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ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM
V neděli 23.12.2012 od 17:00 hod. se na návsi před samoobsluhou bude konat již tradiční 

zpívání u Vánočního stromu. Společná akce místních spolků, sdružení a Obce Hostěnice jistě znovu přispěje 
ke správné předvánoční náladě. Všichni jste srdečně vítáni.

Můžete se těšit na: ✴ vystoupení dětí  z mateřské školy
  ✴ vystoupení hudebního sboru 
  ✴ prodej výrobků dětí  z MŠ i RC Broučci
  ✴ živý Betlém (inscenované představení)
  ✴ společné zpívání vánočních koled 
  ✴ lahodné a teplé (tekuté) občerstvení 



Dýňování na návsi

Lampionový průvod vesnicí
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Slovo starostkySlovo starostky

Vážení spoluobčané, 
rok se s rokem sešel a před námi se rýsuje krásná představa vánoční pohody, 

zamrzlých rybníků a  zasněžených lesů v  okolí naší vesničky. Děti už nedočkavě 
vyhlíží příchod Ježíška a my dospělí musíme ještě zajistit spousty předvánočních 
povinností. Přeji nám všem, ať radosti z  nadcházejících svátků zvítězí nad 
povinnostmi, které jsou součástí příprav na Vánoce.

Ráda bych poděkovala všem, kteří se zajímáte o dění v obci a rádi a ochotni nám 
pomáháte ve svém volném čase. Těší mě, že i v této individualistické době jsme 
schopni společně zvládnout řadu překážek, které nám do cesty vstupují a že se 
zapojujete do komunitního života v Hostěnicích. 

Pevně doufám (v den, kdy píši tyto řádky), že před Vánoci již nový provozovatel 
otevře místní prodejnu a  bude se mu ji dařit provozovat o  něco lépe než těm 
předchozím. Za celé zastupitelstvo obce mohu říci, že nám leží na srdci zajištění 
chodu místního obchodu a  věříme, že jsme měli tentokrát při výběru nového 
nájemce šťastnou ruku.

Na příští rok jsme již sestavili rozpočet a velkým úkolem pro nás bude v příštím 
roce zajistit posílení zdrojů pitné vody pro veřejný vodovod v naší obci. Je podána 
žádost o dotaci z evropských fondů na realizaci vrtů. I nadále se budeme snažit 
získat i jiné fi nanční zdroje k rozvoji obce. 

S  příchodem mrazů Vás chci poprosit o  součinnost při úklidu sněhu 
na chodnících. Předem Vám děkuji za úklid před Vašimi domy. Dále bych Vás ráda 
požádala o prověření zabezpečení vodovodních šachet proti zamrznutí.

S příchodem mrazů bude možné využívat ledu na víceúčelovém hřišti k bruslení. 
Je krásné, že tuto nelehkou práci s přípravou kluziště jsou ochotni dělat dobrovolně 
naši místní sportovci. Nás ostatní prosím, abychom se k  ledu na  kluzišti chovali 
šetrně. S tím souvisí i nutné shrabování sněhu, které je na všech z nás. 

Těším se, že se všichni setkáme pod Vánočním stromem, kde si společně 
zazpíváme, na  plesech a  zábavách, které pro nás připravují místní spolky 
a na zimních procházkách v době Svátků. 

Přeji Vám, ať jsou Vaše domy provoněné upečeným cukrovím a  ať je konec 
tohoto a začátek roku nového pro Vás šťastným a plným pohody. Těm nejmenším 
přeji, ať si užijí radosti v  kruhu svých nejbližších. Ať jsou pro nás Vánoce časem 
zastavení a vlídnosti. 

Příjemné prožití vánočních svátků Vám přeje
Mgr. Eva Karásková, starostka obce
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Rozhovor s ředitelkou MŠ paní Danou Kousalovou

1. Proč jste šla na konkurz na ředitelku hostěnické školky?

Z pocitu že můžu dětem a školce něco dát nebo je posunout dál.
2. Jaké si myslíte, že jste zatím u dětí a rodičů vzbudila sympatie?

Nechám na posouzení druhým.
3.  Používáte pro výchovu školáčků stejné výchovné metody jako pro výchovu 

vlastních dětí?

Ano.
4. Co máte v plánu do budoucna ve školce změnit/zlepšit?

Se změnami už jsme začali - výměna nábytku, nové akce, užší spolupráce 
s okolními základními školami, apod.

5. Jak se vám zatím v hostěnické školce líbí?

Zatím jsem spokojená. Budu se držet hesla: jaké si to uděláme, takové to budeme 
mít.

Paní ředitelky se ptala Klára Zítková

Na začátku podzimu byla úspěšně zkolaudována stavba „Rozšíření kanalizace“ 
v místních částech Na kopečku, Gandia a její posílení naproti restaurace U Stupárků. 
Současně byl dokončen nový chodník s  rozšířenou komunikací Na  kopečku 
a  opraven vodovod. Stálo nás to 1,43 mil. Kč (kanalizace), 740 tis. Kč (chodník 
a  komunikace), 420 tis. Kč (vodovod). Dnes již můžeme s  radostí užívat všechna 
dokončená díla.

Oprava kaple sv. Anny, jejímž investorem jsou Lesy ČR, pomalu pokračuje. 
Zástupci Obce Hostěnice se účastní kontrolních dnů jako přihlížející orgán 
a  navrhujeme řešení, která považujeme za  reálná a  pro lesní objekt přijatelná. 
Prozatím je realizována základní oprava fasády. Kromě samotné nové fasády 
a  opravené střešní krytiny se můžeme těšit na  nové lavičky v  okolí kaple, které 
budou zabudovány příští rok. 

Socha sv. Anny, která byla zhotovena k  640. výročí od první zmínky o  obci 
Hostěnice, byla dočasně uložena na  obecním úřadu, v  kanceláři starostky. Zde 
dostala své prozatímní místo do doby, než bude nalezeno a vybudováno důstojnější 
místo v obci. 

Na základě jednání se SÚS Jmk byla před zimou opravena hlavní komunikace 
procházející obcí a  vyčištěny dešťové vpusti. Jako správce kanalizační sítě 
v  Hostěnicích Obec nechala vyčistit části kanalizace, které byly abnormálně 
zanesené. Pravidelně necháváme odebírat vzorky pitné vody, které vyhovují 
normám na veřejnou pitnou vodu, a kontrolujeme stavy vodoměrů.

Před zimou jsme ještě nechali nově zapěnovat okna v mateřské škole a dokoupili 

Informace obce a obecního úřaduInformace obce a obecního úřadu
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závaží na činky do posilovny. Mimoto byla provedena pravidelná údržba laviček, 
odpadkových košů a autobusové zastávky Na kopečku. 

Koncem října došlo k  náhlému uzavření místní prodejny nájemcem. Obratem 
jsme vypsali poptávkové řízení na  nového provozovatele obchodu. Výběrová 
komise složená ze všech zastupitelů vybrala z pěti předložených nabídek. Prodejna 
by měla být otevřena do Vánoc a věříme, že si nový provozovatel mezi námi najde 
spousty stálých zákazníků. 

Od podzimu jsme pracovali na sestavení rozpočtu na rok 2013 a hledali společné 
priority pro nový rok. Nejdůležitějším úkolem obce pro příští rok bude vybudování 
vrtů a vodovodních propojů, abychom posílili místní zdroje pitné vody. Byla podána 
žádost o  dotaci z  Evropských fondů a  pracuje se na  projektové dokumentaci 
k vodovodním propojům mezi novými vrty a stávajícím vrtem v Napajedlích. 

V rámci nových internetových stránek obce Hostěnice se zastupitelstvo rozhodlo 
umožnit místním spolkům a sdružením založit si vlastní stránky. Pokud byste o tuto 
službu měli zájem (hrazena bude sponzorsky, pro vás tedy zdarma), prosím sdělte 
tuto skutečnost na obecním úřadu. 

Za obec Hostěnice, Mgr. Eva Karásková

Informace o průběhu pořizování Úpravy územního plánu obce 

Hostěnice

V loňském roce rozhodlo Zastupitelstvo obce Hostěnice (usnesením č. 35/2011) 
na  základě platné legislativy a  v  souladu se  závazkem ZO o  nerozšiřování 
zastavitelných ploch o pořízení „Úpravy územního plánu“ (ÚÚP). Na základě toho 
byl v poptávkovém řízení vybrán jeho zpracovatel – Ing. arch. Vojtěch Mencl, který 
odpovídá za  správnost, celistvost a  úplnost jím zpracované územně-plánovací 
dokumentace. Na  pořízení ÚÚP byla získána dotace od Jihomoravského kraje 
ve výši cca 43% z celkových nákladů. Obec Hostěnice vystupuje v celém procesu 
jako zadavatel, pořizovatelem je MěÚ Šlapanice.

