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Slovo starostkySlovo starostky

Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a  je před námi období dovolených a prázdnin. I když již 

od poloviny dubna zažíváme letní počasí, určitě se všichni už těšíme a zvláště děti, 
na období odpočinku, posezení s přáteli, cestování a objevování nových letních 
dobrodružství. Ať už se chystáte prožít léto odpočinkem nebo pracovně, přeji Vám, 
ať ho prožijete k Vaší spokojenosti.

Za první půlrok se podařilo udělat kus práce a velký kus ještě před námi stojí. Le-
tos jsme se pustili do několika větších akcí a budeme doufat, že vše proběhne hlad-
ce a ku spokojenosti zejména vás, našich spoluobčanů.

Velmi mě těší, když se setkávám s lidmi, kteří nezištně a sami od sebe pečují o své 
okolí, pomáhají sousedům či blízkým, nenadávají, usmívají se a  přistupují k  živo-
tu na vesnici jako ke společenství „nás všech“. A za to jim patří poděkování a obdiv. 

Bohužel se také často setkávám se zcela jiným přístupem, s netečností, lhostej-
ností ke svému okolí, prosazováním svého zájmu na úkor jiných a nulové toleran-
ci ke světu, který je „za mým plotem“. Vždyť ale to, jak se chováme ke svému oko-
lí, se vždy nakonec projeví i v chování okolí vůči nám. Vědomí, že životní prostor 
mě, jako občana, nekončí za vraty mého domu, je jedním z motorů občanské spo-
lečnosti a bez tohoto vědomí se jen velmi obtížně buduje jakákoli pospolitost. Tím 
spíš pospolitost na  malé vesnici, kterou Hostěnice stále jsou. Nejezděme autem 
rychle v místech, kde mohou vyběhnout děti do vozovky, neodhazujme nedopal-
ky cigaret na zem, když kousek opodál je koš či popelník, a zvedněme pohozený 
papír na zemi. To jsou přeci základní principy slušného chování a měly by být úpl-
nou samozřejmostí.

Po dvou letech se letos opět uskutečnily Babské hody a ještě nás čekají v srp-
nu Párové. Je to krásná tradice, která patří k vesnici a je dobře ji obnovovat a udr-
žovat. Děkuji tím všem, kteří se na hodech podílejí, neboť vím, jak je to časově i fi -
nančně náročné. Zkusme spolu jen chvíli pobýt, společně si zazpívat nebo zatan-
covat. Stojí to za to.

Letošní rok se opět jeví jako velmi suchý a srážek v Hostěnicích je zatím velmi 
poskrovnu. I  když jsme zatím s  výjimkou jednoho dne s  vlastním vodními zdro-
ji vyšli, bylo nutné přistoupit k omezení zavlažování trávníků a napouštění bazé-
nů (možné pouze po domluvě) z obecního vodovodu. Letos nás čeká dokončení 
posílení vodních zdrojů včetně stavby výtlačného vodovodu, takže předpokládá-
me, že pokud nedojde během dalších desítek let k nějakým výrazným klimatickým 
změnám, tak bychom si měli s vlastními zdroji pitné vody již vystačit. Bude ale už 
navždy nutné se chovat ke zdrojům pitné vody jako k cennému zdroji a neplýtvat 
s ním a využívat dešťové vody, protože je v zájmu nás všech, aby se voda v krajině 
udržela a nestali jsme se vyprahlými Hostěnicemi.

Díky činnosti spolků a sdružení žijeme v Hostěnicích skutečně aktivně. Buďme 
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pyšní na to, že spolky takto fungují a važme si práce, kterou aktivní lidé této čin-
nosti věnují. 

Přes naplněný kalendář akcí se podařilo uskutečnit koncert skupin Kamelot a Ží-
zeň. Jsme rádi, že se akce vydařila a budeme se těšit, že se z této kulturní události 
postupně stane tradice, která bude k Hostěnicím patřit. 

Během měsíců července a srpna dojde k výměně mantinelů na víceúčelovém 
hřišti tak, aby hřiště mohlo sloužit ke spokojenosti nás všech i v dalších letech, pro-
to prosím o shovívavost vůči omezením, která se dotknou využívání hřiště. V tom-
to období bude možné využívat prosívkové hřiště, které je veřejně přístupné a sa-
mozřejmě antuku na tenis.

Chci Vám popřát krásné slunečné dny s dostatkem vody, dětem příjemně proži-
té prázdniny s kamarády a rodinou a dospělým odpočinek dle jejich představ, ať už 
u vody s knihou, na kole či na zahrádce se sklenkou vína.

Mgr. Eva Karásková, starostka obce

Rozhovor s Bc. Lucií Šimků, učitelkou v MŠ a lektorkou angličtiny

Bc.  Lucie Šimků pracovala několik let jako učitelka v  naší školce a  zároveň tu 
do konce letošního školního roku vedla kurzy anglického jazyka pro děti. Od příští-
ho roku se bude věnovat především své vlastní školce HAPPiKyDS v Brně a dál tam 
taky bude učit malé i velké svojí milovanou angličtinu.
1. Kdy jste se poprvé dostala do Hostěnic? 

V  roce 2010 - vedla jsem tehdy svou první skupinovou výuku pro školkáčky. 
Ve školce v tu dobu byla jen jedna třída a paní ředitelkou byla paní Hobíková. Vů-
bec by mě tenkrát nenapadlo, že sem budu jezdit tak dlouho. 
2. Co Vás v Hostěnicích nejvíc zaujalo?

Možná se ode mě čeká odpověď typu příroda, lesy a tak podobně, ale mě zau-
jaly hlavně děti! A to natolik, že jsem si rozmyslela výuku na střední škole, kterou 
jsem tenkrát měla v plánu. Zvlášť rok 2011, kdy jsem tu začala při studiu pracovat 
jako učitelka MŠ, byl pro mě zásadní. Na ten rok si určitě pamatuješ – byla jsi totiž 
„mým“ Mravenečkem. Zjistila jsem, jak moc mne naplňuje práce s menšími dětmi - 
a budu vždy vděčná paní Hobíkové za příležitost si toto uvědomit.
3. Máte svojí vysněnou zemi nebo místo, kam byste se chtěla podívat?

Nemám konkrétní vysněné místo, ale hodně mě láká Střední a  Jižní Amerika 
a  jižní a  jihovýchodní Asie. Ale mojí srdcovou záležitostí a  posedlostí je Anglie - 
zvláště Londýn, kde jsem nějakou dobu žila a kam mě to stále táhne.

Za rozhovor děkuje a hodně štěstí za všechny bývalé žáčky přeje
Alžběta Hradilová

Děti zpovídajíDěti zpovídají
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1.  Vyhledání a  průzkum zdroje podzemních vod pro obec Hostěnice

2. etapa – vodní zdroje HO-3-17 a HO-4-17 a vodovod. 

Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel díla, fi rma Montáže inženýr-
ských sítí spol. s r.o., Všechovice u Tišnova, a byla podepsána smlouva o dílo. Před-
mětem stavby bude  osazení 2 vyvrtaných studen a stavba výtlačného vodovodu, 
který bude napojen na vrchní vodojem v obci. Tímto posílením by mělo dojít k za-
jištění dostatku pitné vody i v suchých letních měsících. Přípravné práce by měly 
začít v srpnu, do konce roku by měla být samotná stavba dokončena. Akce je spo-
lufi nancována Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí mi-
nistra životního prostředí. 
2. Místní rozhlas

Byla vyměněna rozhlasová ústředna. Při kontrole kabelů a  reproduktorů byla 
navržena optimalizace – rozvod po obci byl posílen o 6 ks reproduktorů tak, aby 
rozhlas byl slyšet i na Záhumenkové a Pod Silnicí, a v místech po obci, kde jsou re-
produktory daleko od sebe, se některé přidaly a některé se nasměrovaly jinam. 
3. Žádosti o dotace

Pro rok 2018 nám byly schváleny tyto dotace:
1.   JMK – Letní hudební minifestival Hostěnice 2018 (Léto Hostěnice 2018) – dotace 

45 000,- Kč, spoluúčast minimálně 50% z celkových uznatelných výdajů
2.   JMK – Oprava pomníku osvobození v Hostěnicích – dotace 37 500,- Kč, spoluú-

čast minimálně 50 % z celkových uznatelných výdajů 
3.   JMK – Rekonstrukce víceúčelového hřiště na  Pastviskách (výměna mantinelů 

a nové osvětlení hřiště) – dotace 250 000,- Kč, spoluúčast minimálně 50 % z cel-
kových uznatelných výdajů 

4.   JMK – Dovybavení knihovny v Hostěnicích – dotace 50 000,- Kč, spoluúčast mi-
nimálně 50% z celkových uznatelných výdajů 

Dále máme schválenu dotaci z 8. výzvy SFŽP ČR, Národního programu Životního 
prostředí, na  podporovanou aktivitu Průzkum, posílení a  budování zdrojů pitné 
vody, ze které bude částečně hrazeno posílení zdrojů pitné vody a výtlačný vodo-
vod – (viz odstavec 1).
4. Nové dopravní značky

Byly osazeny nové dopravní značky dle pasportu dopravního značení obce, 
včetně dvou zrcadel.
5. Informace o GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení EU o ochraně osobních 
údajů. Jedná se o soubor pravidel, která se týkají ochrany osobních údajů v rámci 
celé EU. Nařízení bylo přijato vloni v dubnu a účinné je od 25. května 2018. Jelikož se 

Co se událo v naší obciCo se událo v naší obci
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jedná o nařízení, je automaticky platné pro všechny členské země EU a nemusí být 
transponováno do národní legislativy. Současně je platný zákon o ochraně osob-
ních údajů, který v mnohém odpovídá požadavkům GDPR. Novou povinností pro 
obce je jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Pro Obec Hostěnice i pro 
příspěvkovou organizaci Mateřskou školu Hostěnice vykonává pověřence DSO Šla-
panicko. Více informací je uvedeno na webových stránkách obce Hostěnice.
6. Dotace na nádoby na plasty

Obec podá žádost o  dotaci z  evropských fondů na  pořízení sběrných nádob 
na plasty do každé domácnosti. Čeká se na vypsání Výzvy, která by měla být vy-
psána začátkem srpna. 
7. Výměna stávajícího osvětlení víceúčelového hřiště v Hostěnicích

Na  základě poptávkového řízení byl vybrán zhotovitel díla, fi rma EPK elektro 
s.r.o. – osvětlovací technika. Se zhotovitelem bude uzavřena smlouva o dílo. Akce 
je spolufi nancována z rozpočtu Jihomoravského kraje.
8. Oprava mantinelů venkovního víceúčelového hřiště v Hostěnicích

Na základě poptávkového řízení byl vybrán zhotovitel díla, fi rma JM Demicarr 
s.r.o., Slavkov u Brna. Se zhotovitelem byla uzavřena smlouva o dílo. Akce je spolu-
fi nancována z rozpočtu Jihomoravského kraje.
9. Oprava havarijního stavu propustku na Hostěnickém potoce u ČOV

Na  základě poptávkového řízení byl vybrán zhotovitel díla, fi rma Ekostavby 
Brno, a.s., Brno. Se zhotovitelem bude uzavřena smlouva o dílo. 
10. Pitná voda v obci

Obec Hostěnice, jakožto provozovatel obecního vodovodu vyhlásila dnem 
25. května 2018 zákaz zavlažování trávníků a napouštění bazénů z vodovodního 
řadu, až do odvolání. Napouštění bazénů je možné po předchozí dohodě se sta-
rostkou obce (tel. č: 724 075 323), a to ale jen ve všední dny. Důvodem je velké su-
cho a nízká hladina spodních vod. V případě nedodržování zákazu bude docházet 
k přerušení dodávky pitné vody do domácností. Děkujeme za pochopení a věříme, 
že i nadále budete s pitnou vodou šetřit.

