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Slovo starostkySlovo starostky

Vážení spoluobčané,

letní, teplé a dlouhé dny se blíží a děti už netrpělivě vyhlížejí příchod prázdnin. 
I já sama už se nemohu dočkat, že na chvíli budu moci být jen se svými blízkými, 
s knihou, vínem či zmrzlinou, bez pracovních a školních povinností. 

Čeká nás všechny příjemné období dovolených a alespoň pro některé z Vás zpo-
malení pracovního tempa. Je radost vidět, že se většina z nás stará o své příbytky 
a zahrádky, a tak je radost se projít či projet na kole naší vesnicí. 

Neodpustím si svoji každoroční žádost směřovanou k nám všem o šetrné zachá-
zení s pitnou vodou. 

Ačkoli vodní zdroje posilujeme, spotřeba nás všech se každoročně zvyšuje 
a v kombinaci s poklesem hladiny spodních vod je to jasný signál pro nás všech-
ny, že se musíme naučit zacházet s dešťovou vodou tak, aby mohla nahradit cenné 
zdroje pitné vody alespoň tam, kde je to technicky možné a proveditelné. 

Po dokončení Sportovního areálu Pastviska nás čekají opět větší investiční akce, 
a to rekonstrukce komunikace v lokalitě Zbihova (cesta k rybníku), úpravy techno-
logie čistírny odpadních vod a pak menší opravy či údržba obecního majetku a ve-
řejných prostranství. 

V květnu se povedlo paní zastupitelce Kousalíkové a našim dobrovolným hasi-
čům předat naši starou hasičskou cisternu ukrajinským hasičům tak, aby mohla ješ-
tě i nadále sloužit. Tímto jim patří velký dík za ochotu a odvahu se pustit do dobro-
družné cesty, některé fotografi e z cesty můžete vidět na obálce Zpravodaje. 

Místní spolky a organizace ani tento čtvrtrok nelení a aktivně pořádají akce pro 
naše občany, i když se někdy setkají s menší účastí, než by bylo záhodné. Tímto 
bych chtěla vyzvat všechny členy organizací, aby si navzájem akce navštěvovali 
a  ostatní občany, aby nelenili a  přišli se na  akce podívat a  podpořili tak činnost 
mnoha spolků v naší obci. Tím, že zde funguje spousta spolků, jsme živou obcí a je 
v zájmu nás všech, abychom i nadále takovouto obcí zůstali. Užívejme si místa, kte-
ré jsme si vybrali k životu nebo které nám osud k životu vybral. 

Ráda bych Vám popřála příjemně strávené dny dovolených bez stresů, v pokli-
du se svými přáteli či blízkými a dětem prázdniny plné překvapení, dobrodružství 
a pohody. 

  Pohodové letní dny Vám přeje 

 Eva Karásková, 
starostka obce 
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Rozhovor s paní Vaňkovou

Paní Dobromila Iva Vaňková se do Hostěnic 
přistěhovala před dvaceti pěti lety ze Sloven-
ska, kde dlouhou dobu působila jako ředitelka 
prvního Dětského domova v Bratislavě. Ovlivni-
la životy stovek kluků, mnozí z nich, nyní již tá-
tové a dědečkové, jí ještě dnes volají a navště-
vují ji. 

Kromě své velmi rozmanité pedagogické 
i  psychologické praxe působila i  jako docentka 
na  Univerzitě Komenského, kde spoluzakládala 
Katedru léčebné pedagogiky. 

Jako vysoce postavená skautka byla v  kon-
taktu s mnoha poválečnými prezidenty a osob-
ně předávala skautovi Václavu Havlovi vyzname-
nání. 

Jako členka protifašistického odboje zažila fašistické vězení, jako křesťanka 
a skautka byla komunisty neustále vyslýchána a pronásledována. Nikdy ale neuhla, 
i když musela za své názory trpět . . . 

My jsme se s  touto výjimečnou ženou seznámili před jedenácti lety, krátce 
po našem příchodu do Hostěnic. Doma jí neřekneme jinak než babička Vaňková. 
Je pro nás studnicí příběhů, životní moudrosti, obětavosti. Mnohokráte mi odpo-
věděla na otázky z mé pedagogické praxe a nejednou nám poskytla nadhled a zra-
lý úsudek v situacích, kdy jsme si nevěděli rady. 

Když jsem přišla dělat tento rozhovor, sedí jako vždy v křesle, do kterého ji její 
obětavá pečovatelka, paní Češková, pomocí přístroje usadila. Ruce i nohy po bore-
lióze postupně ochrnují, ale mozek, bystrý úsudek, paměť a schopnost argumen-
tovat jsou stále v neuvěřitelné kondici. 

Přicházím se tentokrát ptát na skauting, její celoživotní lásku, koníčka, přesvěd-
čení i práci. 

Jak ses dostala ke skautingu?

Když mi bylo 13 let, změnily se poměry v celé Evropě. Přišla okupace Hitlerových 
vojsk a z našeho českého gymnázia se během dne stalo německé gymnázium. Pro-
to mě rodiče poslali na české gymnázium do Ostravy, kde jsem se setkala s prvním 
dívčím skautským oddílem. Stala jsem se jeho členkou a v příštím roce, v roce 1939, 
jsem už skládala slib. 

RozhovorRozhovor

Předání nejvyššího skautského 
vyznamenání, Pražský hrad, 

22. 4. 1990
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Jak skauting a skautská výchova ovlivnila tvůj život?

Skautská výchova ovlivnila nejen volbu mého dalšího vzdělávání a povolání, ale 
také charakterový vývoj mé osobnosti. Přijala jsem desatero skautského zákona 
a slib jako směřování svého života. Studovala jsem psychologii a pedagogiku a pra-
covala jsem i s dětmi na ulici. Na Univerzitě Komenského jsem své skautské znalos-
ti i zkušenosti velmi využívala, když jsem přednášela sociální pedagogiku a tera-
pii hrou. 

Myslíš si tedy, že skauting je aktuální i pro výchovu dnešních dětí a mlá-

deže?

Určitě. Skauting vychovává hlavně charakter a vede k osobní zodpovědnosti. Má 
desatero zákonů a je to jediné desatero, které nic nezakazuje a nic nepřikazuje, je-
nom konstatuje. První zákon například zní „skaut je pravdomluvný a čestný”. Po-
kud chci být skautkou, musím se rozhodnout, jestli opravdu chci být pravdomluv-
ná a čestná. 

Víš, dnešní děti, oklopené technikou, hračkami a počítačovými hrami jsou často 
pasivní, bez fantazie, přesycené podněty. Jejich potřeby jsou mnohdy naplňovány 
dříve, než vůbec vzniknou. To je pro vývoj osobnosti a charakteru špatně. Ve skau-
tu je hlavní metodou výchovy hra jako přirozená činnost dětí. Hra je metoda obje-
vování a rozšiřování radosti, vlastních zručností a schopnosti fantazie. Ve hře se děti 
učí spolupracovat, hledat řešení a přirozeně upevňují vůli i charakter. Další důleži-
tou metodou výchovy skautského hnutí je i sebevýchova a sebevzdělávání, kte-
ré je přirozeně rozvíjeno a motivováno různými zkouškami. Skauti si tyto zkoušky 
sami podle svých zájmů vybírají a po jejich složení získávají odznaky na rukáv kro-
jové košile. 

Skauting učí, že člověk se s morálními vlastnostmi a dobrým charakterem nero-
dí. To se v něm musí vychovat. 