Úprava územního plánu dle § 188 odst. 1 a 2 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) musí být v souladu s § 43 stavebního 
zákona, dále s „Požadavky na vymezování ploch“ vyhlášky č. 501/2006 Sb. a spočívá 
v přepracování textové a grafi cké části ÚP dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 
Sb.; přitom nelze vymezovat nové zastavitelné plochy. Tyto lze vymezit pouze 
pořízením změny územního plánu. Součástí pořízení Úpravy ÚP je aktualizace 
stavu v území, tj. převedení původních ploch návrhových do ploch již zastavěných 
(= tzv. stabilizovaných). Podkladem využívaným při zpracovávání ÚP jsou dále 
tzv. územně-analytické podklady § 26 stavebního zákona, které jsou průběžně 
pořizovány a  aktualizovány pro celé území ČR. Obsahují vyhodnocení stavu 
a vývoje území, ke kterým došlo od pořízení předchozího územního plánu.
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V případě Úpravy územního plánu je zadáním původní územní plán (v našem 
případě z r. 2000) včetně jeho změn, pořízených v letech 2001 a 2004. 

Prvním procesním krokem celého řízení je „společné jednání s  dotčenými 
orgány“, které započalo předložením návrhu Úpravy územního plánu v  říjnu 
2012 pořizovateli (MěÚ Šlapanice), který celé řízení o pořízení ÚÚP vede. Dotčené 
orgány (cca. 35 institucí) musí k  návrhu uplatnit ve  stanovené lhůtě 30 dní svá 
stanoviska. Návrh územního plánu poté posuzuje ještě krajský úřad JmK z hlediska 
koordinace využívání území a  v  souladu s  nadřazenými nástroji územního 
plánování. Na základě zprávy o výsledku projednání projektant upraví návrh ÚP 
a takto upravený a posouzený návrh se předkládá veřejnosti.

Druhým zásadním a  nejdůležitějším krokem je veřejné projednání návrhu 
ÚÚP (dle § 52 a  53 stavebního zákona). Návrh ÚÚP musí být po  dobu 30 dní 
před veřejným projednáním vystaven k nahlédnutí a každý k němu může podat 
písemnou připomínku; vlastníci pozemků a  staveb, kteří jsou dotčeni návrhem, 
mohou vznést písemnou námitku, a to nejpozději na veřejném projednání. 

Závěrečnou procedurou je vydání územního plánu (§ 54 stavebního zákona). Ta 
je již plně v rukou pořizovatele (MěÚ Šlapanice). Ten spolu s určeným zastupitelem 
(starostka obce) vyhodnotí výsledky veřejného projednání a doplní odůvodnění 
územního plánu, zejména o  návrh rozhodnutí o  námitkách vyhodnocení 
připomínek. Jsou-li všechny náležitosti ÚÚP v pořádku, vydává jej zastupitelstvo 
formou opatření obecné povahy podle stavebního zákona.

Jakékoliv změny územního plánu (§ 55 stavebního zákona) je možné pořizovat 
až po  schválení probíhající Úpravy územního plánu a  vydání územního plánu, 
předpoklad v druhé polovině r. 2013.

Jak vlastně pracuje naše Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce Hostěnice je kolektivním orgánem obce. Podle zákona je 
vyhrazeno zastupitelstvu rozhodovat o nejdůležitějších záležitostech patřících do 
samostatné působnosti obce a o záležitostech majetkových (viz. Zákon č. 128/2000 
Sb., o obcích).

 Naše zastupitelstvo je tvořeno sedmi členy, z  toho dvě jsme ženy a  pracuje 
celoročně, tzn. i  mimo řádná zasedání. Na  pracovních schůzkách se scházíme dle 
potřeby a zpravidla je svolává starostka. Pracovní schůzky probíhají často dlouho do 
noci a diskuse bývají čas od času i vášnivé. Podklady pro pracovní schůzky a řádná 
jednání připravuje starostka ve  spolupráci s  místostarostou a  obecním úřadem. 
V období mezi pracovními schůzkami využíváme možností e-mailové korespondence, 
která je velmi pružná a ke konzultacím a vzájemnému informování vhodná. 

Právo předkládat návrhy k  zařazení na  pořad jednání připravovaného zasedání 
zastupitelstva obce mají jeho členové a výbory. Občané obce mají právo požadovat 
projednání určité záležitosti v samostatné působnosti obce podáním písemné žádosti. 
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Jednací řád Zastupitelstva obce Hostěnice umožňuje občanům vyjadřovat 
svá stanoviska k  projednávaným věcem v  rámci diskuse, která byla pravidelně 
zařazována na konci veřejného zasedání. Na základě podnětu občanů, přítomných 
na  zasedání ZO, se zastupitelstvo usneslo, že vyzkouší nový model diskuse. 
Diskuse bude zařazována ke každému bodu před hlasováním zastupitelů s tím, že 
předsedající má právo diskusi ukončit v případě, že diskuse přestane být věcná. 

Zastupitelé by měli zohledňovat jak při formulování jednotlivých usnesení, tak 
při utváření názoru na  řešené záležitosti, širší souvislosti a  zejména zájem obce 
a zájmy občanů. Naši zastupitelé se o to velmi snaží. Někdy však není jednoduché 
se shodnout na jednotném stanovisku. I když je tato práce často nevděčná, snažíme 
se o smysluplnou práci.

My zastupitelé chápeme jako samozřejmou součást naší práce také přijímat 
podněty od občanů, diskutovat s nimi o nich a předávat je dál. 

Děkujeme Vám za konstruktivní podněty.
za zastupitele obce Hostěnice, Mgr. Eva Karásková

Komentovaný výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 

Hostěnice č. 7/2012  konaného dne 25.9.2012

Přijatá usnesení:

usnesení č. 56/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu číslo  7/2012 pana  Mgr. Bedřicha  
Horného  a pana Ing. Bořivoje Srbu, zapisovatelku zápisu paní Růženu  Debnárovou.
usnesení č. 57/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání č. 7/2012   
usnesení č. 58/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové  opatření číslo 6/2012, 7/2012 a 8/2012. 
(viz. příloha č. 3 až 5 tohoto zápisu)
usnesení č. 59/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dotaci z Programu rozvoje venkova JMK, 
předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční fi nanční podpory na akci 
„Úroky z  úvěrů na  investiční akce k  rozvoji obce Hostěnice“ ve  výši 31  000 Kč. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku obce Mgr. Evu Karáskovou.
- Obec Hostěnice požádala o  poskytnutí dotace Jihomoravský kraj na  úroky 
z  úvěrů, které splácí a  které byly použity na  investiční akce k  rozvoji Hostěnic 
(plynofi kace, vybudování ČOV, vodovodu a  občanského centra). Na  základě 
žádosti nám byla přiznána dotace ve  výši 31  000,- Kč. Poskytnutá dotace může 
představovat maximálně 70 % základu pro stanovení výše dotace.  
usnesení č. 60/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření “Smlouvy o  smlouvě budoucí „ s  fi rmou 
VIVO Connection, spol, s.r.o. Tato smlouva opravňuje fi rmu VIVO Connection, 
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spol, s.r.o k uložení komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků 
v majetku obce Hostěnice p.č. KN 414/1; 114/9; st. 249; 450; 109/5; 463/1; 636/21; 
436/16; 436/40 a 436/17 v k.ú. Hostěnice za jednorázovou úhradu 5000 Kč za celou 
trasu včetně ochranného pásma.
Podpisem smlouvy pověřuje starostku obce Mgr. Evu Karáskovou. 
- Na  základě předešlého kladného stanoviska Obce k  záměru fi rmy VIVO 
Connection, spol. s.r.o vybudovat veřejnou komunikační síť (optické vlákno) 
v naší obci, ZO schválilo smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno k uložení 
komunikačního vedení v obecních pozemcích.  
usnesení č. 61/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o  zřízení věcného břemene 
s fi rmou JMP Net, s.r.o. k pozemku p.č. 436/23 v k.ú. Hostěnice, ve kterém je uložena 
plynovodní přípojka k  novostavbě RD, v  celkové délce 1,9 m za  jednorázovou 
úhradu 50,- Kč vč. DPH.  Podpisem smlouvy pověřuje starostku obce Mgr.  Evu 
Karáskovou. 
usnesení č. 62/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s JMP 
Net, s.r.o, které spočívá v  právu zřídit a  provozovat plynárenské zařízení, dále 
vstupovat a  vjíždět v  souvislosti se zařízením, stavebními úpravami, opravami 
a  provozováním distribuční soustavy a  plynovodních přípojek na  pozemcích 
v  majetku obce Hostěnice p.č.  110/1; 110/26; 110/41; 114/9; 114/17; 114/22 a  419 
zapsaných na LV č.1 v k.ú. Hostěnice.   
Jednorázová úhrada bude činit 4  384,80 Kč včetně DPH. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku obce Mgr. Evu Karáskovou. 
- Jedná se věcné břemeno na plynovodní vedení a přípojky v lokalitě Pod silnicí.
usnesení č. 64/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje nájemné  za zastavěnou plochu rekreačních  objektů  
dle cenového věstníku Ministerstva fi nancí číslo 1/2011 v k.ú.   Hostěnice ve výši 16 
Kč/m 2   za rok. 

