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SSSllllloovvoo  ssttaarroossttkkkkkyyyyyyyyySSSllllloovvoo ssttaarroossttkkkkkyyyyyyyyy

Vážení spoluobčané,
setkáváme se spolu nad stránkami Hostěnického zpravodaje a venku nás ještě 

těší babí léto. Volné dny během prázdnin nám uběhly zase nějak rychleji, než by-
chom si přáli, ale věřím, že většina z Vás si našla chvíle pro odpočinek a trávení spo-
lečného času se svými blízkými a dětmi. 

Všem školáčkům, školákům a studentům přeji úspěšný start ve školkách a ško-
lách, mnoho nadšení při studiu a hlavně příjemné chvíle s kamarády. A nám dospě-
lým, ať se daří v práci i v soukromí a ať zvládneme pošmourné podzimní dny v dob-
ré náladě. 

I když se letos v Hostěnicích nekonaly hody, měli jsme spoustu příležitostí se se-
tkat na společenských a sportovních akcích, které pořádaly místní spolky či dob-
rovolníci. Jsem ráda, že se tu stále najdou aktivní lidé, kteří se podílí na společen-
ském dění a chce se jim akce organizovat. Zkusme být k sobě tolerantní, ať už jsme 
na straně „bavících se“ či těch, kteří o takovéto akce nestojí. Vždy je třeba najít kom-
promis tak, abychom umožnili pořádání různorodých akcí a zároveň neobtěžovali 
příliš ty, kteří o to nestojí. Podrobnější informace o již uskutečněných akcích najde-
te dále ve Zpravodaji. Těším se, že příští rok se najde chuť mladých pořádat hody 
a tradice se opět obnoví. 

Během prázdnin proběhla celková oprava elektrorozvodů v mateřské škole spo-
lečně s výměnou svítidel. Na spolufi nancování oprav ve školce jsme získali fi nanč-
ní příspěvek od Českomoravského cementu, a. s., za což jim velice děkujeme. Dále 
došlo také k úpravám prostor původní posilovny na prádelnu pro potřeby naší ma-
teřské školy a jejíž provoz již byl zahájen. Posilovna byla přesunuta do upravených 
prostor vedlejších budov MŠ. 

Oprava elektrorozvodů s sebou přinesla nutnost nadstandardního úklidu po sta-
vebních pracích. Velký dík patří všem pracovníkům mateřské školy, rodičům a přá-
telům školky za obětavou pomoc s úklidem. 

Byla zahájena oprava vodovodu a rozšíření kanalizační sítě v lokalitě Zadní Ko-
panina. Prosíme všechny občany o  opatrnost v  blízkosti stavby a  o  shovívavost 
k omezením, které s sebou stavba přinese. Dále bylo obnoveno veřejné osvětlení 
v minimální podobě na Lhotkách a vybudována opěrná zeď komunikace v konco-
vé části Záhumenkové. 

I když bylo letošní léto opět suché, podařilo se, díky novým zdrojům, vystačit 
s pitnou vodou bez nutnosti omezování spotřeby a navážení vody cisternami. Kéž 
nám počasí a celkové klima tento cenný zdroj dopřeje i v budoucnu. 

Také v tomto školním roce se rozjíždí řádka kroužků a volnočasových aktivit pří-
mo v naší vesnici pro dospělé i pro děti, jejichž aktualizace je uvedena dále ve Zpra-
vodaji. Současně přinášíme přehled kroužků pro děti i z okolních obcí. 
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S příchodem zimy bude opět nutné si zabezpečit vodovodní šachty před velký-
mi mrazy tak, abychom předešli poruchám na vodovodu. 

Jaká nás čeká zima, to ještě samozřejmě nevíme, ale ráda bych Vás všechny po-
žádala o  rozumnou dávku pochopení při zimní údržbě chodníků a  komunikací, 
která je při kalamitních situacích vždy obtížná. 

Přeji Vám krásné babí léto, dobrou náladu a zejména chvilky odpočinku u knihy či 
jiných koníčků. 

Eva Karásková, starostka obce 

Rozhovor s Lenkou Novotnou, extraligovou fl orbalistkou

1. Jak ses dostala k fl orbalu a kolik let ho 

hraješ?

K fl orbalu jsem se dostala díky rodině Plchovým, 
se kterými jsem chodila hrávat tenis, fotbal i na at-
letiku. Potom jsem začala trénovat na ZŠ v Pozoři-
cích, kde mě následně pozval pan učitel Petr Ka-
dlec na  trénink prvoligového týmu Fbc Aligators 
a rozjel se můj velký fl orbalový kolotoč, který trvá, 
řekla bych, asi tak 9-10 let. 

2. Jakého úspěchu jsi dosáhla ve fl orbale?

Před 2 lety jsem se dostala do  juniorské repre-
zentace, kde jsme minulý rok s holkami vybojova-
ly na mistrovství světa bronz. Minulou sezónu jsem 
v dresu ostravských Vítkovic vybojovala na nejprestižnějším turnaji světa - Poháru 
mistrů druhé místo a následně jsme na tento velký úspěch navázaly, vyhrály Super 
fi nále a staly se mistryněmi republiky. 

3. Kdo ti nejvíce pomohl s tvým úspěchem a co jsi obětovala?

Vím, že je to nejspíš ohraná fráze, ale nejvíc ze všeho mi pomohla moje rodina, 
která mě podporuje doteď a jsem za to neskutečně vděčná. Jinak v rovině trenérů 
bych řekla, že je jejich takový vcelku nevděčný úděl svoje hráče někam posunout 
a pomoct jim na sobě pracovat. 

V  rámci obětování to nejspíš je dokázat překousnout to, že člověk nemůže jít 
s kamarády jen tak na pivo a plánovat si výlety z hodiny na hodinu, protože volna 
je opravdu málo. Ale momentálně, co jsem byla rok v Ostravě za lepším fl orbalem 
a nejspíš tam i nějaký rok ještě budu, je pro mě těžké netesknit po příteli a rodině. 

DDDěěěěttiiii  zzppppppppoovvííííddddaajjjjjjjjjjííííDDDěěěěttiiii zzppppppppoovvííííddddaajjjjjjjjjjíííí
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4. Lákal tě někdy jiný sport?

Asi když jsem byla menší, tak bylo mým snem stát se tenistkou, ale následně 
jsem pak změnila trenéra a už mě víc bavil ten fl orbal, u kterého jsem i skončila. 

5. Máš nějaké oblíbené jídlo?

Moje oblíbené jídlo je kačena se zelím a knedlíky od mamky, ale jinak „sežeru“ 
všechno. 

6. Jaký je tvůj cíl?

Ve sportovním světě bych chtěla dosáhnout ženské reprezentace a zahrát si mis-
trovství světa. Letos s holkami z Vítkovic dosáhnout podobného úspěchu na Pohá-
ru mistrů a hlavně se opět probojovat do Super fi nále a vyhrát ho!

Děkuji za rozhovor. 
Tentokrát se ptala Viki Essenderová

1. Oprava elektrorozvodů včetně svítidel v MŠ Hostěnice

Stavba elektrorozvodů v MŠ byla předána bez vad a nedodělků. Opravu reali-
zovala fi rma V+W ELEKTRO s. r. o. Celkově bylo dílo předáno za 865 134,03 Kč vč. 
DPH. Cena zahrnuje veškeré elektroinstalace vč. svítidel, revizí, PD skutečného sta-
vu apod. 

Současně byly vybroušeny parkety ve třídách a vymalována celá budova mateř-
ské školy. 

2. Objekt MŠ – prádelna a posilovna

Prádelna i posilovna byly předány za celkovou cenu 156 800,- Kč. Stavbu prová-
děla fi rma Tomáš Navrátil, Brno. Prádelna byla umístěna do prostor původní posi-
lovny a posilovna do prostor vedlejších budov MŠ. 

3. Nový systém provozování tělocvičny a posilovny

Je zaveden nový systém užívání tělocvičny a posilovny. Každý uživatel posilov-
ny bude mít své klíče oproti podpisu a  bude mít za  povinnost se při každé ná-
vštěvě posilovny zapsat do provozního deníku. Dále budou mít klíče oproti pod-
pisu vedoucí kroužků v tělocvičně, ostatní potenciální uživatelé tělocvičny si bu-
dou moci klíče od tělocvičny vyzvedávat po domluvě u paní Romany Takáčové, tel: 
605 435 792 nebo starostky obce, tel: 724 075 323. 

4. Veřejné osvětlení – Lhotky, k. ú. Hostěnice

Realizace kabeláže veřejného osvětlení byla dokončena včetně umístění 6 slou-
pů se svítidly. Celková cena za dokončené dílo je 594 585,- Kč vč. DPH. Pokud se 

CCCoo ssee uuddddáááálllloo vv nnaaššššíííí oobbbbcciiii CCCoo ssee uuddddáááálllloo vv nnaaššššíííí oobbbbcciiii
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zastupitelé dohodnou, bude pro příští rok zařazeno do rozpočtu osazení dalších 
sloupů se svítidly. 

  5. Hostěnice, Zadní Kopanina – rozšíření kanalizační a vodovodní sítě

Firma SIMOST, s. r. o. započala stavbu řízeným vrtáním kanalizace. Z důvodu ne-
nadálých obtíží na straně vrtařů se bude pokračovat opravou vodovodní sítě. 

6. Opěrná zeď Záhumenková

Stavba byla realizována fi rmou STAVBY Tinka, s. r. o. a předána za 281 621,- Kč. 

7. Přeložka CETIN kabelu

Obec Hostěnice nechala povolit přeložku kabelu CETIN, která je vyvolanou in-
vesticí obnovy místních komunikací Zadní Kopanina. V současnosti probíhá jedná-
ní o realizaci se zhotovitelem. 

8. Odpadové hospodářství na Lhotkách

V místní části Lhotky bylo rozšířeno odpadové hospodářství. Byly přidány kon-
tejnery na komunální odpad, dále zaveden kontejner na plasty a v průběhu roku 
bude umístěn kontejner i na sklo. 

