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Slovo starostkySlovo starostky

Vážení spoluobčané,
když píši tyto řádky, tak to za oknem již vypadá na krásné jarní dny, i když dle 

předpovědi ještě přijdou mrazivé dny. Přeji nám všem, ať nás sluníčko dobije 
po zimě energií a dobrou náladou. 

Děkuji Vám všem, kteří jste si na zimu zabezpečili šachty proti zamrznutí, a ne-
zůstali lhostejní ke svému okolí. Také bych chtěla poděkovat těm z Vás, kteří si vzor-
ně zametáte písek před domy a pomáháte nám tak při úklidu obce po zimní údrž-
bě komunikací.

Co nás v tomto roce čeká? Začali jsme s průzkumnými hydrogeologickými vrty, 
od  kterých si slibujeme, že nám pomohou vyřešit potřebu vody pro naši obec. 
I když máme více zdrojů podzemních vod pro pitnou vodu, potřeba nás občanů 
stále roste a to i v souvislosti s přibývajícím počtem obyvatel obce a hladina pod-
zemních vod naopak v dlouhodobém trendu spíše klesá. Rádi bychom tedy posílili 
naše zdroje pitné vody dalšími vrty a v případě zastižení dostatečné kapacity a od-
povídající kvality (to se ukáže až po dlouhodobých čerpacích zkouškách) by se pak 
v návaznosti na to budoval přiváděcí vodovod. 

Ve fi nancování větší části výdajů nám pomůže Státní fond životního prostředí 
ČR formou dotace v rámci Národního programu životního prostředí. 

V plánu zastupitelstva pro tento rok je i realizace opravy propustku na Hostěnic-
kém potoce u čistírny odpadních vod, který je v havarijním stavu nebo třeba výmě-
na mantinelů a osvětlení na víceúčelovém hřišti Pastviska. Stejně jako v předcho-
zích letech jsme i letos podali několik žádostí o dotace tak, aby se nám naše plány 
a projekty lépe realizovaly. 

Dále jednáme s  Lesy ČR o  směně pozemků pod komunikacemi tak, aby bylo 
možné lépe spravovat místní a účelové komunikace a aby se staly majetkem obce. 
I když je to velmi zdlouhavý proces, věřím, že výsledek bude ve prospěch naší obce.

A co se událo od začátku tohoto roku? Na obecním úřadě byl proveden konečný 
audit hospodaření obce za rok 2017 a bylo shledáno, že nebyly zjištěny chyby a ne-
dostatky. Pro lepší informovanost obyvatel zavádíme novou službu, která je pro 
občany zdarma, a tou je mobilní rozhlas. Doufám, že tato smart komunikace najde 
své příznivce a uživatele a bude přínosem pro ty z nás, kteří chceme vědět o dění 
v naší vesnici a na tomto dění se chceme také podílet.

Jsem velmi ráda, že společenský a komunitní život v obci i nadále funguje. Děku-
ji všem spolkům a sdružením za jejich dobrovolnou činnost, ať již při pořádání růz-
ných akcí nebo při pravidelné činnosti s dětmi či dospělými. I když se naši sportov-
ci snažili připravit kluziště pro veřejné bruslení, a patří jim za to dík, počasí nás po-
někud vypeklo a zimních radovánek na ledě jsme si moc neužili. Zde zbývá prostor 
pro vedení obce, aby vymyslelo, jakým způsobem se k vrtochům počasí postavit 
a zda není v našich silách ledovou plochu připravit pro příští roky jiným způsobem.
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Jarní období nás určitě vytáhne ven do přírody, za sportem, do zahrádek. Vy-
užívejme všech sportovních možností, které Hostěnice nabízejí a dbejme při tom 
na to, aby nám naše společné prostory a hřiště sloužily dlouho a k naší spokojenos-
ti. Je to i období, které je náročné na spotřebu vody. Je v zájmu nás všech s vodou 
hospodařit úsporně a rozvážně. Stejně tak jako vloni a předchozích letech Vás chci 
tímto požádat o rozumné nakládání s pitnou vodou. Pokusme se zalévat zahrád-
ky užitkovou vodou, napouštět bazény postupně a  ne v  krizových víkendových 
dnech, apod. Předem Vám za spolupráci děkuji.

Krásné slunečné jarní dny plné překvapení a dobré nálady. 
Mgr. Eva Karásková, starostka obce

Rozhovor s panem Ing. Peterem Püspöky, členem fi nančního výboru

1. Jak dlouho jste členem fi nančního výboru obce a co obnáší tato práce?

Ve fi nančním výboru obce jsem od podzimu 2010. Spíš než o práci se jedná o ná-
razovou činnost týkající se posouzení a připomínkování různých fi nančních pod-
kladů obce a mateřské školy. 

2. Jaká je Vaše profese a co Vás na ní baví? 

V současné době jsem ředitelem menší fi rmy zabývající se výrobou specializo-
vaného software pro ozbrojené složky. Nejvíce mne baví práce s lidmi a pocit, že 
mohu přispět k jejich osobnímu a profesnímu rozvoji.

3. Vím, že umíte hrát na tahací harmoniku. Jak jste se k tomuto hudebnímu 

nástroji dostal?

V dětství jsem navštěvoval ZUŠ, kde jsem se učil hrát na klavír a později jsem 
hrál v dechovce na klarinet. V té době měl doma táta harmoniku, tak jsem to zkou-
šel alespoň pravou rukou. Hrát na basy levou rukou jsem se naučil až o dost pozdě-
ji, když jsem si pořídil svůj nástroj. Měl bych však více cvičit, aby v hraní bylo méně 
chyb (smích). 

4. Jakou máte nejraději muziku a kde ji popřípadě nejraději posloucháte?

V životě jsem prošel různými žánry od dechovky přes lidovou a vážnou hudbu, 
pop, rock a zjišťuji, že nejsem nijak vyhraněný. Hudba je umění. Dobrá píseň nebo 
skladba vás zaujme, rozezní a máte pocit, jako by to bylo napsáno pro vás. K takovým 
skladbám se rád vracím. Poslech hudby v autě také dokáže zpříjemnit delší jízdu. 

5. Co nejraději děláte ve volném čase?

Mám rád přírodu ve všech podobách. Naštěstí je jí kolem nás v Hostěnicích do-
statek. A když to není na procházku nebo práci na zahradě, tak si otevřu knihu. 

Děti zpovídajíDěti zpovídají
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6. Jak dlouho žijete v Hostěnicích a co Vás sem přivedlo?

V Hostěnicích jsme od léta 2007 a přivedl nás sem osud.

7. Co Vás v běžném životě dokáže nejvíce potěšit?

Když jsem s lidmi, kteří jsou dobrosrdeční, mají dobrou náladu a smysl pro hu-
mor. Avšak také dobré jídlo a sklenka červeného (smích).

Děkuji za rozhovor a přeji krásné jarní dny
Tentokrát se ptala Rozárka Karásková 

1. Průzkumné hydrogeologické vrty

Proběhlo výběrové řízení na  zhotovitele průzkumných vrtů. Jedná se o  prů-
zkumné hydrogeologické vrty za  účelem zajištění dalších zdrojů pitné vody pro 
obecní vodovod. Šest zájemců podalo nabídku, hodnotící komise hodnotila dle 
úplnosti nabídek a jediného nastaveného kritéria, a to ceny. Vítězným uchazečem 
je fi rma ENVIREX, spol. s r.o. z Nového města na Moravě, se kterou byla podepsá-
na smlouva o dílo. Samotné vrty byly vyhloubeny, v současnosti probíhají čerpací 
zkoušky. V případě úspěšnosti vrtů bude pokračováno v budování přívodního vo-
dovodu tak, aby mohly vrty sloužit jako zdroj pitné vody pro naše občany.

Spolufi nancování akce je zajištěno z Národního programu životního prostředí 
(SFŽP ČR) na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí.

2. Audit hospodaření

20. 2.2018 proběhl konečný audit hospodaření obce za  rok 2017. Bylo shledá-
no, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Poděkování patří zejména pracovnicím 
obecního úřadu, které svoji práci vykonávají zodpovědně.

3. Žádosti o dotace

Byly podány žádosti o dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. Dle výsledků žá-
dostí bude pak možné realizovat plánované záměry. 

4. Mobilní rozhlas

Obec Hostěnice se připojila k projektu Mobilní rozhlas. Jedná se o smart komu-
nikaci, jejíž snahou je zajistit našim občanům lepší informovanost, a  to zejména 
tím, že je pro příjemce jednodušší, rychlejší a přístupnější. Více informací nalezne-
te dále ve zpravodaji.

5. Mostek u ČOV

Bylo vydáno stavební povolení na  opravu havarijního stavu propustku nad 
Hostěnickým potokem u ČOV. V nejbližší době bychom chtěli vybrat zhotovitele, 
aby bylo možno opravu realizovat letos.

Za Obec Hostěnice Eva Karásková

Co se událo v naší obciCo se událo v naší obci
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Plán priorit obce Hostěnice pro rok 2018 

Zastupitelstvo obce Hostěnice schválilo na svém zasedání dne 14. 12. 2017 usne-
sením č. 80/2017 priority obce pro rok 2018. 

Obec bude v tomto roce v případě dostatečných fi nančních zdrojů usilovat o na-
plnění těchto aktivit:

• Posílení vodních zdrojů – průzkumné vrty a vodovod

• Oprava propustku u ČOV

•  Vypracování projektové dokumentace na komunikaci, kanalizaci a vo-

dovod „Zadní Kopanina“

• Osvětlení víceúčelového hřiště

• Výměna mantinelů na víceúčelovém hřišti

• Revitalizace úpravny vody

• Postupná výměna svítidel veřejného osvětlení po obci

ROZPOČET OBCE HOSTĚNICE NA ROK 2018  
Schválen Zastupitelstem obce Hostěnice dne 14.12.2017 usnesením č. 73/2017.
PŘÍJMY

paragraf položka název částka

0 xxxx Daňové příjmy 10 698 200,00 Kč 
2144   Ostatní služby  500,00 Kč 
2310   Pitná voda  1 220 000,00 Kč 
2321   Odvádění a čištění odpadních vod  665 000,00 Kč 
3314   Činnosti knihovnické  1 000,00 Kč 
3341   Rozhlas a televize  1 000,00 Kč 
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků  4 000,00 Kč 
3399   Ostatní záležitosti, kultury, církví a sděl. Prostředků  20 000,00 Kč 
3412   Sportovní zařízení v majetku obce  4 000,00 Kč 
3421   Využití volného času dětí a mládeže  4 000,00 Kč 
3613   Nebytové hospodářství  90 000,00 Kč 
3639   Komunální služby a územní rozvoj  48 000,00 Kč 
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů  1 000,00 Kč 
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů  100 000,00 Kč 
3727   Prevence vzniku odpadů  2 000,00 Kč 
6171   Činnost místní správy  5 000,00 Kč 
6310   Obecné příjmy a výdaje z fi nančních operací  20 000,00 Kč 