O skautingu bys mohla vyprávět dlouhé hodiny. Je ještě něco, co bys na zá-

věr ráda zdůraznila? Je třeba nějaká zvláštnost ve skautské výchově, která tě 

hodně ovlivnila?

Může to být třeba skautský příkaz dne, který říká, že každý den bychom měli 
udělat aspoň jeden dobrý skutek. Nutí to děti, mládež i dospělé, aby se každý večer 
aspoň na chvilku zastavili a zamysleli nad tím, jak dnešní den prožili. Skauting nás 
nutí přemýšlet a žít s očima otevřenýma pro druhé. Skauting vychovává lidi, kteří 
nehledí jen na vlastní prospěch. Heslo „buď připraven” znamená, že skaut by měl 
být schopen kdykoliv konat svou povinnost a utkat se i s nebezpečím, aby pomo-
hl svému bližnímu. 

Moc děkuji za rozhovor. 
Andrea Audová
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1. Stavba sportoviště na Pastviskách 

Realizace této stavby byla na přelomu dubna a května t. r. ukončena, stavba byla 
řádně zhotovitelem předána. Obec podala žádost o kolaudační souhlas. Zastupi-
telé se dohodli na systému fungování provozování Sportovního areálu Pastviska. 
Více informací v samostatném článku. Slavnostní otevření areálu proběhlo ve spo-
lupráci se Spolkem Přátel sportu Hostěnice dne 20. 5. 2017. 

2. Žádosti o dotace

Pro rok 2017 nám byly do této doby schváleny tyto dotace:
1.  JMK – Revitalizace víceúčelového objektu v Hostěnicích (Občanské centrum) 

– dotace 200 000,- Kč, spoluúčast minimálně 50% z celkových uznatelných vý-
dajů

2.  JMK – Knihovna v Hostěnicích – pořízení ozvučení a dataprojektoru vč. plát-
na – dotace 35 000,- Kč, spoluúčast minimálně 50 % z celkových uznatelných 
výdajů 

3.  JMK – Doplnění věcných prostředků pro JSDHo Hostěnice – dotace 115 000,- Kč, 
spoluúčast minimálně 30 % z celkových uznatelných výdajů 

4.  GŘHZS - MV ČR – Dopravní automobil pro JSDHo – dotace 450 000,- Kč, spolu-
účast minimálně 50% z celkových uznatelných výdajů 

     JMK – Dopravní automobil pro JSDHo – dotace 300 000,- Kč, spoluúčast 1/3 ze 
skutečně poskytnuté dotace z MV ČR

Dále byla podána žádost o dotaci do 8. výzvy SFŽP ČR, Národního programu 
Životního prostředí, na  podporovanou aktivitu Průzkum, posílení a budování 
zdrojů pitné vody. V případě vyhovění naší žádosti by se jednalo o další posílení 
našich zdrojů pitné vody a přivedení této vody do rozvodného řadu. Prozatím jsme 
obdrželi Akceptaci naší žádosti. 

Podali jsme také žádost o dotaci na JMK k realizaci menší intenzifi kace naší čis-
tírny odpadních vod. 

3. Rekonstrukce místní komunikace k prvnímu rybníku

Na základě výběrového řízení byla hodnotící komisí vybrána fi rma STRABAG, 
a. s. , IČ: 608 38 744. Vybraný uchazeč splnil kvalifi kační kritéria a nabídka vyho-
věla všem vyhlášeným podmínkám, požadavkům a kriteriím zadavatele. S vybra-
ným uchazečem byla uzavřena smlouva o dílo. Termín zahájení prací se předpo-
kládá ve druhém červencovém týdnu a doba stavby je odhadnuta na cca 3 týd-
ny. S ohledem na charakter rekonstrukce bude po dobu stavby velmi omezen pří-
jezd do této lokality, prosíme všechny občany o trpělivost a shovívavost při sa-
motné realizaci. Snahou nás i zhotovitele bude rekonstrukci provést v co nejkrat-
ší době. 

Co se událo v naší obciCo se událo v naší obci
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4. Internet v obci

Firma Aspectis, provozovatel místního internetu, bude v nejbližší možné době 
technologicky zlepšovat kvalitu signálu pomocí optického kabelu. Po obci bude 
kabel rozveden po sloupech NN a v areálu MŠ bude kabel veden v zemi. 

5. Konečný audit hospodaření za rok 2016

Dne 11. 4. 2017 proběhl audit hospodaření obce za rok 2016 a vše bylo v pořád-
ku. Nebylo zjištěno žádné pochybení. Poděkování za dobře odvedenou práci patří 
zejména zaměstnankyním obce. 

6. Sanace vlhkosti zdiva a výmalba v Mateřské škole

V objektu MŠ probíhá částečná sanace vlhkosti zdiva ve vstupu do tělocvičny. 
O prázdninách proběhne oprava omítek a výmalba části prostor MŠ, které byly vlo-
ni vytopeny. 

 Za Obec Hostěnice Eva Karásková

Sportovní areál Pastviska dokončen

Na přelomu měsíce dubna a května byly ukončeny stavební práce na dobudo-
vání sportovního areálu na Pastviskách. 

Celkové řešení sportovně-rekreačního areálu bylo nastaveno již v roce 2001 pro-
jektem k územnímu rozhodnutí. Z tohoto záměru bylo realizováno ještě v témže 
roce víceúčelového hřiště s mantinely, parkoviště s kapacitou 28 osobních vozidel, 
obratiště (točna) kolem studny při východním okraji sportovního areálu a chodníky 
zpřístupňující sportoviště. Z plánované stavby dvou tenisových kurtů byly provede-
ny jen základy a sloupky oplocení a spodní vrstva konstrukce sportovních povrchů. 

Původní sportoviště kapacitně během let již přestalo postačovat potřebám 
obce, a proto se zastupitelstvo rozhodlo tento areál dobudovat, přičemž zohledni-
lo měnící se potřeby občanů. 

Tak vznikl záměr dokončit rozestavěné kurty a vybudovat i chybějící zázemí, tj. 
provozní budovu se šatnami, sociálním zázemím a skladovacími prostory. 

Sportovní plochy byly tedy rozšířeny o dvě venkovní hřiště. Jeden kurt (o rozmě-
rech 18x36 m s antukovým povrchem) je určen pro tenis, nohejbal a případně vo-
lejbal, druhý (o rozměrech 20x36 m s povrchem z prosívky) bude využíván pro ma-
lou kopanou a nohejbal. Oba kurty jsou ze všech stran oploceny. 

Vybudována byla i  kýžená provozní budova a  to v  těsné návaznosti na  nová 
sportoviště. Přízemní budova o celkových rozměrech 20,4x6,0 m je zastřešena sed-
lovou střechou se skládanou krytinou. Přístupná je z původního chodníku a obsa-
huje dvě šatny se sprchami, sklady sportovních potřeb a sociální zázemí využitelné 
i pro nesportující veřejnost. Součástí stavby jsou rovněž venkovní prostory – „ven-
kovní sklad sportovních pomůcek“ a přístřešek pro venkovní posezení. 
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Jako součást celé stavby byl areál z bezpečnostních důvodů doplněn chybějícím 
veřejným osvětlením již podél příjezdové komunikace a vybaven prvky mobiliáře 
(lavičky a odpadkové koše). 

Tímto doplněním získává obec efektivně navržený sportovní areál na soudobé 
úrovni. 