Za Obec Hostěnice 
Eva Karásková

Výpis usnesení zasedání ZO Hostěnice č. 5/2019 dne 20. 6. 2019 

Přijatá usnesení 

usnesení číslo 37/2019

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 5/2019 pana 
Mgr.  Bedřicha Horného a pana Ing.  et Ing.  Jana Mikuláška, zapisovatelku zápisu 
paní Růženu Debnárovou. 

usnesení číslo 38/2019

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání Zastupitel-
stva obce Hostěnice č. 5/2019:
1.  Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu za-

sedání)
2.  Kontrola úkolů
 13/5/2019 Veřejné osvětlení – Lhotky, k. ú. Hostěnice
3.  Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 5/2019
4.  Neinvestiční příspěvek PO MŠ Hostěnice na pořízení pračky, sušičky a lisu 

na žehlení  

IIInffffoormaaccee oobbbbeeccnííííhhhhoo úúúúřřřřaadddduuIIInffffoormaaccee oobbbbeeccnííííhhhhoo úúúúřřřřaadddduu
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5. Příspěvek na provoz samoobsluhy na rok 2019 
 5. 1 VPS 12/2019 
6. Zrušení Stavební komise - odvolání z funkcí předsedy a členů komise 
7. Informace občanům 
8. Různé

usnesení číslo 39/2019

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěni-
ce číslo 5/2019. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 185 400,- Kč, na stra-
ně výdajů navýšen o částku 185 400,- Kč, fi nancování 0,- Kč. Rozpočtové opatření 
bylo schváleno starostkou obce dne 6. 5. 2019 (příloha č. 3 zápisu číslo 5/2019). 

usnesení číslo 40/2019

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje neinvestiční příspěvek PO MŠ Hostěnice 
na pořízení pračky, sušičky a lisu na žehlení ve výši 38 808,- Kč.  

usnesení číslo 41/2019

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje dotaci - příspěvek na  rok 2019, která 
bude poskytnuta provozovateli samoobsluhy panu ………………. , 628 00 Brno,
IČ: 723  497  27, ve  výši 24  000,- Kč na  provoz samoobsluhy v  souladu s  nájemní 
smlouvou ze dne 15. 12. 2012, článkem V. odst. 3) písm. d). 

usnesení číslo 42/2019

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy číslo 
12/2019 o  poskytnutí dotace z  rozpočtu obce Hostěnice dle zákona č. 250/2000 
Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, 
ve výši 24 000,- Kč panu ……………………, 628 00 Brno, IČ: 723 497 27, na provoz 
samoobsluhy v roce 2019. 

Výpis usnesení zasedání ZO Hostěnice č. 6/2019 dne 12. 9. 2019 

Přijatá usnesení 

usnesení číslo 43/2019

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 6/2019 pana Jana 
Dostála a pana Mgr.  Bedřicha Horného, zapisovatelku zápisu paní Ing.  Hanu Po-
lanskou. 

usnesení číslo 44/2019

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání Zastupitel-
stva obce Hostěnice č. 6/2019
 1.  Technický bod (volba ověřovatelů a  zapisovatele zápisu, schválení programu 

zasedání)
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 2.  Kontrola úkolů
  3/5/2019 Neinvestiční příspěvek PO MŠ Hostěnice na pořízení pračky, sušičky 

a lisu na žehlení  
 3. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 6/2019
 4. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 7/2019
 5. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 8/2019
 6. Příspěvek obce na obědy pro seniory nad 70 let
 7. Příjem výtěžku formou fi nančního daru do rozpočtu obce z akce „Čí so hody?”
 8.  Závěrečné účty Mikroregionů - DSO Moravský Kras, DSO Roketnice, DSO Šla-

panicko za rok 2018
 9. Nové Stanovy DSO Moravský kras 
10. Revokace usnesení č. 23/2019 ze dne 2. 4. 2019 (Směna pozemků s ČMC a. s) 
11. Směna pozemků s ČMC a. s. 
12. Nabytí pozemku p. č. 200/25, části pozemků p. č. 200/3, 200/17, 200/20, 200/18 
13. Informace občanům 
14. Různé

usnesení číslo 45/2019

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěni-
ce číslo 6/2019. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 79 000,- Kč, na stra-
ně výdajů navýšen o  částku 79  000,- Kč, fi nancování 0,- Kč. Rozpočtové opatře-
ní bylo schváleno starostkou obce dne 3. 6. 2019 (příloha č. 3 zápisu číslo 6/2019). 

usnesení číslo 46/2019

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěni-
ce číslo 7/2019. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 89 500,- Kč, na stra-
ně výdajů navýšen o  částku 89  500,- Kč, fi nancování 0,- Kč. Rozpočtové opatře-
ní bylo schváleno starostkou obce dne 3. 7. 2019 (příloha č. 4 zápisu číslo 6/2019). 

usnesení číslo 47/2019

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí rozpočtové opatření obce Hostěni-
ce číslo 8/2019. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o částku 75 700,- Kč, na stra-
ně výdajů navýšen o  částku 75  700,- Kč, fi nancování 0,- Kč. Rozpočtové opatře-
ní bylo schváleno starostkou obce dne 5. 8. 2019 (příloha č. 5 zápisu číslo 6/2019). 

usnesení číslo 48/2019

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje příspěvek na obědy pro seniory nad 70 let 
věku a občany pobírající plný invalidní důchod bez dalšího příjmu ve výši 20,- Kč až 
25,- Kč za jeden oběd. 

usnesení číslo 49/2019

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje přijetí výtěžku z dobročinné akce „Čí so 
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hody?“ ve výši 21 419,- Kč formou fi nančního daru na pořízení venkovního boxu 
pro Automatizovaný Externí Defi brilátor (AED).  

usnesení číslo 50/2019

Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí závěrečný účet DSO Mikroregion 
Roketnice za rok 2018, závěrečný účet DSO Šlapanicko za rok 2018 a závěrečný účet 
Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras za rok 2018. 

usnesení číslo 51/2019

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje Stanovy DSO Moravský kras, kterými se 
ruší stanovy DSO Moravský kras ze dne 18. 12. 2001. 

usnesení číslo 52/2019

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje revokaci usnesení č. 23/2019 ze dne 2. 4. 
2019, kterým byla schválena směna části pozemku p. č. 415/1 o výměře 1180 m2, ve-
dený na LV č. 1 v KN Hostěnice jako ostatní plocha - ostatní komunikace ve vlastnic-
tví obce Hostěnice za pozemek p. č. 274/504 o výměře 1841 m2, vedený na LV č. 191 
v KN jako trvalý travní porost ve vlastnictví Českomoravský cement a. s. 

usnesení číslo 53/2019

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje směnu pozemků p. č. 415/1 o  výměře 
1077 m2, vyděleného dle GP 929-60/2019 z pozemku o celkové výměře 2042 m2, 
ostatní plocha – ostatní komunikace, v k. ú. Hostěnice, zapsaného na LV č. 1 v KN 
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov 
ve vlastnictví obce Hostěnice, za liniové pozemky následně vydělené z pozemků 
p. č. 274/507, 274/508, 274/509, 274/510, 274/43, 274/511, 274/512, 274/513, 274/516, 
vše trvalý travní porost, v k. ú. Hostěnice, zapsaného na LV č. 191 v KN u Katastrál-
ního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, ve vlastnic-
tví Českomoravský cement a. s. , Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov dle přiložené-
ho zákresu. 

usnesení číslo 54/2019

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje úplatný převod pozemku p. č. 200/25 
v k. ú. Hostěnice o celkové výměře 95 m2 od majitelky pozemku paní …………… 
za cenu 1459,- Kč za 1 m2, celková částka 138 605,- Kč. 

usnesení číslo 55/2019

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje úplatný převod části pozemku a) vyčle-
něného z pozemku p. č. 200/3 v k. ú. Hostěnice dle GP č. 935-66/2019 o výměře 
9 m2 od majitelky pozemku paní …………………. za cenu 1459,- Kč za 1 m2, celko-
vá cena 13 131,- Kč.  
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usnesení číslo 56/2019

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje bezúplatný převod části pozemku b) vy-
členěného z  pozemku p. č. 200/17 v  k. ú. Hostěnice od  majitelky pozemku paní 
………………… dle GP č. 935-66/2019. 

usnesení číslo 57/2019

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje bezúplatný převod části pozemku c) vy-
členěného z pozemku p. č. 200/20 v k. ú. Hostěnice od majitelky pozemku paní 
…………………. . dle GP č. 935-66/2019. 

usnesení číslo 58/2019

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje bezúplatný převod části pozemku d) vy-
členěného z  pozemku p. č. 200/18 v  k. ú. Hostěnice od  majitelky pozemku paní 
……………… dle GP č. 935-66/2019. 

Vodné a stočné 

Odečty vodoměrů budou prováděny na  začátku měsíce lis-
topadu pracovníkem obce Hostěnice. Přesné informace bu-
dou s předstihem doručeny do vašich schránek a zveřejněny na 
www. hostenice. cz. 

Cena vodného pro rok 2019 včetně DPH 15 %: 37,95 Kč/m³ 

Cena stočného pro rok 2019 včetně DPH 15 %: 31,05 Kč/m³

Informace - tělocvična a posilovna v MŠ Hostěnice

Upozorňujeme uživatele tělocvičny a posilovny v budově MŠ Hostěnice, že byl 
zaveden nový systém předávání klíčů od prostor určených ke sportování. Klíče ob-
drží vedoucí jednotlivých kroužků proti podpisu a po úhradě částky 100,- Kč, dále 
jednotlivci, kteří budou využívat prostory posilovny. Zájemci o klíče ať se dostaví 
v úřední dny a hodiny (po-st od 8. 30 do 12. 00 a od 14. 00 do 17. 00 hodin), na obec-
ní úřad. Bližší informace na tel. č. 544 250 763. 

Zájemci o sportovní aktivity v tělocvičně MŠ, kteří nebudou využívat tělocvič-
nu pravidelně, si mohou vyzvednout klíče od zadního vchodu do budovy MŠ u sta-
rostky obce Mgr.  Evy Karáskové (tel. č. 724075323) nebo u paní Romany Takáčové, 
Hostěnice č. p. 165 (tel. č. 605435792). 