 CELKEM PŘÍJMY  12 883 700,00 Kč 

Informace obce a obecního úřaduInformace obce a obecního úřadu



HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2018  5

   VÝDAJE

paragraf položka název částka

1014   Zvláštní veterinární péče  10 000,00 Kč 
2212   Silnice  765 000,00 Kč 
2292   Dopravní obslužnost  180 000,00 Kč 
2310   Pitná voda  4 513 000,00 Kč 
2321   Odvádění a čištění odpadních vod  1 128 500,00 Kč 
3111   Předškolní zařízení  833 000,00 Kč 
3113   Základní školy  45 000,00 Kč 
3231   Základní umělecké školy  8 000,00 Kč 
3314   Činnosti knihovnické  24 000,00 Kč 
3319   Ostatní záležitosti kultury  5 000,00 Kč 
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místních kultur  2 000,00 Kč 
3330   Činnosti registrovaných církví  50 000,00 Kč 
3341   Rozhlas a televize  50 000,00 Kč 
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků  72 000,00 Kč 
3399   Ostatní záležitosti kultury a církví  117 000,00 Kč 
3412   Sportovní zařízení v majetku obce  280 300,00 Kč 
3419   Ostatní tělovýchovná činnost  15 000,00 Kč 
3421   Využití volného času dětí a mládeže  73 000,00 Kč 
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace  145 000,00 Kč 
3613   Nebytové hospodářství  24 000,00 Kč 
3631   Veřejné osvětlení  483 000,00 Kč 
3632   Pohřebnictví  70 000,00 Kč 
3635   Územní plánování  50 000,00 Kč 
3636   Územní rozvoj  40 000,00 Kč 
3639   Komunální služby a územní rozvoj  277 800,00 Kč 
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů  795 000,00 Kč 
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů  20 000,00 Kč 
3727   Prevence vzniku odpadů  15 000,00 Kč 
3729   Ostatní nakládání s odpady  2 000,00 Kč 
3739   Ostatní ochrana půdy a spodní vody  110 000,00 Kč 
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  520 000,00 Kč 
4359   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče  20 000,00 Kč 
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence  5 000,00 Kč 
5212   Ochrana obyvatelstva  15 000,00 Kč 
5311   Bezpečnost a veřejný pořádek  5 000,00 Kč 
5512   Požární ochrana  75 000,00 Kč 
6112   Zastupitelstva obcí  1 356 000,00 Kč 
6171   Činnosti místní správy  1 574 100,00 Kč 
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6310   Úroky  90 000,00 Kč 
6320   Pojištění  30 000,00 Kč 
6399   Ostatní fi nanční operace  550 000,00 Kč 
6402   Finanční vypořádání minulých let  10 200,00 Kč 
6409   Ostatní činnosti jinde nezařazené  2 099 200,00 Kč 

 CELKEM VÝDAJE  16 552 100,00 Kč 

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice 7/2017

Přijatá usnesení:

usnesení číslo 64/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 7/2017 paní Hanu 
Kousalíkovou a pana Ing. Viktora Ungera, zapisovatelku zápisu paní Růženu Deb-
nárovou.

usnesení číslo 65/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání číslo 7/2017:
 1.  Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu 

zasedání)
 2.  Kontrola úkolů 3/6/2017 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na akci 

„Intenzifi kace ČOV Hostěnice” 
 3.  Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 10/2017
 4.  Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 11/2017
 5.  Místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů na rok 2018
 6. Žádost Farnosti Pozořice o fi nanční příspěvek na rok 2018
 7.  Žádost ZUŠ Pozořice o fi nanční příspěvek na rok 2018
 8.  Rozpočet obce Hostěnice na rok 2018
 9.  Střednědobý výhled obce Hostěnice na období 2019-2021
10.  Rozpočet PO MŠ Hostěnice na rok 2018
11.  Střednědobý výhled PO MŠ Hostěnice na období 2019-2020
12.  Zprávy Finančního výboru za rok 2017
13.  Zprávy kontrolního výboru za rok 2017

FINANCOVÁNÍ

paragraf položka název  částka 

0 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. 
účtech 1 500 000,00 Kč 

0 8115 Rozhodnutí o dotaci na nové vrty 2 981 000,00 Kč 
0 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů -812 600,00 Kč 

FINANCOVÁNÍ CELKEM  3 668 400,00 Kč 
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14.  Plán priorit na rok 2018 
15.  Žádost o příspěvek-dotaci Dětský lesní klub Stromík 
16.  Odměny pro členy Zastupitelstva obce s účinností od 1.1.2018. 
17.  Informace občanům
18.  Různé

usnesení číslo 66/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na  vědomí rozpočtové opatření obce Hos-
těnice číslo 10/2017. Rozpočet bude na straně příjmů a výdajů navýšen o částku 
402 300,- Kč, fi nancování 0,- Kč, (příloha č. 3 zápisu číslo 7/2017).

usnesení číslo 67/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na  vědomí rozpočtové opatření obce Hos-
těnice číslo 11/2017. Rozpočet bude na  straně příjmů a  výdajů navýšen o  částku 
1 449 700,- Kč, fi nancování 0,- Kč, (příloha č. 4 zápisu číslo 7/2017).

usnesení číslo 68/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na  vědomí rozúčtování skutečných nákladů 
obce Hostěnice za kalendářní rok 2016 na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu, podle kterého bude stanoven poplatek za osobu na rok 2018. (viz. přílo-
ha č. 5 zápisu č. 7/2017) 

usnesení číslo 69/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje příspěvek Farnosti Pozořice na rok 2018 
ve výši 50 000,- Kč na opravu farních budov ve dvorním traktu, které budou sloužit 
pro činnost dětí a mládeže všech obcí farnosti. 

usnesení číslo 70/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje VPS číslo 16/ 2017.

usnesení číslo 71/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje fi nanční příspěvek pro ZUŠ Pozořice 
ve výši 8 000,- Kč na částečnou úhradu nájemného v ZŠ Pozořice, na činnost školy 
a pomůcky pro žáky na rok 2018.

usnesení číslo 72/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje VPS číslo 17/ 2017.

usnesení číslo 73/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočet obce Hostěnice na  rok 2018, 
na straně příjmů 12 883 700,- Kč, na straně výdajů 16 552 100,- Kč a fi nancování 
3 668 400,- Kč.

usnesení č. 74/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice si vyhrazuje rozhodovat o poskytování dotací a ná-
vratných fi nančních výpomocí nad 15 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo 
právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
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usnesení číslo 75/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje střednědobý výhled obce Hostěnice 
na období 2019 – 2021. 

usnesení číslo 76/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje neinvestiční příspěvek příspěvkové orga-
nizaci MŠ Hostěnice, okres Brno-venkov na provoz v roce 2018 ve výši 750 000,- Kč 
a rozpočet PO MŠ Hostěnice na rok 2018 ve výši 2 899 600,- Kč. 
Zastupitelstvo obce Hostěnice nebude požadovat, aby mateřská škola Hostěni-
ce, příspěvková organizace, předkládala ke schválení změny schváleného rozpoč-
tu na rok 2018. 

usnesení číslo 77/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje střednědobý výhled PO  MŠ Hostěnice 
na období 2019 – 2020.

usnesení číslo 78/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na  vědomí zápisy fi nančního výboru za  rok 
2017.

usnesení číslo 79/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí zápisy kontrolního výboru za rok 
2017.

usnesení číslo 80/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje plán priorit obce Hostěnice na rok 2018.

usnesení číslo 81/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje příspěvek z.s. Kavyl ve  výši 15  000,- Kč 
na rok 2017 na realizaci nového zázemí - jurty pro aktivity spolku v Axmanově há-
jence v Pozořicích.

usnesení číslo 82/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje VPS číslo 18/2017.

usnesení číslo 83/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje měsíční odměny pro neuvolněné členy 
zastupitelstva obce Hostěnice podle přílohy č.1  k  Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 
v platném znění, s účinností od 1. 1. 2018:  
místostarosta neuvolněný částka   15 000,- Kč  
předseda výboru/komise  částka     1 500,- Kč
člen zastupitelstva obce částka   1 000,- Kč.
Při souběhu funkcí nebude poskytována souhrnná odměna. V případě personál-
ních změn bude odměna náležet novému členu zastupitelstva obce, resp. předse-
dovi výboru/komise ode dne zvolení do funkce.
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Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice 1/2018

Přijatá usnesení:

usnesení číslo 1/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 1/2018 paní Re-
natu Konvalinkovou a pana Ing. Václava Čapku, zapisovatelku zápisu paní Růženu 
Debnárovou.

usnesení číslo 2/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání číslo 1/2018:
 1.  Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu 

zasedání
 2.  Kontrola úkolů 5/6/2017 Bezúplatný převod zemědělského pozemku p.č. 

159/3 v k.ú. Hostěnice od Státního pozemkového úřadu 
 3.  Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 12/2017  
 4.  Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 1/2018
 5.  Schválení inventarizace majetku obce Hostěnice za rok 2017
 6.  Schválení inventarizace majetku Příspěvkové organizace MŠ Hostěnice za rok 

2017
 7.  Předávací protokol - Příloha č.1/2018 ke Zřizovací listině PO obce Hostěnice ze 

dne 1.8.2017
 8. Schválení závěrečných účtů DSO za rok 2016 
 9. VPS o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků  
10. Informace občanům
11. Různé

usnesení číslo 3/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na  vědomí rozpočtové opatření obce Ho-
stěnice číslo 12/2017. Rozpočet byl na  straně příjmů a  výdajů navýšen o  částku 
2 769 700,- Kč, fi nancování 0,- Kč, rozpočtové opatření bylo schváleno starostkou 
obce dne 6.12.2017, (příloha č. 3 zápisu číslo 1/2018).

usnesení číslo 4/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěnice 
číslo 1/2018. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 32 600,-Kč, na straně 
výdajů navýšen o částku 1 874 900,- Kč, fi nancování 1 842 300,- Kč, rozpočtové opat-
ření bylo schváleno starostkou obce dne 2.1.2018, (příloha č. 4 zápisu číslo 1/2018).

usnesení číslo 5/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje „Inventarizační zprávu za rok 2017“ o vý-
sledku celkové inventarizace majetku obce Hostěnice podle stavu ke dni 31.12.2017. 
Komise nezjistily manka ani škody. 
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usnesení číslo 6/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje „Inventarizační zprávu za rok 2017“ o vý-
sledku inventarizace majetku PO  Mateřská škola Hostěnice podle stavu ke  dni 
31.12.2017. Komise nezjistily manka ani škody.

usnesení číslo 7/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje „Předávací protokol - Příloha č.1/2018 
ke Zřizovací listině PO obce Hostěnice ze dne 1.8.2017”, kterým se předává do sprá-
vy MŠ Hostěnice Notebook ASUS VivoBook Max za cenu 12 578,- Kč. 

usnesení číslo 8/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí závěrečný účet DSO Mikroregion 
Roketnice za rok 2016, závěrečný účet DSO Šlapanicko za rok 2016 a závěrečný účet 
Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras za rok 2016. 

usnesení číslo 9/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přene-
sené působnosti na úseku projednávání přestupků s městem Šlapanice, s účinností 
od 1.7.2018, schvaluje paušální částku 1500,- Kč za jeden každý vyřízený přestupek.