Celkové náklady na realizaci stavby, kterou na základě veřejného výběrového ří-
zení zhotovila fi rma Stavby – Tinka, s. r. o. , dosáhly částky 4 169 000 Kč vč. DPH. Ne-
malým dílem přispěly k zabezpečení těchto investičních prostředků i společnost 
Českomoravský cement (fi nančním darem ve  výši 250. 000,- Kč) a  Jihomoravský 
kraj (dotací ve výši 500. 000,- Kč), za což velice děkujeme. 

20. května t. r. pak proběhlo i přes nepřízeň počasí slavnostní otevření, které or-
ganizačně připravil obecní úřad ve spolupráci se Spolkem Přátel sportu Hostěni-
ce, který se bude na základě dohody s vedením obce o areál starat. Bude prová-
dět běžnou údržbu, kontrolu a úpravu povrchů hřišť, sezónní brigády, stříkání ledu 
v zimě atd. Mimo to bude spolek zabezpečovat i další obecně-prospěšné činnosti, 
především pak vést sportovní kroužek pro děti či mládež. O přípravách této aktivity 
budete informováni na jiném místě Zpravodaje v samostatném článku SPsH. Za or-
ganizaci otevření i veškerou veřejnou činnost tomuto spolku děkujeme a doufáme, 
že rozšířené sportovně-rekreační nabídky si užijí nejen děti, ale i dospělí. 

Využívat sportoviště budeme moci po  kolaudaci celého areálu (věříme, že to 
bude už začátkem letních prázdnin). Jednotlivá sportoviště si bude možné (a uzam-
čený antukový kurt však nutné) rezervovat. O způsobech rezervace se budete moci 
informovat prostřednictvím standardních informačních kanálů (obecní www strán-
ky, kabelová televize) nebo na vývěsce s provozním řádem u kiosku u hřiště. 

Věříme, že nám všem sportoviště bude dlouho sloužit, o což se ale musíme kaž-
dý jednotlivě přičinit tím, že se o náš společný obecní majetek budeme starat a vy-
užívat tak, jak se má, o což bych Vás chtěl závěrem požádat. 

Za obec Hostěnice Bořivoj Srba, místostarosta

Výpis usnesení ze zasedání ZO Hostěnice č. 2/2017 konaného dne 

20. 4. 2017

Přijatá usnesení:

usnesení číslo 12/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 2/2017 paní 
Renatu Konvalinkovou a paní Hanu Kousalíkovou, zapisovatelku zápisu paní Růže-
nu Debnárovou. 

Informace obce a obecního úřaduInformace obce a obecního úřadu
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usnesení číslo 13/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání číslo 
2/2017:

 1.   Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení progra-
mu zasedání)

 2.  Kontrola úkolů
 11/1/2017 Společný školský obvod ZŠ Mokrá
 3.  Rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 2/2017
 4.  Rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 3/2017 
 5.   Smlouva o vytvoření společného školského obvodu spádové školy ZŠ Mokrá
 6.   Obecně závazná vyhláška obce Hostěnice č. 1/2017, kterou se stanoví spo-

lečný školský obvod základní školy
 7.   Obecně závazná vyhláška obce Hostěnice č. 2/2017, kterou se stanoví škol-

ský obvod mateřské školy zřízené obcí Hostěnice
 8.   Navýšení neinvestičního příspěvku PO MŠ Hostěnice na platbu dovozu obě-

dů v MŠ
 9.  Darovací smlouva na CAS – humanitární pomoc ukrajinským hasičům
10.   Vnitřní směrnice obce Hostěnice o zásadách a postupech  při zadávání veřej-

ných zakázek malého rozsahu
11.   Přijetí dotace z rozpočtu JMK na realizaci projektu Pořízení nového doprav-

ního automobilu pro JSDH”
12.  Informace občanům
13.  Různé

usnesení číslo 14/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočtové opatření obce Hostěnice 
číslo 2/2017. 

V rozpočtu nedojde k navýšení na straně příjmů, výdajů a fi nancování, dochá-
zí pouze k přesunu mezi položkami a paragrafy (příloha č. 3 zápisu číslo 2/2017). 

usnesení číslo 15/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočtové opatření obce Hostěnice 
číslo 3/2017. 

Rozpočet bude na straně příjmů navýšen o částku 407 200,- Kč, na straně výdajů 
o částku 407 200,- Kč, fi nancování 0,-Kč (příloha č. 4 zápisu číslo 2/2017). 

usnesení číslo 16/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje Smlouvu o vytvoření společného škol-
ského obvodu spádové školy ZŠ Mokrá, a stanovuje výdaje na školská zařízení slou-
žící škole ve výši 1000,- Kč /žáka a rok. 

usnesení číslo 17/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hos-
těnice č. 1/2017, kterou se stanoví společný školský obvod základní školy. 
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usnesení číslo 18/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hostě-
nice č. 2/2017, kterou se stanoví školský obvod mateřské školy zřízené obcí Hostěnice. 
usnesení číslo 19/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku 
obce Hostěnice na provoz PO MŠ Hostěnice v roce 2017 o částku 50 000,- Kč, jedná 
se o dar ČMC a. s. Mokrá na úhradu za dovoz obědů. 
usnesení číslo 20/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje Darovací smlouvu na Škodu CAS 25-Š 
706 RHTP. 
usnesení číslo 21/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje Vnitřní směrnici obce Hostěnice o zása-
dách a postupech  při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
usnesení číslo 22/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje přijetí dotace ve výši 300 000,- Kč z roz-
počtu JMK na realizaci projektu „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH”. 

Výpis usnesení ze zasedání ZO Hostěnice č. 3/2017 konaného dne 

1. 6. 2017
 

Přijatá usnesení:

usnesení číslo 23/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 3/2017 paní 
Hanu Kousalíkovou a pana Ing. Václava Čapku, zapisovatelku zápisu paní Růženu 
Debnárovou. 
usnesení číslo 24/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání číslo 
3/2017:

 1.   Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení progra-
mu zasedání)

 2.  Kontrola úkolů
  9/2/2017 Darovací smlouva na CAS – humanitární pomoc ukrajinským hasi-

čům
 3.  Rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 4/2017
 4.  Schválení závěrečného účtu obce Hostěnice za rok 2016
 5.  Schválení účetní závěrky obce Hostěnice k 31. 12. 2016
 6.   Schválení účetní závěrky Příspěvkové organizace MŠ Hostěnice k 31. 12. 2016
 6. 1 Převedení hospodářského výsledku PO MŠ Hostěnice za rok 2016
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 7.  Schválení způsobu přezkumu hospodaření obce za rok 2017
 8.  Žádost ředitelky PO MŠ Hostěnice o dofi nancování mzdových nákladů 
 9.  Žádost o výjimku z regulativu - lokalita Pod silnicí 
 10.  Intenzifi kace ČOV
 11.  Informace občanům
 12.  Různé

usnesení číslo 25/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočtové opatření obce Hostěnice 
číslo 4/2017. 