Děkujeme za pochopení. 
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Buďme k sobě ohleduplní

Obec Hostěnice má vydanou platnou Obecně závaznou vyhlášku o pravidlech 
pro pohyb psů na veřejném prostranství. OZV č. 8/2005 tuto problematiku upra-
vuje jasně a srozumitelně. „Ten, kdo doprovází psa na veřejném prostranství, 

musí ho vést na vodítku nebo ho musí opatřit náhubkem. Pohyb psů na dět-

ských hřištích se zakazuje. “ 

Ať už jsme milovníky psů anebo nejsme, žijeme na vesnici, kde přítomnost psů 
je na denním pořádku a je to zcela normální. Abychom předešli nepříjemným si-
tuacím, které mohou někdy skončit až tragicky, je nutné býti vůči sobě ohledupl-
ní a respektovat pravidla, která jsou stanovena. Obyčejná lidská ohleduplnost sta-
čí ve většině případů k tomu, aby se nám žilo spokojeně v komunitě lidí na vesnici. 

Eva Karásková, starostka obce 

Příspěvek obce na obědy pro seniory 

Obec Hostěnice již v minulosti přispívala seniorům na obědy. V současné době 
Obec uvažuje znovu o zavedení příspěvku pro seniory nad 70 let věku nebo obča-
ny pobírající plný invalidní důchod bez dalšího příjmu. Obědy zajišťuje restaurace 
U Stupárků již několik let. Cílem opatření je podpora seniorů v přirozeném prostře-
dí domova a zkvalitnění jejich života. 

Byla navržena částka 20-25 Kč za 1 oběd, konkrétní výše příspěvku (max. 25,- Kč) 
bude upřesněna podle zájmu seniorů a  počtu vyvařovaných obědů. Budou dvě 
možnosti: rozvoz do domu nebo klasický oběd v restauraci. Evidence a fakturace 
za obědy bude řešena obecním úřadem ve spolupráci s dodavatelem obědů. 

Zájemci mohou vyplnit dotazník, který bude k dispozici na obecním úřadu nebo 
přímo v restauraci u Stupárků během měsíce října. 

 Hana Polanská, místostarostka

Výzva občanům

Zastupitelstvo obce se zabývá myšlenkou, jak nejlépe upravit veřejné prostran-
ství před budovou samoobsluhy a Občanského centra. Protože je toto prostranství 
současně návsí, parkovištěm, zastávkou a je to prostor funkčně velmi složitý, rádi 
bychom vás oslovili s prosbou:

„Dejte nám na papír Vaši vizi hostěnické návsi“
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Prosíme o dodání Vašich ideí a nápadů jak upravit náves do 31. října 2019 

na obecní úřad (papírově nebo mailem na ou@hostenice. cz). Nejlépe formou 
náčrtu, architektonického návrhu, apod. Pokud si myslíte, že neumíte kreslit, ale 

máte nápad na zlepšení, je možné přispět i formou textovou. 

Děkujeme Vám, že pomáháte spoluvytvářet veřejný prostor !!!

Pozvánka

Vážení občané, chtěla bych vás pozvat na představení divadelního souboru ŠKEBLE, 
který u nás uvede představení BABA - pohá dku pro dospělé dne 3. 11. 2019 v 17. 00 

hodin - Hostinec u Stupárků. 
Divadelní soubor lanškrounského gymnázia ŠKEBLE vznikl v září roku 1998 a jeho 

stále se obměňující členové připravili postupně dvacet divadelních her (převzatých i au-
torských) a sehráli více než dvě stě padesát představení v Lanškrouně, v okolních ob-
cích i v jiných krajích a zemích. Představení BABA bylo oceněno cenou poroty na Orlické 
masce 2019 a dostalo čestné uznání za tuto inscenaci pro celý soubor. 

Doufám, že vám jejich specifi cký humor natrhne bránici, ale také vás donutí k za-
myšlení. 

Chtěla bych vyslovit panu Šotnarovi poděkování za jeho doporučení. 

 Hana Polanská, místostarostka

Upozornění pro  majitele psů

S předstihem upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle záko-
na č. 166/1999 Sb. O  veterinární péči a  o  změně některých souvisejících zákonů 
s účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes označen elektronickým čipem. 

Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve však ve věku kolem půl roku, 
v době prvního očkování proti vzteklině. Svého psa můžete nechat čipovat již le-
tos, není třeba čekat na žádné konkrétní datum. Povinné očkování psa proti vztek-
lině je od tohoto data platné, pouze pokud je pes takto označen. Sankce za nedo-
držení by se mohly pohybovat v rozmezí 20–100 tisíc Kč v závislosti na druhu pro-
vinění. Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným tetováním provedeným 
před 3. červencem 2011. 

Výhody čipování: snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině evrop-
ských států již povinné čipování psů platí), zaběhnutý pes se rychleji vrátí k majite-
li, při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví, lepší průkaznost identity psa, 
snadnější monitoring chovu psů, lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti 
postihu za týrání zvířat, umožnění kontroly psů při prodeji. 
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Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje cca mezi 120 – 450 Kč a závisí na typu 
čipu. Dále si veterináři účtují za aplikaci čipu cca 300 – 550 Kč. Životnost čipu se od-
haduje na 25 let. Mikročip je přibližně milimetr široké a centimetr dlouhé minia-
turizované zařízení, které je naprogramováno čitelným kódem, který je jedinečný 
a neopakovatelný. Čip je možno aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku. 

Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů zaregistrovat 
se v Národním registru majitelů zvířat www. narodniregistr. cz/o-nas. php.  Teprve 
po zaregistrování plní mikročip funkci prostředku k vyhledávání a nalezení vašeho 
psa v případě zaběhnutí. 

Sběr nebezpečného odpadu 

Sběr nebezpečného odpadu proběhne 3. 10. 2019 od 15. 55 - 16. 15 hod.   v are-
álu ČOV Hostěnice. 

Budou se vybírat: baterie, oleje, plechovky od barev, zářivky a výbojky, kyseli-
na a zásady, barvy a ředidla, teploměry, kosmetika, pesticidy, fotochemikálie, léky, 
lepidla, desinfekční prostředky, čistící prostředky na  okna a  WC, laky, zaolejova-
né hadry, nádoby se zbytky chemikálií, apod. NEBUDOU se vybírat pneumatiky !!!

Ve dnech 12. října (sobota) a 13. října (neděle) 2019

bude probíhat v areálu Čistírny odpadních vod v době od 8:00 do 12:00 hod. 

SBĚR STAVEBNÍHO 
a 

BIO ODPADU
Odebírat se bude:
• tráva, listí,

• větve do průměru 4 cm, piliny, hobliny,

• zbytky zeleniny a ovoce,

• stavební suť, max. 1 stavební kolečko

Pro občany Hostěnic je odběr bio a stavebního odpadu bezplatný. 
Odběr bude prováděn pod dohledem pracovníka obce. 

Děkujeme za spolupráci
Obec Hostěnice

OOOdddddpppppppppaadddddoovéééé hhhhhoosspppppppppoodddddáááářřřřssttvííííOOOdddddpppppppppaadddddoovéééé hhhhhoosspppppppppoodddddáááářřřřssttvíííí



Srdečné blahopřání k  významnému životnímu jubileu:

Jubilanti rok 2019 

říjen:

Milada Glozarová 80 let
Zdenka Šidlová 70 let 

prosinec:

Hubert Hanika 90 let 
Věra Švábenská 70 let 

Narozené děti 2019

červen:

Šarlota Weberschinke

Růžena Debnárová
za ohlašovnu evidence obyvatel

OÚ Hostěnice 

Vzpomínka na paní PhDr.  Jitku Svačinovou

Dne 7. 9. 2019 se s námi rozloučila paní PhDr. Jitka Svačinová, která 
žila na Lhotkách mnoho let. Kromě toho, že byla pedagožkou, byla také 
malířkou a tento její koníček ji v době, kdy ještě mohla fyzicky, naplňo-
val. Protože měla svéráznou povahu, zanechala v mnohých z nás spous-

tu rozličných vzpomínek. Zapsala se ale trvale do života místní části Lhotky, které 
milovala z celého srdce, stejně jako své kočky. 

S úctou, 
Obecní úřad Hostěnice

Zprávičky z naší školičky

Zdravím všechny na konci léta. Koncem minulého školního roku jsme na roz-
loučenou s nejstaršími dětmi podnikly spaní přes noc ve školce pro odvážné děti. 
Zúčastnilo se ho sedm statečných. Prošly jsme celou vesnici, kde jsme si děti po-
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stupně vyzvedly. Na 
školní zahradě jsme si 
opekli špekáčky, po-
hráli si, děti absolvova-
ly po  zšeřelé budově 
školky stezku odvahy, 
na  jejímž konci se mu-
sely při svitu lampič-
ky podepsat, po hygie-
ně si poslechly pohád-
ku a šly spát. Ráno do-
stali všichni zúčastnění 
dárečky za  statečnost. 
Na fotografi i jsou všich-
ni stateční, kteří ve školce vydrželi až do rána. 

Nejstarší děti v červnu také navštívily obě školy, do kterých po prázdninách od-
cházejí, navštívilo nás divadlo Úsměv s pohádkou O Šípkové Růžence a v posled-
ním týdnu proběhla již tradiční zahradní slavnost Pasování předškoláků na školá-
ky. Na školní výlet jsme tentokrát jeli linkovým autobusem do Horákova na hřiš-
tě, kde jsme měli, v rámci spolupráce se školou a školkou z Mokré, objednaný pro-
gram o dravých ptácích. 

Letos byl provoz školky ukončen již 30. června, protože, jak jistě víte, proběh-
la přes prázdniny v  budově MŠ velká oprava elektroinstalace s  výměnou světel, 
na kterou navazovalo broušení a lakování parket ve třídách, vymalování všech pro-
stor školky. Největší změny jsou vidět ve třídě Mravenečků, kde jsme si díky opra-
veným parketám a zrušení celoplošného koberce mohly dovolit razantní přestěho-
vání nábytku a vytvoření nových koutků pro práci s dětmi. 

Úklid po opravách byl opravdu velmi náročný a já tímto MOC DĚKUJI všem za-
městnancům školky 
a  zároveň všem rodi-
čům a prarodičům, kte-
ří nám pomohli s  úkli-
dem a  přestěhováním 
těžkých kusů nábytku. 

Pro tento školní rok 
máme pro děti připra-
ven opět pestrý pro-
gram, již proběhla pro 
přihlášené děti logope-
dická depistáž (vyšetře-
ní zaměřené na  vyhle-
dání problémů v  řeči), 

Přes noc spali ve školce

Pasování předškoláků
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ve středu 18. září jsme byli na prvním tradičním středečním dopoledním výletě, 
během dvou týdnů začne pravidelné cvičení s  paní Trávníčkovou a  logopedický 
kroužek, 25. září bylo ve školce první letošní divadlo.