- ZO stanovilo nájemné, za  které bude pronajímat pozemky pod rekreačními 
objekty v lokalitě Pastviska. Bylo stanoveno dle cenového věstníku MF 2011.
usnesení č. 65/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská 
škola Hostěnice.
- Zřizovací listinu Mateřské školy obec měnila na základě doporučení auditu JMK. 
Ve schválené zřizovací listině je upraveno nově nakládání s majetkem a jsou zde 
ošetřeny dary.
usnesení č. 66/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje umístění 2 kusů značek (směrová tabule) „ Lhotky“ 
směrem od Březiny a Bukovinky.
usnesení č. 68/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje  žádost pana Houssama Najjar Dit Midani a stanovuje 
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měsíční nájemné za pronájem nebytových prostor  samoobsluhy na  částku 2000 Kč 
od 1.10.2012.
- Na  základě žádosti nájemce místní samoobsluhy zastupitelstvo schválilo 
ponížení nájemného za  pronájem prodejny jakožto podpůrný krok k  udržení 
prodejny. 

Nepřijatá usnesení:

usnesení č. 63/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení vodovodní přípojky k chatě č.e. 14 na obecním 
pozemku p.  č. st. 185 (chatová oblast Pastviska) za  předpokladu souhlasných 
stanovisek ostatních dotčených orgánů.  
- Na základě žádosti majitele rekreačního objektu o povolení zřízení vodovodní 
přípojky zastupitelstvo projednalo tuto záležitost a jeho žádost zamítlo. Zejména 
z důvodu dotčené lokality. Tato chatová oblast je v územním plánu určena k dožití 
(cca 50 let) na  základě požadavku CHKO Moravský Kras, a  proto zastupitelstvo 
považuje zasíťování této lokality za nežádoucí.  
usnesení č. 67/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření dopravního značení v k.ú. obce  Hostěnice 
o  značku „Zákaz vjezdu“ s  dodatkovou tabulí „dopravní obslužnost povolena“ 
v místní části obce Zbihov.
- Zastupitelstvo projednalo také dopravní značení v lokalitě Zbihov. Umístění této 
značky nebylo přijato nadpoloviční většinou hlasů. Názory na tuto problematiku se 
lišily, a proto nedošlo k závěrečnému konsensu. 

Komentovaný výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 

Hostěnice č. 8/2012  konaného dne 13.11.2012 

Přijatá usnesení:

usnesení č. 69/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu číslo  8/2012 pana Ing. Bořivoje 
Srbu a paní Ivanu Kazdovou, zapisovatelku zápisu paní Růženu  Debnárovou.
usnesení č. 70/2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání č. 8/2012
usnesení č. 71/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření číslo  9/2012 a číslo 10/2012 (viz. 
příloha číslo 3)
usnesení č. 72/2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro Příspěvkovou organizaci MŠ Hostěnice 
ve výši 56 200 Kč na dofi nancování mezd pedagogických pracovníků.
- Na  základě žádosti ředitelky Mateřské školy bylo schváleno dofi nancování 
mezd pedagogických pracovníků, na které JMK neuvolnil dostatečné prostředky. 
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V současné době má naše mateřská škola dvě třídy s 16 dětmi, o které se starají dvě 
slečny učitelky a paní ředitelka. 
usnesení č. 73/2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur na  rok 2012 a  dále schvaluje členy 
inventarizačních komisí.
- Zastupitelstvo schválilo jmenovitě inventarizační komise a  dále plán inventur 
na rok 2012. Inventarizace majetku a závazků bude zahájena 1.12.2012 a ukončena 
31.12.2012, a to v souladu s vnitřní směrnicí obce. 
usnesení č. 74/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr fi rmy, která bude provádět zimní údržbu 
místních komunikací v  období 2012-2013, podpisem smlouvy o  dílo s  fi rmou 
Ing. Václav Čapka pověřuje starostku obce.  
- V poptávkovém řízení na údržbu místních komunikací se přihlásil jeden zájemce, 
který byl vybrán. K údržbě chodníků se bohužel nepřihlásil nikdo. Obec bude úklid 
chodníků řešit operativně tak, že zakoupila techniku k úklidu sněhu a na základě 
dohody o provedení práce bude úklid provádět brigádník.
usnesení č. 75/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost skautského oddílu v roce 2013 
ve výši 5000 Kč.
- Místní oddíl skautů, který má v  současnosti 18 dětí do patnácti let, požádal 
o příspěvek na rok 2013 ve výši 6000,- Kč. Svou činnost provozuje celoročně, dvakrát 
týdně mají malí skauti schůzky, jednou za čtrnáct dní chodí na výlety a jednou ročně 
pořádají tábor. Zastupitelstvo se dohodlo na výši příspěvku 5000,- Kč. 
usnesení č. 76/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje plán investičních a neinvestičních akcí pro rok 2013.
(viz. příloha č. 4)
- Zastupitelstvo obce si před sestavením rozpočtu na další rok stanovilo priority 
pro tento rok. Tyto priority zahrnují v  sobě více akcí, než je možné vzhledem 
k objemu rozpočtu obce realizovat. O  jejich realizaci rozhodne ve velké míře to, 
kolik fi nančních prostředků se podaří obci získat z jiných zdrojů. 

Hlavní priority pro rok 2013 
1. Posílení vodních zdrojů pro pitnou vodu

- vybudování vrtů
- vodovodní propoje k vodárně
2. Nový povrch na víceúčelovém hřišti „Na Pastviskách“

3. Zázemí pro místní mládež

4. Osazení laviček a košů – v lokalitách, kde ještě nebyly umístěny
5. Oprava fasády MŠ – nutné dofi nancování z jiných zdrojů
6.  Posílení spojů IDS – posílení spojů o  víkendu, posílení spojů v  časech 
potřebných pro školáky, popř. podle jiných potřeb

Eva Karásková, starostka
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Volba prezidenta České republiky se bude konat  ve dnech 11. ledna 

a 12. ledna 2013, případně ve dnech 25. ledna a 26. ledna 2013

V obci Hostěnice bude probíhat hlasování v jednom  volebním  okrsku.
Sídlo volebního okrsku:

Obecní úřad Hostěnice 
knihovna
Hostěnice č.p. 57
664 04 Mokrá  
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad 

a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost. 

O  tento způsob hlasování můžete požádat v  kanceláři Obecního úřadu 
Hostěnice, nebo na tel.č. 544 250 763. 

Růžena Debnárová, za OÚ Hostěnice

Obec Hostěnice vydala z důvodu novely zákona č. 565/1990 Sb. 

o místních poplatcích „ Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012“,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a  odstraňování komunálních odpadů, která nabývá účinnosti 1.1.2013. 
Sazba poplatku byla stanovena na 500 Kč za osobu a rok, splatnost poplatku je do 
30. dubna příslušného kalendářního roku. Tato sazba nebyla navýšena, její výše je 
stejná od roku 2009. Celý text je uveřejněn na úřední desce obecního úřadu nebo 
je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Růžena Debnárová, za správce poplatků 

Oznamuje občanům, že od 27. prosince do  31. prosince 

2012 (včetně)  bude Obecní úřad Hostěnice  pro veřejnost 

UZAVŘEN.

•

Úřad městyse Pozořice, stavební úřad, oznamuje občanům,

že v době od 18. 12. do 31. 12. 2012

bude pro veřejnost UZAVŘEN. 
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Sběr a svoz  komunálního odpadu  o Vánocích 

Pravidelný svoz bude přesunut ze středy 26. prosince na  čtvrtek 27. prosince. 
Následně bude svoz prováděn ve čtrnáctidenních intervalech,   v roce 2013 poprvé 
ve středu 9. ledna 2013.

Z naší knihovny

Dovolte, abych Vás v úvodu upozornila na některé novinky v naší knihovně.
Naše knihovna se rozhodla postupně přejít na elektronický katalog. Na našich 

webových stránkách www.knihovnahostenice.wz.cz už nyní můžete vyhledávat 
některé knihy a zjistit tak sami z pohodlí domovů, jestli hledanou knihu v knihovně 
najdete. Katalog zatím není kompletní, knihy se do něj přidávají postupně.

V letošním roce se budou knihy půjčovat naposledy 19. 12., poté až v roce 2013. 
Přeji všem krásné Vánoce a šťastný Nový rok.

                                                                      Vaše knihovnice Ivana Dostálová

Tříkrálová sbírka 2013  

Tradiční Tříkrálová sbírka proběhne v  naší obci 5. 1. 2013 od 
13.00 hodin. Tato charitativní akce je nedílnou součástí tradice, 
ale především poselství dobré vůle a  pozitivních hodnot, které 
umožňuje veřejnosti podílet se spolu s  Charitou na  pomoci 
sociálně slabým a znevýhodněným, nevyléčitelným, nemocným, 

mládeži a rodinám v nouzi. Peněžní dary loňské Tříkrálové sbírky přispěly například 
k zajištění péče o klienty hospice sv. Josefa v Rajhradě, také byl poskytnut příspěvek 
na  zajištění provozu odborného sociálního poradenství, které je poskytováno 
osobám pečujícím o  nevyléčitelně nemocné, dále byl podpořen projekt Anti 
Child Labour, který realizuje salesiánské středisko Don Bosko Hosped v Indii – toto 
středisko vyhledává děti zneužívané k  práci, zajišťuje jim komplexní pobytové 

Pro dospělé:    Doktore to chce klid
 (P. Taylor )
                        Oheň na západě
 (L. Kessler)
                        Jak být volný
 (T. Hodgkinson)
                        Toskánsko na každý den
 (F. Mayesová)
                        Korálky na šňůrce života
 (V. Větvička )

Pro děti:    Škola černé magie
 (A. Horowitz)
                      Jirotkova zázračná medicína
 (R. Dahl)
                      Třináct relikvií
 (M. Scott) 
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služby včetně stravy, zdravotní péči, předškolní vzdělání a následné umístění do 
klasických školních zařízení. Další projekty podpořené z  Tříkrálové sbírky 2012 
najdete na www.rajhrad.charita.cz.

