor Unger

Občerstvení u mě a strojníka Vás srdečně zve na 

NOVOROČNÍ VYCHÁZKU 1. 1. 2016.

Sraz ve 13.00 hod. na hřišti Na Pastviskách.
Těšíme se na Vás !!!

 23. 12. 2015  Živý betlém a zpívání u Vánočního stromu na návsi od 17.00 hod.
 26. 12. 2015  Štěpánská zábava – od 20.00 hod. v sále restaurace U Stupárků
 30. 12. 2015  Silvestrovské setkání seniorů v Občanském centru
 31. 12. 2015  Silvestrovský běh do vrchu – na kopci Brázďáku od 10.00 hodin
 1. 1. 2016  Novoroční vycházka – sraz ve 13.00 hod. na hřišti Na Pastviskách
 10. 1. 2016  Tříkrálová sbírka - od 13.00 hod.
 15. 1. 2016  Obecní ples v sále restaurace U Stupárků od 20.00 hod.
 5. 2. 2016  Pochovávání basy v sále restaurace U Stupárků
 13. 2. 2016  Ostatkový průvod a maškarní ples pro dospělé
 13. 3. 2016   Velikonoční tvoření s  cimbálkou v  sále restaurace U  Stupárků

od 15.00 hodin
 26. 3. 2016   Dětský maškarní ples s divadlem Koráb v sále restaurace U Stupár-

ků

Přehled akcíPřehled akcí
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InzerceInzerce

Ing. Zuzana Pančochová
tel.: 602 545 668
zuzana.pancochova@obchod.wuestenrot.cz

Kontaktujte nás pro více informací.

získejte až 1 000 000 Kč
na rekonstrukci
bez zajištění nemovitostí

splňte si svůj sen novém
bydlení za extra
výhodných podmínek

 Půjčka
 ProBydlení

 Hypotéka 
Wüstenrot

   rozhodnutí poskytnutí půjčky 
do 24 hodin peníze předem

   volitelná výše splátek doba
splácení až 22 let

   úvěr zcela bez poplatků

   úroková sazba již od 1,94 % ročně

   bezplatné zajištění úrokové 
sazby až po dobu 9 měsíců

   bez poplatku za poskytnutí 
správu úvěru

Podrobné podmínky produktů naleznete na www.wustenrot.cz. Wüstenrot – stavební spořitelna a.s., IČO 47115289. 
Wüstenrot hypoteční banka a.s., IČO 26747154. Obě se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4. 
Tento dokument obsahuje výhradně údaje určené k marketingovým a propagačním účelům, a i proto nepředstavuje návrh 
na uzavření smlouvy (nabídku).
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