Stalo se již dobrým zvykem připravit na podzim společnou akci pro rodiče s dět-
mi. Letos to byl ve čtvrtek 19. září Pexesový turnaj rodin, ve kterém se „utkaly“ dvou-
členné týmy ve složení rodič a dítě s dalšími týmy. Pro všechny zúčastněné byly při-
praveny odměny, věřím, že jsme společně prožili příjemné odpoledne. 

Ráda bych se touto cestou také rozloučila s paní učitelkou ze Včeliček Gabrielou 
Vágnerovou, která níže vysvětluje důvody svého odchodu z naší školky na konci 
září. 

Všem dětem i zaměstnankyním přeji, ať je jim v opravené školce společně pří-
jemně a pohodově. 

Přeji krásný konec léta a nadcházející podzim,
Dana Kousalová, ředitelka školky. 

Poděkování

V mateřské škole v Hostěnicích pracuji od dubna tohoto roku. Při přijímacím po-
hovoru a po nástupu mě velmi mile překvapil pozitivní a vstřícný přístup p.  ředitel-
ky Dany Kousalové. V přátelském kolektivu p. učitelky Lenky Sedlákové, Hanky Glo-
serové, p.  asistentky Aničky Prokopové a p. asistenta Vítka Třísky je práce s dětmi, 
které školku navštěvují, opravdu radostí. 

Nedávno jsem dostala nabídku pracovat ve školce s  logopedickou třídou jako 
logopedka. Tuto možnost beru jako příležitost pokračovat v oboru, který jsem vy-
studovala a kterému jsem se doposud věnovala pouze ve svém volném čase. Chtě-
la bych touto cestou poděkovat p. ředitelce, všem paním učitelkám a také p.  škol-
nici Ivetě Kousalíkové a Zuzce Skřivánkové za velmi příjemné pracovní prostředí, 
kde jsem mohla strávit konec loňského a začátek letošního školního roku. Všem 
„školkovým“ dětem přeji, ať se jim v nově rekonstruované a vymalované školce líbí 
a ať jsou stále tak báječné, jak jsem měla možnost je poznat. 

Mgr.  Gabriela Vágnerová

Základní škola Mokrá-Horákov

Výlet za odměnu

V pátek 21. 6. 2019 se výběr žáků z 1. stupně vypravil na Výlet za odměnu - ten-
tokrát do Galerie Skleněnka, malé ruční sklárny v Březině u Tišnova. Výlet sponzo-
roval Klub rodičů a pořádá se již 8. rokem pro děti, které celý školní rok pěkně pra-
covaly, účastnily se školních soutěží, dobře vycházely se svými spolužáky, pomáha-
ly ostatním, plnily dobrovolné úkoly... zkrátka po celý školní rok byly fajn kamará-
dy a vzornými žáky naší školy. 
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Ve Skleněnce byli žáci seznámeni s historií výroby skla, s  různými druhy zpra-
cování a sami si vyrobili originální náhrdelníky, náramky a panáčky ze skleněných 
korálků. Také si zde zakoupili spoustu pěkných skleněných suvenýrů. Na závěr si 
na zahradě opekli špekáčky. 

Výlet se vydařil, počasí nám přálo, všichni účastníci byli spokojení a příští rok se 
na nějaké zajímavé místo opět vypravíme. 

Mgr.  Katuše Studená

Deváťáci se loučili

Bývá neblahým zvykem, že devátý ročník po přijímacích zkouškách zvolní svoje 
pracovní tempo (je-li možné o nějakém tempu vůbec mluvit) a oddá se přečkává-
ní posledních týdnů na základní škole v libé nečinnosti. Ti loňští deváťáci byli taky 
lenoši, ale docela dost toho i stihli, především se ukázat jako skvělá a konečně do-
cela jednotná parta. 

Na svůj poslední společný pobyt jsme odjeli předposlední červnový týden do RS 
Prudká. Vyrazili jsme vlakem z brněnského Dolního nádraží, v Tišnově zvládli rychlý 
přestup a již kolem desáté hodiny se ubytovávali v hlavní budově rekreačního stře-
diska Prudká, které je umístěno v malebném údolí u řeky Svratky. Všichni jsme byli 
ubytování na pokojích v hlavní budově, která patřila jen nám, a to včetně klubovny. 
Pokoje s vlastním sociálním zařízením byly vybaveny i ledničkou, televizí, lůžkovi-
nami a povlečením. Vše bylo čisté, zrekonstruované, stravování na výborné úrovni. 
Během celého pobytu nám přálo skvělé počasí, a tak přišel vhod místní bazén, ale 
využili jsme i četná sportoviště a ohniště. Kromě sportovních a vodních aktivit jsme 
během pobytu podnikli dva pěší výlety kombinované s vlakovou dopravou, kte-
rá je k dispozici v bezprostřední blízkosti střediska. V úterý jsme vyjeli do Tišnova, 
kde jsme vystoupali na místní rozhlednu a kochali se skvělým výhledem. Ve středu 
jsme i přes horké počasí zvládli desetikilometrovou túru na hrad Pernštejn, kde ně-
kteří z nás zavítali i do jeho interiérů, ostatní využili stinných míst nabízených pra-
starým hradem. Během cesty ti pozornější zahlédli dokonce čápa černého. Čtvrtek 
patřil zápolení v  různých disciplínách. Deváťáci byli náhodně rozděleni do  dvou 
týmů, které soutěžily jak ve sportovních, tak tipovacích i logických a tvořivých úko-
lech. Večery patřily společným hrám, které si děti samy připravily, některé pro ně 
přichystal pedagogický dozor. Nutno říci, že všichni se skvěle bavili. Jeden večer 
jsme strávili u táboráku, opékali špekáčky a přišlo dokonce i na zpěv. Jeden večer 
byl završen diskotékou a ten poslední jsme využili k hodnocení nejen naší poslední 
„školy v přírodě“, ale i celých devíti let na základní škole. Nebudeme přehánět, když 
budeme tvrdit, že všichni odjížděli minimálně spokojení, pokud ne přímo nadšení. 

A pak už následoval poslední týden. Kromě úklidu a pomoci při stěhování zvládli 
spoluorganizovat Školní akademii, zajet na jednodenní exkurzi do Rakouska, navští-
vili mokerské koupaliště a v pátek se deváťáci rozloučili s učiteli, kteří je těch devět 
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let doprovázeli, i s celou školou. Naši absolventi prokázali i svou morální vyspělost 
a lidskost, když peníze, které jim zbyly, věnovali charitativním organizacím, Dobré-
mu andělovi a Charitě ČR. Věřím, že z naší školy odchází mladí lidé, kteří mají nejen 
základní vědomosti a dovednosti, ale jsou i osobnostně a sociálně rozvinuti tak, aby 
se jim jejich další životní etapa dařila a byli spojeni. Z celého srdce jim to přejeme!

Společně s 9. A Jarmila Hořavová

Školní akademie

Již třetí ročník Školní akademie 
se uskutečnil dne 25. 6., a to nově 
venku. Dopoledne se program 
konal před Mediatékou v  Mok-
ré a  byl přístupný pro děti a  od-
poledne jsme se přemístili na fot-
balové hřiště v  Horákově, které 
nám na tuhle akci ochotně zapůj-
čil předseda FC Mokrá-Horákov 
František Mikulášek. Na  odpoled-
ní program se mohli přijít podívat rodiče a veřejnost. I letos byl program Školní aka-
demie velice pestrý. Skládal se z pěveckých i tanečních vystoupení, mohli jsme vi-
dět i herecké výkony, gymnastické sestavy či originální tanec v prostěradlech nebo 
parodii na vodácký kurz. Ozvučení nám zajistil tradičně pan Meluzín. Na organiza-
ci (kromě školních pracovníků) se podílela obec Mokrá-Horákov, Ivana Brzoboha-
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tá, Lukáš Lazarčík a již zmiňovaný FC Mokrá-Horákov, kteří nám zpřístupnili prosto-
ry na hřišti. Všem patří veliké DÍKY. Na akci na hřišti jsme dostali jen samé pozitiv-
ní ohlasy, vše proběhlo v pořádku a celá akce se úspěšně vydařila. Velké poděko-
vání patří také nejen vystupujícím dětem, ale především učitelům, kteří je poctivě 
na akademii připravili. 

Mgr.  Eliška Konrádová

Jednodenní exkurze do Rakouska

Minulý rok jsme se žáky 8. a 9. ročníku navštívili Vídeň, tudíž bylo nutné zvolit 
pro letošní zahraniční výjezd jiný cíl, aby současní deváťáci neviděli totéž podru-
hé. V německy mluvících zemích se takových destinací nabízí mnoho, vzhledem 
ale k časové i fi nanční náročnosti jsme byly nuceny řadu z nich vyloučit (Drážďa-
ny, Řezno a Norimberk, Orlí hnízdo a Salzburg). Naše volba nakonec padla na zná-
mé údolí Wachau, ležící v Rakousku cca 3 hodiny jízdy autobusem. Zájem byl vel-
ký, některé zájemce jsme musely odmítnout, přesto jsme naplnily 57místný auto-
bus, do kterého jsme usedli již o půl sedmé ráno. Díky nadstandardnímu vybave-
ní jsme pohodlně cestovali navzdory velmi horkému počasí a naše cesta nám tedy 
utekla velmi rychle. 

První zastávkou bylo malebné městečko Dürnstein. V hradě, jehož ruiny ti od-
vážnější a fyzicky zdatnější z nás navštívili, byl vězněn král Richard Lví srdce. 45mi-
nutový přejezd do  Melku nám nabídl výhled do  krásné krajiny plné starobylých 
kostelů, hradů a  zřícenin. Monumentální klášter v  Melku je místem s  kulturním 
i duchovním významem, které stojí za návštěvu. Prohlédli jsme si výstavu k  jeho 
historii, navštívili dech beroucí knihovnu a prošli se po jednotlivých nádvořích, bas-
tilionu i bylinkové zahradě. Přilehlé městečko vybízí k procházce úzkými uličkami 
plných květin a možností k posezení a občerstvení. 