Rozpočet bude na straně příjmů navýšen o částku 200 000,- Kč, na straně výdajů 
o částku 200 000,- Kč, fi nancování 0,-Kč (příloha č. 3 zápisu číslo 3/2017). 

usnesení číslo 26/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje celoroční hospodaření obce Hostěnice 
a závěrečný účet obce Hostěnice za rok 2016 včetně zprávy o přezkumu hospoda-
ření obce bez výhrad. 

usnesení číslo 27/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje účetní závěrku obce Hostěnice sesta-
venou k 31. 12. 2016 bez výhrad. 

usnesení číslo 28/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje účetní závěrku Příspěvkové organizace 
MŠ Hostěnice sestavenou k 31. 12. 2016 bez výhrad. 

usnesení číslo 29/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje převedení hospodářského výsled-
ku Příspěvkové organizace MŠ Hostěnice za  účetní období 2016 v  celkové výši 
44 268,63 Kč do rezervního fondu. 

usnesení číslo 30/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 Jiho-
moravským krajem. 

usnesení číslo 31/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje navýšení neinvestičního příspěv-
ku obce Hostěnice na provoz PO MŠ Hostěnice v roce 2017 o částku 100 000,- Kč, 
na dofi nancování platu jedné učitelky pro období září-prosinec 2017. 

usnesení číslo 32/2017

Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje žádost pana . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . a uděluje výjimku z regulativu obce pro výstavbu RD v lokalitě Pod 
silnicí, na pozemku p. č. 114/26 v k. ú. Hostěnice. Výjimka se uděluje z požadova-
ného sklonu střechy 40° na sklon střechy 33°, a výjimku z požadované výšky hlavní 
římsy max. 3,50 m nad úrovní I. NP na výšku 4,30 m. 
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usnesení číslo 33/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje přímé zadání zakázky malého rozsahu na „Inten-
zifi kaci ČOV Hostěnice“ dle předložené cenové nabídky a návrhu úprav fi rmě VHZ-
DIS, spol. s. r. o. 

Závěrečný účet obce Hostěnice za rok 2016

Každoročně sestavuje obec Hostěnice podle §17 zákona č. 250/2000 Sb. o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů Závěrečný účet obce. Je to dokument, 
který čtivě shrnuje činnost samosprávného územního celku (naší obce) zejména 
s ohledem na hospodaření. Je trvale k nahlédnutí na webových stránkách obce, 
naše obec ho zveřejňuje od roku 2010. Jeho obsahem jsou údaje o plnění příjmů 
a výdajů rozpočtu, stavy a obraty na bankovních účtech, údaje o hospodářské čin-
nosti obce, o tvorbě a použití peněžních fondů, hospodaření s majetkem, stav zá-
vazků a pohledávek, úvěry, majetek a hospodaření příspěvkové organizace MŠ Ho-
stěnice, vyúčtování fi nančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům 
veřejné úrovně, přehled poskytnutých příspěvků a dotací, zpráva o výsledku pře-
zkoumání hospodaření obce Hostěnice za rok 2016 a přílohy: FIN 2-12 M. 

Jednou z kapitol je i příjem a výše dotací od jednotlivých subjektů. Pro ilustra-
ci zde uvádíme. 

Účelový 
znak

Poskytovatel Účel dotace Přijato
Skutečně 
čerpáno

Vráceno

Finanční 
dar

Českomoravský 
cement, a. s. 

Financování školství a 
podpora mládeže

300 000,00 300 000,00 0,00

00341
Jihomoravský 

kraj
Sportoviště Pastviska 500 000,00 500 000,00 0,00

00433
Jihomoravský 

kraj
Rodinná politika – 

Fitness stezka 
20 0000,00 20 000,00 0,00

00221
Jihomoravský 

kraj
Bezpečnost v obci 168 000,00 168 000,00 0,00

00551
Jihomoravský 

kraj
Sociální zařízení 

v hasičské zbrojnici
59 000,00 59 000,00 0,00

00322
Jihomoravský 

kraj
Oprava křížů v obci 

Hostěnice
37 000,00 37 000,00 0,00

00331
Jihomoravský 

kraj
Oprava knihovny 40 000,00 40 000,00 0,00

98193
Jihomoravský 

kraj
Volby do zastupitelstev 

krajů a Senátu PČR
22 000,00 14 317,00 7 683,00

Celkem 1 146 000,00 1 138 317,00 7 683,00
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V kapitole o zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hostěnice za rok 
2016 je konstatováno, že přezkoumání bylo provedeno dne 11. 4. 2017 na zákla-
dě žádosti obce a v souladu s ustanovením § 42 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích 
a  v  souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. , o  přezkoumávání hospodaření územ-
ních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, pracovníky odboru kon-
troly Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Při přezkoumání hospodaření obce 
Hostěnice za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

Zastupitelstvo obce Hostěnice schválilo na svém zasedání dne 1. 6. 2017 usnese-
ním č. 26/2017 celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2016 včet-
ně zprávy o přezkumu hospodaření bez výhrad. 

Eva Karásková, starostka obce

Místní poplatky 2017

Místní poplatky za rok 2017 začal správce poplatků vybírat od 1. 2. 2017, splat-
nost poplatků byla stanovena do 31. 5. 2017. Většina poplatníků (91,8%) svoji po-
vinnost splnila a dodržela termín splatnosti. Ostatním poplatníkům bude vystaven 
platební výměr podle zákona č. 565/1990 Sb. § 11 odst. 1). 

Děkujeme všem, kteří uhradili poplatky v termínu splatnosti. 
Je však také třeba upozornit na ohlašovací povinnost, kterou má každý poplat-

ník. Zejména u narození dítěte je třeba v co nejkratší době přinést na obecní úřad 
rodný list dítěte. 

Dále pak u psů se jedná o nahlášení změny (úmrtí, prodej atd.) do 15 dnů ode 
dne, kdy k této skutečnosti došlo. 

Růžena Debnárová
za správce poplatků OÚ Hostěnice

 

 Výzva k šetrnému zacházení s pitnou vodou

Vážení spoluobčané,
Obec Hostěnice, jakožto provozovatel obecního vodovodu změnila dne 6. 6. 

2017 zákaz zavlažování trávníků a napouštění bazénů z vodovodního řadu, pou-
ze na  „Zákaz zavlažování trávníků”. Napouštění bazénů je možné po  dohodě se 
starostkou obce ve všední dny (tel. č. : 724 075 323), a to dle aktuálního stavu vody 
ve vodojemech. Pitná voda z obecního vodovodu, která je zásobena našimi vlast-
ními zdroji, je určena primárně pro potřeby našich domácností. Není určena k za-
vlažování trávníků, k tomu, prosíme, používejte vlastních vodních zdrojů či dešťo-
vé vody. Důrazně vás žádáme o dodržování těchto pravidel, abychom nebyli nu-
ceni přistoupit k přerušování dodávky pitné vody. 
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Děkujeme velmi těm, kteří šetrně s vodou nakládají, a pevně věříme, že se i ostat-
ní přidají v zájmu nás všech. 

 Děkujeme za pochopení. 
 Obec Hostěnice

Podrobnosti k fungování Sportovního areálu Pastviska

Správcem i  provozovatelem je Obec Hostěnice. Byl vypracován provozní řád, 
kterým se uživatelé budou řídit. 

Mezi obcí a Spolkem Přátel sportu Hostěnice bude uzavřena smlouva o proná-
jmu jedné z šaten, kterou budou moci využívat pro svoji spolkovou činnost.  Sou-
časně budou sportovci pro obec zabezpečovat údržbu hřišť, brigády, apod. a zalo-
ží a povedou sportovní kroužek pro děti a mládež. 

Dále bude co nejdříve spuštěn objednávkový systém na webu obce, kde bude 
možné si ověřit rezervaci  hřišť. Hřiště bude možné závazně rezervovat na  určité 
hodiny telefonicky (tel: 603 853 159), rezervaci na víkend je nutné vyřídit nejpoz-
ději v pátek do 18:00 h. Potvrzené rezervace budou přístupné na webu obce. Ví-
ceúčelové hřiště a hřiště na malou kopanou (prosívka) nebude možné rezervovat 
ve dnech pracovního klidu, pracovního volna a školních prázdnin v době od 14:00 
do 16:00 hod. tak, abychom zajistili přednostní využití dětem a mládeži. Výjimku 
bude moci udělit starostka obce. 