Děkujeme Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky a svým příspěvkem 

pomůžete mnoha potřebným.

Růžena Debnárová, za OÚ Hostěnice    

Řidiči a chodci pozor. Zima je tady!

Vždy pamatujte na to, že sníh přikryje spoustu nástrah, které mohou způsobit 
vážné problémy a úrazy. 

CHODCI A CYKLISTÉ:

•  Jste na silnicích nejzranitelnější. 
•  Musíte o to více myslet na svoji bezpečnost a zvýšit svoji viditelnost v silničním 

provozu. 
•  „VIDĚT A BÝT VIDĚN“ je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. Za snížené 

viditelnosti a v noci platí dvojnásob.
•  Využívejte refl exní a  fl uorescenční materiály a  kombinujte je tak, abyste byli 

dobře vidět za světla i za tmy (nejlépe po celý rok).
•  Nevhodné oblečení chodců bývá často příčinou dopravních nehod.

ŘIDIČI:

•  Mlhy, přízemní mrazíky či popadané listí jsou často příčinou dopravních nehod 
(delší brzdná dráha, snížená adheze, nebezpečí smyku). 

•  Přizpůsobte jízdu povětrnostním podmínkám a stavu vozovky. 
•  Dodržujte zákonem a  místní úpravou stanovené rychlostní limity, při špatné 

viditelnosti, mokré, zasněžené nebo namrzlé vozovce zpomalte. 
•  Pokud se dostanete do smyku, nešlapejte prudce na brzdu, ale vyšlápněte pedál 

spojky a opakovaně sešlapávejte brzdu. Nestrhávejte prudce volant. 
•  Se zvýšenou opatrností projíždějte zastíněnými úseky – lesem a  přes mosty 

nebo nadjezdy, kde se námraza drží nejdéle. Dodržujte nejen nejvyšší dovolenou 
rychlost, ale také bezpečnou vzdálenost za vozidlem před vámi. 

nprap. Petra Hrazdírová, 
Krajské ředitelství policie JmK

 (redakčně kráceno)

Obec uvítala nové občánky

V neděli 25. listopadu odpoledne přivítala starostka obce Eva Karásková do života 
sedm nových občánků. Na  malou slavnost v  knihovně na  radnici v  Hostěnicích 
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tak přišli rodiče a  rodiny Sáry 
Veselé, Anny Králíkové, Teodory 
Šandrové, Tomáše Kropáče, 
Gabriely Vojáčkové a  Denise 
Pavlíčka. Děti dostaly dárky 
a  zahráli a  zazpívali jim šikovní 
školáci. A malé občánky, kteří také 
dostali na  památku domovské 
listy, si mohli rodiče zvěčnit 
ve stylové dřevěné kolébce. Vítání 
občánků zachycují fotografi e.

Text a foto: pon

SRDEČNÉ BLAHOPŘÁNÍ K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU 

prosinec 2012

Miloslav Neveselý        70 let
Jindřiška Dvořáčková     85 let
Miroslav Chromý            80 let   

NAROZENÉ DĚTI ZA OBDOBÍ  ZÁŘÍ - LISTOPAD 2012

Gabriela Vojáčková Elen Protivínská 
Denis Pavlíček Romana Motalová
Julie Blažková

ÚMRTÍ ZA OBDOBÍ ŘÍJEN - LISTOPAD 2012

Miloš Dvořáček
Vlasta Nečasová

Růžena  Debnárová, za evidenci obyvatel

Zápis žáků  do prvních tříd pro školní rok 2013/2014 

K   zápisu se dostaví zákonní zástupci s  dětmi, které dovrší 6 let věku do 
31.8.2013. Děti, které byly u  zápisu v  loňském roce a  mají rozhodnutí o  odkladu 
školní docházky, k zápisu již nepřijdou. Zákonný zástupce dítěte s sebou přinese 
svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, průkazku zdravotní pojišťovny dítěte.  

ŠkolstvíŠkolství

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÁ
Zápis žáků do 1. ročníku se bude konat ve čtvrtek 17. ledna 2013

od 13.00 do 18.00 hodin v budově základní školy Mokrá
Podrobné informace najdete na www.zsmokra.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POZOŘICE
Zápis žáků do 1. ročníku se bude konat v úterý 5. února 2013 od 15.00 do 18.00 

hodin (netradiční zápis – Hrajeme si s Machem a Šebestovou.
Ve středu 6. února 2013 od 15.00 do 18.00 hodin zápis tradičním způsobem.

Podrobné informace najdete na www.zspozorice.cz

 Halloween v základní škole v Mokré

Dne 31. 10. se žáci 1.A, 1.B, 2.B, 3.A, 3.B a  5.B seznámili se 
svátkem Halloween. Vše probíhalo v  rámci tématicky laděného 
dne. Většina žáků přišla do školy v  kostýmech, které k  tomuto 
svátku patří. Hned první hodinu jsme se seznámili s  tradicí oslav 
tohoto svátku. Jelikož jde o svátek, který k nám přišel z anglicky 

mluvících zemí, hlavní důraz byl zaměřen na  angličtinu. Žáci se naučili slovní 
zásobu spojenou s  Halloweenem, kterou následně využili v  nových písních 
a hrách.  V prvním ročníku žáci dále vyřezávali dýně v rámci hry na PC, vyrobili si 
dýni z barevných papírů a vyplnili pracovní listy. V 2.B si za světla svíčky povídali 
o strachu, ve skupinách proti němu namíchali kouzelný nápoj a vyrobili si vlastni 
lucerničky. Děti ze 3.A si užily halloweenskou hodinu angličtiny plnou her. Ve třídě 
3.B si žáci za asistence učitelek p. Kubáňové a p. Novotné vyřezali dýně, namalovali 
duchy třídy a vyluštili tematické křížovky a osmisměrky. Žáci v 5.B pracovali s texty 
z Wikipedie o historii a vývoji tohoto svátku a v hodině výtvarné výchovy si každý 
vyrobil svoji strašidelnou masku na  obličej. Na  závěr dne nechyběla ani pravá 
halloweenská pohádka. Změna již zaběhnutého výukového dne  byla všemi žáky 
přijata velmi pozitivně, i další den si řekli o opakování prožitých aktivit. 
Mgr. Jitka Laudátová, Mgr. Šárka Mazánková, Mgr. Ivona Novotná, Mgr. Katuše Studená

Školní střípky ze základní školy v Mokré

 Září a  říjen byl ve  znamení literárních exkurzí žáků 2. stupně. Pro jednotlivé 
ročníky připravily učitelky českého jazyka tři exkurze. Žáci 8. a část 6. ročníku 
navštívili Muzeum knihy ve  Žďáře nad Sázavou, Zelenou Horu a  sklárnu 
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v nedalekém Karlově. Sedmáci a zbývající žáci 6. ročníku se vydali „Po stopách 
bratří Mrštíků“ do Klobouk u  Brna a  Těšan. Žáci 9. třídy navštívili Památník 
písemnictví v  rajhradském klášteře, Střední odbornou školu zahradnickou 
v Rajhradě, kde byli informováni o možnostech studia na této škole.

 V  památníku písemnictví se seznámili s  tvorbou moravských spisovatelů, 
prohlédli si areál SOU a  SOŠ zahradnické a  v  muzeu ve  Šlapanicích zhlédli 
výstavu Komiks jako Brno.

 Na konci září připravily učitelky 1. stupně pro svoje žáky projektový den Svatý 
Václav. V řadě nejrůznějších aktivit se žáci seznámili s touto významnou posta-
vou českých dějin.

 Naši třeťáci se zúčastnili výukového programu „Špetka domácí ekologie“ 
v  brněnském Rozmarýnku v  Jundrově. V  praktických činnostech se věnovali 
spotřebě vody a energií v domácnosti.

 V říjnu se na otevřené hodině českého jazyka rodiče našich prvňáčků seznámili 
s  tím, jak se děti učí číst pomocí metody splývavého čtení. Diskutovali také 
s vyučujícími o domácí přípravě žáků.

 Zážitkovou hodinu o  zamyšlení nad základními lidskými hodnotami prožili 
v  hodině Výchovy k  občanství naši deváťáci s  paní Dr.  Eliškou Rotreklovou. 
Celá hodina byla věnovaná křesťanskému pojetí Památky zesnulých i  svátku 
Halloweenu, která byla motivována „stopami, které v nás zanechali ti, kteří už 
odešli“.

 V  listopadu celý první stupeň prožil výukový program „Hra na  tělo“. Žáci se 
naučili používat vlastní tělo jako hudební nástroj. Nyní už doprovodí každou 
písničku tleskáním, pleskáním, luskáním, dupáním a jinými způsoby.