Následoval krátký přejezd do  přístavního města Spitzu, kde jsme se nalodili 
na loď, z jejíž paluby jsme se mohli kochat pohledem na Dunaj, přilehlé okolí s kos-
tely a hrady. Horké počasí dosáhlo svého maxima, díky klimatizovaným kabinám 
jsme si však od něj alespoň na chvíli oddechli a nabrali sílu k procházce po městě 
Krems (česky Kremži), jedním z nejstarších měst Rakouska, odkud také pochází re-
ceptura tzv. kremžské hořčice. Tím náš výlet po rakouském údolí Wachau skončil, 
rozhodně je však nač vzpomínat. 

Mgr.  Jarmila Hořavová, Mgr.  Petra Tannenbergová, Ph. D. 

Národní testování napříč ročníky

Již několik let se naše škola aktivně zapojuje do Národního testování různých 
ročníků a využívá i další možnosti srovnávání úrovně vzdělávání, které společnost 
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SCIO nabíz í, ať už se jedná o trénink na přijímací zkoušky, jazykové testy či testo-
vání do hodin. 

Ve školním roce 2018/19 proběhlo Národní testování 3., 5., 6., 7. a 9. tříd, osmý 
ročník si pak vyzkoušel zmiňované testy k přijímacím zkouškám. Ve třetím roční-
ku vyplňují žáci testy z českého a anglického jazyka, z matematiky, z oblasti „Člo-
věk a jeho svět“ a test klíčových kompetencí. Ve všech oblastech patříme ke třetině 
škol s nejlepšími výsledky, u klíčových kompetencí jsme dokonce předstihli osm-
desát procent zúčastněných škol. 

V ostatních ročnících se pak testy týkají českého jazyka, matematiky a obecných 
studijních předpokladů. Skvělých výsledků dosáhly páté třídy, kde v českém jazyce 
a obecných studijních předpokladech jsme „porazili“ 91 % škol a 19 našich žáků fi -
guruje mezi 15  % nejlepších žáků ze všech zúčastněných škol. 

Výborných výsledků dosáhli i  deváťáci, kteří byli testování v  listopadu 2018. 
Ve všech oblastech jsme předstihli více než 86  % škol, ačkoliv počet žáků s výbor-
ným výsledkem byl nižší, výsledky ukázaly výborné využití potenciálu v českém ja-
zyce a přiměřené v matematice. 

Závěrem testování 6. ročníků bylo přiměřené využití potenciálu v hlavních před-
mětech, opět patříme mezi dvacet procent škol s nejlepšími výsledky. 

Horších výsledků pak dosáhly sedmé třídy, pohybují se kolem padesáti procent, 
využití potenciálu však bylo označeno za přiměřené. 

Tyto testy by měly sloužit nejen pro statistiky MŠMT či školy, ale především mají 
vypovídající hodnotu pro žáky, resp. jejich rodiče a učitele. Samozřejmě z individu-
álních výsledků nelze dělat kategorický závěr, do hry vstupují i různé faktory – sou-
středění, zdravotní stav, únava atd. , ne vždy se vše podaří. Na druhou stranu mu-
síme bohužel také konstatovat, že někteří žáci (ač věříme, že se jedná o ojedinělé 
případy) mají přístup k takovým testům velmi lehkovážný, odklikají namátkou od-
povědi, aniž by četli zadání, výsledek je nezajímá. Ten pak nemá žádnou vypovída-
jící hodnotu ani pro ně, ani pro rodiče, a navíc negativně ovlivňuje celkový výsle-
dek školy. 

Nicméně celkové výsledky Národního testování pokládáme za  velmi úspěšné 
a naším cílem je tento standard držet i v následujících letech. 

Mgr.  Tomáš Pětivlas, Ph.D. 

Slavnostní zahájení školního roku aneb Všichni na palubě

První školní den letos vyšel až na 2. září, ale to nezabránilo tomu, aby před bu-
dovou základní školy proběhlo slavnostní zahájení školního roku v bílo-modrých 
námořnických barvách. Žáci v kostýmech námořníků, pirátů, korzárů a markytá-
nek s nadšením plnili úkoly na různých tematicky laděných stanovištích. Výjimečný 
byl tento den hlavně pro žáky prvních tříd, kteří si našli před školou svého „andě-
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la” - deváťáka a s ním pak jednotlivá stanoviště prošli. Pan ředitel školy i starosto-
vé obcí Mokrá- Horákov, Velatic a Hostěnic uvítali žáky povzbudivými slovy. Poté 
naši prvňáčci společně se svými „anděly“ a rodiči prošli za velkého potlesku špalí-
rem, vytvořeným všemi žáky a učiteli, až do jídelny, kde na ně čekal drobný dárek 
od obce. Svůj první školní den zakončili prvňáčci ve svých třídách. Celý den se nesl 
v námořnickém duchu a doufáme, že naše výprava za pokladem a objevováním 
bude více než úspěšná. 

Mgr.  Kateřina Vopatová

Postřehy letošního léta

Během letních měsíců jsme zorganizovali celkem pětkrát opékání špekáčků 
v lomu. Chtěli bychom poděkovat všem, kdo se podílel na vybudování a udržová-
ní prostoru v lomu, kde se nám starším příjemně relaxuje a nevadilo nám ani letoš-
ní mimořádné teplo. 

Mimo to jsme se zúčastnily všech kulturních akcí naší krásné obce, jako je pobož-
nost Sv. Anny, letní kino a posezení u cimbálu. 

Děkujeme všem organizátorům za tyto krásné akce. 
Výbor Klubu seniorů Hostěnice

ZZZ ččččiiiinnnnoossttiiii oorrgggggggggaanniiiizzaaccííííZZZ ččččiiiinnnnoossttiiii oorrgggggggggaanniiiizzaaccíííí
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Hrnčířský kruh v kroužku keramiky

„Podpora výtvarných aktivit rodičů s  dět-
mi“, takový název má projekt, který podpořil 

Jihomoravský kraj a podílí se na jeho spolufi nancování. My se rozhodli v rámci to-
hoto projektu vyhovět prosbě vedoucí kroužku keramiky Jitce Vaňáčkové a zakou-
pit hrnčířský kruh. Během podzimních měsíců by se tam měl objevit a my se těší-
me, že si ho přijdou vyzkoušet nejen obvyklí návštěvníci kroužku, ale také další děti 
se svými rodiči nebo prarodiči. 

za Hosten Kateřina Halouzková

Kroužek keramiky bude probíhat opět každé  úterý od 17. 00 hod. v klubovně 
vedle rodinného centra Broučci pod samoobsluhou. Začínáme 24. 9. 2019. 

Těším se na Vás,
 Jitka Vaňáčková

Hostěnický sedmiboj 2019

Jako indiáni se mohly cítit děti i dospělí při plnění nejen sportovních úkolů. Jez-
dilo se například na  koni po  prérii, střílelo se z  luku, poznávala se zvířata podle 
stop, soutěžící prokázali schopnost rychlého plížení. Všichni zúčastnění si vysou-
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těžili drobné odměny tentokrát od fi rmy Hamé, vítězové svých věkových kategorií 
také věcné sportovní ceny a medaile. Ty jim předávala Lenka Novotná, která přišla 
malé sportovce podpořit a ukázat jim pohár pro mistra republiky ve fl orbale, kte-
rý se svým týmem v tomto roce vybojovala. Mnohé děti využily příležitosti a s Len-
kou a jejím vítězným pohárem se vyfotily. 

Hosten, z. s.

RC Broučci

Broučci nelenili ani v létě a pravidelně se scházeli i v době prázdnin. Léto je už 
ale za námi a my se pilně chystáme na již třetí ročník Drakiády, kterou jsme z orga-
nizačních důvodů přesunuli na sobotu 28. 9. Drakiáda začne v 15:00 u vodárny Na 
Kopaninách a tentokrát nebudeme jen pouštět draky, ale pokud nám to počasí do-
volí, opečeme si i špekáč-
ky a možná nás překvapí 
i   návštěva v podobě ha-
sičského auta.

Po Drakiádě si v Brouč-
cích vytvoříme pěknou 
podzimní dekoraci ze ši-
šek, žaludů, kaštánků a 
dalších podzimních pří-
rodních materiálů, které 
nasbíráme s dětmi na pro-
cházce.

A pak už na řadu přijde 
výroba vánočních ozdob, 
které jako každý rok bude-
me prodávat u vánočního 
stromu.

Rodinné centrum Brou-
č ci funguje pravidelně v 
úterý a čtvrtek od 9:00 
do 12:00.  Aktuální infor-
mace a program najdete 
na facebookových strán-
kách www.facebook.com/
broucci

Za RC Broučci 
Hanka Kubíčková Ferrari
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Hostěnické Boubelky

Nastala sváteční neděle, 28. 7. 2019 a s ní mše spojená se svátkem sv. Anny, pa-
tronky naší kapličky pod širým nebem. Mši celebroval páter Lacina, vyzdvihl vý-
znam funkční rodiny a vztahů mezi členy rodiny, význam lásky rodičovské i lásky 
prarodičů k vnoučatům. Duchovní zastavení v uspěchaném životě bylo příjemné 
a nálada tomu odpov ídala. Počasí pěkné, ale ne příliš horké, nová kapela krásně 
hrála za doprovodu našeho zpěvu. Již tradičně přišlo více poutníků cizích než ob-
čanů z Hostěnic. 

 Po mši se rozdávaly koláčky a radost měli nejen ti nejmenší, kteří si kromě koláč-
ků odnášeli i obrázek od pana faráře. 

Po skončení akce jsme již tradičně s účastníky mše i s ostatními děvčaty pobese-
dovali v sále u Stupárků. 

Za Hostěnické Boubelky Mirka Šotnarová

SDH Hostěnice

Všem občanům bych touto cestou poděkoval za podporu a účast na akcích, kte-
ré pořádají hasiči. 

Začátkem srpna jsme připravili letní kino ve starém lomu, kde jsme promítali ko-
medii Ženy v běhu. Počasí nám přálo a myslím, že si to všichni užili. 

V  sobotu 14. září jsme pořádali poprvé Hostěnické pivní slavnosti a  věřím, že 
i  tato akce se vám líbila. Děkujeme všem přítomným za skvělou účast a  rádi by-
chom v této akci i během dalších let pokračovali. Tato sobota byla náročná i pro ně-



které členy JSDH, kteří se zúčastnili soutěže Babický záchranář. Další členové jed-
notky se účastnili od pátku do neděle školení ve výcvikovém středisku v Tišnově. 