Oprava tiskové chyby

Ve Zpravodaji č. 4/2017 vypadla ve Výpisu usnesení ze zasedání č. 5/2017 ze 

dne 5. 10. 2017 sousloví Přijatá a Nepřijatá usnesení. Tímto se omlouváme.

Nepřijatá usnesení:

usnesení číslo 56/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje v  souladu s  § 44 a  následujícími usta-
noveními zákona č. 183/2006 Sb., o  územním plánování a  stavebním řádu (sta-
vební zákon), v  platném znění žádost o  změnu Územního plánu Hostěnice paní 
.............................. - změna účelu využití parcely p.č. 200/2, k.ú. Hostěnice, ze ZP – plo-
chy zemědělské na plochu SKZ – SKZ – plochy smíšené nezastavěného území – ze-
leň soukromá a vyhrazená (zahrady mimo zastavitelné území), za účelem využití 
pozemku jako zahrada.

Místní poplatky za rok 2018

Místní poplatky vybíráme od  1. 2. 2018, splatnost místních  poplatků je 
do 31. 5. 2018, žádáme poplatníky o dodržení termínu splatnosti. 

• Místní poplatek ze psů – upravuje OZV č. 1/2013

Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 30 
dnů. Jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech je rovněž povinen ohlásit do 30 dnů.
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Sazba poplatku činí ročně:
1. Za prvního psa 100 Kč

2. Za druhého psa a každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč

Při bezhotovostní platbě na účet č. 1347844389/0800 uveďte VS 1341 + č.p. va-
šeho RD (např. pro RD č. 1 - VS 1341001), u majitelů psů s TP na nemovitosti s č.e. VS 

13419 + č.e. vašeho RO (např. pro RO č.e. 1 - VS 13419001).

•  Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-

dění a odstraňování komunálních odpadů – upravuje OZV č. 2/2015

Sazba poplatku činí 500 Kč za osobu a rok (u osob s trvalým pobytem v obci), 
500 Kč za rekreační objekt a rok (majitelé chat).

Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti 
do  30  dnů. Jakékoliv změny v  ohlášených skutečnostech je rovněž povinen ohlásit 
do 30 dnů.

Při bezhotovostní platbě na účet č. 1347844389/0800 uveďte VS 1340 + č.p. va-

šeho RD (např. pro RD č. 1 - VS 1340001)
Majitelé rekreačních objektů – VS 13409 + č.e (např. u č.e. 1 – VS 13409001)

 Správní poplatky dle zákona číslo 634/2004 Sb. o  správních poplatcích 

v platném znění

•  Přihlášení osoby starší 18 let k trvalému pobytu 50 Kč

•  Vidimace (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou) 30 Kč za každou započa-
tou stranu

•  Legalizace (ověření pravosti podpisu) 30 Kč za jeden podpis

•  Rozhodnutí vydané ve správním řízení 500 Kč

•  Podání návrhu na  zrušení údaje o  místu trvalého pobytu podle zákona 
č. 133/2000 Sb. v platném znění 100 Kč za osobu 

 Příspěvek za  užívání sportoviště Pastviska, tělocvičny v  MŠ, Občanského 

centra a RC Broučci

Příspěvek byl stanoven na  200 Kč za  osobu a  rok, osvobozeni jsou občané 
mladší 18 let. Příspěvek se vztahuje na všechny obecní prostory a sportoviště.

Příspěvek je možné uhradit v kanceláři obecního úřadu nebo převodem na účet 
č. 1347844389/0800, VS 3639 + č.p. Po uhrazení příspěvku vám bude vystavena 
průkazka.

Růžena Debnárová

správce poplatků OÚ Hostěnice



12 HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2018

Naše obec zavádí Mobilní rozhlas!

Vážení občané, v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, u nás za-

vádíme novou službu - Mobilní rozhlas. Nově vás budeme informovat o aktuál-
ním dění pomocí různých komunikačních kanálů.  Zaregistrujte se, vyplňte vaše tel. 
číslo a e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat: 
•  SMS zprávy,

•  hlasové zprávy,

•  e-maily,

•  zprávy do aplikace

o důležitých aktualitách - upozornění na odstávky vody, energií, čištění ulic, po-
zvánky na kulturní události a mnoho dalšího. 

Služba pro občany ZDARMA

Registrujte se na: hostenice.mobilnirozhlas.cz  nebo vyplněním registračního 
formuláře na obecním úřadě. 

Co Vás čeká za zprávy?

Krizová komunikace 
•  Povodňové nebezpečí
•  Varování před výkyvy počasí
•  Zhoršená smogová situace
•  Krizové řízení

Informace z úřadu 

•  Upozornění na odstávky vody
•  Plánované odstávky elektrické energie či plynu
•  Čištění ulic
•  Umístění kontejnerů na bioodpad
•  Změny úředních hodin institucí
•  Upozornění na termíny a povinnosti
•  Místní poplatky a ostatní platby

Kulturní a sportovní akce 

•  Pozvánky na kulturní a společenské události
•  Pozvánky na sportovní akce
•  Pořádání zábavních akcí pro děti

Zpětná vazba 
•  Odpovědi na referenda a ankety
•  Potvrzení účasti na akcích
•  Odsouhlasení záchranných aktivit
•  Názory občanů na dění v obci

Mgr. Eva Karásková, starostka
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Volba Prezidenta ČR - výsledky hlasování v obci Hostěnice

I. kolo voleb ve dnech 12. a 13. ledna 2018

V obci Hostěnice hlasovalo 408 voličů, odevzdáno bylo 407 platných hlasů.

Jméno a příjmení kandidáta Počet získaných hlasů
Jiří Drahoš 130
Miloš Zeman 126
Pavel Fischer 56
Michal Horáček 36
Mirek Topolánek 31
Marek Hilšer 20
Jiří Hynek 4
Vratislav Kulhánek 3
Petr Hannig 1

II. kolo voleb ve dnech 26. a 27. ledna 2018

V obci Hostěnice hlasovalo 419 voličů, odevzdáno bylo 417 platných hlasů.

Jméno a příjmení kandidáta Počet získaných hlasů
Jiří Drahoš 229
Miloš Zeman 188

Růžena Debnárová
za OÚ Hostěnice 
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Statistika – evidence obyvatel obce Hostěnice rok 2017

(od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017)

Celkem počet obyvatel - občanů ČR k 31. 12. 2016 je 757.
Cizinců s trvalým pobytem je hlášeno 7, cizinci s přechodným pobytem jsou hlá-

šeni 2. 

Přihlášeno:  25  Celkem obyvatel:  757
Odhlášeno z obce:  7 Dospělí muži:  281 
Stěhování v obci:  2 Dospělé ženy:  288 
Narození:  7 Děti (chlapci):  99
Úmrtí:  5 Děti (dívky):  89

Růžena Debnárová 
odborná referentka OÚ Hostěnice

 

Vítání občánků

V neděli 17. 12. 2017 jsme se společně v obřadní síni obce sešli, abychom do ži-
vota uvítali tři nové Hostěňáčky. Členky sociálně-kulturní komise Renata Konvalin-
ková a Ludmila Kousalíková společně se mnou připravily malou slavnost pro dva 
kluky a jednu holčičku.

Kromě mého přání do života a slov sociální komise si mohly rodiny poslechnout 
vystoupení dětí pod vedením Katky Halouzkové. Malí občánci dostali drobné dár-
ky a na památku domovské listy. Prožili jsme společně pěkné sváteční odpoledne, 
na které jistě budeme všichni rádi vzpomínat. 

Mezi nové občánky byli v obřadní síni zapsáni: Emily Šlofová, Jan Siksta a  Vojtěch 
Matoušek.

Malým občánkům přejeme krásná dobrodružství při objevování naší vesnice 
a rodičům mnoho trpělivosti při výchově a radosti z dětí.

Fotografi i dokumentující tuto malou slavnost najdete na přebalu.
za Obec Hostěnice Eva Karásková, 

starostka
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Tříkrálová sbírka 2018

V obci Hostěnice se sbírka uskutečnila v neděli 7. ledna 2018. Bylo 
zapečetěno 6 pokladniček, celkový výnos činil 27 885,- Kč.

Vámi věnované příspěvky budou využity ke zkvalitnění a rozšíře-
ní nabídky služeb poskytovaných charitou, vybudování nových lůžek 
v hospici sv. Josefa, na pomoc lidem v nouzi a v případě živelných ka-

tastrof, dále na humanitární pomoc. 

Děkujeme všem našim občanům, kteří na Tříkrálovou sbírku 2018 přispěli 

a také vedoucím skupin a dětem!

Zpráva o operativně-bezpečnostní situaci v obci Hostěnice za ob-

dobí od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

V katastrálním území obce Hostěnice bylo spácháno celkem 8 trestných činů, 
u  5 trestných činů byl zjištěn pachatel, zejména se jedná o  krádeže (vloupání 
do motorových vozidel). Dále bylo spácháno 15 přestupků, z toho u 11 přestupků 
byl zjištěn pachatel. Jednalo se zejména o přestupky proti bezpečnosti a plynu-
losti provozu na komunikacích, přestupky proti občanskému soužití a proti majet-
ku. Policie ČR vyzývá občany k obezřetnosti a neponechávání cenných věcí ve vo-
zidlech.

Případné poznatky a  informace lze sdělit na  Obvodní oddělení Šlapanice, 
tel. č. 544 228 002 nebo 974 626 745.

Hodina Země 2018

Tradičně se města a  obce zapojují zhasnutím světel namířených na  památky 
a veřejné budovy či omezením veřejného osvětlení na vybraných místech.

Symbolickým gestem dávají najevo, že jim ochrana životního prostředí a zejména 
klimatu není lhostejná. V České republice se k akci loni připojilo na 90 měst, obcí, 
památek a  dalších subjektů. Na  celém světě se zapojilo 187 zemí, zhaslo 3000 
dominant a připojily se miliony jednotlivců a organizací. 

Obec Hostěnice se připojí k  této akci v  sobotu 24. března zhasnutím 

veřejného osvětlení v době od 20.30 do 21.30 hodin.

Děkujeme za podporu akce Hodina Země 2018!!!

Trikralova
sbirka
2016
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Informace o odpadech

•  Kontejnery na  bioodpad (hnědá barva), které jsou umístěny 
na návsi u samoobsluhy, v parčíku u Baršového, u čistírny odpad-
ních vod a Na Kopečku budou opět zprovozněny od 1. 4. 2018. 

•  U čistírny odpadních vod byl nově umístěn kontejner na papír. 
•  Sběr a odvoz nebezpečného odpadu se bude konat 10. 4. 2018 

v areálu čistírny odpadních vod v době od 15.55 do 16.15 hodin. 
Jedná se o baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, kyse-
liny, zásady, zbytky barev a chemikálií, kosmetiku, léky, pesticidy, 
lepidla, apod. 