 Začátkem listopadu se v  rámci předmětu Volba povolání pro žáky 9. ročníku 
uskutečnil již 10. ročník Miniveletrhu středních škol. Za  žáky přišli zástupci 12 
středních škol, aby je seznámili s učebními a studijními programy svých škol.

 Dne 5. 11. se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády s  tématem Od 
pohanských zvyků ke  křesťanským tradicím. Na  prvním místě se umístil 
nejmladší účastník žák třídy 6. A Alois Brzobohatý,  na 2. místě Adam Konvalinka 
(7.A) a 3. místo obsadila Marie Novotná (8.A). První dva úspěšní řešitelé budou 
naši školu reprezentovat v okresním kole. 

  Svátek sv. Martina byl tématem projektového dne žáků 1. ročníku. V jednotlivých 
blocích se žáci seznámili s  pověstí o  sv. Martinovi, připomněli si pranostiky, 
pověry i přísloví.

  Žáci 7.A  se v  listopadu zúčastnili besedy v  místní knihovně na  téma Humor 
v  české a  světové lit eratuře, žáci 5. tříd navštívili přednášku s  tvořivou dílnou 
o ilustraci knih s malířem Adolfem Dudkem, který barevnými obrázky doprovází 
knihy pro děti.

  První až třetí ročníky navštívily představení Hurvínkovo dobrodružství.  Děti 
byly nadšené a ocenily, že viděly loutky Spejbla a Hurvínka naživo. 

Mgr. Jitka Laudátová, Mgr. Ivona Novotná
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Práce psychologa na základní škole v Pozořicích

Po  více než půlročním fungování školního poradenského centra Čtyřlístek 
se na plné obrátky rozjela činnost školního psychologa i na naší škole. Ačkoliv 
z  počátku nebylo vůbec snadné získat důvěru žáků, rodičů i  pedagogů, je 
v současné době o práci psychologa velký zájem. Nejčastěji přicházejí „zakázky“ 
od třídních učitelů, kteří chtějí pomoc při mapování vztahů v  kolektivu nebo mají 
starosti o  jednotlivé žáky ve své kmenové třídě. Druhým častým „zákazníkem“ 
jsou rodiče, kteří hledají pomoc a  podporu při výchově svých dětí. Pro tyto 
rodiče je kromě individuální konzultace určena i podpůrná skupina s poetickým 
názvem Čaj o čtvrté, která skýtá pro rodiče prostor podělit se o své každodenní 
starosti. Nejméně přicházejí se „zakázkou“ samotní žáci. Ti, kteří již absolvovali 
individuální konzultaci u  psychologa, vědí, že to není nic hrozného a  není se 
čeho bát. Ačkoliv se často zabýváme bolestivými tématy, ve výsledku může být 
práce s  psychologem dobře strávený čas, díky kterému se žáci cítí lépe. Tento 
pocit pohody si užívají například všichni žáci, kteří pravidelně navštěvují Perličku 
– relaxační skupinku.

Za  celý tým Čtyřlístku děkuji za  důvěru, se kterou se na  nás naši „zákazníci“ 
obracejí a těším se na další spolupráci.

Mgr. Kateřina Zaplatilová,
školní psycholog  

Pozořáček – přírodní učebna v prostorách školního arboreta

Základní škola a  mateřská škola Pozořice se zapojila do vyhlášené grantové 
výzvy Ministerstva životního prostředí v  Praze, díky níž se nám podařilo získat 
fi nanční částku 66  000 Kč na  stavbu přírodní učebny Pozořáček v  prostorách 
školního arboreta. Úspěch je o to cennější, že jsme uspěli mezi stovkami škol z celé 
republiky.

Přírodní učebnou se nám podaří zkvalitnit výuku environmentální výchovy od 
mateřské školy až po druhý stupeň. Plánujeme postavit přírodní učebnu, sluneční 
bylinné hodiny a žížalárium. 

Pokud by měl někdo z veřejnosti, rodičů či přátel školy možnost zapojit se do 
tohoto projektu fi nančním darem, materiální podporou (např. dřevo) nebo pomocí 
ve formě stavebních prací, velmi bychom takovouto aktivitu přivítali. S případnými 
dotazy, nápady a návrhy se můžete obrátit na vedení školy. Děkujeme.

Vždy je úspěšná taková škola, která je aktivní a dívá se pozitivně vpřed. A takoví 
chceme být!

Mgr. Naďa Pochopová
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Studánky, pomníčky, naučné stezky a přírodní zajímavosti 

v okolí Pozořic  

I. část

Český svaz ochránců přírody Pozořice vás zve na vycházky do našich krásných 
lesů po námi vybudovaných naučných cestách. 

V Hostěnicích na žluté turistické značce začíná naučná cesta podél Hostěnického 
potoka a vede až na rozcestí Kalečník. K této cestě jsme v roce 2001 vydali mapu 
„Hostěnický potok a okolní příroda“, kterou ještě můžete získat při našich akcích 
v Ekostředisku Jelenice. 

Na cestě jsou naučné tabule u Hostěnických rybníků, u mokřadní louky, u chaty 
Jelenice a na rozcestí Kalečník. 

Přes mokřadní louku u  Jelenice vede  haťový chodník k  studánce Jelence, 
z  kterého je výhled na  kvetoucí vstavačovou louku, plastiky „Koně“ a  „Srdce“, 
umístěné na louce.

V  jižním cípu louky je tůň pro obojživelníky, na  protějším konci je Alešova 
Pařezová studánka s jeho pomníčkem. 

Od Jelenice až k  leknínovému rybníčku jsme vysázeli v  roce 1986 alej 
plodonosných stromů pro zvěř, kterou na jejím začátku připomíná pomníček 
„Mírová alej mládeže 1986“, protože alej se sázela na  počest Světového 
mírového roku. U pomníčku byly zasazeny národní stromy, lípy, a dvě sakury, 
na paměť atomovou bombou zničeného japonského města Hirošima. Bohužel, 
již jen jedna vzrostlá sakura každoročně v květnu krásně kvete. V okolí Jelenice 
můžete zahlédnout na  stromech ptačí budky, které každoročně čistíme 
a obnovujeme.

Po  dalších 500m přejdete přes louku a  potok k  historické a  námi opravené 
Habrové studánce s dřevěnou plastikou „Vztahy“ od Doc. Vladimíra Drápala. Od 
léta 2012 voda ze studánky není pitná. Bohužel, stává se, že člověk někdy zasáhne 
nevhodně do přírodních poměrů. Co se stalo. V létě byla naplněna nově vybudovaná 
vodní nádrž 25m nad studánkou. Voda z  nádrže si našla cestu v  propustných 
zeminách a teče přímo do studánky. 10m od cesty, naproti leknínovému rybníčku 
je symbolická, málo vydatná studánka „Na Aleji“.

Na  rozcestí Kalečník postavili v  roce 1989 pomníček „Prosba přírody“ ČSOP 
Rousínov a ČSOP Pozořice.

Vzhledem k tomu, že v lesích v okolí Pozořic nebyly vyznačeny žádné turistické 
cesty, navrhl začátkem druhého tisíciletí Mgr. Aleš Tinka turistickou cestu z Jelenice, 
přes hrad Vildenberk do Pozořic. V  roce 2004 byla tato cesta (modrá značka) 
vytýčena.

Z okolíZ okolí
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Od Jelenice do kopce, proti proudu Jelenického potoka, přijdete na  lesní 
cestu (Račická) k  Lesnímu Slavínu. Prostor (50x60m) ohraničuje 15 mohutných 
douglasek. Je zde pomníček Josefa Žalmana z roku 1984, naučná tabule, mohyla 
pracujícím v  lese, symbolické kameny s  iniciálami osobností, které jsou spjaty se 
zdejší přírodou.

Modrá značka vás pak dovede k  naučné tabuli Vildenberk a  zavede vás 
po  okružním valu k  nejvyššímu bodu zadního traktu, kde je umístěna tabule 
s  rodokmenem Vildenberků. Podle půdorysu si uděláte představu, jak mohutný 
hrad to byl.

Pokračujeme k  Hradní (Žalmanově) boudě, pod níž je Žalmanova studánka. 
Dále na vrstevnicové cestě je umístěna naučná tabule s mapou „Studánky v okolí 
Pozořice“ a směrovka k blízké Srnčí studánce. 

Mapu „Studánky v  okolí Pozořice“ jsme vydali v  rámci regionálního projektu 
Studánky v okolí Brna v roce 2001. První vydání této mapy je již rozebráno, proto 
jsme letos vydali druhé vydání. Kdo má zájem projít se kolem studánek podle této 
mapy, má možnost si mapu na akcích ČSOP Pozořice zakoupit. 

Naši procházku končíme u hájovny na Jezerách. 
Sylva Kohoutová, ČSOP Pozořice

II. část

Pozvánku Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Pozořice na  vycházky, 
po námi vybudovaných naučných cestách, jsme ukončili u hájovny na Jezerách.

Od hájovny půjdeme po  silnici (modrá značka) a  po  400 m odbočíme vlevo 
na polní cestu, kde začíná naučná stezka Františka Neužila, kterou navrhl vybudovat 
ke  stému výročí narození spisovatele ČSOP Pozořice. Jednotlivá zastavení 
realizovala obec Pozořice v létech 2007 až 2011.