 Za Obec Hostěnice Eva Karásková

Závěrečný účet obce za rok 2017

Návrh závěrečného účtu obce Hostěnice za rok 2017 byl zveřejněn na úřední des-
ce a způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.hostenice.cz od 15. 5. 2018 
do 7. 6. 2018. Návrh byl projednán ve fi nančním výboru a ten doporučil zastupi-
telům obce závěrečný účet schválit. Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet 
obce na svém zasedání dne 7. 6. 2018 usnesením č. 24/2018.

Informace obce a obecního úřaduInformace obce a obecního úřadu
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Stručný výtah z projednávaných závěrkových dokumentů zachycujících stěžejní 
skutečnosti hospodaření roku 2017 (částky jsou zaokrouhleny):
1.   Výnosy obce v roce činily 13,6 mil. Kč, náklady 9,8 mil. Kč, zisk ve výši 3,6 mil. Kč byl 

převeden na účet 432 „Výsledek hospodaření minulých účetních období“.
2.   Úvěry byly sníženy jejich splácením z 3,8 ml. Kč na 3 mil. Kč, žádný majetek obce 

není zastaven věřitelům.
3.   Největšími investičními výdaji byly:

Sportoviště Pastviska – budova – 2,8 mil. Kč
Hřiště antuka a prosívka – 1,5 mil. Kč
Komunikace k rybníku (Zbihov) – 1,6 mil. Kč
Intenzifi kace čistírny odpadních vod – 0,9 mil. Kč
vozidlo FORD TRANZIT pro JSDH – 0,9 mil. Kč

4.   Inventarizace majetku neshledala rozdíly mezi skutečným majetkem a majetkem 
evidovaným v účetnictví.

5.   MŠ Hostěnice hospodařila s příjmy a výdaji ve výši 2,6 mil. Kč s vykázaným pře-
bytkem ve výši 6 tis. Kč. Obec přispěla do rozpočtu MŠ 540 tis. Kč. Při hypotetické 
návštěvě 30 dětí stojí den jednoho dítěte ve školce 430,- Kč.

6.   Stav závazků (680 tis. Kč na konci 2017 vs. 780 tis. Kč na začátku roku) a pohledá-
vek (880 tis. Kč na konci 2017 vs. 820 tis. Kč na začátku roku) byl na konci roku 2017 
na stejné úrovni jako na konci roku 2016, nebereme-li v úvahu pohyb na trans-
ferových účtech. Stav závazků a pohledávek na konci roku 2017 byl vyrovnaný.

7.   Obec přijala v roce 2017 celkem 1,7 mil. Kč dotací a darů a poskytla 0,5 mil. Kč 
příspěvků a dotací na dopravní obslužnost a činnost regionálních a občanských 
spolků.

8.   Přezkoumání hospodaření obce provedené odborem kontroly Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje nezjistilo žádné chyby anebo nedostatky.

Mgr. Bedřich Horný, předseda fi nančního výboru

Výpis usnesení ze zasedání ZO Hostěnice 2/2018 dne 19.4.2018

Přijatá usnesení

usnesení číslo 10/2018

ZO Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu č. 2/2018 pana Ing.  Bořivoje Srbu 
a pana Ing. Viktora Ungera, zapisovatelku zápisu paní Růženu  Debnárovou.
usnesení číslo 11/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání číslo 2/2018:
 1.  Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu 

zasedání)
 2. Kontrola úkolů

 9/1/2018 Veřejnoprávní smlouva s Městem Šlapanice ve věci projednávání pře-
stupků  
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 3. Rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 2/2018
 4. Rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 3/2018 
 5.  Veřejnoprávní smlouva s DSO Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras
 - o příspěvku na předfi nancování projektu Předcházení vzniku odpadů v MK
 6. Převod pozemku p.č. 197/2, k.ú. Hostěnice do majetku obce Hostěnice
 7. Zpráva o operativně-bezpečnostní situaci v obci Hostěnice za rok 2017
 8.  Žádost ZŠ Mokrá-Horákov, příspěvkové organizace o  poskytnutí fi nančního 

daru na nákup vybavení PC  
 9. Informace občanům
10. Různé
usnesení číslo 12/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice  revokuje usnesení Zastupitelstva  obce Hostě-
nice  č. 9/2018  ze dne 1.3.2018.
usnesení číslo 13/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí výpověď stávající veřejnoprávní 
smlouvy s městem Šlapanice o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků.   
usnesení číslo 14/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu pře-
nesené působnosti na úseku projednávání přestupků s městem Šlapanice.
usnesení číslo 15/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Ho-
stěnice číslo 2/2018. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o  částku 24 600,-Kč, 
na straně výdajů navýšen o částku 24 600,- Kč, fi nancování  0,- Kč, rozpočtové opat-
ření bylo schváleno starostkou obce dne 5.2.2018 (příloha č. 3 zápisu číslo 2/2018).
usnesení číslo 16/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Ho-
stěnice číslo 3/2018. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 386 500,-Kč, 
na  straně výdajů navýšen o  částku 386  500,- Kč, fi nancování  0,- Kč, rozpočtové 
opatření bylo schváleno starostkou obce dne 5.3.2018 (příloha č. 4 zápisu číslo 
2/2018).
usnesení číslo 17/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s DSO Spolek 
pro rozvoj venkova Moravský kras o příspěvku na předfi nancování projektu Před-
cházení vzniku odpadů v Moravském krasu.  
usnesení číslo 18/2018

ZO Hostěnice schvaluje kupní smlouvu, která bude uzavřena  s panem .........., by-
tem............, na pozemek p.č. 197/2, k.ú. Hostěnice za cenu 90 000,-Kč.  
usnesení číslo 19/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ZŠ Mokrá-Horákov, příspěvkové orga-
nizaci, fi nanční dar na nákup vybavení PC ve výši 37 000,- Kč.
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Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice 3/2018 

konaného dne 7.6.2018

Přijatá usnesení

usnesení číslo 20/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 3/2018 pana 
Ing. Bořivoje Srbu a pana Mgr. Bedřicha Horného, zapisovatelku zápisu paní Růže-
nu  Debnárovou.
usnesení číslo 21/2018

ZO Hostěnice schvaluje následující program zasedání číslo 3/2018:
 1.  Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu 

zasedání
 2. Kontrola úkolů

6/2/2018 Převod pozemku p. č. 197/2, k.ú. Hostěnice do majetku obce Hostěnice
8/2/2018 Žádost ZŠ Mokrá-Horákov, příspěvková organizace, o poskytnutí fi -
nančního daru na nákup vybavení PC  

 3.  Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 4/2018   
 4. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 5/2018
 5. Schválení závěrečného účtu obce Hostěnice za rok 2017
 6. Schválení účetní závěrky obce Hostěnice k 31.12.2017
 7.  Schválení účetní závěrky Příspěvkové organizace MŠ Hostěnice k 31.12.2017
 7.1 Převedení hospodářského výsledku PO MŠ Hostěnice za rok 2017
 8. Schválení způsobu přezkumu hospodaření obce za rok 2018
 9.  Žádosti o dotace podle ustanovení § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o  roz-

počtových pravidlech územních rozpočtů
 9.1  Žádost o dotaci na Babské hody 2018
 9.2   Žádost SPsH  o dotaci na nákup párty stanu a podporu kulturních a spor-

tovních akcí v roce 2018 
 9.3   Žádost SDH Hostěnice o dotaci na úhradu výdajů za kapelu při akci Páro-

vé hody 2018
10. Schválení smluv o dotaci z rozpočtu JMK
 10.1  Letní hudební minifestival Hostěnice 2018
 10.2  Oprava pomníku osvobození v Hostěnicích
 10.3  Rekonstrukce víceúčelového hřiště na Pastviskách
 10.4  Dovybavení knihovny v Hostěnicích          
11. Informace občanům
12. Různé   
usnesení číslo 22/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hos-
těnice číslo 4/2018. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o  částku 107 900,-Kč, 
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na straně výdajů navýšen o částku 107 900,- Kč, fi nancování  0,- Kč, rozpočtové opat-
ření bylo schváleno starostkou obce dne 5.4.2018 (příloha č. 3 zápisu číslo 3/2018).
usnesení číslo 23/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Ho-
stěnice číslo 5/2018. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 24 200,-Kč, 
na straně výdajů navýšen o částku 24 200,- Kč, fi nancování  0,- Kč, rozpočtové opat-
ření bylo schváleno starostkou obce dne 4.5.2018 (příloha č. 4 zápisu číslo 3/2018).
usnesení číslo 24/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje celoroční hospodaření obce Hostěnice 
a závěrečný účet obce Hostěnice za rok 2017 včetně zprávy o přezkumu hospoda-
ření obce bez výhrad.
usnesení číslo 25/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje účetní závěrku obce Hostěnice sesta-
venou k 31.12.2017 bez výhrad.
usnesení číslo 26/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje účetní závěrku Příspěvkové organizace 
MŠ Hostěnice sestavenou k 31.12.2017 bez výhrad.
usnesení číslo 27/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje převedení hospodářského výsled-
ku Příspěvkové organizace MŠ Hostěnice za  účetní období 2017 v  celkové výši 
6 242,88 Kč do rezervního fondu.
usnesení číslo 28/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 Jiho-
moravským krajem.
usnesení číslo 29/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje fi nanční dotaci - příspěvek na úhradu 
hudby na akci „Babské hody 2018“ ve výši 20 000,- Kč. 
usnesení číslo 30/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 12/2018 o po-
skytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na akci „Babské hody 2018“.
usnesení číslo 32/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje fi nanční dotaci - příspěvek na úhradu 
nákladů za dechovou hudbu pro SDH na akci „Párové hody 2018” ve výši 20 000,- Kč.
usnesení číslo 33/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 10/2018 
o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na akci úhrada nákladů za dechovou 
hudbu „Párové hody  2018“.
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usnesení číslo 34/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu JMK – Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče 2018, DT1, „Letní hu-
dební minifestival Hostěnice 2018”.

usnesení číslo 35/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu JMK – Podpora památek místního významu 2018 „Oprava pomníku osvoboze-
ní v Hostěnicích”.

usnesení číslo 36/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu JMK - Program rozvoje venkova 2018, DT1, „Rekonstrukce víceúčelového hřiště 
na Pastviskách v Hostěnicích”.

usnesení číslo 37/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu JMK - Program rozvoje venkova 2018, DT5, „Dovybavení knihovny v Hostěnicích”.