Nebezpečný odpad vyhozený do běžných odpadových nádob ohrožuje život 
lidí, zvířat i rostlin. 

Děkujeme vám, že odpady třídíte. 

Růžena Debnárová
za obecní úřad

Srdečné blahopřání k významnému životnímu jubileu:

duben 2018:

Jana Motalová 75 let
Jiří Hodaň 70 let
Jiří Herman 75 let
červen 2018:

Marie Dostálová 75 let
Eliška Balonová 80 let 
červenec 2018:

Anna Šedá 75 let

Narozené děti 2017 

prosinec:

Markéta Vojtová
Aneta Vavrušová 

Úmrtí:  

listopad 2017

Miloslav Veselý 
Růžena Debnárová

za ohlašovnu evidence obyvatel, OÚ Hostěnice 

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika
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Mateřská škola Hostěnice

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

1. Přihlášky, dny otevřených dveří 
Přihl áška je ke stažení na webu mshostenice.webnode.cz nebo si ji můžete vy-

zvednout u ředitelky MŠ ve čtvrtek 26. 4. 2018 od 8.00 - 12.00 hodin.
Dne 26. 4. a 3. 5. 2018 můžete se svým dítětem přijít na Den otevřených dveří 

v době od 8.00 - 10.00 do tříd, od 10.00 – 11.45 na školní zahradu a od 15.00 - 16.00 ho-
din do třídy Včeliček.

2. Sběr vyplněných přihlášek - zápis

Proběhne ve  čtvrtek 10. 5. 2017  od  8.00 - 12.00 a  od  13.00 - 16.00 hodin 
v kanceláři MŠ. K zápisu přijďte s dítětem. 

Řádně vyplněnou přihlášku včetně požadovaných údajů od  lékaře předložíte 
spolu s rodným listem dítěte (k nahlédnutí) a svým občanským průkazem. 

Podle § 34 Školského zákona jsou zákonní zástupci povinni přihlásit k předškol-
nímu vzdělávání děti, které do 31.8.2018 dosáhnou pěti let věku. 

3. Přijímací řízení

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách MŠ a na ná-
stěnce v MŠ podle přidělených registračních čísel. Zveřejněním se podle školské-
ho zákona považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělá-
vání, za oznámená.

Rozhodnutí o případném nepřijetí si, prosím, vyzvedněte u ředitelky MŠ ve čtvr-
tek 7. 6. 2018 v době od 8.00-12.00 hodin. Náhradní termín předání rozhodnutí 
lze domluvit s ředitelkou na tel. 702 161 076. 

Těšíme se na Vás. 

 Za celý kolektiv ředitelka Mgr. Dana Kousalová.

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Tři měsíce utekly jako voda a už jsou tu další Zprávičky z naší školičky. Po vánočních 
svátcích děti přišly do školky plné krásných zážitků a zároveň natěšené, co nového 
pro ně paní učitelky připravily. Samozřejmě plno her, písniček, básniček a  taky 
úkolů pro ty větší. Pokračují také všechny kroužky – cvičení s paní Trávníčkovou, 
logopedický kroužek i angličtina.

Ve středu 10. ledna jsme měli ve školce zajímavou návštěvu, přijel nás navštívit 
písničkář Monty s kytarou a svým programem. Děti byly nadšené, spontánně se 
přidávaly ke zpěvu a náramně si koncert užily.
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Další akcí nad rámec běžné činnosti byl karneval, který jsme pro děti uspořádaly 
na masopustní úterý, 13. února. V určený den se od rána ve školce scházely různé 
pohádkové a neobyčejné bytosti. Po svačině společně absolvovaly všechny tyto 
bytosti pohádkovou cestu, společně si zatančily, splnily všechny velmi těžké úkoly 
a nakonec si užily i parádní zámecký oběd.

Ani jsme se ještě nestačili z karnevalového reje vzpamatovat a už nás navštívilo 
ve  školce Medouškovo divadélko s  pohádkou Vrána Cecilka, havran Cyril a  bacil 
Vasil. Děti se v pohádce dozvěděly, jak je důležité si mýt ruce a dávat na sebe pozor. 
Naštěstí vrána a havran bacila zahnali. I přesto nás potrápila nezvykle dlouhá doba 
různých onemocnění a dětí bylo ve školce málo. 

V úterý 6. března jsme se s dětmi vypravili do „opravdického“ divadla, do Radosti 
v Brně. Pohádka o perníkové chaloupce má už v názvu „jenom jako“ a opravdu, 
Jeníček s Mařenkou si na Perníkovou chaloupku jen hrají, v lese jezdí dřevěný zajíc 
a  v  chlívku je s  nimi prasátko - kočárek. Tentokrát jsme seděli v  prvních řadách, 
a tak jsme mohli vše sledovat úplně zblízka, zkrátka děti si pohádku užily a píseň 
Ale jenom jako… nám všem zněla v  hlavě hodně dlouho. Po  cestě autobusem 
jsme pozorovali rozdíly mezi městem a vesnicí, protože jsme se v té době zabývali 
tématem Město a vesnice. 

Do  konce školního roku nás čeká ještě spousta zajímavých akcí – nejbližší je 
návštěva knihovny v  Mokré, nejstarší děti navštíví prvňáčky ve  školách v  Mokré 
i Pozořicích, vesmírný stan a další.

Pro děti, které ještě do školky nechodí, jsme připravily na 26. dubna a 3. května 
Dny otevřených dveří a 10. dubna Zápis do školky. Přijďte se určitě podívat, těšíme 
se na vás. Plakátek s informacemi k zápisu naleznete v tomto vydání zpravodaje.

Přeji pohodové (snad už jarní) dny.
Dana Kousalová
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Stromík

OSM LET DĚTSKÉHO LESNÍHO KLUBU STROMÍK V POZOŘICÍCH 

Osm roků funguje v Pozořicích Dětský lesní klub Stromík. Lesní školka. Ne ta, co 
v ní roste nový les, jak si možná leckdo na začátku myslel, ale školka pro děti.

Co je to vlastně ta lesní školka?  A co dětem může přinést celodenní pobyt ven-
ku v lese? Třeba i v dešti, blátě, mrazu? A umí vůbec děti z lesní školky všechno, co 
potřebují pro vstup do základní školy? Jsou rodiče, kteří dávají děti do lesní škol-
ky, pomýlení blázni nebo tam skutečně nachází něco, co klasické školství nenabízí? 

Lesní kluby inspirované lesními školkami, s dlouhou  tradicí v Německu a sever-
ských zemí odpovídají na volání rodin, které chtějí svým dětem dopřát možnost vy-
růstat a zrát v přímém kontaktu s přírodou, tak jak tomu bylo, co je lidstvo lidstvem. 
Dnešní děti už netráví většinu svého volného času venku. Dokonce ani na venkově 
už tato chvályhodná praxe není pravdou. Realita je taková, že děti pobývají většinu 
dne uzavřeny ve školách, odpoledne na kroužcích a pak odpočívají doma u telefo-
nů a televize. Odborníky doporučovaná bezpečná doba trávená s médii  půl hodi-
ny denně, je několikanásobně překračována - tím víc, čím je dítě starší. 

Dnešní děti jsou zcela odtrženy od přímého fyzického kontaktu s přírodou. Od-
poledne si nehrají za humny, neběhají po polích, nebudují bunkry v remízku, ne-
lezou po stromech na zahradě. Přichází tak o možnost rozvíjení svých schopností 
tím nejpřirozenějším způsobem, relaxaci, možnost hrát si sami podle svého nebo 
v partě vrstevníků, nespoutáni pravidly dospělých. O možnost zapojit plně fanta-
zii - kdy jindy než v raném dětství dokážeme klacek proměnit v koně a list lopu-
chu v závoj princezny?  Ztrácí šanci seznamovat se se světem v reálném prostře-
dí - na co je dětem dokonalá znalost exotických živočichů z dokumentárních fi l-
mů, když nikdy nepozorovaly život pulců v kaluži na lesní cestě? Nemůžeme po dě-
tech vyžadovat enviromentální chování, když jim nedopřejeme, aby v dětství po-
znaly přírodu všemi smysly a setkaly se s ní jako důvěrně známým, domáckým pro-
středím. 

Pravidelný pobyt v přírodě přináší dětem krom učení také fyzickou a psychic-
kou odolnost. Někdy není jednoduché překonat nepohodlí v nepříznivém poča-
sí, přizpůsobit se skupině, brát pořád na všechny ohled, protože venku musí parta 
držet pospolu, vymýšlet hry bez dokonalých plastových hraček, které už nepotře-
bují žádnou invenci od hráče. Na oplátku získávají děti schopnost čelit nepohodlí, 
ochotu překonat překážky, vytrvalost, trpělivost, soustředění. Dokáží se domluvit 
s ostatními, společně hledat řešení úkolů, přijmout nedostatky i přednosti kamará-
da bez potřeby soutěžení a nutnosti výhry za každou cenu. 

Odborníci se shodují, že pro vývoj dítěte je rozhodující, v jakém prostředí vyrůs-
tá a jaké prožitky si odnáší z raného dětství. I proto Ministerstvo školství po dlou-
hém šetření, srovnávacích testech, uznalo lesní mateřské školy jako legitimní sou-
část nabídky předškolního vzdělávání.  Se všemi specifi ky, která lesní školky s se-
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bou nesou - včetně nestandardního, velmi jednoduše řešeného zázemí, které není 
stavbou. To dětem slouží pouze jako krátkodobý úkryt při nepříznivém počasí. DLK 
Stromík se stejně jako desítky jiných lesních klubů v republice rozhodl využít pro 
vytvoření zázemí plátěný stan - jurtu. Toto tradiční obydlí kočovných mongolských 
pastevců je velmi  skladné, snadno se převáží, není potřeba jej jakkoli kotvit či bu-
dovat základy, má téměř nulovou ekologickou zátěž a díky izolaci z ovčí vlny doká-
že výborně udržet teplo. 

Není cílem lesních klubů stát se jedinou možností předškolního vzdělávání. Ale 
je moc dobře, že v naší, snad ještě svobodné zemi, mají rodiče více možností, ze 
kterých mohou vybrat ten nejvhodnější způsob vzdělávání právě pro svoje dítě. 
Fakt, že taková pestrost se nabízí i v Pozořicích, je, myslím, důvodem k opravdové 
radosti a hrdosti. 

DLK Stromík však není komunitou uzavřenou před světem. S radostí se zapoju-
je do veřejného dění v městysi. Pro veřejnost pořádá přednášky, kroužky pro rodi-
če s malými dětmi, příměstské letní tábory, spolu s ostatními spolky je organizáto-
rem Pozořických ostatků. Největší akcí roku ve Stromíku je benefi ční Rodinné 

divadelní odpoledne. Letošní šestý ročník bude otevírat oslavy 700. let  Po-

zořic. Těšit se můžete na exkluzívní představení divadla Víti Marčíka a mno-

ho dalších hudebních a divadelních vystoupení. Přijďte se bavit s námi, jste 

srdečně zváni!