Po  dalších 400 m dojdeme k  poslední tabuli, která je věnovaná archeologii 
(stezku jdeme opačným směrem, protože tento nám umožňuje nádherný výhled 
do krajiny). U  tabule byl v  roce 2010 vysazen „Jezerský dub“ k  třístému výročí 
založení obce Jezera. Sejdeme na  okraj obce. Vpravo lze odbočit k  Jezerské 
zvoničce a  k  Parku legionářů. Po  návratu pokračujeme vlevo, Jezerskou cestou, 
podél které byla v roce 2006 vysázena lipová alej Františka Neužila. Jdeme kolem 
Bayerova kříže až pod vodojem, kde odbočíme vpravo k vyhlídce s naučnou tabulí. 
Vrátíme se a sejdeme po modré značce k tabuli Františka Neužila, která je umístěna 
u jeho bývalé zahrady. Pokračujeme pozvolným stoupáním k tabuli Větrný mlýn, 
který v tomto místě stával. Vrstevnicovou cestou přijdeme na Spodní kopec, kde 
je umístěna tabule o historii Dělnického domu. Sestoupíme na okraj centra Pozořic 
k tabuli, která nás informuje o domech u Kunčnerů a u Svatých. Kolem sokolovny 
přijdeme k tabulím V Zámku a Na městečku.
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Po 300 m chůze po ulici Holubické, u Domu s pečovatelskou službou, nás tabule 
seznámí s dětskou přírodní rezervací Pančava.

Pokračujeme ulicí Holubickou k budově základní školy, za kterou se tyčí kopeček 
Poustka, významný krajinný prvek s pestrými přírodními společenstvy. V roce 2010 
jsme zde otevřeli naučnou stezku s pěti zastaveními (Příroda, Ptactvo, Geologická 
minulost, Poustevnictví, Vývoj krajiny). Každé zastavení s  pěkným výhledem do 
krajiny je doplněno lavičkou.

Putování přírodou v okolí Pozořic, na jejíž výjimečnost jsme vás chtěli upozornit, 
končí. Chceme vám sdělit, že vybudování všech objektů si vyžádalo mnoho úsilí, 
jak při návrhu, realizaci a v neposlední řadě při zajišťování fi nancování. Trochu jsme 
zapomněli na  to, že populace stárne a  mění svoje působiště. Prosím, přijďte do 
našich řad vy, kteří máte zájem o přírodu, abychom to, co jsme zbudovali, mohli 
udržovat.

Sylva Kohoutová, ČSOP Pozořice

Babské hody

My stárky, které jsme byly na  babských hodech v  červnu tohoto roku, jsme se 
již sešly k domluvám na babské hody pro příští rok. Je to sice dost práce a hodin 
nacvičování, ale velmi příjemně strávených. Ty z Vás, které byste se k nám chtěly ještě 
připojit, neváhejte a ozvěte se naší hlavní stárce Hance Kousalíkové. Pro připomenutí 
loňských babských hodů připojuji krásné poděkování od maminky jedné ze stárek.

Eva Karásková

„Dovolte mi, prosím, milé stárky, touto cestou vyjádřit můj obdiv a poděkování 
za nádherný a sváteční den, který jste nám připravily.

Vím, že jste se pravidelně scházely a nacvičovaly. Bylo to někdy dost těžké najít tu 
chvilku a odskočit od náročného chodu domácnosti, od dětí a jejich úkolů, mnohdy 
přímo z  práce, odložit svůj oblíbený seriálek, v  nemoci, unavené, vyčerpané, 
ale s  cílem něco dokázat. Dokázat nejen sobě….. Myslím, že se někdy objevily 
i  pochybnosti a  podceňování ze strany Vašich drahých protějšků. Omlouvám se 
vám, pánové, nebylo-li to někdy tak. 

A pak přišel váš den. Sobota 23.6.2012 (Svatojánská noc). Byl opravdu celý Váš, 
i do pozdních nočních hodin. Zářily jste radostí, štěstím, láskou, ženskou hrdostí, ale 
i úctou k našim předkům, jejich tradicím, úctou ke krásné rukodělné práci v podobě 
mnoha výšivek na vašich krojích. Stárky-světlušky dne i noci. Úsměv, radost, zpěv, 
pohostinnost, nesly se celou vesnicí. Kdo by přemýšlel o tom, zda jste vůbec spaly 
při tom velkém chystání všech dobrůtek! Kdo by přemýšlel o  Vašich starostech, 

Z činnosti organizacíZ činnosti organizací



HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ  4/2012  19

zda je postaráno o děti, zda nebude pršet, jak zvládnu projít křížem krážem v tom 
teple celou vesnicí? Zda tu zátěž na nohy a celé tělo unesu? Vše jste prozářily svými 
úsměvy a nedaly na sobě znát ani sebemenší pochybnosti či trému.

Snad to bude ode mne velká troufalost, když za nás, vaše mámy, napíši… 
děkujeme, dcery naše! 
Děkuji i za to, že folklór stále žije. Jste příkladem vašim dětem, pokračovatelům 

moravských tradic. 
Děkuji také všem, kteří Babské hody podpořili.
U srdce zůstává hřejivý pocit, že není třeba slovy zatracovat další generace. Je 

třeba jim věřit a dát šanci!
S úctou a láskou Jarmila Mlezivová, Rožnov pod Radhoštěm”

Oddíl malé kopané Hostěnice

Podobně jako v  minulých letech tak i  v  letošním  ročníku Obecní ligy 2012 
postoupilo družstvo Hostěnic ze základní části přímo bez nutnosti sehrát barážová 
utkání, tentokrát však z  prvního místa. V  semifi nálovém utkání jsme opět narazili 
na  našeho věčného rivala mužstvo 
Sokol Březina, kterému jsme nakonec 
podlehli až v  penaltovém rozstřelu 
1:2. Celkově jsme tak letos obsadili 
třetí příčku. První místo obhájil oddíl 
Real Habrůvka a  na  druhém místě 
skončil náš přemožitel Sokol Březina. 
Tímto bych chtěl poděkovat za  celé 
mužstvo malé kopané věrným 
fanouškům a  obci za  podporu 
v ročníku 2012.
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O  prázdninách se uskutečnil také 2. ročník turnaje v  nohejbale, kterého se 
zúčastnilo osm trojic rozdělených do dvou skupin (A, B). Do fi nále se probojoval 
ze ,,skupiny A“ team ve složení Marek Filouš, David Takáč, Lukáš Polák a ,,skupiny 
B“ trojice Tomáš Doležel, Jirka Jeřábek a  Tonda Muselík, která po  nádherném 
a  strhujícím zápas e plném dech beroucích výměn dovedla utkání do vítězného 
konce a  získala tak putovní pohár Radka Jelínka. Celý turnaj provázela výborná 
nálada, která se odrazila na celkovém sportovní i následném kulturním vyžití, které 
se konalo ve starém lomě na Pastviskách. 

Jelikož zima už klepe na dveře, proběhla začátkem prosince pravidelná brigáda 
na  víceúčelovém hřišti na  Pastviskách. Bylo třeba vyčistit koberec, zkontrolovat 
stav hadic a ostatního zařízení na postřik ledové plochy. Věřím, že i  letos pokud 
zima dovolí, připravíme opět na hřišti na Pastviskách skvělé podmínky pro zimní 
sporty.

Závěrem bych Vám všem chtěl popřát za oddíl kopané veselé a klidné vánoce 
a šťastný rok 2013.

J. Mikulášek, J. Skřivánek

Bazárek dětského oblečení

V polovině října se uskutečnil další bazárek dětského oblečení a potřeb pro děti. 
Bazárky pořádáme s ženami - maminkami dvakrát ročně, na jaře a na podzim už 
od roku 2008. Začínaly jsme v prostorách Broučků, později jsme se přesunuly do 
tělocvičny MŠ a nyní bazárky bývají v novém OC. Maminky si zde mají možnost 
prodat malé oblečení a  nakoupit větší. Výdělek z  prodaných kusů je využíván 
na  činnost a  vybavování prostor RC Broučci a  letos se přispívalo na  zakoupení 
keramické pece. Jako pořadatelky nás bazárek velmi baví a  bereme jej jako 
společensko-kultovní záležitost při které vždy panuje výborná nálada. 

Ráda bych touto cestou poděkovala všem ženám, které vždy ochotně pomáhají 
třídit a organizovat, protože bez jejich pomoci by bazárek nebyl. Zejména potom 
Jitce Vaňáčkové, která do noci vždy počítá a počítá…

A protože nás to všechny baví a nakupujeme rády staronové oblečky, těšíme se 
už na jaro 2013 a novou jarní kolekci bazárkového zboží. 