Nepřijatá usnesení

usnesení číslo 31/2018

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje fi nanční dotaci - příspěvek pro SPsH 
na  zabezpečení materiálního vybavení a  rozvoj sportovních a  kulturních aktivit 
v obci v roce 2018 ve výši 15 000,- Kč.

Již od března mají občané Hostěnic možnost využívat aplikaci 

Mobilní rozhlas

Pro ty z Vás, kteří ještě tuto službu nevyužíváte, připomínám, že díky mobilnímu 
rozhlasu můžete být informováni o  aktuálním dění pomocí různých komunikač-
ních kanálů (sms, e-mail, pomocí aplikace). Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo 
a e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat: 
· SMS zprávy,

· hlasové zprávy,

· e-maily,

· zprávy do aplikace

Registrujte se na webových stránkách: hostenice.mobilnirozhlas.cz  nebo vy-
plněním registračního formuláře na obecním úřadě. 

Nejefektivnější cestou je využívání služeb mobilního rozhlasu pomocí aplikace 
v mobilním telefonu. 

Jak začít používat aplikaci Mobilní rozhlas?

1.  Stáhněte aplikaci z jednoho ze dvou odkazů uvedených na webových stránkách 
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obce (klikněte na banner „Mobilní rozhlas“ na hlavní stránce obce a nainstalujte ji).
2. Otevřete aplikaci a vyberte místo vašeho bydliště.
3. Zadejte své telefonní číslo, aby bylo možné váš kontakt přiřadit k aplikaci.
4. A to je vše! Můžete začít využívat všechny funkce v aplikaci.

Díky této aplikaci Mobilní rozhlas budete mít vždy po ruce důležité informace, 
kontakty i možnost se podílet na zlepšení života u vás i ve vašem okolí.

Mgr. Eva Karásková, starostka

Vítání občánků

V neděli 3. 6. 2018 mi bylo velkým potěšením, že jsem mohla přivítat, společ-
ně s Renatou Konvalinkovou a Ludmilou Kousalíkovou ze sociálně-kulturní komise, 
do života šest nových malých Hostěňáčků. Na malé slavnosti, která se tradičně ode-
hrává v  obřadní síni obecního úřadu, se sešly rodiny čtyř holčiček a  dvou kluků 
(jedna holčička se z důvodu nemoci zúčastnit nemohla). Kromě mého přání do ži-
vota a slov sociální komise si mohly rodiny poslechnout vystoupení dětí pod vede-
ním Katky Halouzkové. Malí občánci dostali drobné dárky, na památku domovské 
listy a maminky kytičky. Prožili jsme společně pěkné sváteční odpoledne, na které 
jistě rodiče budou rádi vzpomínat. 

Mezi nové občánky byli v obřadní síni zapsáni: Anna Kubíčková, Markéta Vojto-
vá, Aneta Vavrušová, Ondřej Šotnar, Beáta Ella Formánková, Tereza Krejčí a Miko-
láš Kašpárek.

Fotografi e zachycující tuto událost najdete na přebalu.

 Eva Karásková, starostka

Den matek a Mezinárodní den rodiny

Oslava Dne matek a Mezinárodního dne rodin se tradičně odehrála v sále restau-
race U Stupárků, tentokrát v sobotu 12.5.2018. Pod záštitou obce Hostěnice a Ma-
teřské školy byl připraven pro maminky, babičky, tatínky, dědečky a všechny přáte-
le dobré nálady, kulturní zážitek v podobě vystoupení dětí z mateřské školy a vítěz-
ného vystoupení menších Svišťů (světlušek a vlčat), kteří předvedli tři písně, se kte-
rými vyhráli letos pěveckou soutěž Vozembouch. Po příchodu každá maminka ob-
držela kytičku od našich skautek a vystoupení si mohly užít i s kávou a zákuskem.

Děti opět předvedly krásná vystoupení a potěšily tak nejednu maminku či ta-
tínka.

Eva Karásková   



HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2018  11

 

 

 

 

 
 

 všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním 
elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského 
průkazu s čipem), 
 

 občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit 
i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního 
kódu (4 – 10 číslic) – zadání není povinné, 
 

 aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele 
a k přístupu k identifikačním údajům držitele, 
 

 dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná 
výměna dokladů), 
 

 občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány 
pouze z důvodu voleb, 
 

 lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat 
občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech 
do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů, 
 

 občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností (v hl.m. Praze úřady městských částí Prahy 1 až 22), ale také Ministerstvo 
vnitra, 
 

 občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo nebo 
e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu, 
 

 převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze 
u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského 
povstání“). 

 



Vydání občanského průkazu v pracovních dnech VydVydVydVydVydVydVydVydVydddVyddVydVyddydáníáníáníááníáníáníáníáníáníánííánánáánnán  ob obobobooobobboboboobobooboobbčančačančančančančančančanččančančančanččaač nskéskéskéskéskéééskéskéskéskéskéskéssskéssss ho hohohohoohohhohohooohohohooohoho průprůprůprůprůprůrůprůůprůprůprůprůppprůprůrprůpprůkazkazkazzkazkazkazkazazazkazkazzkazazazkaza u uuuuuuuuuuuuuu vvvvvvvvvvvvvv praprapraprapraprapraprapprapraprapraprapraprarp acovcovcovcovovcovcovccccocovococovcovcovcovcovvnícnícnícnícícícnícnícnícnícnícnícn ccnícccn h dh dh dh dh dh dh dddh dh dh dh ddh dnecnecnecnecnecnecnecnecnecnececneccneceecechhhhhhhhhhhh do 24 hodin h hhhhhhhhhhhh o ooooooooooooooo 24 24242424242422424242424 hodhodhodhodhodhodhodhhodhodhodohodhodhododdhodddininininiininininininniddddddddddddddddyyyyyyyyyy ppp pp

POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů     

                          městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra 

PŘEVZÍT lze - pouze u Ministerstva vnitra 
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POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů   

                          městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra 

PŘEVZÍT lze -  u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo    

- u Ministerstva vnitra 
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POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů   

                         městských částí Praha 1 až 22) 

                         (nelze žádat u Ministerstva vnitra) 

PŘEVZÍT lze -  u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo 

                    -  u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti  

                       za správní poplatek 100 Kč  

                      (nelze přebírat u Ministerstva vnitra) 
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- ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč, 
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč, 
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč. 
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- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč, 
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč. 
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Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí se celý správní poplatek 
při podání žádosti. Pokud požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností (dále jen „ORP“) a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra (dále jen „MV“), 
vybírá se část správního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV. 

 
 

 
Vydání do 24 hodin 
v pracovních dnech 

 
Vydání do 5 pracovních dnů 

 
 
         Občané starší 15 let 

MV          MV = 1.000 Kč MV          MV = 500 Kč 

ORP       MV = 500 + 500 Kč 

    
500               500    =  1.000 Kč 

ORP       MV = 250 + 250 Kč 
    250               250    =  500 Kč 

 ORP       ORP = 500 Kč 

 
          Občané mladší 15 let 
 
 
 

MV          MV = 500 Kč MV          MV = 300 Kč 

ORP        MV = 250 + 250 Kč 
     250               250    =  500 Kč 

ORP       MV = 200 + 100 Kč 
     200              100    =  300 Kč 

 ORP       ORP = 300 Kč 
OSČ MV 30 4 2018
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Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují 
urychleně vycestovat do zahraničí.

Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to:
 v pracovních dnech do 24 hodin, nebo

do 5 pracovních dnů.

Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách:
u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností („ORP“),

 v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 („ORP“),
 u Ministerstva vnitra. 

Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail 
a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.  

Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze u Ministerstva vnitra 

Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu 
obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho 
vydání.

Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, 
kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské 
části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního poplatku 
při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.

MV          MV = 6.000 Kč MV          MV = 3.000 Kč

ORP       MV = 4.000 + 2.000 Kč
4.000 2.000 =  6.000 Kč

ORP       MV = 2.000 + 1.000 Kč
2.000 1.000 =  3.000 Kč

ORP       ORP = 3.000 Kč

MV          MV = 2.000 Kč MV          MV = 1.000 Kč

ORP        MV = 1.500 + 500 Kč
1.500 500 =  2.000 Kč

ORP       MV = 500 + 500 Kč
500 500    =  1.000 Kč

ORP ORP = 1.000 Kč
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Střípky z knihovny

Milí čtenáři, hostěnická knihovna je pro vás otevřena kaž-
dou středu od 16 do 18 hodin. Seznam knih se neustále obno-
vuje a doplňuje nejen o nově zakoupené tituly, ale také o knihy 
z tzv. výměnného fondu, které v knihovně zůstávají jen nějakou 
dobu, poté putují dál a jsou nahrazeny novou várkou.

Z nových knih bych vás ráda nalákala například na romány 
Hana (Alena Mornštajnová), Macbeth (Jo Nesbo), Osm (Radka Třeštíková), Do vody 
(Paula Hawkins) nebo Totál Balkán (Blanka Čechová).

Protože se blíží doba dovolených a mnozí z vás si možná budou chtít vzít na ces-
ty něco na čtení, přidávám také důležitou informaci, že 11. 7. a 22. 8. bude knihov-
na uzavřena.

Všem přeji krásné léto a pohodovou dlouhou dovolenou.