Děti do  18 let a  občané, kteří mají zaplacen poplatek za  užívání sportovních 
a kulturních zařízení v obci Hostěnice, mají využívání sportovišť zdarma. Pro ostat-
ní uživatele je stanoven poplatek 150,- Kč vč. DPH/hod za jednotlivé hřiště. 

Doufáme, že takto vstřícné pojetí sportovního areálu bude mít za následek jeho 
hojné využívání především našimi občany a pevně věříme, že se k němu budeme 
i ohleduplně chovat. 

Eva Karásková, starostka

Připomenutí si tradice vápenictví

V Březině se v pátek 5. května konalo setkání vápenických obcí. Sešli se zástup-
ci obcí Hostěnice, Březina, Ochoz u Brna a Mokrá-Horákov spolu s předsedou Vá-
penického spolku z Březiny. Tématem schůzky byla spolupráce při oživování tradi-
ce vápenictví a propagaci tohoto kulturního dědictví. Padaly různé nápady na to, 
jak téma vápenictví uchopit. Bylo dohodnuto, že se v jednotlivých obcích pokusí-
me vyzvat spoluobčany, zda nevlastní (třeba někde na půdách či ve sklepech) ně-
jaké vápenické artefakty, zejména například nástroje, aby bylo možné uskutečnit 
výstavu Vápenictví. 
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Tímto žádáme všechny občany o informaci, zda nějaký artefakt souvise-

jící s vápenictvím nevlastní (kromě nástrojů i např. fotografi e). Děkujeme 

za spolupráci a doufáme, že společně tuto historii zase objevíme. Obraťte 

se jakoukoli formou na obecní úřad či starostku obce. 

Den matek a Mezinárodní den rodiny

Druhou květnou neděli (letos to vyšlo na 14. května) jsme si opět mohli dopřát 
příjemnou oslavu Dne matek. A současně přitom jsme slavili i Mezinárodní den ro-
diny (slaví se 15. května). Akce se konala pod záštitou Obecního úřadu Hostěnice 
společně s Mateřskou školou. 

 V sále restaurace U Stupárků se sešly mnohdy celé rodiny, aby si oba tyto svát-
ky společně připomenuly. Všem příchozím maminkám i babičkám věnovali dospí-
vající členové skautského oddílu žlutý tulipán a až všichni usedli, mohlo začít kul-
turní vystoupení. 

Program po  krátkém uvítání a  proslovu Mgr.  Bedřicha Horného, zastupitele 
obce, začal vystoupením dětí z naší mateřské školy. Roztomilé děti z obou tříd, Vče-
liček i Mravenečků, pod vedením paních učitelek předvedly milé básničky věnova-
né maminkám a také zazpívaly. Nejedné mamince pak musely zvlhnout oči. 

Následující program obstarali Sisters No. 1 a Svišti Boyz. Tato hudební uskupe-
ní vzešlá původně z místního skautu opět předvedla svůj um a nasazení a přispěla 
ke sváteční atmosféře tohoto nedělního odpoledne. 

Během celé akce si mohly příchozí maminky přijít i na něco malého sladkého, zá-
kusky a kávu. 

Poděkování maminkám za  jejich každodenní péči se našim dětem jistě znovu 
povedlo. 

 Bořivoj Srba

Třídění a recyklace odpadů v obci Hostěnice v roce 2016

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek 
komunálních odpadů včetně obalových, přispěla naše obec ve spolupráci se spo-
lečností EKO-KOM, a. s. ke zlepšení životního prostředí a snížení tzv. „uhlíkové sto-
py”. Úspora, kterou jsme dosáhli v roce 2016 představuje Emise CO2 ekv. 23,443 tun 
a úspora energie 638 011 MJ. 

Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, 
si zaslouží obrovský dík. 

Růžena Debnárová
za OÚ Hostěnice 
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Srdečné blahopřání k nastávajícímu  významnému životnímu jubileu:

červenec 2017:
Marie Bajerová 85 let

narozené děti 2017 :

duben:
Nela Němcová 

Růžena Debnárová
za ohlašovnu evidence obyvatel

OÚ Hostěnice 

Zprávičky z naší školičky

Od posledního vydání Zpravodaje uběhla už spousta času. Za tu dobu se stalo 
mnoho událostí. Jednou z nich byla kontrola Českou školní inspekcí v dubnu hned 
po Velikonocích. S potěšením mohu oznámit, že dopadla velmi dobře. Nehodláme 
samozřejmě usnout na vavřínech a doporučení ke zlepšení využijeme ve své kaž-
dodenní práci ve prospěch dětí. 

V dubnu jsme s dětmi navštívily knihovnu v Mokré, kde nám paní knihovnice 
přečetla a zahrála popletené pohádky, děti určovaly správné postavy a děj jednot-
livých pohádek, seznámily se s prostředím knihovny, prohlédly si (a některé i pře-
četly) dětské knihy z nabídky. Nakonec si společně vyrobily květinovou výzdobu 
do školky. 

Během té doby nás také navštívila naše již tradiční divadélka s pohádkou O Pa-
lečkovi a s ekologickou Plastožroutí pohádko u. 

Nejstarší děti navštívily starší kamarády z první třídy ZŠ v Pozořicích, kde si tak 
trochu vyzkoušely, jaké to je být „velký školák“. 

Den dětí jsme oslavili v pátek 2. června, protože 1. června proběhl výlet do Domu 
přírody Moravského krasu, kde pro nás připravili vzdělávací program „Jak se staví 
jeskyně“ a následně jsme navštívili opravdovou jeskyni, Kateřinskou. I přes počáteč-
ní problém s autobusem nakonec vše dobře dopadlo. Děti se dozvěděly, jak vzniká 

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

ŠkolstvíŠkolství
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jeskyně, prohlédly si model, jak voda proniká do horniny a vytváří jeskynní prosto-
ry. V expozici Domu přírody jsme se ocitli v pravěkém moři a domů si odnesli oma-
lovánku, která nám toto moře připomene. Starší děti pak zaujala pověst o Kateřince, 
která se ztratila v jeskyni, mladší zase osvětlení zajímavých krápníků. I pro nás star-
ší bylo zajímavé vyprávění paní průvodkyně, kde nás seznámila s pojmy, které pou-
žívali staří jeskyňáři pro označení krápníků: stoják, visák a spoják. Musím však podo-
tknout, že některé děti znají i pojmy veskrze vědecké: stalaktit, stalagmit a stalag-
nát. Zkrátka každý si na výletě našel něco, co jej zaujalo a obohatilo. Příjemný ko-
nec nás čekal také ve školce, protože jsme měli na oběd řízek. Prostě jsme si to užili. 

Naše školka slaví letos jubilejní čtyřicátý rok své existence. Proto bych 

chtěla požádat občany, kteří mají doma nějaké fotografi e ze svých „školko-

vých let“, o jejich zapůjčení na podzimní oslavu tohoto jubilea. Pokud máte 

starší fotografi e z doby, kdy byla v budově ještě škola, uvítáme je také. Sa-

mozřejmě je vrátíme v původním stavu majitelům. Děkuji předem za zapůj-

čení. 