Tereza Jiráčková
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Základní škola Mokrá-Horákov 

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY 

Termín zápisu
• Čtvrtek 19. dubna 2018 v době od 13:00 do 18 hodin 

Místo zápisu
• Budova Základní školy Mokrá - Horákov

K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dětmi, které dovrší 6 let věku do 31.8.2018.
K letošnímu zápisu přijdou i děti, které byly u zápisu v loňském roce a mají roz-

hodnutí o odkladu školní docházky. 
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.

Prosíme zákonné zástupce, aby k zápisu vzali přezůvky pro sebe i své dítě.
Tabulku pro časový rozpis zápisu obdržely ředitelky mateřských škol. 

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

lefonické domluvě termínu.

STŘÍPKY ZE ZŠ MOKRÁ-HORÁKOV

(redakčně kráceno)

Výsledky žákovských týmů na fl orbalových turnajích

Jako každý rok, i letos se naše škola zúčastnila několika turnajů ve fl orbale v růz-
ných věkových kategoriích. Starší i mladší žáci opět skončili před medailovými po-
zicemi a shodně obsadili páté místo. V kategorii mladších žáků obsadili první tři 
místa ZŠ Újezd u Brna, Gymnázium Šlapanice a ZŠ Pozořice. Ve skupině se našim 
žákům podařilo zvítězit nad ZŠ Sokolnice, ale v boji o semifi nále podlehli nejtěsněj-
ším rozdílem ZŠ Těšany a skončili tak pátí. Největšími oporami byli Ondřej Nevese-
lý, Tomáš Vítek, Tomáš Vintr, Ondřej Vrážel a Štěpán Tkadlec.

Největších úspěchů dosáhli tradičně nejmladší žáci, kteří se kromě celostátního 
turnaje zúčastnili poprvé i Vánočního turnaje pro okres Brno-venkov. 

Mgr. Martin Vojtěch

Literární soutěže a literární úspěchy

Na naší škole se tradičně každé pololetí vyhlašuje básnická soutěž. Témata volí 
žákovský parlament, přičemž vychází z návrhů žáků i učitelů. Před Vánocemi jsme 
uzavřeli zimní kolo pod názvem Nebe a peklo. 

Kromě školní soutěže se však žáci druhého stupně účastní i  řady dalších akcí 
týkajících se literární tvorby. Knihovna Břeclav ve spolupráci s Moravskou zemskou 
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knihovnou vyhlásily na sklonku léta v  rámci projektu „Jižní Morava čte“ literární 
a  výtvarnou soutěž Příběhy mého kraje. V  základním kole obsadila první místo 
Lucie Strmisková, úspěšné byly také Nicol Putnová a  Adéla Meluzínová. Text 
Lucie Strmiskové „I věci mají svůj příběh“ zaujal i celokrajskou porotu, a tak ve své 
kategorii obsadila konečné druhé místo. 

Další příležitost se předvést měli žáci už před Vánocemi, kdy jsme odeslali 
vybrané práce do  literární soutěže pořádané MAS Slavkovské bojiště. Štěstí 
se neunavilo a  opět usedlo na  naši školu. 1. a  2. místo ve  své kategorii obsadili 
Anežka Franzová a Tomáš Vítek ze 7. B. Pokud Vás zajímá, jak si naši žáci představují 
Mokrou, Horákov, Velatice či Hostěnice v době, kdy jim bude kolem třiceti, můžete 
nahlédnout do Školního půlročníku.

Mgr. Jarmila Hořavová

Pátý žákovský ples

Dlouho očekávaným společenským tanečním večerem pořádaným pro žáky 
naší školy nás provedli parlamenťáci ze sedmého ročníku Kateřina Pohlová a Tomáš 
Vítek. A jak to na správných plesech chodí, zhlédli jsme několik kulturních vstupů. 
Hned na začátek se nám zatajil dech při akrobatickém vystoupení gymnastek pod 
vedením paní učitelky Kyzlinkové. Dále nás také oslnilo několik tanečních čísel 
Starleťáků, Nikoly Patočkové a Richarda Patočky, s jejich tanečními partnery. Popáté 
a naposled jsme mohli vidět sólové vystoupení Pavlíny Hlučkové, dnes již svěřenkyně 
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tanečního studia Schola Artist, která potom celý dav pořádně roztancovala. První 
stupeň se poté loučil u  vánoční písně tria Lucie Klučková – Kateřina Pohlová - 
Zuzana Pohlová, svěřenkyní paní učitelky Konrádové. Některým z přítomných se 
podařilo vyhrát cenu v tombole, ale z našeho plesu neodcházel nikdo s prázdnou. 
Dívkám byly rozdávány růže, ti, kterým nepřálo štěstí v tombole, dostali alespoň 
malou vánoční baňku a  každý pak měl možnost si vybrat molitanové zvířátko 
do vany. Za ceny děkujeme rodině Pohlové, Krčkové, Drápalové a Kvapilové. Chtěli 
bychom také poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci a hladkém průběhu 
celé této dětské kulturní mega akce. A také všem, kteří přišli, bavili se a pěkně si 
zatančili a pořádně si celý večer užili.

Za žákovský parlament Mgr. Jana Kubáňová 
a Mgr. Petra Tannenbergová

Výsledky testů SCIO

Základní škola Mokrá si dlouhodobě drží vysoký standard ve  výsledcích 
výuky. Dokazuje to nejen úspěšnost našich žáků při přijímacím řízení na  střední 
školy, ale i celostátní testování SCIO, kterého se pravidelně účastníme. I v  tomto 
školním roce se naše škola zařadila mezi 10 % nejlepších v republice, a to ve všech 
testovaných oblastech, kterými jsou matematika, český jazyk, angličtina a obecně 
studijní předpoklady. Žáci 6. a  9. ročníku, kteří se testování podrobili, obdrželi 
svoje výsledky v  papírové formě. Nezbývá, než jim pogratulovat a  popřát, aby 
se jim dařilo i nadále. Vysoká úroveň samozřejmě svědčí i o výborné práci našich 
pedagogů, kterým chci touto formou poděkovat za  skvělé výsledky. Ty nás těší 
a současně zavazují k udržení kvality vzdělávacího procesu naší školy i v příštích 
letech.

Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., ředitel školy

Celoškolní hlasování o obrázek na tričko školy

Jednou z největších akcí prvního pololetí bylo celoškolní hlasování o obrázek 
na tričko školy.

Každý žák obdržel přes své parlamenťáky orazítkovaný hlasovací lístek, který 
mohl během velké přestávky vhodit do jedné ze tří bedlivě ochrankou střežených 
zapečetěných krabic. Hlasovací lístek obdrželi i všichni zaměstnanci školy, protože 
i ti budou mít svoje tričko. 

O velké přestávce vestibulem patnáct minut prudily davy. Hlasy byly spočítány 
a účast by nám mohly závidět každé volby. Lístečků bylo vhozeno celkem 338. Ne-
uvěřitelné, že se takový dav dokázal ve vestibulu během velké přestávky u hlasova-
cích krabic bez problémů vystřídat. Pro vítězný obrázek sourozenecké dvojice Ka-
teřiny a Zuzany Pohlových hlasovalo 172 voličů. Určitě ho mnohokrát zahlédnete, 
objednávali jsme 377 triček.

Mgr. Jana Kubáňová
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Základní škola Pozořice 

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY 

Termín zápisu
• 5. dubna 2017 v době od 14:30 do 18 hodin (netradiční zápis)

• 6. dubna 2017 v době od 14:30 do 18 hodin (tradiční zápis)

Den otevřených dveří
• 21. 3. 2018 v době od 8:00 do 14 hodin

STŘÍPKY ZE ZŠ POZOŘICE

(redakčně kráceno)

Deváťáci trénují na přijímací zkoušky

Před žáky devátých ročníků stojí velká výzva – celostátní přijímací zkouška z čes-
kého jazyka a matematiky. V polovině dubna se utkají o místa na středních školách 
prostřednictvím jednotných testů, které změří jejich znalosti, schopnosti a předpo-
klady pro studium na maturitních oborech.

Naše škola se snaží deváťáky připravovat nejen v  běžných hodinách, ale také 
prostřednictvím kroužků, v nichž si žáci zkoušejí testy, rozšiřují své vědomosti a učí 
se efektivně pracovat s rozsáhlým zadáním i nelítostným časovým limitem.

Aby si budoucí středoškoláci vyzkoušeli autentický průběh přijímacích zkou-
šek, připravili jsme pro ně i  letos testování „nanečisto“, kde si zájemci mohou 
zkusit variantu ostrého testu z češtiny a matematiky. Zadání odpovídá testům 
společnosti CERMAT a obsahuje veškeré náležitosti, jež jsou při zkouškách po-
žadovány. Deváťáci obdrží list s pokyny, testový sešit i arch k záznamu odpo-
vědí. V předepsaném limitu 60 minut si vyzkouší zvolenou strategii vyplňování 
testu, rozvržení času, vyplnění odpovědního archu a fi nální kontrolu před ode-
vzdáním.

Věříme, že tento trénink pomůže našim žákům získat potřebnou sebedůvěru, 
klid, vyšší bodové skóre a především místo na vysněné střední škole. 

Mgr. et Mgr. Marta Rozehnalová

Netradiční předání vysvědčení

První pololetí školního roku je za námi a s ním i předávání vysvědčení. Pro prv-
ňáčky to byl zvláště významný den. Aby to byl opravdu den s velkým D, vypravili se 
všichni prvňáčci do ZOO ve Vyškově. Zde na ně čekala procházka s krmením zvířat 
a vědomostní soutěž. Svými znalostmi příjemně překvapili paní lektorku a zaslou-
žili si malou sladkou odměnu. A na závěr přišlo to nejlepší – předání vysvědčení. Ši-
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kovní prvňáčci si poprvé odnášeli domů, kde je čekala nejedna pochvala a odmě-
na, vysvědčení se samými jedničkami.

Předávání pololetního vysvědčení si zpříjemnili i žáci druhého stupně. Třídy 6.C, 
7.A a 7.B si je zpestřily dopoledním bruslením na kluzišti u Olympie. Hodinové krou-
žení po  ledě bylo završeno slalomem mezi kužely, na  jehož konci na žáky čekali 
třídní učitelé s výtiskem výpisu z vysvědčení. Žáci měli radost nejen ze sportovní-
ho dopoledne, ale i z pěkného prospěchu.

Ing. et Mgr. Eva Trněná

Stužkovací školní ples

Pátek 19. ledna 2018 bude navždy uchován v paměti našich letošních deváťá-
ků jako velký den. V Pozořicích na sokolovně se konal již 2. školní ples, poprvé však 
bylo jeho součástí slavnostní stužkování žáků 9. ročníku.