Ivana Dostálová, knihovnice

Informace o odpadech 

V  parčíku U  Baršo-
vého byl umístěn dal-
ší kontejner na  plast. 
Nově lze do kontejnerů 
na  plast ukládat obaly 
od  mléka, džusů a  po-
dobné, dále také hliní-
kové obaly od  nápo-
jů (tento odpad se do-
třiďuje na  třídící lin-
ce). Všechen plastový 
odpad je nutné před 
umístěním do kontej-
neru řádně sešlápnout! Žádáme občany o dodržování pořádku kolem kontejnerů. 
Případný komunální odpad, který se nevejde do vašich nádob, můžete uložit ved-
le vašich popelnic do libovolných pytlů na odpad, popřípadě do kontejnerů u ČOV 
nebo přímo do sběrného místa na ČOV vždy v sobotu lichý týden (v době od 9.00 
do 11.00 hodin).  Správným tříděním a ukládáním odpadů šetří každý z nás ži-

votní prostředí. Děkujeme vám, že odpady třídíte!!!

Růžena Debnárová
za obecní úřad

Jak to často vypadá u kontejnerů na tříděný odpad.
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Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Narozené děti 2017 

březen:
Ondřej Šotnar
Beáta Ella Formánková
Tereza Krejčí

Úmrtí:  

prosinec 2017
Miloslav Neveselý (oprava tiskové chyby ve  Zpravo-

daji č. 1/2018)

květen 2018
Miroslav Chromý
Ludmila Chromá 

Růžena Debnárová
za ohlašovnu evidence obyvatel OÚ Hostěnice  

Mateřská škola Hostěnice

Barevný týden a oslava Mezinárodního dne dětí

Začátkem června  nám začal týden jako každý jiný, i když s jedním rozdílem - byl 
to týden barevný, což znamenalo pro všechny děti i personál školky sladit se každý 
den do jiné barvičky. (Moc děkujeme rodičům za vstřícnost při každodenním oblé-
kání dětí do barviček dne.)

V pondělí ráno jsme se všichni sešli ve třídě Včeliček, kde si děti povídaly o tom, 
co všechno o víkendu zažily, co nového poznaly a jaké je potkalo nové dobrodruž-
ství. Všechny děti přišly krásně sladěny do bílé barvy, která připadla právě na pon-
dělní den. Bílou barvičkou začalo naše putování barvičkovým týdnem, jímž nás pro-
vázel bílý kohoutek, který každý den získával jednu barvičku svého kabátku. V úte-
rý už nám celá školka zářila barvičkou červenou a středeční den byl modrý. V ba-
revném týdnu byla středa pro děti výjimečná. Nešli jsme, jako již tradičně, na škol-
kový výlet, ale měli jsme ve školce velkou slávu - oslavu Dne dětí. Od rána už se 
pro děti připravovalo na školkové zahradě velké překvapení. Děti byly od příchodu 

ŠkolstvíŠkolství
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do  školky celé nedočka-
vé. Ve  třídě jsme společ-
ně zpívali a tančili, připíje-
li si duhovkou a  jen co se 
děti posílily svačinkou, šli 
jsme se připravit na  ven-
kovní překvapení. Tak 
rychle snad nikdy děti ne-
byly převlečeny.  Z okýnka 
chodby už děti nakukova-
ly ven a viděly tam jakou-
si velkou žlutou věc, která 
se nám usadila vedle škol-
ky. Štěbetání dětí nebralo 
konce. Překvapení už bylo 
na dosah. Všichni už byli tak natěšení, že ze školky vystřelili jako rakety. S úžasem 
a úsměvem na tváři pozorovaly přípravu velké nafukovací plošiny, kterou nám za-
jistili manželé Kubíčkovi, kterým bychom tímto chtěli velice poděkovat, že byli tak 
hodní a ochotní plošinu zajistit, dovézt a připravit. Děti byly nadšeny. Po třídách 
se střídaly v dovádění na plošině, a kdo zrovna neskákal, mohl si vybrat některou 
z dalších aktivit, které pro děti byly přichystány - malování na chodník křídami, chy-
tání rybiček, skládání obrázků, míčové hry, malování obrázků vodovkami nebo od-
počívání na dece ve stínu. Ale o žádnou z aktivit nebyl takový zájem jako o plošinu. 
Pro děti to byl veliký zážitek. Po celodopoledním skákacím maratónu přišla nejvíce 
vhod studená odměna. Každý oslavenec se zchladil nanukem a jako malý dáreček 
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si každý našel svoji postýlku a při čtení pohádky už všichni spokojeně oddychova-
li. Po nabrání energie spánkem a svačinkou si děti zpříjemnily skákáním na ploši-
ně i středeční odpoledne. Následující den se nesl v duchu barvičky zelené a završe-
ním celého týdne byla barva sluníčka. Páteční den všichni krásně žlutě zářili a náš 
kohoutek již taky zářil všemi svými barvičkami.  Celý týden jsme si všichni moc užili.

Bc. Iveta Krejčí, učitelka

Střípky ze Základní školy Mokrá-Horákov

(Redakčně kráceno

• Divadlo v Mediatéce

Osvědčené Divadélko pro školy zavítalo do Mokré i letos a i letos slavilo úspěch 
nejen u žáků, ale i učitelů. Jedná se o komorní divadlo s důrazem na kontakt s divá-
kem, což si někteří žáci mohli vyzkoušet na vlastní kůži. Tématem letošního před-
stavení byla španělská dramatická tvorba renesančního období. 

Mgr. Jarmila Hořavová

• Školní ples

Již po 26. se v sobotu 17. 3. konal Školní ples. Ani letos nemohlo chybět před-
tančení žáků 8. a 9. ročníku. Dívky si oblékly květované šaty a pánové v černých 
košilích s oranžovým motýlkem působili velmi galantně a společensky. Žáci zahá-
jili ples kouzelným valčíkem a nebáli se pustit i do rytmu známé titulní písně fi l-
mu Hříšný tanec. Milým překvapením pro hosty byla vystoupení paní učitelky Kar-
tusové se sborem Kampanela z Brna, který nás poctil svou návštěvou. Již loni nás 
nezklamala, naopak uchvátila, kapela Hamrla Boys, která přijela i letos a vytvořila 
tak společně s námi tu pravou plesovou atmosféru. Obrovské díky také patří všem 
sponzorům, kteří věnovali škole jak fi nanční, tak věcné dary. Jsme rádi, že nás pod-
porujete a doufáme, že se příští rok zase uvidíme! Těšíme se!

Mgr. Eliška Konrádová

• Žáci se setkali s novinářem i spisovatelkou

V rámci březnového projektového vyučování Mediální výchova se žáci druhého 
stupně setkali s novinářem, reportérem a moderátorem Janem Moláčkem. Ve spo-
lupráci s Knihovnou v Mokré jsme zorganizovali také besedu se známou českou 
spisovatelkou Petrou Braunovou, úspěšnou autorkou knih nejen pro menší školá-
ky, ale i pro náctileté a dospělé. 

Mgr. Jarmila Hořavová

• Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Informační lekce a besedy na různá literární témata, která pořádá Knihovna Jiří-
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ho Mahena v Brně, se nám v uplynulých letech velmi osvědčily. Proto jsme i letos 
do plánu vzdělávání zařadili návštěvu Knihovny Jiřího Mahena. Sedmáci absolvo-
vali program Nejoblíbenější trojlístek, ve kterém se blíže seznámili se žánry sci-fi , 
fantasy a hororu. Osmáci se vydali na program Bublinkové příběhy. Jak už název 
napovídá, šlo tentokrát o žánr komiksu, který se u dnešní mládeže těší velké obli-
bě. Deváťáci se zúčastnili semináře o brněnských literárních osobnostech. Poté se 
přemístili do nedaleké Moravské galerie, kde byl pro ně připraven program Tvá-
ří v tvář – průřez portrétním uměním od gotiky po konec devatenáctého století. 

Mgr. Jarmila Hořavová
• Deváťáci v Bludišti

Ve středu 18. 4. jsme vyrazili s žáky 7.B a 9.A do Ostravy na natáčení populární 
dětské soutěže Bludiště. Cesta proběhla bez obtíží a ve 14:00 začalo natáčení. Pro-
tivníky našeho družstva, ve složení Zdeňka Kocourková, Honza Křešťák, Ríša Horký 
a Mates Zouhar, bylo družstvo ze základní školy v Liberci. Po nepříliš dobrém úvo-
du se naši soutěžící vzepjali k mocnému fi niši, ve kterém dokázali vymazat patnác-
tibodovou ztrátu a nakonec slavili vítězství v poměru 34:29 a postoupili do další-
ho kola. Po přespání na místní turistické ubytovně jsme ráno v 9:00 zahájili natáče-
ní druhého dílu. Tentokrát se nám již příliš nedařilo a místní ostravské družstvo se 
nám zdolat nepodařilo. Prohra v ranním kole však byla výhodná pro organizaci ces-
ty zpět domů, kam jsme se vrátili kolem 6 hodiny večer. Podrobnou reportáž z na-
táčení, dojmy fanoušků i soutěžících si budete moci přečíst v červnovém čísle Škol-
ního půlročníku. Samotná soutěž s naší účastí bude vysílána 8. a 15. září.

Mgr. Josef Kováčik
• Budoucí andělé u zápisu

Devatenáctý duben byl dnem s velkým D nejen pro budoucí prvňáčky, kteří ně-
kdy s radostí, někdy s rozpaky a někdy dokonce i se slzičkou mířili do ZŠ Mokrá-Ho-
rákov k zápisu, ale i pro současné osmáky, kterým příští školní rok připadne role 
strážných andělů nejmladších žáčků.

Osmáci se podíleli na organizaci doprovodného programu, jehož téma si sami 
vymysleli. Byl to tentokrát CIRKUS. Prvňáčci mohli v doprovodu veselých klaunů pl-
nit drobné úkoly, sbírat razítka a za odměnu si pak odnést nejen památečního klau-
na, ale i balónek.

Pochválit musíme jak budoucí školáky, tak i osmáky, kteří se svého úkolu chopili 
s chutí a nadšením. Dle toho můžeme soudit, že z nich budou skvělí andělé.

A na závěr trocha statistiky. K zápisu letos přišlo 56 dětí, z toho bylo dle trvalého 
bydliště 22 z Mokré, 9 z Horákova, po deseti dětech se zapsalo z Hostěnic a Velatic 
a pět dětí má trvalé bydliště jinde. 