S přáním krásných letních dní,
Mgr. Dana Kousalová, ředitelka MŠ

Střípky ze základní školy v Mokré

• V  muzeu Anthropos si  děti čtvrtého ročníku prohlédly Burianovy obrazy 
z dob prvohor, druhohor a čtvrtohor a poutavým výkladem se dětem přiblížil vý-
voj života na Zemi. Nálezy odhalily taje dávné minulosti a ukázaly, jak se člověk při-

Foto: výlet do Kateřinské jeskyně
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způsobil životu, jak vypadal mamut, jaká díla se zachovala z doby pravěké. Nejvíce 
děti zaujal mamut se svými kly a způsob pravěkého života a pohřbívání. 

• Soutěž Into the wild with English guide proběhla v  Zoo Brno. Žáci šestého 
ročníku plnili úkoly, ve kterých prokazovali znalosti angličtiny a přírodovědy. Byli 
na soutěži poprvé a mezi nejmladšími a přesto se mezi 54 družstvy umístili na krás-
ném 10. místě. Další 2 družstva skončila na 31. a 35. místě. Posílila se také jednota 
mezi žáky  i v rámci celé třídy. 

• Poslední čtvrtletí školního roku je také ve znamení olympiád různých oborů. 
Dne 10. dubna se Natálie Malotová a Tomáš Barták zúčastnili okresního kola biolo-
gické olympiády konané na ZŠ Zbýšov. Žáky stejně jako ve školním kole čekal test 
znalostí, poznávačka organismů a laboratorní úkol, kterým bylo rozbor otisků prs-
tů. Natálie Malotová se stala úspěšnou řešitelkou kola a umístila se na krásném tři-
náctém místě. Tomáš Barták se umístil na šestnáctém místě. 

• Ve středu 7. března se zase žáci deváté ročníku, Tadeáš Kubina a Marie Brzobo-
hatá, zúčastnili okresního kola chemické olympiády, které se konalo na Střední prů-
myslové škole chemické v Brně. Sem postoupili jako nejúspěšnější řešitelé školního 
kola. Toho se účastnilo celkem 5 žáků. V silné konkurenci 27 žáků osmiletých gym-
názií  a základních škol se oba umístili ve středu výsledkové listiny. I to lze však po-
važovat za úspěch, když před nimi se lépe umístilo 8 gymnazistů. 

• Dne 6. 4. se uskutečnila jako každý rok pěvecká soutěž „Mokerský slavík” pro 
děti z 1. stupně. Letos jsme si poslechli spoustu lidových písní, které byly tématem 
soutěže. Porota hodnotila intonaci, frázování a  celkový umělecký dojem. Všechny 
výkony nás potěšily. Soutěžící nenechali nic náhodě a bylo velmi těžké vybrat vítěze. 
Vítězové letošní soutěže jsou: Antonie Karásková, Klára Fasorová, Šárka Malenová. 

• 5. 5. 2017 k  nám přijeli herci ze Slovenska a  předvedli dobře známý příběh 
„Vejce na vandru“ napůl česky a napůl anglicky tak, aby tomu rozuměly všechny 
děti. Mladší děti si to opravdu užily a na herce i hezky anglicky reagovaly. Pro starší 
žáky to bylo poněkud snadné, ale posílilo to u nich sebedůvěru, že dokáží porozu-
mět AJ i mimo třídu. 

• Dne 13. 5. v tělocvičně naší školy proběhla soutěž mladých gymnastek. Tato 
soutěž se konala již na Vánoce a měla i u rodičů veliký úspěch. Na konec školního 
roku jsme se ji rozhodli zopakovat. Soutěže se zúčastnilo 16 dívek z 1. -5. třídy. Kaž-
dá si nacvičila gymnastickou sestavu, kterou porotě, zastoupenou rodiči, předved-
la. Dívky byly rozděleny do tří kategorií podle věku. Nejlepším výkonem byla ozna-
čena sestava Veroniky Najvarové, která dosáhla maximálního počtu bodů. Dívky 
dostaly menší odměny. Soutěž měla velký úspěch. 

• Dne 6. června se členové žákovského parlamentu vydali do vědecko-zábavní-
ho parku Vida v Brně. Na žáky zde čekalo mnoho praktických pokusů a ukázek, jak 
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stroje a principy v přírodě fungují. Část expozice byla také věnována nácviku první 
pomoci a nově zde byla také otevřena expozice hlavolamů, kde si žáci mohli opět 
prakticky vyzkoušet, jak náročné úkoly zvládnou splnit. O půl jedenácté jsme pře-
rušili vlastní bádání a šli jsme na show věnovanou magnetismu. A protože i potom 
nám zbývala chvilka času, vrátili jsme se k pokusům, na které v předešlé části ne-
vyšel čas, a přestože někteří nestihli vyzkoušet úplně vše, tak jsme zhodnotili akci 
jako náramně zdařilou. Následně jsme se městskou hromadnou dopravou vrátili 
do Mokré, kde nás čekal výborný oběd. 

Pedagogové ZŠ v Mokré

Den Země

Na letošní přípravě Dne Země jsme se domluvili s místním SDH, kteří chtěli na-
vázat na dřívější dlouholetou tradici pálení čarodějnic tak, jak tady v obci bývalo 
zvykem. Místní dobrovolní hasiči se organizace a přípravy zhostili opravdu skvě-
le a my tak jen mohli nachystat kvízové otázky s ekologickou tématikou, odměnit 
děti za jejich správné vyluštění a obdarovat je špekáčkem (limonádu zajistili míst-
ní hasiči). Malé čarodějnice i čaroděje, stejně jako přinesené čarodějnice na spále-
ní jsme odměnili drobnou sladkostí. A pak už jsme předali pomyslné žezlo nad akcí 
opět hasičům, kteří zapálili ohniště, a my společn ě snad zahnali nečisté síly, které 
by měly moc nad naší obcí. 

Kateřina Halouzková 
(Hosten, z. s. )

Výlet šesťáků a sedmáků k horákovské myslivně

Z činnosti organizacíZ činnosti organizací



Velikonoční setkání 

Velikonoční setkání je už tradiční akcí, a přestože nádherné počasí lákalo spíše 
do zahrádek a na výlety, byl sál restaurace U Stupárků plný. Děti i dospělí si tvoři-
li nápadité velikonoční dekorace, pletli pomlázky, zdobili perníčky, kraslice, vyrá-
běli píšťalky. Poslechli si vystoupení dětí z kroužku hry na fl étnu, mohli si prohléd-
nout výrobky dětí z kroužku vyšívání. Jako již každý rok nám k dobré náladě zahrá-
la cimbálová muzika Šmytec. Je škoda, že jen málo nás vydrželo až do konce, tóny 
posledních písní vyslechla jen hrstka „věrných“. Ráda bych touto cestou poděkova-
la za pomoc Hostěnickým boubelkám, paní Zahradníkové, pánům Srbovi, Ungero-
vi a Matiašovicovi. 

Hosten, z. s. 

Zprávy z Broučků

Prázdniny a léto se už blíží. Krásné počasí nás láká ven. Naši malí broučci se však 
stále schází. 

O tom, co všechno dělají děti v Broučcích, by se dal napsat román na pokračová-
ní. Je tu plastový domeček, skluzavka, prolézací tunel, kužely, nášlapné „kameny“, 
ze kterých se dá udělat opičí dráha, dřevěné didaktické hračky na stěně, kuchyňka 
na hraní, obchůdek, dopravní prostředky všech typů a velikostí, výtvarné potřeby
. . . , ale hlavně jsou tu DALŠÍ DĚTI, se kterými si můžou hrát!