Přípravy započaly již v říjnu 2017. Naši budoucí absolventi se s nadšením pus-
tili do nácviku slavnostní polonézy. Paní učitelky a také některé ochotné mamin-
ky měly plné ruce práce s náročnou organizací večera, výzdobou sálu a přípravou 
tomboly.

Když konečně nastal toužebně očekávaný den a vše potřebné bylo nachystáno, 
nezbývalo než se hodit do gala a vyrazit na ples. Přibližně v 19:15 pan ředitel při-
vítal všechny přítomné a společně s třídními učitelkami devátých tříd a jejich žáky 
zahájil ples úvodním tanečkem. K tanci a poslechu celý večer hrála skupina Pohle-
dy z Brna.

Po osmé hodině proběhlo slavnostní pasování do řad absolventů neboli stuž-
kování. Rodiče i prarodiče už chystali fotoaparáty a kamery na slavnostní poloné-
zu, která na sebe nenechala dlouho čekat. Byla velmi působivá, a to především zá-
sluhou paní zástupkyně Mgr. Lenky Přikrylové, která celou choreografi i vytvořila 
a také s dětmi nacvičila. Maminky i babičky uronily nejednu slzičku.

A  pak už se tančilo, zpívalo, veselilo. Samozřejmě nesmělo chybět lákavé ob-
čerstvení: řízečky s  bramborovým salátem, obložené talíře se sýry a  klobáskami 
a také něco sladkého na zub. V průběhu večera vystoupila místní Pozořická tančír-
na a o půlnoční překvapení se postarali hosté ze salesiánského hnutí mládeže Telč. 
Kdo měl chuť si odnést vzpomínku v  podobě netradiční fotografi e, mohl využít 
speciální fotokoutek s veselými rekvizitami.

Po půlnoci se všichni těšili na své výhry v tombole, která byla letos opravdu bo-
hatá. A pak už se jen tančilo a hlavně zpívalo až do brzkých ranních hodin. Posled-
ní tanečníci totiž odcházeli až v půl čtvrté ráno.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem obětavým organizátorům, kteří se 
do příprav zapojili a pomáhali, jak jen mohli. Věříme, že se všem přítomným ples lí-
bil, a těšíme se zase někdy na plesanou!

Ing. Vladimíra Holoubková
třídní učitelka 9. B
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Školní ples očima deváťáků 

aneb autentický komentář stužkované žákyně

Kristýna Kurachová: „Každou volnou chvilku jsem chodila do šatny, abych si mohla 
sednout a vyzout si ty příšerné boty na příšerném podpatku. Ples jsem si hrozně užila, 
lepší jsem ještě nezažila, bylo to super... Až na ty bolavé nohy.“ 

Žákovský parlament organizuje sportovní turnaje i valentýnskou poštu

Na přání našich žáků byly do prvního a druhého patra školy pořízeny pingpon-
gové stoly. Hraní o přestávkách děti chytilo natolik, že se školní parlament rozho-
dl uspořádat pololetní turnaj. Byly určeny dvě kategorie. Do mladší patřili žáci čtvr-
tých, pátých a šestých tříd. Starší kategorie zahrnovala žáky sedmých, osmých a de-
vátých tříd. Z každé třídy se zúčastnili čtyři žáci. Velký turnaj vypukl 1. února v 13:45. 
Na hráčích byla vidět pečlivá příprava a maximální nasazení. Oceňujeme přede-
vším chuť se bavit a smysl pro fair play. 

První tři umístěné třídy získaly sladké medaile a den hraní na pingpongovém 
stole jen pro svou třídu. Výherci prvních míst si navíc do své třídy odnesli pingpon-
gové pálky a míčky. Děkujeme všem zúčastněným hráčům, rozhodčím i divákům 
a těšíme se na další sportovní klání.

V  den svatého Valentýna naši školu již tradičně zaplavilo moře srdíček. Hned 
ráno při příchodu do školy si děti mohly vzít prázdnou valentýnku ve tvaru srdíčka. 
Napsaly či namalovaly vzkaz, který pak valentýnskou poštou odeslaly adresátům. 
Každý, kdo chtěl, mohl potěšit někoho blízkého. Na tvářích těch, kteří obdrželi zá-
silku valentýnské pošty, bylo vidět překvapení, radost a někdy i rumělky ve tvářích. 
Co říkáte, neměla by valentýnská pošta fungovat častěji?  

RNDr. Jana Budíková
Mgr. Ivana Neradilová

ZŠ a MŠ Pozořice pořádá během měsíce července 2018 příměstské tábory. 
Informace na  webových stránkách. Bližší informace Mgr.  Romana Zetelová, 
romana.zetelova@zspozorice.cz, tel. 774 840 024.

Silvestrovský běh

Každý rok se strachujeme, zda bude terén způsobilý k tomu, aby se dal Brázďák 
vyběhnout. Letos byly naše obavy větší než obvykle a my, pár dní před během, 
zvažovali, jestli nevyběhnout někam, kde by byla asfaltová cesta. Jenže to by zase 
nebyl výběh na Brázďák! Takže jsme to nechali, jak to bylo, a nechali sportovce, aby 
se s namáhavým, kluzkým terénem, který se lepil na boty, poprali, jak jen dovedou. 

Z činnosti organizacíZ činnosti organizací
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A zvládli to skvěle. Obdivovala jsem ty výkony. Vždyť ti nejlepší zvládli kopec vy-
běhnout v čase pod 20 sekund. Potěšila nás taky nová jména na startovní listině. 
Byly to většinou starší děti navštěvující sportovní kroužek a dokázaly nám, že jsou 
to praví sportovci. 

Co napsat závěrem? Mile nás překvapilo, kolik sportovně nadaných dětí i dospě-
lých, kteří se nezaleknou ani nevlídného počasí, nejsou líní a  jdou se pobavit, tu 
v obci máme. Jsme za ně moc rádi. Stejně jako všechny ostatní spolky se těšíme ze 
všech příchozích lidí, kvůli kterým obětujeme svůj volný čas jen proto, abychom je 
pobavili a spojili dohromady u nějaké bohulibé činnosti.

A kdo vyhrál? Absolutním vítězem se stal ten, který si na svůj běh nasadil tretry 
a zvládl kopec vyběhnout za 16 sekund – Michael Auda.

za Hosten Kateřina Halouzková

Novoroční vycházka 1. 1. 2018

Novoroční vycházka do Pekárny se opět povedla. Tentokrát se sešlo 55 dospě-
lých, 27 dětí a 7 pejsků. Je to neuvěřitelné, ale každoročně počet účastníků stoupá.

Děkujeme všem za účast. 
za Občerstvení u mě a strojníka Petr Pavlíček
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Zpráva o činnosti klubu seniorů

Rok 2017 jsme ukončili Mikulášskou zábavou se skupinou Melodie v sále restaura-
ce U Stupárků 8.12.2017 a BOUBELKY zde předvedly svůj nový taneček.

Poslední akce byla jako už tradičně Silvestrovské posezení s občerstvením v Ob-
čanském centru, a  to 29. prosince. Zde seniorky zavzpomínaly na  svá školní léta 
a přednesly pionýrské básně. Vystoupení mělo velký úspěch a přispělo k dobré ná-
ladě všech přítomných. 

První akcí roku 2018 bylo taneční odpoledne se skupinou Melodie „Pochovává-
ní basy“. Chtěli bychom tímto velmi poděkovat manželům Dostálovým za skvělou 
přípravu a bezchybný průběh celé akce, která stále více přitahuje i mnohem mladší 
spoluobčany, kteří svou hojnou účastí přispívají k dodržování starých tradic.

9. března proběhlo posezení v OC – jako připomínka oslav MDŽ. Zde jsme přítom-
né seznámili s hospodařením za rok 2017 a s plánem akcí na I. pololetí roku 2018.

V dubnu plánujeme na 9. 4. jarní taneční odpoledne se skupinou Melodie v sále 
restaurace U Stupárků, na kterou tímto zveme všechny, kteří rádi tančí a zpívají.

V květnu je zajištěn zájezd s rekreačním pobytem na 5 dní do lázní Piešťany , dále 
dle počasí vycházka.

V červnu uskutečníme určitě vycházku a opékání v  lomu. Poslední akcí prvního 
pololetí bude posezení v OC, kde ho zhodnotíme a naplánujeme aktivity na 2. polo-
letí roku 2018.

Na všechny uvedené akce zveme všechny seniory, přijďte rozšířit naše řady.
Výbor Klubu seniorů

Hostěnické Boubelky

Letošní sezóna začala účastí na obecním plese, kde jsme předvedly nově nastu-
dovanou píseň Křepelenka. Pomáhala nám mladá děvčata a vystoupení se podaři-
lo a líbilo se.

Již třetím rokem jsme na  ostat-
ky pochovávaly basu. Účast našinců 
i  přespolních byla veliká a  bavili se 
všichni. Jsme rádi, že se tato tradice 
obnovila a  věříme, že se bude udr-
žovat i nadále.

Druhý den jsme se účastnily maš-
karního bálu, kde jsme šly za skupi-
nu tenistek, která hledá svého tre-
néra. Byla legrace a  pobavily jsme 
i  obecenstvo, což nás velmi těšilo. 
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Asi proto jsme získaly 4. místo a  pořádně si užily společně tuto výhru, další dar 
místního občana i  dvě zabijačkové výhry v  tombole. Večer se vydařil a  budeme 
vzpomínat.

Týden na to jsme potěšily svým vystoupením místního občana na jeho kulatých 
narozeninách. Podařilo se nám roztančit i  jeho příbuzné, takže spokojenost byla 
na obou stranách.

Přihlásily jsme se na akci - Brno a Brno-venkov tančí a zpívá. S napětím očekává-
me, zda bude naše účast potvrzena.

za Hostěnické Boubelky Mirka Šotnarová

SDH Hostěnice

Vážení občané, máme za sebou zimní měsíce nového roku a rád bych vás sezná-
mil s činností SDH Hostěnice.

V lednu proběhla v Ochozi zabíjačka hasičského prasátka. Jak už u nás bývá dob-
rým zvykem, řádně jsme se na ni připravili a 13. ledna měl čuník svůj osud zpeče-
těn. Vážil krásných 280 kg.

Týden na to se konala v OC Výroční schůze, na které jsme zhodnotili rok 2017. 
Po předání vyznamenání členům SDH pokračovala schůze diskuzí a ochutnávkou 
zabijačkových specialit.
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Začátkem února jsme pořádali tradiční ostatkový průvod obcí a večer maškarní 
ples, kde nám zahrála brněnská skupina Pohledy.

Tímto bych chtěl poděkovat všem členům, kteří pomohli s přípravou těchto akcí, 
a také občanům a maskám za účast na maškarním plese a všem sponzorům, kte-
ří tuto akci podpořili.