Mgr. Jarmila Hořavová
· Osmý a devátý ročník ve Vídni

Žáci osmého a devátého ročníku vyrazili s CK Zájezd ze Šlapanic na jednodenní 
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zájezd do Vídně, do překrásného města na Dunaji přímo na Den dětí. 
Zhruba dvouhodinové cestování nebylo díky komfortnímu autobusu nijak ná-

ročné, a tak se již před desátou hodinou stal naší první zastávkou zámek Schön-
brunn, resp. jeho zahrady. 

Naší další zastávkou bylo historické centrum Vídně. Procházka po turisticky oblí-
beném jádru byla pro mnoho žáků fyzicky i psychicky náročná, ačkoliv trasa neby-

la příliš dlouhá, počasí bylo přímo ideální (teplo, ale pod mrakem) a výklad skvělé 
paní průvodkyně zajímavý, trefný a nezahlcený zbytečnými dějepisnými daty. Krát-
ký rozchod u Stephansdómu a možnost občerstvení žáky alespoň trochu vzpružil, 
aby absolvovali poslední etapu túry, kterou jsme zakončili v přírodovědném muzeu. 

Mgr. Jarmila Hořavová
• První stupeň na škole v přírodě v Trhové Kamenici

Poslední květnový týden se první stupeň (kromě 5.A) rozhodl vyrazit společně 
vstříc velkému dobrodružství do Trhové Kamenice. 

• Osmáci na Úřadu práce a v Nové Mosilaně

Dne 28. května žáci 8.A navštívili Informační a  poradenské středisko Úřadu 
práce Brno-venkov. Seznámili se s  nabídkou středních škol a  oborů, které mo-
hou studovat. Pro žáky 8. ročníku byla také uspořádána exkurze do závodu Nová  
Mosilana. 

Výlet do Vídně
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• Osmý a devátý ročník v divadelním šapitó

Národní divadlo v Brně zdramatizovalo prózu Vladislava Vančury Rozmarné léto 
do strhujícího divadelního představení, jemuž korunu dává místo konání. Herci to-
tiž opustili klasickou scénu kamenného divadla a  vystupují v  cirkusovém šapitó 
v brněnském parku Lužánky. 

• Úspěch našich žáků v angličtině

Vybraní žáci sedmého ročníku se pod vedením paní učitelky Radky Saunder-
sové zúčastnili sedmého ročníku soutěže „Grab the Reader”, která vznikla za spo-
lupráce Nadačního fondu Prague Post s  nakladatelstvím Macmillan Education 
v roce 2011. Velmi se jim to zdařilo a všem žákům moc děkujeme a blahopřeje-
me k výhře.

Velikonoční setkání

Za oknem sice nic nenasvědčovalo tomu, že se blíží jarní svátek, ale my se i přesto, 
po úvodních tónech dětí, které navštěvují kroužek hry na fl étnu, pustili se všemi zú-
častněnými do výroby velikonočních a vůbec jarních dekorací. Děti tvořily květinové 
závěsy, zajíčky, ovečky, slepičky, ozdoby na okna a dveře, velikonoční vazby. Zdobily 
kraslice nejen látkami a fi xami, ale za pomoci paní Zahradníkové i voskem. Hostěnic-
ké boubelky zase pomáhaly při zdobení perníčků. Nejen dětem, ale i dospělým Bo-
rek Srba a Viktor Unger trpělivě vysvětlovali, jak plést pomlázky. A mnohé maminky 
neodolaly a pod bedlivým zrakem Jitky Vaňáčkové si vyrobily pěknou vazbu.

Ke všeobecné pohodě nám opět hrála skvěle cimbálová muzika Šmytec.
 za Hosten Kateřina Halouzková

Den Země

Předposlední dubnovou neděli jsme oslavili Den Země. 22. duben je od roku 1969 
spojován s tímto svátek a má za cíl především upozornit lidi na dopady ničení život-
ního prostředí. V minulosti jsme tuto akci u nás v Hostěnicích spojovali s pálením ča-
rodějnic, letos ale tomu už tak nebylo a akce se oddělily. Myslíme si, že nakonec ku 
prospěchu obou těchto jarních akcí. Tradičně byla pro účastnící se rodiny nachystá-
na pěší trasa v délce cca 2,5 km se zastávkami u jednotlivých poznávacích úkolů s té-
maty o přírodě z říše rostlin i zvířat. Za úspěšné vyluštění skryté tajenky a absolvová-
ní nově zavedených úkolů v cíli trasy čekalo na dětské účastníky pár sladkých odměn 
a „netradiční“ opékání jablek a maršmelounů. Neobvykle teplý duben byl i v tento 
den všem nakloněn, a tak jsme si všichni akci ve zcela už letním počasí krásně užili.

                                                                                                   za Hosten Jiří Marek

Z činnosti organizacíZ činnosti organizací
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SDH  Hostěnice

Dobrý den, Hostěňáci. Rád 
bych vás krátce seznámil s čin-
ností sboru dobrovolných hasičů 
v Hostěnicích.

Podle plánu jsme se připravili 
na příjezd hasičů z Ukrajiny, kte-
rým jsme naplánovali krásný po-
byt v Hostěnicích a na každý den 
nějaký program. Ubytování jsme 
přichystali v kabinách, které nám 
na  týden uvolnili sportovci. Tím-
to jim chci ještě jednou poděko-
vat. Jak to dopadlo, už jistě víte 
– hasiči nepřijeli. Na druhou stra-
nu víme, že společně dokážeme 
téměř okamžitě zajistit plnohod-
notné ubytování pro pět osob.

Poslední květnovou  neděli 
jsme jeli na  tradiční hasičskou 
pouť do  Křtin. Počasí nám přálo 
a poprvé jsme ve Křtinách ukáza-
li Tatru i Forda.

V pondělí 30. 4. jsme připravili 
vatru na  pálení čarodějnic. Jsme 
rádi, že jste si udělali čas a  přišli 
jste do lomu na krásnou Filipoja-
kubskou noc.

V sobotu 26. 5. jsme se zúčastnili zahájení oslav 100 let republiky na brněnském 
výstavišti.

Při zahájení oslav prošel průvod snad 400 praporečníků a při slavnostním nástu-
pu každý dostal na prapor slavnostní stuhu připravenou k tomuto výročí.

Dále se nám společně se sportovci podařilo dokončit posezení v  lomu a  jeho 
další úpravy. Všem, kdo přiložil ruku k dílu, patří dík a věřím, že nové zázemí bude 
sloužit dlouhé roky.

V Tišnově v HZS JMK proběhlo školení strojníků. Toto školení trvalo dva pracovní 
dny a závěrečnou zkoušku úspěšně složili členové JSDH: Jan Šlof, Josef Zítka a Petr 
Pavlíček. Toto školení musíme obnovovat každých pět let.

Dále se nám podařilo dát do provozu motorovou stříkačku z roku 1948. Málo-
kdo věřil, že se to podaří, když téměř 30 let nebyla v provozu. Díky Romanu Mlejn-
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kovi a Tomáši Šedému se to povedlo a těšíme se, až ji budeme moci předvést v pl-
ném nasazení.

Po pár letech nečinnosti se nám podařilo obnovit kroužek mladých hasičů, a to 
díky hasindám Magdě Šedé a Šárce Solařové. V příštím zpravodaji vás podrobněji 
seznámíme s činností mladých hasičů.

Co nás čeká:

• soutěž v Pozořicích a v Sivicích
• 23. a 24. 6. výročí 110 let SDH Velatice
• Košt vína na párové hody
• 18. 8. – Párové hody v Hostěnicích

Za SDH Josef Zítka

Z činnosti Spolku Přátel sportu Hostěnice

V jarním období spolek sportovců nezahálel a připravil hned několik akcí. 
V polovině března to byl kurz první pomoci, kterého se zúčastnilo 16 Hostěňáků. 

I přes to, že se kurz protáhl na bezmála pět hodin, se po tuto dobu nikdo nenudil, 
naučil se spoustu nového a bude-li třeba, je schopen komukoli pomoci. 

Na Velikonoce jsme opět procházeli celou vsí s nejrůznějšími hrkačkami a řeh-
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tačkami. Několik vlastnoručně vyrobených klepaček nám věnoval pan Dostál a do-
stalo se tak na všechny děti, které potom bylo slyšet přes celé Hostěnice. Večer, 
na Bílou sobotu zahrála v sále U Stupárků na Velikonoční zábavě kapela Medium 
pro asi stovku tanečníků.

Týden po Velikonocích jsme se opět zúčastnili celorepublikové akce „Ukliďme 
svět, ukliďme Česko“. Na čtyřicet dobrovolníků posbíralo v okolí Hostěnic pětadva-
cet 120l pytlů na odpad. Nepřestává nás překvapovat, co všechno je možné poho-
dit v lese. 

V polovině dubna proběhla velká jarní brigáda na hřišti. Dosypávali jsme antuku 
i prosívku, obě hřiště pečlivě uváleli a provedli úklid ve venkovním skladu. Od této 
brigády jsme obnovili každodenní služby údržby kurtu. Na hřišti tak stráví každý 
člen našeho spolku alespoň hodinu při stříkání vody, válení, hrabání antuky ale 
i úklidu kabin. Problémy s nedostatkem vody jsou už snad také vyřešeny a bude tak 
možné zahájit tenisovou sezónu. 

Pracovní duben jsme zakončili sběrem železného šrotu a to i na Lhotkách a ko-
lem cesty na Říčky. Na Račické se také objevil další koš na odpad. Jsou tedy již čtyři 
(Kaple sv. Anny, studánka v Napajedlách a třetí rybník). 

Ve spolupráci s hasiči jsme také vybudovali nový přístřešek ve starém lomu, kte-
rý bude sloužit nejen jako podium při letní noci, ale především jako možnost úkry-
tu před deštěm např. při pálení čarodějnic či jakékoli oslavě narozenin.    

Děti by nám neodpustily, kdybychom se nezmínili o sportovním kroužku. K naší 
radosti zájem o kroužek neupadá, děti i trenéry to stále baví a na hřištích je v úterý 
vždy plno. Přes prázdniny kroužek činnost přeruší a sejdeme se opět v září.