Bazárku 3x zdar!
P. S.: Rozhodně se všichni přijďte podívat, protože u nás nakoupí opravdu každý! :-)

Katka Trávníčková

Dýňování připomnělo svátek Halloween

S více než dvoutýdenním předstihem se v Hostěnicích při již tradičním Dýňování 
tvořily typické zdobené dýně na  importovaný anglosaský svátek Hallowen. Ten 
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se podle Wikipedie slaví poslední říjnový den. Na  návsi před samoobsluhou se 
různé „ksichty“ z  typicky žlutých či zelených polních plodů vytvářely při akci 
pořádané občanským sdružením Hosten už 12.října. Zatímco děti třeba v Americe 
se oblékají do strašidelných kostýmů, hostěnické ratolesti se opět mohly vyřádit 
s kamarády u dýní, které většinou upravovali jejich rodiče a prarodiče. A jakmile byly 
halloweenské výtvory nazdobené, nemohla chybět společná fotografi e. Hotové 
svítící dýně si pak děti, které si s chutí dopřály výborný buřt guláš a horký čaj (dospělí 
si mohli dát grog či něco ostřejšího), postupně odnášely domů, aby jimi vyzdobily 
prostor před domem. Atmosféru Dýňování přibližují fotografi e na vnitřní obálce.

Text a foto: PON

 

Cvičení dětí

Za všechny rodiče bych chtěla touto cestou poděkovat naší babičce, která  už 
druhým rokem vede cvičení dětí v  MŠ. Cvičení děti moc baví a  učí je, že pohyb 
je radost a  zábava. Děkujeme moc za  aktivitu, energii a  čas, který cvičení paní 
Trávníčková věnuje.

Za všechny rodiče Katka Trávníčková

Zájezd do termálů

V sobotu 10. listopadu 2012 uspořádali místní hasiči zájezd do země termálních 
lázní, papriky a  čabajky – Maďarska. Již tradičně jsme navštívili lázeňské město 
Mosonmagyáróvár. Po  prohlídce místního tržiště jsme vyrazili do vlastních 
termálních bazénů, kde jsme se pořádně regenerovali až do odpoledních hodin. 
Večer jsme se přesunuli do hotelu Celnice v Břeclavi na husí hody. Po znamenité 
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pochoutce a ochutnání mladého vína jsme se večer vydali k domovu. Myslím, že do 
Hostěnic dorazil autobus plný spokojených účastníků zájezdu.

 Za SDH Hostěnice Miroslav Dostál 

Hudební večer se vydařil, aneb Hostěnice mají talent!

V  pátek 23. listopadu se odehrál v  sále Občanského centra v  Hostěnicích první 
Hudební večer, který by se klidně dal nazvat i  Hostěnice mají talent. Při kytarách 
a elektrických klávesách se hrálo a zpívalo ostošest: zazněly klasické evergreeny třeba 
od Olympiu či Medvídek od Lucie a klubovnu zaplnily i hlasy stárek, které se už pomalu 
připravují na červnové Babské krojované hody. K dobré náladě přispělo i pivo, víno 
i sklenička něčeho ostřejšího, takže skalní pěvci prý končili až za ranního kuropění.

Text a foto: PON

Lampiony osvětlily potemnělou vesnici a připomenuly státní 

svátek

Potemnělou vesnici prosvětlily v  sobotu 17. listopadu lampiony a  při 

tradičním průvodu Hostěnicemi, pořádaném Sborem dobrovolných hasičů, 

tak děti připomněly státní svátek Den boje za svobodu a demokracii. 

Typická světýlka nejrůznějších tvarů a barev se pohybovala na trase z  lokality 
na  Kopečku přes náves u  radnice až ke  sportovnímu hřišti Na  Pastviskách, kde 
na účastníky lampionového průvodu (jeho atmosféru zachycují fotografi e) čekalo 
občerstvení v podobě horkého čaje pro děti a svařeného vína pro dospěláky, které 
nalévali hasiči v  čele se svým starostou Josefem Zítkou. A  nechyběl ani tradiční 
ohňostroj, odpálený tentokrát z prostoru u víceúčelového hřiště.

Text a foto: PON

Prasátko již popáté

První prosincová sobota patřila sportovním nadšencům. 
Uskutečnil se totiž již pátý ročník ping-pongového turnaje 
ve  dvouhrách, který byl zakladateli nazván Prasátko. Za  krátkou 
dobu své existence si toto klání získalo poměrně slušnou oblibu 
a letošních 8 žen a 21 mužů, soutěžících celé odpoledne až do večera 
v oddělených kategoriích, jsou toho dokladem. Navíc před obědem 

již klasicky odehrály svou část i  děti, z  nichž některé se určitě za  nějaký ten rok 
budou zúčastňovat hlavních soutěží.
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Atmosféra byla bojovná, ale férová. Nutno poznamenat, že už od počátku 
bylo jasné, že tentokrát bude mít Prasátko v  mužské kategorii nového vítěze, 
poněvadž jediní 2 dosavadní premianti letos z různých důvodů svojí účastí turnaj 
neozdobili. Chyběli i někteří další kvalitní hráči, naopak ale přibyla nová jména 
a bylo se tedy nač dívat, o překvapení rozhodně nebyla nouze. Nejinak tomu bylo 
i mezi ženami, které překvapily nejen kvalitními výkony a svým nadšením, kdy si 
samy řekly o rozšíření vyřazovacích bojů o čtvrtfi nále (ještě jednou se omlouvám, 
nechtěl jsem Vás o ně připravit ), ale i takřka jednotně oku lahodícím sportovním 
oblečením. 

A  kdo že se tedy nakonec může oprávněně pyšnit titulem vítěze letošního 
Prasátka? Eva Koválová mezi ženami, z dětí se ukázal být tentokrát nejlepší její syn 
Martin a všechny muže dokázal přehrát na poslední chvíli přihlášený Mirek Koplík 
ze Sivic.

Celá akce pak byla (příznačně k  malému jubileu Prasátka) završena vynikající 
společnou vepřovou hostinou, kterou úžasně pro všechny aktéry přip ravil Jožin 
Stupárek. Děkujeme.

A co bude dál? Všichni se můžete těšit a trénovat na jarní čtyřhry, které se budou 
opět konat v druhé polovině dubna. Je to výzva pro všechny, je to sport a vyhrát 
může kdokoliv.

S dovolením OS Hosten sepsal Borek Srba

Keramická pec již pořízena!

Jak již mnozí víte, snažili jsme se rozšířit nabídku volnočasových aktivit o kroužek 
keramiky. Z dotace Jihomoravského kraje se nám podařilo získat polovinu částky, 
která byla k pořízení keramické pece potřebná. Díky Vašim příspěvkům a fi nančním 
darům se nám podařilo získat celou částku. Velmi si toho vážíme a děkujeme tímto 

všem, kteří větší i  menší částkou podpořili naše odhodlání a  dopomohli 

k  zakoupení keramické pece, která lépe vyhovovala našim požadavkům. 
Předpokládáme, že pec nebude využívat pouze naše sdružení. Doufáme, že jak 
bylo původně zamýšleno, po  domluvě s  Jitkou Vaňáčkovou, která má obsluhu 
pece na starosti, využijí možnosti vypálit si své keramické výrobky i MŠ, naši aktivní 
senioři, či jiné spolky naší obce. 

Kroužek keramiky zahájí svoji činnost v  lednu. 2x v  měsíci budou moci tvořit 
děti a  2x v  měsíci budou moci relaxovat s  hlínou v  ruce dospělí zájemci. Tento 
kroužek bude zpoplatněn, protože musíme nejen nakupovat potřebný materiál, 
ale i  spotřeba elektrické energie na  vypálení nebude zanedbatelná. Pec má 
vlastní elektroměr a příslušná částka bude pravidelně hrazena obci. Veškeré bližší 
informace o provozu pece nebo o tvoření Vám ráda zodpoví Jitka Vaňáčková.

Za o.s. Hosten Kateřina Halouzková
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Čas „obyčejných“ dárků 

Co si letos přejete pod stromeček? Nové lyže, větší televizi, moderní bundu nebo 
obligátní pár teplých papučí? Možná, že vám je Ježíšek přinese a možná, že naopak 
na vás pod barevným papírem vykoukne něco úplně jiného.

Co by si ale mohla přát obec, kdyby uměla napsat své tipy na dárky, aby pak byla 
spokojená? Možná hodně sněhu a na jaře ještě víc deště, aby se naplnily všechny 
prameny po okolí a v létě ji nesužovalo sucho doprovázené více či méně častými 
výpadky dodávek vody a následným dovážením pomocí cisteren. 

Nebo by si mohla přát po letech odkladů dobudovanou Záhumenkovou cestu, 
kterou si jistý „takydeveloper“ vtipně nechal nakonec, prý až dostaví celou ulici 
domů. Pohříchu se mu to pořád ne a ne povést, a  tak se místní korzo maminek 
s kočárky, malých cyklistů i všech, kteří to prostě chtějí vzít jinudy, než po hlavní, při 
každém zapršení mění rázem z prašného v bahnitý tankodrom.

Mohla by si přát, aby v  ní vyrůstala další generace, která tu zapustí hluboké 
kořeny a bude se sem odkudkoliv s chutí vracet a žít v ní a s ní. To aby se z Hostěnic 
nestalo jen příhodné nocležiště pro ty, kteří mizí na celé dny pryč, aniž by si opravdu 
stihli vychutnat krásu každého ročního období ve všech jeho barvách a vůních, jak 
je jen příroda kolem nás umí vyčarovat. 