A důležité je i to, co dělají v Broučcích maminky. Učíme se tady např. znovu mlu-
vit s dospělými v souvislých větách :-) a některé si tady konečně SEDNOU, protože 
doma by bylo pořád co dělat. Vyměňujeme si tady zkušenosti, recepty a získává-
me názory od živých lidí a ne jen diskusní příspěvky z internetu. Dají se zde navá-
zat i nová přátelství, která nás mohou provázet i do školky, kam spolu potom naše 
děti chodí, a poté třeba i do školy. 
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V RC Broučci
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A aby to nebylo jenom o sezení u kafíčka, věnujeme se řadě tvůrčích činností, 
do kterých se snažíme zapojit i děti. V květnu jsme připravovaly dárky pro mamin-
ky a babičky – z fi mo hmoty jsme tvořili magnetky srdíčka a také jsme namáčeli po-
lystyrénová srdíčka do barev, čímž vznikly velmi originální zapichovátka do květi-
náče. Pekli jsme také s Herou minibábovky. V dubnu jsme tvořily sádrová zvířátka 
a dozvěděli jsme se něco o mléku a mléčných výrobcích. 

Teď v  červnu jsme razítkovaly trička pro naše dětičky. Budeme rády, když se 
k nám někdy připojíte. 

Pozvání se týká i blížících se prázdninových dnů. Letos již druhým rokem Brouč-
ci nepřeruší svoji činnost, ale budeme se scházet každé úterý i o prázdninách. Ne-
váhejte a přijďte si s námi taky hrát. 

Více informací najdete na facebooku Rodinné centrum Broučci nebo na www. 
rc-broucci. weebly. com. 

Za Broučky: Marta Vojáčková a Jana Sikstová Fritscherová

Jarní Prasátko

Jako již obvykle i letos se uskutečnil koncem dubna turnaj ve čtyřhrách ve stolním 
tenise, kterému jsme na počátku dali název Prasátko. Přes značnou absenci někte-
rých zkušených domácích borců se naopak díky „přespolním“ sešlo v brzkém sobot-
ním odpoledni deset párů, které svedly srdnaté boje ve dvou základních skupinách. 

Když skončily bitvy o  play-off , došlo na  vyřazovací zápasy. Nekompromisním 
čtvrtfi nálovým sítem prošli a semifi nále si tak zajistili brněnský pár Petr Zedník – 
Roman Zetka, mokersko-hostěnická a současně jediná dámská dvojice Věrka Me-
luzínová – Saša Fuxová, dvojnásobní vítězové z let 2010 a 2013 Milan Sedláček – Mi-
rek Koplík ze Sivic a konečně nově utvořený čistě domácí pár Viktor Unger - Adam 
Konvalinka. Posledně dvě jmenované dvojice si poté zajistily i účast v samotném 
fi nále. A  tam, po  ne skuteč-
né bitvě, zvítězil ten domá-
cí! Po výsledku 4:3 (!) na sety 
tak pomyslný pohár pro ví-
těze k radosti téměř zaplně-
ného sálu restaurace U Stu-
párků, kde se turnaj jako 
vždy konal, zůstává tento-
krát doma! Viktor s Adamem 
jako jediní nepoznali v  ce-
lém turnaji hořkost porážky 
a právem se zapsali mezi ví-
těze tohoto turnaje. Gratulu-
jeme! Prasátko - čtyřhry
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Dlužno dodat, že téhož dne v dopoledních hodinách se i přes malou účast usku-
tečnila juniorská soutěž, které dominoval již počtvrté Honza Unger, Viktorův syn. 
Třeba i on jednou napodobí svého otce a zvítězí v seniorské kategorii, tak jako se 
to podařilo Adamu Konvalinkovi. 

Závěrem mi dovolte již nyní všechny sportu chtivé pozvat na podzimní Prasát-
ko ve dvouhrách, které bude jubilejní, desáté. A Vy, kterým není nejmenší míček 
lhostejný, přijďte se mezi nás podívat, trénujeme pravidelně každou středu večer 
od 20:30 v občanském centru. Těšíme se na vás. 

Borek Srba za pořádající Spolek Hosten

CASkou na Ukrajinu
 
Naše Obec se rozhodla podpořit dobrou věc a věnovala naše staré zásahové vo-

zidlo CAS-25 Š 706 hasičskému sboru na Ukrajinu do městečka Svaljavy, kde ještě 
poslouží svému účelu a hasičské věci. 

Auto bylo potřeba převézt a slavnostně předat, a proto jsme vybrali z našeho 
sboru ty nejschopnější a 1. května tohoto roku ve 13:00 hod. vyrazili na tuto dob-
rodružnou cestu, která měla cca 600 km, vedla přes 3 země a zúčastnilo se jí 10 od-
vážných členů naší jednotky. Z celé cesty jsme pořídili záznam a své zážitky jsme 
s vámi sdíleli na facebooku. I přes komplikace na hranicích jsme vše zvládli a CAS 
byla předána. Děkujeme všem, co nám drželi palce!

SDH Hostěnice

Jaro v oddíle Svišťů

Jako každý rok bylo i letos jaro doslova nabité akcemi. 
Hned 1. dubna nás čekal Vozembouch, skautská hudební soutěž, které se náš 

oddíl pravidelně účastní. V kategorii mladších naše světlušky a vlčata skončily na 4. 
místě, boj to byl vyrovnaný, od medaile je dělily pouhé dva body. Zazpívali a zahrá-
li písničky Tancuj, tancuj, David a Goliáš a jako spirituál, který byl tématem letošní-
ho ročníku, vybrali písničku Děti jdou, kam je pošlou. David Kocián také získal cenu 
poroty za předzpěv. 

V kategorii starších za náš oddíl soutěžily dvě skupiny, skauti – Svišti boyz a skaut-
ky – Sisters N°1. A těm se podařilo získat první dvě místa. Vítěze chlapecké katego-
rie a první sošku si odvezli Svišti boyz, vítěze holčičí kategorie a současně absolut-
ního vítěze si pak odvezly holky – Sisters N°1. Od kluků jsme si mohli poslechnout 
písničky Rež, rež, rež, Coconut a Pět věží, od holek pak Od Nového Mesta, Tak jen 
pojď a Shubidu. I v této kategorii jsme dostali čtyři ocenění poroty, skauti za speci-
ální zvukové efekty, Béďa Horný za skvělou basu a Simča Kociánová za nejlepší ta-
neční výkon a skautky za nejlepší umělecký dojem. 

O  dva týdny později byly Velikonoční prázdniny, na  které jsme se společně 
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s ostatními oddíly z našeho střediska vydali do krásného okolí Mohelna. Vyzkouše-
li jsme si některé zahraniční velikonoční zvyky, kluci si upletli pomlázky a holky na-
zdobily vajíčka. Vyšlo nám krásné počasí a výpravu jsme si užili. 

Na konci dubna jsme se se světluškami, vlčaty a  jejich rodiči vydali opět udě-
lat něco pro přírodu a okolí Hostěnic. Tentokrát jsme pod heslem Ferdy Mraven-
ce „práce všeho druhu“ opravili mostek u Jelenice. Naše skauty pak čekala brigáda 
v Bohdalově, kdy pomohli zemědělcům se sběrem kamení na poli. Ti nám na oplát-
ku půjčují louku pro náš letní tábor. 

Poslední velkou akcí, kterou máme za  sebou, je Ufobalový turnaj, kterého se 
taktéž účastníme každý rok. Tentokrát se ho poprvé účastnili i naši mladší členo-
vé. Světlušky a vlčata se ze začátku trápili, když narazili na starší a silnější soupeře, 
nakonec skončili na 8. místě. Skauti a skautky bojovali až do konce, ale osmigólový 
rozdíl v posledním zápase vytvořit nedokázali. První místo jim tedy o kousek utek-
lo a skončili na bronzové pozici. 