Dále připravujeme na 12. října sběr starého železa. Lampiónový průvod bude 
již tradičně 17. listopadu a v prosinci připravíme občerstvení u vánočního stromu. 

Více informací najdete na facebooku nebo na www. sdhhostenice. cz. 

Zásahy JSDH:

6. 6. čas 9. 04 - taktické cvičení – Mokrá Horákov
7. 7. čas13. 49 – nález dělostřeleckého granátu

 Za SDH Hostěnice Josef Zítka

Hostěnické pivní slavnosti
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Falafel v tortile

Výběr z šesti druhů piv Pohoda u piva

Posezení

Které pivo si dám
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Čí so hody

„V  hospodě na  dědině domluvíš všechno“, říkávalo se a  naštěstí to platí ještě 
i u nás. Jedné červnové tropické noci se ale nedomlouvalo nic tak obvyklého, jako 
je dřevo na topení apod. Sedělo se u piva a někdo z přítomných řekl, že je škoda 
letošních hodů. Stárky a  stárci letos nenacvičují a  nebude nic. „A  proč by neby-
lo?“, chytil se někdo další a vznikl nápad udělat hody jinak, jako posezení u dobré-
ho vína a cimbálové muziky. Vzpomněli jsme na atmosféru chlapských hodů z roku 
2015, kdy se při předhodové zábavě po  postavení máje slavilo a  zpívalo ve  vel-
kém stanu na  návsi. Primáš cimbálovky se nechal tehdy slyšet, že takovou nála-
du a radost dlouho nepamatuje a že by si to rád někdy zopakoval. Tohle byla nos-
ná myšlenka a tak se taky stalo. Ještě ten večer se domluvila cimbálovka na daný 
termín a začalo se zařizovat vše potřebné. Vše bylo domluveno na bázi dobrovol-
nosti a oslovování vytipovaných dobrovolníků, k akci a jejímu pořádání se nakonec 
spontánně připojili i další. 

K tomuto základu pak byla doplněna ještě jedna podstatná věc – akce bude po-
řádána za účelem získání fi nancí na veřejně přístupný box pro umístění automatic-
kého defi brilátoru, tzv. AED. Zastupitelé obce se po informační schůzce se členy zá-
chranné zdravotní služby JMK rozhodli tento přístroj na dědinu pořídit. Prozatím 
ho však umístit do hasičské zbrojnice i z hlediska větší fi nanční náročnosti na ven-
kovní umístění a časem třeba investovat do venkovního boxu. Venkovní box zpří-
stupní AED zřejmě více a ne málo hlasů lidí se vyslovilo pro co nejrychlejší osazení 
na veřejně přístupné místo. Přislíbili také fi nanční dary a mají možnost je obci vě-
 novat k základu, který byl výnosem letní akce konané 16. a 17. 8. Akce se odhadem 
za dva dny účastnilo 160 návštěvníků a čistý zisk je 21 419,- Kč. 

Na akci jsme zaznamenali vesměs pozitivní ohlasy. Lidé ocenili zejména mož-
nost v půli srpna ochutnat čerstvý burčák z rané odrůdy vinné révy Irsai Oliver do-
daný z Vinných sklepů Valtice a. s. Z tohoto zdroje bylo na výběr i devět odrůd lah-
vovaných vín. Nezapomněli jsme ani na pivaře a na čepu byla Plzeň 12 a Polička 11. 
Na akci byla možnost ochutnat výbornou kávu z pražírny Gusto café sídlící ve Šla-
panicích. Majitel Martin Kalvoda bydlí v Hostěnicích a kávu nám věnoval na podpo-
ru akce zcela zdarma. V udírně pak ještě kluci chystali punkevní pstruhy a klobásy. 
Cimbál se rozezněl již před pátou odpoledne a poslechnout si tak jeho tóny mohli 
zejména dříve příchozí návštěvníci. S přibývajícím časem se osmělovalo více a více 
zpěváků a odměnou všem tak byla zpívající náves. 

Děkujeme všem návštěvníkům za podporu a kamarádům organizátorům a po-
mocníkům za jejich energii a drahocenný volný čas. Veliké poděkování patří i panu 
Kalvodovi z Kanic, který nám zapůjčil a zpět přebral jejich hodové stoly a lavice. Slo-
va díků patří také obecnímu úřadu za umožnění akci na návsi pořádat a za zapůjče-
ní obecního stanu a prostor občanského centra. 

Richard Pojer, Mirek Tušer, Jiří Marek, Jiří Hájek, Jan Skřivánek



Skauti na táboře

Jak je známo, skauti 
spolu po  ukončení škol-
ního roku tráví čas na tá-
boře za  účelem získá-
ní dovedností, zážitků 
a  ohromné zábavy. Ani 
tento rok nebyl výjim-
kou, a  tak se náš hostě-
nický oddíl Svišťů spo-
lečně s  oddílem Medvě-
dů z Brna vydal na tábor 
u Velkého Tresného. 

Skauti přijeli hned za-
čátkem prázdnin, aby si posta vili tee-pee s postelemi z kůlů a rohoží, zabydleli se 
a užili si program zaměřený jen pro ně. Ocitli se v době antiky, kde se postupně sna-
žili dostat k vysokému postavení. Začínali jako otroci, postupně ale byli např. vojá-
ci, statkáři či měšťané, až se na konci tábora jeden ze skautů stal Caesarem. Prová-
zeli je při tom starověké báje a mytologie. 

Třetina tábora skautům uplynula mrknutím oka a  tábor se rozrostl o  vlčata 
a světlušky. Ti byli vykázáni z hory Olymp. Aby se mohli vrátit, museli splnit 12 Hé-
raklových úkolů. A to se jim také společně podařilo. 

Celý tábor však nebyl jen o programu. Nechyběly táborové ohně, zpěv, rozcvič-
ky, nástupy, dobré jídlo, přepady, výlety nebo čestné zkoušky. 

Po všech našich společných chvílích, zážitcích a nabitém programu bylo na čase 
zbořit tábor a vydat se zpátky do svých domovů. Tam už nás čekaly hlavně mamin-
ky s úsměvy na tváři a velkým objetím. 

Zbytek prázdnin už si řídil každý podle svého. Někdo jel s rodinou do zahraničí, 
jiní za babičkou, přáteli... Od nás z oddílu se dokonce jedna členka (Rayla) vydala 
na celosvětovou skautskou akci Jamboree v Americe. Důležité je, že jsme se všichni 
měli dobře a vrátili se bez větších úrazů, abychom se připravili do školy. 

Už od září se ve skautu můžeme těšit na schůzky, nové tváře a spoustu dalších 
akcí. Je toho hodně před námi a my se nemůžeme dočkat, až zjistíme, co všechno 
nás čeká. 

Jiří Brzobohatý (Gersen)

Z činnosti Spolku Přátel sportu Hostěnice

Letní  sezónu na Pastviskách zahájil nohejbalový turnaj trojic. Již 9. ročníku ama-
térských klání v tomto sportu se zúčastnilo 11 týmů, složených zejména z Hostěňá-
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ků, borců z Mokré a Pozořic. 
Pohár tentokrát nikam nepu-
toval a  zůstal v  Hostěnicích 
mladému triu ve složení Do-
minik Kalas, Vojta Borek a Va-
šek Moravec. Kvalita fi nálo-
vého zápasu byla splacením 
tvrdého tréninku, na který se 
nohejbalisti schází každý pá-
teční podvečer. 

Během příprav anenské 
zábavy nic nenasvědčovalo 
tomu, že by se nám akce ne-

povedla. Od rána jsme do starého lomu stěhovali, lednice, mrazáky, stany zapůjčené 
od obce a SDH, z nedalekých Kanic potom na třicet stolů a dvojnásobné množství la-
vic. Vše nám šlo od ruky, pod grilem plápolal oheň, chlazení na pivo připojeno, stany 
stály na svém místě, zvukaři kapely na cestě do Hostěnic. Nic nás nemohlo překva-
pit. Překvapilo. Z odpoledního nebe na Hostěnické údolí hřměla snad největší bouř-
ka letošního léta a přívalový déšť během několika minut proměnil plochu ve starém 
lomě v plavecký bazén. „Budeme muset večerní zábavu zrušit, v takovém počasí stej-
ně nikdo přijde“, „přesuneme se do OCéčka“, „zábavu uděláme příští týden“. Názorů, 
jak vyřešit nastalou situaci byla spousta. Mračna v okolí Brna jsme na aplikacích mo-
bilních telefonů sledovali stejně bedlivě jako meteorologové v českém hydrometeo-
rologickém ústavu v pražských Komořanech. Po necelé hodině se počasí začalo zlep-
šovat. Provazce vody se postupně měnily v kapky, kapičky, nakonec přestalo pršet 
úplně a bazén v lomu se začal pomalu vypouštět. „Jdeme do toho“, shodli jsme se 
a vyplatilo se. Anenskou zábavu navštívilo i přes toto nepřející počasí na 130 účastní-
ků, a i když v průběhu nejednou zapršelo, akce se opět povedla. 

Na  nejvyšším bodě, nad Kamenným kopečkem, nad Kopaninami nebo také 
jednoduše u  krav jsme nainstalovali malé odpočívadlo s  překrásným výhledem 
do obce a širokého okolí. Lavice se stolem je vyrobena ze dřeva Májky, která stá-
la při posledních hodech na návsi. Pozorní návštěvníci najdou i nově otevřený les-
ní bar jen pár metrů od lavičky. V zakopané dřevěné bedně je připraveno zejmé-
na něco na zahnání žízně a pro nejmenší i malá svačinka. Na stromě nad truhlou je 
potom připevněna kasička, do které vybíráme příspěvky na její provoz. Věříme, že 
se toto místo stane vyhledávanou zastávkou při procházkách se psy, s kočárkem 
nebo jen tak do přírody. 