Kindrčundr 2018

Letos jsme vyrazili s dětmi čundrovat o 14 dní dříve, než v obvyklý termín a zpo-
čátku to vypadalo na neblahé rozhodnutí. 17. května nás přivítalo deštivé ráno, ale 
to správného čundráka toužícího vyrazit za dobrodružstvím a na cestu nijak ne-
odradí. Zejména ne ty dětské účastníky, kteří už 2 měsíce předem rozzáří oči při 
myšlence a vzpomínkách na kindrčundr a začnou počítat dny do startu. Šerif pu-
tující trampské osady byl letos Dalibor „Riki“ Veselý. Vzal nás do krajiny svého dět-
ství – údolí říček Bobrůvka a Libochovka kousek za Tišnovem. Užili jsme si trochu 
deště, více pak slunce a putování malebnou krajinou s mnohými přechody potoků, 
broděním řeky a hlavně legraci, kamarádství a dobrou náladu, která nás neopouš-
těla. Neměla kdy. Prozradím, že vzhledem k průměrnému věku dětských účastní-
ků, jsme volili délku tras do maximálně 10 km denně a spaní bylo zajištěno na ran-
či u Bizona, Rikiho chalupě a v Šafránkově mlýně. To pravé spaní pod širákem jsme 
dětem nedopřáli, ani baťohy těžší o spacáky či celty. Zařadili jsme ale jeden den va-
ření oběda cestou na ohni v podobě kotlíkového buřtguláše, aby děti tušily, že čun-
drák může být svobodný a nemusí hledat pokaždé hospodu k ukojení svého hladu 
a žízně. Akce se pořádá pod Spolkem Přátel sportu Hostěnice. Musíme ale přiznat, 
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že kapacita je naplněná – pravidelně vyrážíme v počtu asi 9 dospělých a asi 16 dětí. 
Pro případný větší počet zájemců je obtížné sehnat kapacity jak dopravní, tak uby-
tovací. Pokud ale naše cesty někoho inspirují a vytvoří se další parta čundráků, tak 
je to jen dobře. Věřte, že děti si tyhle vzpomínky a zkušenosti uchovají na celý život 
a třeba dál budou pokračovat ony.

Volejsešlost 2018

Volejbalový turnaj se u nás na Pastviskách ve sportovním areálu konal již potře-
tí, a to v pravidelném termínu. Příští rok připadne na sobotu 8. června. Akci jsme 
jako Spolek Přátel sportu Hostěnice převzali pod záštitu po domluvě s jejími zakla-
dateli Hankou Polanskou a Mirkem Tušerem, kteří jí léta organizovali a po „naplave-
ní” se na ulici Pod silnicí ji začali pořádat u nás. Obvykle přijede 4 až 5 týmů vesměs 
z  Brna a  my se také nenecháme zahanbit a  vždy jsme se zúčastnili s  družstvem 
za naši dědinu. Jeho složení se velmi dynamicky proměňuje a je pestré. Letos si bo-
hužel náš Honza Borek odnesl nechtěnou vzpomínku v podobě gipsu na levé ruce. 
Je to ale důkaz, že do toho dal hodně a bylo na hřišti vidět, že je to sportovec ener-
gický a s tím správným zápalem pro hru. I přes tuto ztrátu jsme vybojovali stříbro 
a tu medaili mu dovezeme. Pravidlem pro tato amatérská klání pod vysokou sítí je, 
že v družstvu musí být zastoupeny minimálně dvě ženy či dívky. Dalším pak zákaz 



účasti registrovaných hráčů v krajské a vyšší volejbalové soutěži. 
Z  připravovaných letních akcí se můžeme těšit na  nohejbalový turnaj trojic 

(23.6.) a zejména na Anenskou zábavu ve starém lomu v sobotu 28.7.2018.
Přejeme všem krásné léto, slunné prázdniny a spoustu sportovních zážitků.

 Za Spolek Přátel sportu Hostěnice Jan Skřivánek a Jiří Marek

Kroužek ručních prací a cvičení pro děti MŠ

V  letošním roce pokračoval v  Hostěnicích kroužek ručních prací, zaměřený 
na základní techniky vyšívání. Zatím vyšívá 7 děvčat do 12 let, která úspěšně zvlád-
la hladkování, křížek, ažurku, stonkový steh a ty šikovnější i zoubky podkládacím 
a obšívacím stehem. Mám z nich velkou radost. Po prázdninách, až začnou plíska-
nice a zimní čas, budeme pokračovat. Před Vánocemi uděláme výstavku hotových 
prací a věříme, že se přihlásí i další zájemci.

Cvičení v MŠ již funguje letos 7 let. V letošním roce odchází do školy můj vnuk 
Timon a nabízí se, abych skončila zároveň s ním. V případě zájmu  jsem ochotna 
bezplatně vést ke zdravému vztahu k pohybu a sportování školkové děti i nadále. 
Máme pěkný vztah, je radost s nimi pracovat a vidět, jak se  jejich pohybové schop-
nosti   a dovednosti rozvíjí. Pokud ještě váháte, přijďte se podívat na naši hodinu 
vždy v úterý od 15.00 do 16.00 hod.

PaedDr. Milena Trávníčková
e-mail: milena.travnickova@seznam.cz
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Rodinné centrum Broučci

Hola hola, léto volá a  broučci taky. 
I  přes prázdniny budeme pokračovat 
v  hraní a  tvoření. Upečeme broučko-
vi sladkou dobrotu a  vydáme se na  vel-
ké dobrodružství po okolí Hostěnic, aby-
chom si užili hezkého počasí venku.

Po  prázdninách se ihned vrhneme 
na výrobu draků, protože 22. září uspořá-
dáme již druhý ročník Drakiády, na kterou 
vás s předstihem zveme a budeme dou-
fat, že nám tentokrát aspoň trošku zafou-
ká.

Rodinné centrum je otevřeno pravidel-
ně v úterý a čtvrtky od 9:00 do 12:00. In-
formace o akcích a  letním programu na-
jdete na  našich stránkách Rodinné cent-
rum Broučci na Facebooku.

 Za RC Broučci Hanka Kubíčková Ferrari

Hostěnické Boubelky

Na letošních Babských hodech jsme účinkovaly jako pěvecký sbor. U OC jsme 
zpívaly úvod k žádání o právo hodů a pak spolu s dětským sborem celou Morav-

Boubelky oblékly stárky do krojů



skou besedu, v  sále u  Stu-
párků jsme vystupovaly již 
bez dětí v  našich sborových 
krojích a  rovněž jsme zpíva-
ly Moravskou besedu při vy-
stoupení stárek. Dvě naše 
děvčata již tradičně pomáha-
la v  pokladně a  při rozdává-
ní tomboly. Hody se zdařily 
a jistě všichni zúčastnění bu-
dou mít na  ně pěkné vzpo-
mínky.

Za Hostěnické Boubelky 
Mirka Šotnarová

Babské hody 9. 6. 2018

V sobotu 9. června jsme po několika týdnech příprav zahájily ve 14 hodin slav-
nostním nástupem a  zatančením Moravské besedy před obecním úřadem naše 
Babské hody.

Přišlo nás podpořit hodně přihlížejících z Hostěnic, blízkého i hodně vzdáleného 
okolí, za což jsme rády. Průvodem po vesnici se čtyřmi zastaveními na občerstvení 
nás provázela kapela Voděnka z Kozlan.  

Po ochutnání všech dobrot přichystaných stárkami jsme zakončily naše hodová-
ní u Hostince u  Stupárků.  Po 20. hodině pokračovalo hodové veselí v sále hostince.  

Věřím, že všichni zúčastnění si vše v pohodě užili.  
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A teď ještě poděkování všem, kdo pomohli s přípravou, organizací, ohlídáním 
a hlavně také fi nancováním našich hodů.   

Za vše ještě jednou velké díky a těšíme se na další setkání.  
                     Za všechny stárky Hana Kousalíková

Tomáš Malec v Hostěnicích

V pátek 1. 6. 2018 uspořádala rodina Doleželových setkání s hokejistou vítězné-
ho týmu HC Kometa Brno v sále restaurace U Stupárků, který přivezl ukázat všem 
zájemcům Masarykův pohár pro vítěze Extraligy ledního hokeje.

Gratulujeme !!!!

Prasátko čtyřhry 

Poslední dubnovou sobotu se na obvyklém místě v sále 
restaurace U Stupárků (děkujeme) konal již podeváté turnaj 
ve čtyřhrách ve stolním tenise. 

Kromě již klasických párů z řad mužů pravidelně se při-
pravujících každou středu v „Ócéčku“ poctilo svou účastí 

několik dalších dvojic z okolních obcí. Nadto se do turnaje přihlásila i jedna dvojice 
z Ostravy! Zřejmě „sláva“ tohoto klání již přesáhla (asi díky internetu) hranice regi-
onu? Škoda jen, že se nemohli zúčastnit někteří zkušení místní hráči, kteří by 100% 
kvalitu soutěže ještě pozvedli. Třeba příště?

Přesto jsme ale byli svědky napínavých a vyrovnaných utkání, přičemž z původ-



ních 11 dvojic do semifi nále prošly obhájci loňského vítězství Viktor Unger – Adam 
Konvalinka, dále Petr Zedník – Roman Zetka, Jan Dvořák – Jiří Procházka a konečně 
onen ostravský pár Vlastislav Petrášek – Kryštof Petrášek. 

Z nich se ukázali být nejlépe připravenými Jan Dvořák s Jiřím Procházkou a za-
slouženě dobyli titul.

Věřím, že při podzimním Prasátku se vyznavačů tohoto sportu sejde ještě o něco 
víc, už teď se na dvouhry těšíme a ti nejpilnější trénují již nyní (každou středu v půl 
deváté večer v OC).  

Borek Srba za pořádající spolek Hosten
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Skautský oddíl Svišti Hostěnice

Jaro je tradičně obdobím plným akcí. Krásné počasí k tomu 
přímo vybízí. Letos to platilo dvojnásob, sluníčko svítí o sto šest, 
tak proč někam nevyrazit. Koná se spousta akcí a soutěží okres-
ního rozsahu, kterých se pravidelně účastníme. A učinili jsme 
tak i letos.

Vše začalo Velikonoční výpravou, na  kterou jsme se vydali 
s  ostatními oddíly z  našeho střediska do  Chlébského. Během 

čtyř dnů jsme si vyzkoušeli některé velikonoční zvyky. Upekli jsme si jidáše, holky 
nabarvily vajíčka a kluci si upletli pomlázku, kterou pak holky vymrskali. 