Co nás čeká v následujících dnech a měsících:
17. 3.  školení řidičů
17. 3.  kurz první pomoci
28. 4.  příjezd hasičů z Ukrajiny
29. 4.  hasičská pouť ve Křtinách
30. 4.  pálení čarodějnic v lomu
13. 5.  hasičská soutěž v Sivicích
20. 5.  hasičská soutěž v Přísnoticích
  9. 6.  výročí 125 let SDH Babice nad Svitavou
14. 7.  chlapské hody v Ochozi

Za SDH Josef Zítka

Z činnosti Spolku Přátel sportu Hostěnice

Počasí v zimním období bohužel sportovním činnostem v Hostěnicích moc ne-
přálo. Sáňkování a bobování na Brázďáku by se dalo spočítat na prstech jedné ruky, 
kilometrů v běžkařské stopě na louce u Pacholčí také nebylo mnoho. Mrazy přišly 
bohužel příliš pozdě i na vytvoření ledové plochy na Pastviskách. Souvislá vrstva 
ledu se ubránila slunečním paprskům jen dva dny, nicméně všem, kteří se podíleli 
na jejím vytvoření, patří velké díky. 

Sportovní kroužek pro děti tedy musel přečkat zimu v tělocvičně mateřské školy 
a prostorách občanského centra. Děti i trenéři se už jistě těší na teplejší počasí a po-
hyb na čerstvém vzduchu, maminky zase na tepláky červené od antuky. V březnu 
jsme požádali o poskytnutí dotace z dotačního programu Podpora sportu v Jiho-
moravském kraji v roce 2018. Doufáme tedy, že se můžeme těšit i na nové sportov-
ní náčiní a pomůcky, které chceme za poskytnuté prostředky dětem do sportovní-
ho kroužku pořídit.

Z  připravovaných akcí na  jaro chceme zmínit zejména velikonoční hrkání. 
Tak jako loni vyrazíme zahrkat místo zvonu ve zvoničce na Zelený čtvrtek (29.3.) 
v 18:00. Pokračovat budeme na Velký pátek v 6:00, ve 12:00 a v 18:00. Na Bílou so-
botu se hrká ráno v šest a obec naposledy projdeme v poledne. Trasa prvního a po-
sledního hrkání bude oproti loňsku změněna. Začneme na Kopečku a projdeme 
hromadně přes celou obec až na Pastviska. Zpět potom po Nové ulici a Záhumen-
kové a končit budeme u zvoničky. Zbylé hrkání tak jako loni po skupinách od obec-
ního úřadu. Chceme pozvat všechny občany obce a zejména děti v doprovodu ro-
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dičů. Hrkačky, řehtačky, vrkačky i klapačky s sebou, k dispozici máme omezený po-
čet k zapůjčení. Řehtačky si mohou vzít dospělí s sebou i na Velikonoční zábavu, 
na kterou Vás zveme v sobotu 31. března do sálu restaurace U Stupárků. 

Necelý týden po Velikonocích se pokusíme v rámci mezinárodní akce „Ukliďme 
svět, Ukliďme Česko“ uklidit od odpadků i okolí Hostěnic. V sobotu 7.4. se u obec-
ního úřadu rozdělíme do skupin a vyrazíme v 9:00 do předem vytypovaných loka-
lit. Pytle na odpad budou připraveny. S sebou si vezměte pouze rukavice a pevnou 
obuv. Po akci si ve starém lomě opečeme špekáčky.

V měsíci dubnu proběhne i sběr železného šrotu, příprava sportovního areálu 
na sezonu, vybudování přístřešku ve starém lomu a mnoho dalšího. O všech akcích 
budeme průběžně informovat prostřednictvím rozhlasu, kabelové televize a we-
bových stránek.

V jarních měsících přejeme spoustu elánu při práci na zahrádkách a alespoň mi-
nimum času na sportovní aktivity. 

Za Spolek Přátel sportu Hostěnice Jan Skřivánek

KONEČNĚ JARO!

Tak jako mnozí z Vás i my v Broučcích se radujeme z příchodu jara a pěkného 
počasí. Kdejaké to nachlazení během zimy čas od času pronásledovalo naše malé 
i větší broučky, ale nyní už se opět scházíme v hojném počtu, tradičně každé úterý 
a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hodin. Máme za sebou přínosné setkání na téma Bio po-
traviny a také velikonoční tvoření výrobků z Fimo hmoty. Společně plánujeme, vy-
tváříme, zpíváme, cvičíme a těšíme se na další společné aktivity v našem RC Brouč-
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ci. Aktuální informace najdete na naší stránce Rodinné centrum Broučc i na face-
booku nebo nás přijďte navštívit osobně.  

RC Broučci

Svišti – skautský oddíl v Hostěnicích

Je nás víc!

Na  úvod pro vás máme jednu milou novinku. V  lednu se 
vždy uzavírá registrace Junáka. Náš oddíl dosáhl rekordního 
počtu členů, a to 44. V celé republice se počet skautů také zvy-
šuje, překonali jsme hranici 60 tisíc členů naší organizace. 

Zima je pro nás v  oddíle vždy trochu klidnějším obdobím. 
Čerpáme energii na jaro, kdy nás toho čeká opravdu hodně.

Ale ani nyní jsme nezaháleli. Ještě před Vánoci jsme se vy-
dali na střediskovou výpravu do Tišnova. Vyrobili jsme si svíč-

ku, k večeři jsme si dali bramborový salát a rozdali si dárečky. Na Vánočním setká-
ní jste nás pak mohli potkat s lucernou a Betlémským světlem, které jsme předa-
li všem zájemcům.

Po Novém roce jsme se opět scházeli zejména v teple naší klubovny. Chlad a brz-
ká tma nás ven moc nepouštěly. To jsme si však vynahradili v polovině ledna, kdy 
nám před výletem napadl čerstvý sníh a my jsme poctivě ujezdili „Brázďák“. Běžné 
bobování jsme si zpestřili závodem ve slalomu či závodem se společným startem. 

V únoru se naši vedoucí vydali reprezentovat oddíl na Roverský vozembouch, 
což je skautská hudební soutěž. Jistě ji znáte, náš oddíl se jí účastní již dlouho. Tato 
byla pro kategorii roverů – tedy skautů přibližně od 15 let. S tématem přetextované 
písně se poprali bravurně a nakonec si holky odvážely 6. místo a kluci 4.

O týden později se opět sešlo celé středisko. A to už je opravdu hodně lidí. Bylo 
nás bez mála sto. Během tohoto setkání jsme předali ocenění habrového lístku 
všem, kteří něco dokázali, kteří si ho zaslouží. Toto ocenění se uskutečnilo letos po-
prvé a doufáme, že se nám podaří vytvořit tradici a sejdeme se každý rok. 
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Do prázdnin toho před sebou máme ještě hodně. Například Dětský Vozembouch, 
o kterém jste již v tomto článku četli, tentokrát pro kategorii do 15 let. Nebo také Závod 
vlčat a světlušek, na který se poctivě připravujeme. Zde prověříme svoje skautské do-
vednosti a schopnosti. Čeká nás také další výprava, tentokrát velikonoční, a také spous-
tu příprav na tábor. Jedeme poprvé na nové tábořiště, tak ho nejprve musíme zařídit.

Tak nám držte palce, ať se nám vše podaří a zbytek školního roku si můžeme 
opravdu užít naplno.

Anna Brzobohatá, vedoucí oddílu

Hostěničtí vápeníci

V posledním loňském Zpravodaji jsem psal o skalařích, kteří se živili zpracová-
váním kamene. Další profesí, která využívala dostupnost kvalitního vápence, byli 
vápeníci, kteří v malém množství vyráběli celkem kvalitní vápno. Museli se vyznat 
nejen v dobývání kamene, ale také v postupu výroby vápna, a také museli udržo-
vat svá odbytiště a odběratele vápna. Konkurence byla totiž veliká. Jen místních 
vápeníků bylo poměrně hodně. V evidenci osob bydlících v Hostěnicích v r. 1870 
je uvedeno 12 paličů vápna. A to byli další vápeníci v okolních obcích, např. v Mok-
ré, v Ochozi nebo v Březině. Ve „Vlastivědě moravské“ v roce 1921 uvádí A. Ličman: 
„V Hostěnicích na panském pozemku je nedaleko lomu 5 vápenek a před 20 lety 
jich tam bylo dokonce 22.“

Vůbec první zmínka o vápenictví u nás je z r. 1750, kdy se zmiňuje nájem za pro-
najatou vápenku. Pan P. Boudný ve svých pamětech popsal celý postup při pále-
ní vápna následovně: „Z  jednoho palu se získávalo kolem 12 q vápna. Na  jeden 
pal bylo třeba kolem 3 m3 dřeva. Používalo se dřevo lipové, osikové nebo březové, 
ze kterého prý bylo vápno nejčistší. Kámen se předem naštípal na pláty o síle cca 
5 cm. Kamenné pláty se pak skládaly tak, aby oheň procházel přes všechny kame-
ny. Uprostřed se nechával asi půlmetrový komín. Na něm se navrchu zhotovil tzv. 
klobouk, který se shora zamazal vrstvou jílu. Ve spodní části klobouku byly pone-
chány otvory pro odvod kouře. Toto provedení a ukončení komína zaručovalo při-
měřený tah, potřebný pro správný průběh pálení vápna.“

Vápno se vozívalo do vzdálenějších obcí a také si přijížděli formani pro vápno 
např. z Hodějic nebo Šaratic a dalších obcí. Vozy, kterými se vozilo vápno, měly přes 
ložnou plochu oblouky překryté nepromokavou plachtou, aby jim případný déšť 
cestou vápno neznehodnotil.

Také se do okolních vesnic vápno nosívalo v malém množství pěšky a měnilo se 
za zeleninu, potraviny apod.

Po vybudování větších vápenek v okolí nemohli už tito malí vápenici průmyslo-
vé výrobě vápna konkurovat. První hostěnický kronikář v r. 1923 uvádí, že se v lo-

Hostěnické vzpomínáníHostěnické vzpomínání
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mech už převážně vyrábí pou-
ze štěrk na silnice a pro cukro-
var.

O  pálení vápna v  Hostěni-
cích je také článek paní Mirky 
Zemanové roz. Chromé (ho-
stěnické rodačky). „Když se 
v  Hostěnicách vápno pálíva-
lo“, který je na  internetových 
stránkách „Vápenického spol-
ku Březina“. V článku je doklá-
dáno pálení vápna v Hostěni-

cích a příběh jednoho z řady místních vápeníků.
Václav Dostál, kronikář 

Radost z lásky (5. část)

Jak píše papež ve svém dokumentu Amoris Laetitia, manželství je obrazem Bo-
žím. Manželství je pro nás ikonou Boží lásky. Vždyť Bůh sám je společenství tří osob, 
které od věčnosti až na věky žijí v dokonalé jednotě. Proto i manželé jsou povo-
láni k tomu, aby celý svůj život žili všechno společně. V manželství je třeba pečo-
vat o radost z  lásky. Té lásky, která zakouší posvátnost druhé osoby bez pudové 
nutnosti ji vlastnit. V konzumní společnosti se oslabuje estetické cítění, a tím mizí 
radost. Všechno existuje jen k tomu, aby se kupovalo, vlastnilo a spotřebovávalo: 
také lidská osoba. Něha je ale projev té lásky, která osvobozuje od sobecké tou-
hy po sobeckém vlastnění. Také pohled, který vyjadřuje ocenění, je nesmírně dů-
ležitý! Mnoho zranění a krizí vzniká v okamžiku, kdy se na sebe přestaneme dívat.