Podzim na našich sportovištích bude patřit opět tenisu. Vrcholí tenisová liga sin-
glistů. Ze základní skupiny postupují nejlepší čtyři tenisté do  závěrečného Final 
Four, ve kterém se utkají o pohár vítězů letní tenisové ligy koncem září. Po skončení 
prázdnin obnovujeme také činnost sportovního kroužku. Scházet se budeme opět 
v úterý odpoledne od 17:15 do 18:45. Jakmile nás počasí na sportoviště přestane 



pouštět, přesuneme se do školky a občanského centra. Antukové hřiště se zazimu-
je, ostatní připravíme na zimní provoz. 

V sobotu 7. 12. 2019 Vás chceme pozvat do vinného sklípku v Němčičkách (JLT 
Rodinné vinařství Procházkovi). Bližší informace o zájezdu k Vám doputují tradič-
ními infokanály. 

Přejeme příjemný sportovní podzim
Za Spolek Přátel sportu Hostěnice Jan Skřivánek

Kola to rozjela počasí navzdory

Ačkoliv byl první po-
prázdninový víkend, po-
časí se tvářilo, jako kdy-
bychom už byli upro-
střed podzimu. Teplota 
pod 15°C, zakaboněné 
nebe a  hrozba, že kaž-
dou chvíli spustí liják, 
který ostatně vydatně 
kropil lesní trasu závodu 
den předem, patrně do-
hromady odradily část 
závodníků. 

Přesto se na start letošních závodů KOLA DOKOLA postavilo 24 statečných dět-
ských borců – včetně nejmladšího 2letého příznivce plastových motorek, kterým 
sekundovalo i 5 odvážlivců z řad dospělých. 

Na závodníky čekala kromě tradiční jízdy zručnosti a testu z dopravních pravidel 
i krátká či dlouhá jízda na rychlost odstupňovaná podle věku šampionů. Ať už vy-

hrál kdokoliv, jen fakt, 
že se všichni dostavi-
li na  start, už byl ho-
den gratulace a  malé 
odměny. Zvítězili to-
tiž všichni, kdo se roz-
hodli bojovat s vlastní 
pohodlností. 

Velké poděkování 
patří všem sponzorům 
i organizátorům z Hos-
ten. 

Magda Hradilová
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Cvičení dětí v MŠ

I v letošním školním roce bude paní Milena Trávníčková cvičit s dětmi „školko-
vého“ věku každé úterý od 15 do16 hod. v tělocvičně MŠ. Začíná se v úterý 1. 10. 
2019. Přihlásit se mohou děti od 3 do 6 let, které chodí do MŠ, ale i děti, které jsou 
zatím s maminkami doma. Pomocí pohybových her a soutěží se děti učí správně 
dýchat, správnému držení těla a zapojují se do kolektivu. Cvičení je zdarma. 

Kroužek ručních prací

Další aktivitou, kterou nabízí paní Milena Trávníčková, je kroužek ručních pra-
cí. Primárně je určen pro děti od 6 let, ale i pro dospělé zájemce jsou dveře otevře-
ny. Tento kroužek bude probíhat v  Rodinném centru Broučci každý pátek od  18 
do 19 hod., poprvé se sejdeme 4. 10. 2019. Minimální počet zájemců je pět. 

Kontakt: PaeDr. Milena Trávníčková
milena. travnickova@seznam. cz

Medové povídání bez žihadel

„Pokud by zmizely včely, lidstvo by je 
následovalo do 4 let. “ Albert Einstein

Včelařství má v  rodině Kousalíkových 
více než sedm desítek let dlouhou tradi-
ci, kterou založil Josef Kousalík. Na sklon-
ku 2. světové války si domů do Hostěnic 
přinesl od  příbuzného první 3 včelstva. 
Od  něj se vše potřebné postupně nau-
čil jeho syn Jiří, aby posléze předal vče-
lařské vědění i svým dvěma synům – Ji-
římu a  Svatoplukovi. A  ti už dnes zase 
mají zdárné pomocníky ve svých synech, 
takže lze bez nadsázky říct, že včelaří už 
čtvrtá generace. 

Za  tu dobu se mnohé změnilo – tře-
ba v konstrukci úlů, které už nejsou vel-
ké a těžké tak, aby je jeden neunesl. Na-
opak se dnes staví jako stavebnice, vždy 
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Moderní patrová konstrukce úlů



když je třeba, přidává se nové „patro“, kam se vejde až 11 rámečků s plástvemi. To 
ovšem neznamená, že se u Kousalíků nectí tradice. Důkazem je umně vyřezávaný 
klátový úl, který nestor rodu Jiří st. dostal před časem od rodiny jako originální dá-
rek k narozeninám. Jeho autor vyřezával obličej na přední straně úlu podle portré-
tu oslavence. 

Od ledna, kdy se sbírají vzorky pro vyšetření včelstev, až do listopadu, kdy se úly 
zazimovávají, je kolem včel pořád dost práce – přikrmují se cukrem, musí mít do-
statek vody, sleduje se, jestli není potřeba vyměnit matku (mimochodem, ta zvlád-
ne klást vajíčka cca 3 – 4 roky), chrání se před škůdci a chorobami a samozřejmě se 
také stáčí med. „Mimochodem, že jsou včely pilné, dokazuje i to, že vyletují s prv-
ními slunečními paprsky. Proto je dobré mít včelín orientovaný na východ,“ objas-
ňuje Svatopluk Kousalík. 

Hostěnický med od Kousalíkových je tak vyhlášený, že si pro něj pravidelně jezdí 
zájemci nejen z okolních obcí, byť je v nich na pět desítek registrovaných včelařů, 
ale berou si jej i gurmáni z Brna a nedají na něj dopustit. „Jen nevím, jestli si ze mne 
někteří občas nedělají legraci, když se před Vánocemi ozvou, že chtějí „zimní med“, 
usmívá se pan Kousalík starší. Včelařův „medový“ rok totiž ofi ciálně končí už 15. 7. 
Jen pro potřeby rodiny pak ještě vyrábějí skvělou medovinu a „všelék“ – nápoj, kte-
rý člověka uzdraví ze všech myslitelných neduhů. 

Možná je příčinou lahodné chuti hostěnického medu skutečnost, že včely, kte-
ré doletí maximálně 5 km, mají v okolí Hostěnic relativně čisté prostředí a pestrou 
pastvu – od ovocných stromů, lip, levandule až po lesní stromy a jetelinu na past-
vinách. 
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To, že se u Kousalíků včelám daří, dokazuje i fakt, že rodinný klan obhospodařu-
je dohromady 46 včelstev, což už je úctyhodný počet. Snad se podaří i v příštích le-
tech úspěšně čelit všem nebezpečím, které moderní svět včelám připravuje, a bu-
deme se moc těšit z ovoce, které by nám na stromech bez pilných včelek nikdy ne-
uzrálo. Ať se daří. 

Magda Hradilová

120 let místní školní budovy

 Od září se opět obnovil provoz v mateřské školce. Během prázdninových mě-
síců byla v celé v budově školky zhotovena nová elektrická instalace a v prosto-
rách bývalé posilovny byla vybudována prádelna pro potřebu školky. Posilovna 
byla zřízena ve vedlejších dvorních budovách. Mimo to byly ve třídách vybrouše-
ny parkety a prostory školky nově vymalovány. 

Budova mateřské školky (a bývalé obecní školy) se v této době dožívá už 120 
let. Byla vybudována v roce 1899 za 13 000 zlatých, které z větší části hradil kní-
že Lichtenstein. Stavba školy byla zadána staviteli J. Ryšánkovi ze Studnic. V břez-
nu toho roku práce začaly a 8. srpna 1899 se uskutečnila kolaudace a svěcení ško-
ly. Svěcení školy se zúčastnili zástupci velkostatku v Pozořicích a učitelé z přifa-
řených obcí. Současně se školou byl vysvěcen i kamenný kříž před budovou ško-
ly. Kříž zhotovil místní kameník Jan Šlof a nechal ho svým nákladem postavit ob-
chodník Seibert z Pozořic. Prvním učitelem a správcem nové školy se stal Antonín 
Šťastný. Od r. 1905 zde pak učil další učitel Silvestr Kopecký původem z Holubic, 
který v r. 1922 začal sepisovat z pověření představitelů obce místní obecní kro-
niku. Po odchodu Ant. Šťastného do penze se druhým správcem školy stal učitel 
Kopecký a po něm od r. 1938 Václav Májek. Od r. 1946 byl řídícím učitelem Ond-
řej Olšr, který pokračoval také ve vedení obecní kroniky a učil zde dlouhých 30 let. 
V r. 1961 byl změněn název školy národní na „Základní devítiletou školu – 1. – 5. 
postupný ročník“. V r. 1965 přešel pátý ročník ze zdejší školy do školy pozořické. 
V r. 1975 byla škola už jen jednotřídní (bylo v ní 26 žáků). 

V r. 1976 pak bylo vyučování ve zdejší škole zrušeno a děti od té doby chodí 
od prvního ročníku do Pozořic a později i do Mokré. V r. 1977 byl škola rekonstru-
ovaná na mateřskou školu. První ředitelkou mateřské školky byla Eva Drápalová 
z Ochoze. Budova školy čekala dlouhá léta na opravu a její stav byl velmi neutě-
šený. Opravy se dočkala až v nedávné době a svého jubilea se tak dožívá v důstoj-
ném stavu. Dnes je jednou z dominantních budov naší obce. 

 Václav Dostál
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Fara, jako místo setkávání, hostila v uplynulých měsících hned dvě velké akce. 
Tou první byl letní tábor pro děti, který farnost s  úspěchem zorganizovala již 
po šesté za sebou. Hraní, soutěžení, tvoření, ale také pouť na svatý Hostýn stihly 
děti od 1. do 9. třídy během druhého srpnového týdne. 

K začátku nového školního roku patří už tradičně farní den. V neděli 8. září se far-
ní zahrada otevřela všem lidem, kteří se chtěli setkat, pobavit nebo třeba jen podí-
vat, jak to na faře vypadá. Kromě neformálního setkání byly připraveny worksho-
py pro děti i dospělé, vystoupení dětí, hudební doprovod a v neposlední řadě bo-
haté občerstvení. 

A co nás čeká?

Pouť do Sloupu 12. 10. 2019

Rozměr pouti je především duchovní. Je to příležitost vymanit se  ze všedních 
stereotypů a podívat se na svůj život s odstupem. Proto může být povzbuzením 
pro každého, kdo se na ni vydá. Putování barevnou podzimní krajinou Moravského 
krasu je s pozořickou farností neodmyslitelně spjato už více než 150 let. Vyrážíme 
v 6:30 od kostela, ale přidat se je možné kdykoliv během cesty. 