V půlce dubna nás pak čekal dětský Vozembouch, na který jsme se od zimy pocti-
vě připravovali. Letošním tématem byla píseň od Svěráka a Uhlíře pro mladší kate-
gorii a od dvojic Voskovec & Werich nebo Suchý & Šlitr pro kategorii starších. A píle 
přinesla krásný výsledek. Naši benjamínci se umístili na 6. místě. Nutno podotknout, 
že byli ze všech soutěžních skupin nejmladší. Zazpívali nám písničky: Kdybys měla 
má panenko, Kozel a Káča našla ptáče. Světlušky a vlčata se šestibodovým násko-
kem svoji kategorii vyhráli. Ti si jakou soutěžní písničky vybrali Čerešničky, Hajný je 
lesa pán a Lodníkův la ment. I v kategorii starších jsme měli zastoupení, tentokrát už 
však jen jednu družinu. Za náš oddíl vítězství obhajovaly Sisters N°1. A to se jim díky 
písničkám Ja keď sa Janoško, Nebe na zemi a Run Run Run také podařilo. Ovšem 
bylo to napínavé do poslední chvíle, o vítězi rozhodl jeden jediný bod.
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Další okresní akcí, které jsme se zúčastnili, byl Závod světlušek a vlčat. Jedná se 
o závod družin, během kterého jsou testovány nejen jejich skautské dovednosti, 
ale také schopnost komunikace a spolupráce v týmu. Kvůli prodlouženému víken-
du se akce zúčastnila pouze jedna soutěžní družina, té se však velmi dařilo a v ob-
rovské konkurenci získala dělené 3. – 4. místo a s ním postup do krajského kola, kte-
ré nás čeká v polovině června. 

Skauti a skautky letos svůj Svojsíkův závod neměli, protože se střídá po dvou le-
tech právě se Závodem světlušek a vlčat. Tak se místo toho zúčastnili hry Avatar, 
kterou pro 8 skautských družin z Brna a okolí připravili naši vedoucí Nab a Cher-
pee. Ta taktéž probíhala po  družinách, které měly za  úkol vyřešit různé záludné 
úkoly. V závěrečném boji pak mohli společně porazit kolonizátory a uchránit bo-
hatství své planety. 

Poslední akcí, které jsme se v tomto školním roce všichni zúčastnili, byl ufobalo-
vý turnaj, který se již tradičně konal v Zamilovaném hájku v Řečkovicích. Zúčastnili 
se jak skauti, tak světlušky a vlčata. Oba dva naše nasazené týmy předvedly pěknou 
hru. Mladším se sice tolik nedařilo, ale to jim nemůžeme po úspěchu na Vozem-
bouchu i závodech ani trochu vyčítat. Skauti využili svou výhodu jednoho z nej-
starších týmů a odvezli si vítězný pohár. Sláva vítězům, čest poraženým. 

Nyní před sebou máme vrchol naší celoroční činnosti a to tábor. Letos pojede-
me na naše nové tábořiště. První tři týdny už nás tedy nepotkáte u Bohdalova jako 
dříve, ale asi 5 km od Olešnice v údolí Tresenského potoka. Ale abychom tam moh-
li v létě jet, už jsme pro to museli něco udělat. Na přelomu dubna a května jsme 
měli velkou brigádu, kde jsme také za pomoci rodičů postavili stavbu, která nám 
bude sloužit jako zázemí pro vaření, úkryt před sluncem nebo deštěm a v průbě-
hu roku také ke skladování materiálu. Všem pomocníkům moc děkujeme, že přilo-
žili ruku k dílu. 

Anna Brzobohatá, vedoucí oddílu

Oddíl Svišti Hostěnice od září přijme nové členy ve věku 1. – 4. třídy. V případě 
zájmu sledujte naše stránky www.svistihostenice.cz, kde se v  průběhu srpna 
dozvíte, kdy bude zahajovací schůzka, případně kontaktujte vedoucí oddílu 
na annabrzobohata@skaut.cz.

Večerní tvoření

Pravidelné kreativní večery klidně se sklenkou dobrého 
vína vstoupily do třetího roku své existence. V lednu jsme se 
nechaly okouzlit aromaterapií, kterou zkušená brněnská lek-
torka cílila na zmírnění povánočního stresu, prevenci nachla-
zení a také tvorbu domácích voňavých produktů. Odnášely 
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jsme si domů kávovo-cukrový peeling, koupelovou šumivou bombu a osobní ole-
jíček k masážím. Věřte nebo ne, peeling se stal velkým hitem, když jsme zjistily, že 
funguje naprosto skvěle a dá se pořídit za zlomek ceny podobných produktů z ob-
chodu. A kdo nebyl na tvoření, může si ho vyzkoušet: 

Kávovo-cukrový p eeling pro hebké a voňavé tělo

1 hrníček mleté kávy
4 lžíce třtinového cukru (může být i cukr krystal)
2-3 lžíce olivového nebo slunečnicového oleje
Několik kapek esenciálního oleje (levandule, máta, citron, skořice atd.)
Do nádoby, ve které budeme peeling uchovávat, vmícháme kávu a cukr a postup-

ně přidáváme olej. Měla by nám vzniknout mastnější směs, která v dlani drží tvar. Poté 
přidáme pár kapek esenciálního oleje. Peeling je super na celé tělo, včetně chodidel 
a v malém množství také na rty, na kterých pak rtěnka drží úplně fantasticky .

V březnu už nám na dveře ťukalo jaro, takže jsme ho přivítaly jarními věnci vy-
tvořenými technikou vypichování. Vždycky se bavíme, když na tvoření zazní věta: 
„Tak tohle teda rozhodně nezvládnu!“ V drtivé většině případů to totiž nedopad-
ne dobře, ale přímo báječně. A věnce se povedly na jedničku s  hvězdičkou. Pár 
z nich jste mohli vidět na venkovních dveřích domů, takže můžete sami posoudit, 
že v Hostěnicích jsou opravdu šikulky. 

Posledním květnovým tvořením jsme si trochu zavzpomínaly na dobu, kdy 
 „frčela“ decoupage, tj. ubrousková technika. Vytvořily jsme zásobník na ubrousky 
a podložky pod sklenice. 

Dokumentaci z večerů najde na našem facebooku: www.facebook.com/vecer-
nitvoreni. Páteční večery s tvořením jsou moc fajn, určitě se někdy přijďte podívat 
a něco si vytvořit, stojí to za to! 
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Další termíny a témata: 

20. 7. 2018 – Holčičí tvoření čelenek a sponek (začneme dříve, takže můžete při-
jít i se svými dcerami)

14. 9. 2018 – Svíčky
16. 11. 2018 – Skřítci
7. 12. 2018 – Stromečky

Kroužek hry na fl étnu

První červnové pondělí jsme se rozloučili se školním rokem ve fl étnách. V tom-
to školním roce navštěvovalo skupinku mírně pokročilých 9 dětí, pokročilých pak 
bylo 12. Jejich hru jste si mohli poslechnout na různých akcích. I v příštím školním 
roce, který pro nás započne koncem září, budeme ve hře na fl étnu pokračovat. A to 
opět v pondělí v obvyklých časech.  Pokud bude alespoň 5 zájemců z řad začáteční-
ků, bude kroužek otevřen i pro ně. 

 Kateřina Halouzková

Příspěvek je uveřejňován v plném znění a vyjadřuje soukromý názor občana

Náplava

Touto cestou mi dovolte, abych se podělil o pár věcí, jak to v Hostěnicích vidí 
místní náplava.

Názory našich spoluobčanůNázory našich spoluobčanů
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V Hostěnicích bydlím již 23 let a musím říci, že za 23 let nás náplav přibylo. Ně-
které náplavy nepoznáte od místních rodáků, ale zato některé poznáte již na 100 
metrů daleko. Náplava, kterou nerozeznáte od místních je ta, která ráda pomůže 
místním občanům a udělá něco i pro obec. Dále se účastní různých akcí v Hostě-
nicích atd.

Druhou náplavu poznáte jednoduše. Když ji potkáte, tak ani nepozdraví, ale 
máte štěstí, že jste ji aspoň spatřili. Dalším znamením je, že většinou nevychází ze 
svého domu, který je obehnán co nejvyšším plotem a stále si na něco stěžuje.

V naší obci se dodržuje, že aspoň v neděli nikoho nebudu rušit sekačkou, pilou, 
křovinořezem, atd.

Dobrá náplava se to snaží dodržovat, ale musím uznat, že to někdy poruší i míst-
ní rodáci. Ale když toto pravidlo porušuje náplava a ještě k tomu zastupitel obce, 
tak je někde nějaká chyba.

Další kapitola jsou chaťáci – většinou se tam najde nějaký dobrák, který v sobo-
tu po 22. hodině volá policii, že se porušuje noční klid a v neděli vesele od 12. ho-
diny, až se probudí, řeže dřevo motorovou pilou a seče křovinořezem, a když skon-
čí v 19 hodin, tak si jde spláchnout žízeň na kiosek, kde už nikdo není, protože se 
ten hluk nedal vydržet.

V  jiných obcích musí zastupitelé řešit takové věci, jako to, aby zakázali zvonit 
kostel nebo zvoničku, aby nehoukala siréna, když mají hasiči výjezd, nebo že léta-
jí včelky kolem jejich domu.

To, že nám parkuje auto na  brázďáku před vchodem, kde máme cedulku, že 
jsme rádi, když tam nikdo nebude parkovat, tak to je nicotná záležitost, ale i tak bu-
deme rádi za uvolněný přístup do buňky.

Věřím, že tento článek žádnou náplavu neurazí. A když si každý z nás uvědomí, 
co pro Hostěnice může udělat, tak to bude jedině dobře.

P.S. Náplava náplavou zůstane.

Krásné prázdniny a dlouhou dovolenou Vám přeje místní náplava
Josef Zítka

Hostěnické výročí

Osmička na konci letopočtu představuje řadu celospolečensky významných vý-
ročí, např. r. 1848, 1918, 1938, 1948, 1968, o nichž se zmiňují a které připomínají sdě-
lovací prostředky. Takové malé osmičkové výročí hostěnické historie představuje rok 
1858. V roce 1858, tedy před 160 lety, byla v Hostěnicích zřízena exkurendní škola 
v pronajatém domku č. p. 57, který pak od majitele obec odkoupila.Prvním učitelem 

Hostěnické vzpomínáníHostěnické vzpomínání
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na této škole byl Josef Kostka. V roce 1898, před 120 lety, bylo rozhodnuto o výstav-
bě nové školy a knížetem Lichtensteinem byla odsouhlasena její výstavba (nyní bu-
dova mateřské školky). V září téhož roku už byla připravena potřebná dokumentace 
a o rok později byl nový školní rok zahájen v nově postavené budově. Souhlas kní-
žete byl nutný i proto, že většinu fi nancí na výstavbu školy poskytoval sám. Obec by 
na takovou investici neměla. V domku č. 57 pak zasedali představení obce a číslo 57 
pak přešlo na nově postavenou budovu MNV (nyní obecního úřadu).

V lesní trati „Jubileum“ na katastru Hostěnic se nachází kamenná mohylka s jubi-
lejní deskou a s českým nápisem 

„Duby knížete Jana Dobrotivého ku oslavě XXXX letého vladaření.