Určitě by si přála zachovat tradice, které dělají život ještě bohatším – Třemi králi 
počínaje, přes Masopust a velikonoční setkání, oboje povedené hody, až po zpívání 
pod vánočním stromečkem na návsi.

Ale nejvíc by si asi přála lidi, kteří tu budou žít s chutí, bude jim záležet na tom, 
jak to u nás vypadá – a není podstatné, zda jsou rodáky či se přistěhovali teprve 
před pár lety. Protože nic naplat, máme-li mít dobré Hostěnice, jinak než s dobrými 
a čestnými lidmi to nepůjde. 

Tak tedy - šťastné a veselé a hodně zdraví v Novém roce, milí Hostěňáci. 
Mgr. Magda Hradilová

Wellnes víkend v Přerově

Příroda se chystá k  zimnímu spánku a  my opět vyrážíme na  relaxační pobyt, 
tentokrát na Severní Moravu. Po vyřízení všech formalit na recepci, jsme vyrazily 
na průzkum hotelu. Samozřejmě jsme se šly nahřát do sauny a pak daly pořádnou 
„koupačku“ ve  vířivce. Večer jsme chtěly zakončit bowlingem, ale byly jsme 
„pozvány” na  menší raut, i  s  diskotékou. Nedalo se odolat. A  jako desetičlenná 
„pobočka” z  Hostěnic, jsme byly nepřehlédnutelné...!  Druhý den jsme měly 
domluveny masáže a užívaly si klidu a pohodlíčka. I když bylo počasí už dušičkové, 

Příspěvky našich spoluobčanůPříspěvky našich spoluobčanů
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nám to vůbec nevadilo, veškeré volno jsme trávily v  útulném hotelu  JANA. Až 
na  jednu malou procházku, která právě kvůli počasí skončila v  hospůdce NELA. 
Ano, PŘEROV, jak jsme zjistily, je město jmen. Vila Věra, salon Oskar... a když nám 
majitelka restaurace řekla, že pivo Gustav už došlo, tak jsme se v  těch jménech 
začaly ztrácet. Prostě nasmály jsme se, odpočala si každá z nás od všedních starostí 
a musím říct, že takový víkend je příjemná změna jak pro pracující ženy tak pro nás 
v domácnosti. Určitě doporučuji všem, aby si udělaly volno a zvolnili tempo, hlavně 
v tento předvánoční čas.

Přeji krásné svátky a  do NOVÉHO ROKU aspoň tolik smíchu, jako jsme zažily 
na wellnes pobytu. 

Pro hostěnický Zpravodaj Iveta Kousalíková

Předchůdci skautů v Hostěnicích

Na  několika místech jsou v  obecní kronice vyjmenovány organizace a  spolky, 
které v naší obci v různých dobách existovaly. Svého času zde byly např. 4 politické 
strany, Kostelní jednota, Svaz chovatelů drobného zvířectva a  řada dalších. 
Nedávno mě jeden spoluobčan věnoval několik malinkých fotografi í, jaké se kdysi 
dělávaly a na nich byla skupina hostěnických hochů - hostěnických junáků. O těchto 
předchůdcích dnešních hostěnických skautů není v místní kronice žádná zmínka. 
Starousedlíci si jistě pamatují, že chatě poblíž cesty u Hostěnického propadání se 
říkalo Junácká bouda i v době, kdy už junáci dávno neexistovali. U starších občanů 
jsem se pokoušel identifi kovat na zvětšené fotografi i  členy  bývalé junácké skupiny. 
Fotografi e pochází z období těsně po 2.sv.válce a jak vyplývá z této doby, mohla 
působit  do r.1948. Na jedné z fotografi í je skupina junáků vyfotografovaná právě 
na verandě Junácké boudy, která jim sloužila jako základna na schůzky a pobyty 
v přírodě.

Je to už tak dávno, že i žijící  členové tehdejšího Junáka, kteří na fotografi i jsou, 
jsou schopni vyjmenovat jen několik málo tváří  z fotografi e. Místní junáky vedl J. 
Křička z Mokré, ale jak např. získali Junáckou boudu k užívání, si už nepamatují. Snad 
původně stávala na Kopečku za Jeřábkovým a odtud se přemístila k propadání. 

Protože hodlám do obecní kroniky provést o tomto krátkém působení junáků 
v  Hostěnicích  retrospektivní záznam, uvítal bych od občanů jakékoliv informace 
týkající se vlastní skupiny (název, počty členů, činnost) nebo informace týkající se 
chaty desítky let známé jako „Junácká bouda” (původní majitel, jak ji získali junáci 
do užívání, atd.).

Václav Dostál, kronikář obce

Hostěnické vzpomínáníHostěnické vzpomínání
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Dobré a špatné zprávy – úvaha vánoční

Před 2800 lety žil v  Izraeli prorok Izaiáš. Přežil čtyři krále – 
Uziáše, Jotama, Achaza a  Chizkijáše, z  nichž žádný nezemřel 
přirozenou smrtí. Žil v  době, kdy se na  jeho zemi valila jedna 
pohroma za  druhou. Doba byla nesmírně těžká a  nebezpečná – 
nejdříve to byli Asyřané, kteří ohrožovali judskou zemi a  oblehli 
Jeruzalém; potom Babylóňané, kteří dílo zkázy dokončili, město 
i chrám rozbořili a téměř veškeré obyvatelstvo odvlekli na 70 let do 
zajetí. Pro Izraelity, lpící na zemi svých předků, to byla celonárodní 
katastrofa. A  v  této době, v  situaci lidsky téměř beznadějné, 
bychom čekali cokoli jiného, jen ne to, co napsal Izaiáš: 

„Zaraduje se vyprahlá step, zajásá a  vykvete poušť. Jak narcis bujně vykvete, 
zajásá, zaplesá, zavýská. Bude obdařena nádherou Libanonu, krásou Karmelu 
a Šaronu. Posilněte skleslé ruce, ochablá kolena upevněte! Malomyslným řekněte: 
„Vzmužte se, nebojte se! Hle, Bůh sám přijde a  spasí vás!” Tehdy se otevřou oči 
slepých, odemknou se uši hluchých. Tu poskočí chromý jak jelen a zaplesá jazyk 
němého. Na  poušti vytrysknou vody, potoky na  pustinách, vyprahlá země se 
změní v prameny vod. Vrátí se, s  jásotem přijdou na Sión, věčné veselí bude jim 
věnčit hlavy, prchne starost a vzdychání.“ (Iz 35, 1–10)

Naše situace se nedá srovnávat se situací Izraele 8.století před Kr., přesto jako 
bychom někdy cítili podobnou beznaděj. Sdělovací prostředky nám denně 
palcovými titulky servírují špatné zprávy u nás i ze světa a těch dobrých zpráv je 
pomálu. 

My máme jako poselství pro naši dobu Vánoce – „Hle, Bůh sám přijde a spasí vás!” 
Nechme se jako ti dávní Izraelité naplnit nadějí, která se nedá odvodit z lidských 
prognóz, nadějí, kterou je člověku schopen dát Ten, který se kvůli nám stal malým 
a bezmocným, dítětem plačícím v jesličkách.

P. Jan Nekuda, farář
Vánoce 2012

Od příštího čísla bychom rádi zavedli novou rubriku „Vy se ptáte, my 

odpovídáme“. Vaše dotazy směřujte na e-mailovou adresu zpravodaj@hostenice.cz 
nebo vhoďte do poštovní schránky na obecním úřadu s označením Zpravodaj. 

Těšíme se na Vaše otázky !!!

Z farnostiZ farnosti

Vy se ptáte, my odpovídámeVy se ptáte, my odpovídáme
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Přehled akcíPřehled akcí

Prosinec  23.12.2012 -  Živý betlém a zpívání u Vánočního stromu

 25.12.2012  -  Štěpánská zábava u Stupárků
 31.12.2012 -  Silvestrovský běh do vrchu na Brázďáku

Leden 18.1.2013 -  Myslivecký ples, hraje skupina NONUS, 
zvěřinová tombola

Únor 9.2.2013 -  Maškarní ples pro dospělé

 23. 2. 2013  - 2. ročník Koktejl párty

Březen 17.3.2013 - Velikonoční tvoření v Hostěnicích

?????  - Jarní bazárek dětského oblečení
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Internetové stránky obce Hostěnice, www.hostenice.cz

- Na  internetových stánkách obce můžete najít praktický mapový portál 
našeho katastru:

Praktické informace/Mapový portál
- Výzva pro místní spolky a sdružení: v rámci obecních stránek si můžete zřídit 

Vaše stránky. V případě zájmu se, prosím, obraťte na obecní úřad. 



Z historie skautského oddílu
v Hostěnicích



HOSTĚNICKÝ 
ZPRAVODAJ

informace • kultura • zábava

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ - PROSINEC 2012. Vydává Obec Hostěnice. Registrováno MK ČR číslo E10259.
Redakční rada: Růžena Debnárová, Kateřina Halouzková, Eva Karásková, Ivana Kazdová, Ondřej Požár

a Václav Dostál. Počet výtisků 250 ks. Uzávěrka dalšího čísla 10. března 2013.

Hudební večer v „OC“

Koncert skupiny Orange Chords v „OC“
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