Společná zastavení 

8:00 kaple sv. Anny v Hostěnicích
13:30 kostel v Jedovnicích
15:30 Koňský spád u Macochy
Mše svatá ve Sloupě začíná v 18:00 hod. 

Svatocecilské hudební odpoledne 24. 11. 2019

Svatá Cecílie je patronka hudebníků. Na její počest pořádáme v pozořickém kos-
tele koncerty schol, sborů a křesťanských kapel. Výdělkem z koncertů podporuje-
me charitativní projekty. 

Duchovní obnova s Ladislavem Heryánem 13. – 15. 12. 2019

Ladislav Heryán je kněz, jehož život je plný paradoxů. Připravoval se na dráhu 
misionáře, ale působí v nejateističtější zemi Evropy. Je doma mezi salesiány i mezi 
kamarády z  undergroundu. Je introvert, ale vystupuje na  rockových festivalech 
s kytarou a biblí v ruce. Věří v Boha, který přesahuje všechny naše představy, a pře-
ce touží po setkání s námi bez ohledu na to, kdo jsme. Jeho svědectví nám v ad-
ventním čase může být inspirací, jak se připravit na skutečnou radost Vánoc. 

ZZZ  fffffaarrnnoossttiiiiZZZ fffffaarrnnoossttiiii
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Jednota v mnohosti

Oceňuji lidi, kteří v každé situaci mají co říci, ale také si velmi vážím lidí, kteří do-
vedou mlčet. Ne pro nějakou jejich vnitřní zahořklost či zbabělost, ale pro vědo-
mí, že nemusejí druhého utlouci svým názorem. Skryté slovo umí zrát, stává se 
moudrým, získává nadhled, sjednocuje, podporuje, uklidňuje. Odkud vycházejí 
naše myšlenky a slova? Kde se v nás berou? Co v nás řídí naše názory a postoje? 
Dle mého názoru má smysl jen to, co sjednocuje, naslouchá, respektuje odlišný ná-
zor, hledá taková řešení, která druhé nezraní, i když budou odmítnuti. Odmítněme 
něčí názor, ale neodmítejme člověka jako takového! Všimněme si, kdo svými názo-
ry společnost rozděluje a kdo naopak druhé spojuje! Lidem dnešní doby chybí vel-
mi často to, co se i vytrácí z našeho slovníku: POKORA. Pokora znamená vidět prav-
divě: sebe, druhé i svět. Znamená vidět slabosti, ale také dobré vlastnosti, umí po-
vzbudit a dodává naději!

Jedno známé moudré přísloví říká: „Dvakrát měř a  jednou řež!“ V naší souvis-
losti si to můžeme přeložit asi takto: Prvně se vnitřně ztiš a uklidni, potom přemýš-
lej a nakonec mluv. Svým slovem ale nerozděluj, nýbrž sjednocuj! A tak se já osob-
ně chci přiznat k tomu, že svými názory a postoji nemíním rozdělovat, ale sjedno-
covat! Nechci rozdělovat lidi na dobré a špatné, věřící–nevěřící, hloupé a chytré… 
Nechci rozdělovat, ale sjednocovat! Vždyť všichni chceme totéž: být zdraví, mít se 
dobře, být šťastní, nebýt sami (a když už ano, tak proto, že vůbec sami nejsme), ne-
nudit se, vidět smysl svého počínání, a tak nějak podobně. Možná jsme někdy re-
zignovali, když nebylo po našem, ale mohli jsme se z toho poučit. Kéž bychom do-
kázali mít na  každou situaci svůj názor, ale už pak dobře zvážit, kdy ho vyslovit 
a kdy ponechat skrytý… Někdy bude dobré pokorně ustoupit… Ale to pak může 
přinést nevídaný závan takového Pokoje a Klidu, že se možná budeme až divit! 

P.  Pavel Lacina, farář

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY PŘÍZNIVCE PARAVOLTIŽE NA

MISTROVSTVÍ ČR v paravoltiži
VE DNECH 5. A 6. ŘÍJNA 2019

V BRNĚ NA VETERINÁRNÍ UNIVERZITĚ

POŘÁDÁ ODDÍL JK FANY HOSTĚNICE

PPPoozzvváááánnkkkkyyyyyyyyyyPPPoozzvváááánnkkkkyyyyyyyyyy
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Přehled volnočasových aktivit v obci Hostěnice 

pro školní rok 2019/2020

Pondělí: 16:30 – 18:00 Paravoltiž  farma u Čapků/
    tělocvična 

Brno-Juliánov
 17:00 – 17:30 Hra na fl étnu – začátečníci RC Broučci
 17:30 – 18:00 Hra na fl étnu – mírně pokročilí RC Broučci
 18:00 – 18:30 Hra na fl étnu – pokročilí RC Broučci
 18:30 – 19:00 Hra na fl étnu – pokročilí tatínci RC Broučci
 19:00 – 20:00 Step aerobic / aerobic tělocvična MŠ

Úterý: 09:00 – 12:00 Klub rodičů s dětmi RC Broučci
 15:00 – 16:00 Cvičení pro děti 3-6 let tělocvična MŠ
 17:00 – 18:30 Keramika pro všechny klubovna
 17:15 – 18:45 Sportovní kroužek pro děti  hřiště Na Pastviskách 

/ tělocvična MŠ
 19:00 – 20:00 Power yoga tělocvična MŠ
 20:30 – 22:00 Karetní kroužek pro dospělé RC Broučci

Středa: 15:30 – 17:00 Malý rančer – 5-8 let ranč Barevný sen
 17:00 – 18:30 Cvičení – seniorky tělocvična MŠ 
 17:00 – 18:30 Skaut – 1.-3. třída klubovna
 18:00 – 20:00 Angličtina – dospělí RC Broučci
 18:00 – 20:00 Spolek Přátel sportu Hostěnice hřiště
 19:00 – 20:00 Trampolíny/step aerobic tělocvična MŠ
 20:30 – 22:30 Ping pong – dospělí Občanské centrum

Čtvrtek: 09:00 – 12:00 Klub rodičů s dětmi RC Broučci 
 16:30 – 18:00 Paravoltiž farma u Čapků/
    tělocvična 

Brno-Juliánov
 17:00 – 18:30 Skaut – 4. třída a výše klubovna/OC
 19:00 – 20:00 Kruhový trénink tělocvična MŠ

Pátek: 15:30 – 17:00 Malý rančer – 9-12 let ranč Barevný sen
  17:00 – 18:00 Mladí hasiči SDH klubovna
 18:00 – 19:00 Kroužek ručních prací pro všechny RC Broučci
  18:00 – 20:00 Spolek Přátel sportu Hostěnice hřiště

Neděle: 18:45 – 20:00 Kruhový trénink – muži tělocvična MŠ
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Výběr kroužků v sousedních obcích:

POZOŘICE

Výuka náboženství v ZŠ Pozořice:

1. + 2. třída čtvrtek   13.15 h
3. třída čtvrtek   13.15 h
4. + 5. třída úterý   14.00 h
6. třída čtvrtek   14.00 h
7. třída čtvrtek   14.00 h
8. třída pátek   14.00 h
9. třída pátek   14.00 h

Kontaktní osoba Hoff mannova. Monika@seznam. cz

Dětský národopisný soubor ORLÍK, Orlovna Pozořice

Pro děti od 4 let zkoušky  v pondělí od 16.15 h
Pro děti 1. – 5. tř.  v pondělí od 17 h
Pro děti od 6. tř.  v pondělí od 18 h
Více: https://www. orelpozorice. cz/news/detsky-narodopisny-soubor-orlik/

Volejbal Orlovna Pozořice

Kluci od 6. tř.   Po 16 – 17. 30 h,  St 17 – 18.30 h 
na hřišti Orlovny

Dívky od 6. tř.   Út 16 – 17. 30 h,  Pá 15 – 16.30 h 
na hřišti Orlovny

Minivolejbal pro děti 4. – 5. tř.   Út 17 – 18 h,  Čt 18 – 19 h 
v tělocvičně Orlovny

Minivolejbal pro předškoláky – 3. tř.   Út 16 – 17 h,  Čt 17 – 18 h 
v tělocvičně Orlovny

Více: https://www. orelpozorice. cz/news/volejbal/

ZŠ Mokrá – lezecká stěna

Horolezecký oddíl MOLE
Pro děti od 7 let 
St  od 16 – 17 h a od 17 – 18 h 
Po  19. 15 – 21. 15 h 
Pá  19. 30 – 21. 00 h

Kontaktní osoba: michal. milek@atlas. cz
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ZÁŘÍ

konec měsíce  Final four letní tenisové ligy
28. 9. Drakiáda

ŘÍJEN

 5. 10 – 6. 10.  Mistrovství ČR v paravoltiži – Brno, fakulta veterinárního lékařství 
12. 10.  Sběr železa – SDH
18. 10. Dýňování – od 17. 00 hod. na návsi
druhá polovina Zazimování sportovního areálu na Pastviskách
31. 10.  Mše svatá v OC

LISTOPAD

 3. 11.   Divadlo Škeble – představení Baba v sále restaurace U Stupárků 
od 17.00 hod. 

 8. 11.  Setkání jubilantů
15. 11. Večerní tvoření v OC 
17. 11. Lampionový průvod 
23. 11.  Prasátko – turnaj ve stolním tenise v sále restaurace U Stupárků 

(dvouhry)
28. 11.  Mše svatá v OC

PROSINEC

1. 12. Mikulášská besídka
7. 12.  zájezd do vinného sklepa (rezervace J. Mikulášek, tel: 

721 167 072)
13. 12. Večerní tvoření v OC 
??? Živý Betlém s Eponou na statku U Čapků
23. 12. Mše svatá v knihovně budovy OÚ od 16. 00 hod. 
23. 12.  Zpívání u Vánočního stromu na návsi s živým Betlémem 

od 17. 00 h. 
26. 12. Štěpánská zábava v sále restaurace U Stupárků od 20. 00 hod. 
31. 12. Silvestrovský běh do vrchu

PPPřřřřeehhhhhllllleeddddd  aakkkkkccííííPPPřřřřeehhhhhllllleeddddd aakkkkkccíííí
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