Papež také píše o důležitosti manželského svazku. Uzavření manželství je způ-
sob vyjádření toho, že člověk skutečně opustil rodné hnízdo, aby spřádal jiné pev-
né svazky a přijal novou odpovědnost k jiné osobě. To je mnohem hodnotnější než 
pouhé spontánní partnerství za účelem vzájemného užitku, což by bylo nezdravou 
„privatizací manželství“. Manželství má trvalý charakter, je přínosem do společnos-
ti a jeho trvání je nezávislé na momentální třeba i obtížné situaci… Tím pomůže 
překonat i ty nejtěžší krize!

V rodině je nezbytné používat tři slova: DOVOL, DĚKUJI a ODPUSŤ. Vhodná slo-
va, řečená ve správnou chvíli, chrání a živí lásku každý den. Manželská láska je po-
volána ke každodennímu růstu a zrání! Různé fantazie o idylické a dokonalé lásce 
jsou neužitečné, protože postrádají podněty k růstu. Neexistují dokonalé rodiny, 

Duchovní okénkoDuchovní okénko

Prodej vápna. Kresba A. Odehnala
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které nám představuje klamná a konzumní reklama. V nich neubíhají roky, neexis-
tují nemoci, bolest, smrt… Konzumní reklama předvádí iluzi, která nemá nic spo-
lečného se skutečností, s níž se musejí denně setkávat otcové a matky rodin. Mno-
hem zdravější je realisticky přijmout omezení, výzvy a nedokonalosti a popřát slu-
chu volání ke společnému růstu, ke zrání v lásce a k pěstování pevného spojení, ať 
se děje cokoliv!

Součástí manželství je také DIALOG. Ten vyžaduje dlouhý a náročný proces uče-
ní se. Udělat si na sebe dostatečný čas, dokud druhý nevyjádří všecko, co potřebo-
val sdělit. To vyžaduje ovládat se a nezačít mluvit dřív, než je vhodné. Umění sku-
tečně naslouchat je v manželství tak potřebné a nezbytné! Častokrát jeden z man-
želů nepotřebuje nějaké řešení svých problémů, ale jen chce, aby se mu nasloucha-
lo. Jak často slýcháme tyto nářky: „Neposlouchá mě. Když už se zdá, že ano, myslí 
ve skutečnosti na něco jiného.“ Nejde o to vždy prosadit svůj názor, ale hledat spo-
lečně řešení, které bude třeba úplně jiné, ale společné a oběma přijaté. 

Papež ve čtvrté kapitole píše také o vášnivé lásce a o světě emocí. Člověk se ne-
může rozhodovat jen na základě emocí, ale musí je respektovat. Myslet si, že jsme 
dobří jen proto, že „něco cítíme“, je obrovský klam. Vášnivé nadšení pro druhého 
bez rozumového zakotvení může být maskovaná sebestřednost. Výchova emotivi-
ty a instinktů je proto nezbytná a za tím účelem je někdy důležité ukládat si ome-
zení. 

Poslední část čtvrté kapitoly je věnována tématu o erotickém rozměru lásky, ale 
také o násilí a manipulaci. Samotný závěr kapitoly se pak věnuje tématice zachová-
ní panenství a celibátu pro Boží království.

(pokračování příště)

Dokument papeže Františka Amoris Laetitia 
prezentoval P. Pavel Lacina, pozořický farář

MATEŘSKÁ ŠKOLA A OBEC HOSTĚNICE 

zve všechny maminky, babičky, celé rodiny a přátele 

na oslavu

DNE MATEK
v sobotu 12. 5. 2018 v sále restaurace U Stupárků

Můžete se těšit na kulturní vystoupení, malé pohoštění

a dobrou náladu.
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Přehled akcíPřehled akcí

Březen 29.3.  Řehtání, hrkání na Zelený čtvrtek – v 18.00 hod. z návsi 
   (dále na Velký pátek v 6:00, ve 12:00 a v 18:00. Na Bílou sobotu 

v 6:00 a 12:00) – pořádá SPsH

 31.3.  Velikonoční zábava v restauraci U Stupárků – pořádá SPsH

Duben  7.4.  „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ – brigáda kolem Hostěnic – 
pořádá SPsH

 21.4. Závody v paravoltiži – pořádá JK Fany Hostěnice

 21.4. Sběr železa – pořádá SPsH

 22.4.   Den Země - stezka s  úkoly ke  Dni Země zakončená opékáním 
špekáčků ve starém lomu – pořádá Hosten 

 28.4.  Prasátko - turnaj ve stolním tenise v restauraci U Stupárků (čtyř-
hry) – pořádá Hosten

 30.4.  Pálení čarodějnic – tradiční pálení čarodějnic ve starém lomu – 
pořádá SDH Hostěnice

 

Host nické stárky Vás zvou na 
 

Babské 
hody 

 
které se konají dne 9. ervna 2018 pod záštitou obce Host nice. 

Zahájení hod  ve 14.0  hodin u becního ú adu. 
Ve erní zábava se koná v sále hostince U Stupárk  od 20.00 hodin. 

P ipravená bohatá tombola. Vstupné 100,- K . 
Po celý den pro Vás bude hrát dechová hudba Vod nka z Kozlan. 
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Květen  od začátku měsíce – letní tenisová liga na Pastviskách – pořádá SPsH
 12.5.  Den matek v  restauraci U  Stupárků – pořádá MŠ Hostěnice 

ve spolupráci s obcí
 13.5.   Pohádkový les k Mezinárodnímu dni dětí – pořádá Spirála 

a Epona

Červen  9.6. Babské hody

  9.6. Volejbalový turnaj na Pastviskách - pořádá SPsH
 16.6. Sraz veteránů – Pastviska 
 17.6.   Hostěnický sedmiboj – na víceúčelovém hřišti na Pastviskách, 

pořádá Hosten

Řešíte volbu nebo změnu povolání? V Centru vzdělávání všem 

zdarma poradí

Stejně tak, jako se v průběhu života mění naše potřeby v jakékoli oblasti, může 
se vyvíjet také náš zájem o konkrétní profesní či vzdělávací směr. Pro někoho je 
daný obor celoživotním posláním, pro jiného zastávkou po určitý čas.

Jak to máte aktuálně vy? Jste v práci/ve škole spokojení, nebo přemýšlíte o změ-
ně? Kde a jak se ale realizovat? Dnešní doba nám dává na výběr z mnoha možnos-
tí. O to těžší může být rozhodování. Co je pro nás v pracovním životě „to pravé“? 
Na nalezení odpovědi nemusíte být sami.

Centrum vzdělávání všem (CVV) se kariérovým poradenstvím zabývá dlouho-
době. Za dosavadních pět let fungování této jedinečné služby prošlo bezplatnými 
osobními konzultacemi téměř tisíc klientů při více než dvou tisících konzultacích.

Co dělá kariérový poradce?

Kariérový poradce je odborník, který umí pracovat s dětmi, dospívajícími i do-
spělými napříč profesemi či vzděláním formou individuálních či skupinových akti-
vit. Kariérový poradce vám podá pomocnou ruku, pokud tápete, kam dál ve svém 
profesním životě. Bude vaším průvodcem na cestě k lepšímu uplatnění. Většina zá-
jemců o kariérové poradenství v CVV absolvuje tři až čtyři konzultace. Záleží ale 
pouze na vás a vašem tématu, kolik konzultací budete chtít využít. Poradce je k dis-
pozici zdarma všem zájemcům od 14 let. Tedy i žákům a studentům, kteří zrovna 
řeší výběr vhodné školy. 

Individuálních konzultací můžete využít přímo na pobočkách v regionu. „Po před-
chozí domluvě termínu jsme k dispozici na čtyřech pobočkách v Jihomoravském kra-
ji – v  Brně, Boskovicích, Hodoníně a  ve  Znojmě. Stále častěji odpovídáme zájemcům 
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o profesní rozvoj také online. Na live chatu při databázi dalšího vzdělávání pomáháme 
s výběrem vhodného kurzu. E-mailová poradna řeší dotazy týkající se profesního uplat-
nění,“ popsala další služby vedoucí centra Hana Rozprýmová.

Udělejte první krok

Objednejte se na  nejbližší pobočku CVV. Poradce se vám ozve a  v  nejbližším 
možném termínu proběhne osobní schůzka. 

Martina Milotová

Kariérová poradkyně - Brno
milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701
www.vzdelavanivsem.cz

InzerceInzerce
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Co Vám nabízíme:

• BEZPLATNOU konzultaci k prodeji či pronájmu 
Vaší nemovitosti; 

• odhad REÁLNÉ tržní ceny s ohledem na 
aktuálně realizované transakce ve Vaší lokalitě; 

• profesionální prezentaci Vaší nemovitosti na
největších realitních serverech; 

• zprostředkování prodeje či pronájmu Vaší 
nemovitosti za nejvyšší dosažitelnou cenu;

• zpracování a podání přiznání k dani z nabytí 
nemovitých věcí;

• kompletní právní servis realitního obchodu,
včetně úvodní bezplatné právní konzultace
a poradenství.

Pomůžeme Vám:

• jste-li v tíživé životní situaci, kterou potřebujete 
řešit, nabízíme Vám pomoc formou okamžitého
výkupu Vaší nemovitosti, se zachováním 
Vašeho bydlení v nájmu. Řešíme exekuce,
zástavy, insolvence.

SALVEON Reality
sídlo: Karásek 1, 621 00 Brno
pobočka: Velatice 128, 664 05
tel.: +420 602 572 837
tel.: +420 774 039 397
e-mail: pelikan@salveon.cz
www.salveon.cz

Váš realitní poradce
pro oblast Brno-venkov

Mgr. Petr Pelikán

ředitel

Velatice 128, 664 05

tel.: +420 602 572 837

SALVEON
Reality
„Vaše spokojenost
je naše vizitka.“

Poskytujeme
profesionální 
služby v oblasti
prodeje 
i pronájmu
nemovitostí.
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Vítání občánků 17. 12. 2017

KAMENNÁ SVATBA

„Potkati se spolu, tváří v tvář si být, 
  srdce slyšet bít, obejmout se dlouze,
  nerozlučně žíti, spolu k hrobu jíti.“

Manželé Miroslav a Ludmila Chromí na své společné životní pouti 
svými již drobnými krůčky došli k 65. výročí svého svatebního dne.
Do prstýnků našich rodičů je vryté datum 10.1.1953, 
kdy společným „ano“ jejich sňatek byl uzavřen
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Pozořicích v 11 hodin.

Do dalších společných let hlavně hodně zdraví
přejí dcery Lidka a Mirka s rodinou.

K tomuto blahopřání se připojují i Zastupitelé obce Hostěnice 
a zaměstnanci obecního úřadu.
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