XII. listopadu  MDCCCXCVIII.“

Známé místo, které je častým cílem vycházek, připomínám proto, že letos v lis-
topadu to bude také 120 let od výsadby pamětních dubů a instalaci jubilejních de-
sek, které měly připomínat 40. výročí vladaření knížete Jana II (1840-1929). Popud 
k instalaci těchto jubilejních desek dala tehdejší správa knížecích lesů jako uznání 
knížeti Janovi o rozvoj lesního hospodářství. (Pro zajímavost, v roce 1898 mělo kní-
žectví – tehdy ještě bez Valtic – 155 000 ha půdy a z toho lesy měly rozlohu téměř 
120 tis. ha.) Jubilejní duby byly v tomto roce vysázeny na 13 místech v knížecích le-
sích a u nich byly instalovány jubilejní kameny s texty v češtině, němčině a v latině. 
Vysazováno bylo 58 dubů (kníže Jan měl tehdy 58 let), z toho 18 dubů červených 
(připomínka že bylo knížeti 18 let když nastoupil jako vladař), a dále 40 dubů let-
ních a zimních (jako připomínka 40 let jeho vladaření).

Na Říčkách je obdobná deska připomínající 40. jubileum, ale s textem latinským.
V r. 1999 nechali místní hasiči zvýraznit texty na obou deskách a také provedli 

zpevnění kamenných mohylek, do kterých jsou desky instalovány.
Původní počty dubů už v těchto místech dávno nejsou.
Připomenutím tohoto jubilea končí v Hostěnickém zpravodaji pravidelná rubri-

ka „Hostěnické vzpomínání“. Tato rubrika byla zavedena v nově pojatém obecním 
zpravodaji ve formátu A5 už v r. 2011. Zajímavosti z historie obce se za tu dobu vy-
čerpaly (a navíc jsou obsaženy v knize „Jak šel čas hostěnickým údolím“). K historic-
kým událostem se však čas od času budeme vracet například připomenutím výro-
čí významných událostí z historie naší obce.

                                                                                         Václav Dostál, 
kronikář obce 

Kniha „JAK ŠEL ČAS HOSTĚNICKÝM ÚDOLÍM” od pana Václava Dostála

je v prodeji v kanceláři obecního úřadu Hostěnice v úřední dny a hodiny 
(pondělí a středa 8.30 - 17.00 hodin). Cena je 60,- Kč za kus.
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Radost z lásky (6. část)

Pokračujeme i  nadále v  prezentaci důležitého dokumentu papeže Františka 
Amoris Laetitia o  manželské lásce. Pátá kapitola nese název Láska, která se stává 
plodnou. Papež v ní prezentuje základní logiku pravé manželské lásky, která dává 
nový život dítěti a přijímá ho v rodině jako Boží dar. Děti jsou tak milovány dříve než 
přijdou, dříve, než si něco zaslouží. Není-li dítě ze strany svých rodičů s láskou oče-
káváno a přijato, když je dokonce považováno za nechtěné, nazývá papež takový 
přístup opravdovou hanbou! K čemu pak jsou slavnostní prohlášení o lidských prá-
vech a právech dětí, když trestáme děti za omyly dospělých? Za každou cenu je tře-
ba předejít tomu, aby si dítě myslelo, že je omylem! Početné rodiny jsou vždy vel-
kou radostí! Přitom se rodičům neubírá právo zodpovědně rozhodovat o své rodi-
ně!

Těhotenství je krásný čas, ve kterém matka spolupracuje s Bohem na zázraku 
nového života. Každá těhotná žena má účast na tajemství stvoření! Rodiče v tomto 
čase také mohou snít o svém budoucím dítěti! Matka, která ho nosí v lůně, potře-
buje prosit Boha o světlo, aby znala své dítě do hloubky a aby ho očekávala takové, 
jaké ve skutečnosti je. Důležité je, aby dítě cítilo, že je očekáváno. Ono není jen do-
plněk nebo vyřešení osobních potřeb. Je jedinečným darem! Není milováno proto, 
že je krásné nebo takové či onaké. Ale proto, že je! Papež vyzývá těhotné mamin-
ky, aby si ani za nic nenechaly vzít vnitřní radost z mateřství! Ať nic tuto radost ne-
zadusí, aby ji pak mohly předat svým narozeným dětem. Děti potřebují nejen lásku 
každého z rodičů, ale především jejich vzájemnou lásku, která je dětmi zakoušena 
jako pramen jejich existence. 

Mnoho dětí dnes vyrůstá v pocitu sirotka a je to závažnější, než si myslíme! Bez 
problému neupíráme ženám-matkám právo studovat, pracovat, rozvíjet svou pro-
fesi a cíle. Ale současně nesmíme dětem upírat jejich potřebu přítomnosti matky, 
zejména v prvních měsících života. Papež se nebojí říci, že omezování přítomnosti 
matky s jejími ženskými vlastnostmi je pro naši Zemi velikým ohrožením. Všechny 
matky jsou tou nejsilnější protilátkou proti šíření sobeckého individualismu. Spo-
lečnost bez matek by byla nelidskou, protože matky dokážou i v nejtěžších chví-
lích být svědky něhy, obětavosti, morální síly. Matka, která chrání dítě svou něhou 
a soucítěním, mu pomáhá růst v důvěře a zakoušet, že svět je dobré místo, které ho 
přijímá. To umožňuje růst vědomí vlastní hodnoty.

Postava otce zase dává dítěti orientaci, možnost vycházet do širšího světa, vybí-
zí k úsilí a k boji. Dává jistotu a otevřenost.

Papež hovoří také o adopci. Povzbuzuje všechny páry, které nemohou mít děti, 
aby rozšířily a otevřely svou manželskou lásku k přijetí těch, kterým chybí vhodné 
rodinné prostředí. Nikdy nebudou litovat toho, že byli tak velkorysí!

Duchovní okénkoDuchovní okénko
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V 5. kapitole je také řeč o otevřenosti rodiny vůči ostatnímu světu. Manželská lás-
ka je povolána hojit rány opuštěných, budovat kulturu setkání, bojovat za sprave-
dlnost. Bůh svěřil rodině plán učinit svět „domáckým“: Vybarvit šeď veřejného pro-
storu barvami bratrství, sociální vnímavosti, obrany slabých, zářivé víry, činorodé 
naděje. 

V závěru kapitoly papež poukazuje na vztahy v širší rodině, především na mezi-
generační vazby a pouta. Láskyplné propojení generací je zárukou budoucnosti! 
Společnost dětí, které nectí své rodiče, je odsouzena k tomu, že ji bude tvořit bez-
citná a chamtivá mládež. Vždyť staří rodiče jsou nositeli rodinné paměti! „Jak bych 
si tedy přál církev, která čelí odpadové kultuře překypující radostí nového objetí 
mezi mladými a starými,“ píše papež. (pokračování příště)

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

POZVÁNKA NA TRADIČNÍ MŠI

U KAPLE SV. ANNY

Tradiční mše u kaple sv. Anny se koná 

v neděli 29. července v 15 hod. 
V 16.30 hod. bude přátelské posezení při dechovce 

v sále restaurace U Stupárků. 

Všichni občané jsou srdečně zváni. 

★ ★ ★

Hostěničtí stárci a SDH Hostěnice Vás srdečně zvou na

PÁROVÉ HODY

které se konají v sobotu 18. 8. 2018.
13.30 – zahájení a předání hodového práva před OÚ

14.00 – průvod obcí
20.00 – večerní zábava na návsi

K tanci a poslechu hraje dechová kapela Svatobořáci

PozvánkyPozvánky
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Pozvánka na Den otevřených dveří

k 50. výročí zahájení provozu Cementárny Mokrá

Společnost Českomoravský cement, a.s., která je součástí skupiny HC, letos osla-
ví již padesáté výročí od zahájení svého provozu cementárny Mokrá. Přijďte s námi 
oslavit toto významné jubileum na Den otevřených dveří v sobotu 8. září 2018.

Bude tomu již padesát let, kdy 28. října 1968 byla poprvé symbolicky zapálena 
nově vystavěná rotační pec na výpal slínku. Tento slavnostní akt zahájil dlouhou 
a úspěšnou éru výroby v cementárně Mokrá, dříve známé  jako CEMO-Mokrá. Pří 
této příležitosti a významné události zveme všechny zájemce na Den otevřených 
dveří do areálu cementárny. Součástí této akce, která proběhne od 10:30 do 15:00 
hodin, bude bohatý program pro děti i dospělé, komentovaná okružní jízda auto-
vláčkem po cementárně, ukázka těžké lomové techniky a mimo jiné i vystoupení 
Miloše Knora s Ivou Pazderkovou.

Vážení přátelé, srdečně Vás tímto zveme na  oslavu 50. výročí našeho závodu 
v Mokré. Těšíme se na setkání s Vámi!

23. 6. 2018  Amatérský nohejbalový turnaj trojic na Pastviskách 

20. 7. 2018  Holčičí tvoření v OC – čelenky a sponky

28. 7. 2018  Anenská zábava ve starém lomu

29. 7. 2018  Mše svatá u kaple sv. Anny

18. 8. 2018  Párové hody na návsi

9. 9. 2018   Kola dokola – cyklistická soutěž pro malé i větší na hřišti

14. 9. 2018  Večerní tvoření - svíčky

22. 9. 2018  Drakiáda s RC Broučci

červen – říjen  Letní tenisová liga na hřištích na Pastviskách

červenec, srpen   Hostěnský kotlík – mistrovství vesnice ve vaření kotlíko-
vého guláše u kiosku (občerstvení U mě a strojníka) – ter-
mín bude upřesněn

Přehled akcíPřehled akcí
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VETERINÁRNÍ ORDINACE  
Mokrá 348 (vedle pošty) 

 

MVDr. Tereza Bedná ová 
MVDr. Petra Borská, Ph. D. 

  
 Ordina ní hodiny: 
 Pond lí 9:00-11:00 15:00-18:00 
 St eda 9:00-11:00 15:00-18:00 
 Pátek 9:00-11:00 do asn  zav eno 
 

 Telefon: 702 816 717 (dr. Bedná ová) 
 702 986 438 (dr. Borská) 
 
Mimo to zajiš ujeme veterinární pé i v ordinaci ve 
Šlapanicích, Brn nská 63, v ordina ních hodinách:  
Pond lí- tvrtek 9:00-11:00 14:00-18:00 
Pátek 9:00-12:00   
www.veterinka.net 

InzerceInzerce
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Památník jubilea

Vozembouch 2018.
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