Už se blíží konec roku a  letní prázdniny. Máme před sebou poslední akci. Pro 
skauty to bude velká hra Avatar, mladší se pak vydají hledat pramen potoka. 
A na společnou závěrečnou schůzku se podíváme do casina. 

O prázdninách nás čeká tábor v Bohdalově na Vysočině, který tentokrát bude 
jen dvou týdenní. Mís to klasického třetího týdne pojedeme se skauty a skautkami 
do Francie, kde nedaleko města Bordeaux navštívíme tábor francouzských skau-
tek. Na tuto cestu se již dlouho chystáme, učíme de francouzská slovíčka, a také 
jsme si na ni něco přivydělali. Moc se všichni těšíme, bude to pro nás nová zajíma-
vá zkušenost a jistě skvělý zážitek. 

Přejeme všem prázdniny plné sluníčka a nových poznání. 
Anna Brzobohatá, vedoucí oddílu

Oddíl Svišti Hostěnice přijme od září nové členy od věku 6 let. V případě zá-
jmu mne kontaktujte na annabrzobohata@skaut.cz. Zahajovací schůzka proběh-
ne první týden v září. 

Vozembouch - naše světlušky a vlčata
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Z činnosti Spolku Přátel sportu Hostěnice

Spolek Přátel sportu Hostěnice se v sobotu 8. 4. 2017 připojil k celorepublikové 
akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. V okolí Hostěnic se bohužel stále nachází velké 
množství černých skládek, a tak se na třicet dobrovolníků, včetně nejmenších, bě-
hem úklidu pořádně zapotilo. Výsledkem bylo přes 30 plných pytlů odpadu a dvě 
velké pneumatiky od nákladního automobilu. Při sběru nepořádku někdy zůstává 
rozum stát, co všechno je možné odnést do lesa a jaké úsilí musí vyvinout ten, kte-
rý místo aby nepořádek odložil do kontejnerů nebo popelnice, naloží odpad na ko-
lečka a odjede s ním několik stovek metrů do přírody. 

Necelý týden poté jsme po více než 60 letech vyrazili hrkat místo znění zvonu 
naší zvoničky do všech koutů Hostěnic. Tato, v naší obci téměř zapomenutá tradice 
se sešla s velkým úspěchem nejen u dětí a dospělých hrkačů, ale myslím, že i široké 
veřejnosti. Důkazem bylo spoustu úsměvů a mávání dětem, které se objevovalo, až 
na výjimky, u všech domů i chalup. Věřím, že se příští Velikonoce opět sejdeme při 
hrkání v minimálně stejném počtu jako letos. 

Na popud nejmladších fotbalistů jsme po roční pauze opět přihlásili oddíl malé 
kopané do Obecní ligy v Březině. Letošního ročníku se zúčastní šest mužstev. Hos-
těničtí se aktuálně pohybují ve středu tabulky. Vyvrcholením soutěže bude tradič-
ní play-off  koncem září. 

Na své si přijdou i tenisté, pro které jsme připravili třetí ročník Letní tenisové ligy. 
V letošním roce se hraje v pozměněném systému, který vyhovuje všem výkonnost-
ním třídám. Tímto chceme pozvat i další hráče a hráčky na sportoviště Pastviska, 
místa v naší tenisové pyramidě je stále dost. 

Za  zmínku stojí i  letošní „Kindrčundr“, na  který vyrazilo 16 dětí, osm tatínků 
a jedna teta. Čtyři dny jsme s batohy na zádech prochodili nemalou část Morav-
ského krasu vč. Punkevních jeskyní a propasti Macocha. Poslední noc jsme přespa-
li v nedaleké jeskyni Pekárna. 

Hrkání na Zelený čtvrtek
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Velké díky nejen sportovců patří vedení obce v čele s paní starostkou za přípra-
vu, stavbu a  dokončení celého projektu dostavby Sportovního areálu Pastviska. 
Na slavnostní otevření, které proběhlo v sobotu 20. 5. , se i přes nepříznivé počasí, 
přišlo podívat přes 120 obyvatel Hostěnic. Většina se proměnila ve skvělé fanouš-
ky a dokázala vytvořit skvělou kulisu při soutěžích našich nejmenších. Děkujeme. 

Z plánovaných akcí SPsH:

• 24. 6. 2017 amatérský turnaj trojic v nohejbale
• 1. 7 2017 vyhlášení vítězů fotosoutěže „Hostěnický objektiv“
• 29. 7. 2017 Anenská zábava
Všem dětem i dospělým přejeme krásné prázdniny plné sluníčka a sportovní-

ho vyžití. 
Za SPsH Jan Skřivánek

Činnost klubu seniorů - rok 2017

První akcí bylo pochovávání basy 24. 2. 2017 se skupinou Melodie. Zábava se všem 
přítomným líbila, obzvlášť pochovávání samotné BASY. Na řádném pochování basy 
se jako vždy podílely HOSTĚNICKÉ BOUBELKY. Za zdárný průběh bychom chtěli po-
děkovat zvláště manželům Dostálovým, a to za přípravu a organizaci celé akce. 

10. března se uskutečnilo posezení v Občanském centru. Pojali jsme to jako osla-
vu MDŽ a také hodnocení uplynulého roku 2016. O dva měsíce později, 5. května, 
jsme uspořádali MÁJOVOU veselici v sále restaurace U Stupárků. K tanci i poslechu 
nám hrála skupina Melodie. I přes malou účast seniorů se zábava vydařila. Pod ve-
dením paní Katky Halouzkové nám děvčata zazpívala a zahrála několik písniček, 
za což jím dodatečně moc děkujeme. Byl to krásný příspěvek pro veselou náladu. 
Také děkujeme všem sponzorům za dárečky do TOMBOLY. 

Další vycházku jsme naplánovali na květen, ale z důvodu špatného počasí a ne-
moci seniorů se neuskutečnila. 

Doufáme, že 2. pololetí roku 2017 bude úspěšnější. Zveme tímto všechny senio-
ry v obci, aby nás svou účastí podpořili a rozšířili naše řady. 

Všem občanům Hostěnic přejeme krásné a slunečné léto. 
Za všechny seniory, Výbor 

Hostěnický sedmiboj 2017

Více než 60 účastníků se pustilo do boje s úkoly na téma Policejní akademie. Děti 
musely identifi kovat zločince podle zadaných indicií, zasahovat jako těžkooděnci 
proti nafouknutým balónkům, splnit testy fyzické zdatnosti, porvat se s nástrahami 
výcviku v terénu a prokázat umění jízdy na pedalu při pronásledování zločince. Pro 
dospělé byl přichystán jako již tradičně trojboj, který snad poprvé v historii Sedmi-



24 HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 2/2017
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boje vyhrála žena. Všichni účastníci získali ceny, vítězové také oplatkové medaile. 
A příští rok se snad ve zdraví společně shledáme zase. 

 za Hosten Kateřina Halouzková

Dětský den

Poslední květnovou neděli se v areálu u Čapků usku-
tečnil Dětský den, který přilákal asi 70 malých soutěží-
cích z Hostěnic i blízkého okolí. Na ty čekala řada úko-
lů a her, ale také zábava v podobě svezení na koních, 
malování na obličej a opékání buřtů. Každý si za splně-
ní úkolu odnesl sladkou odměnu a drobné dárečky. Ve-
lice zajímavá byla ukázka sokolníka, který dětem před-
vedl poslušnost, krmení a přelety dravců. Děti si moh-
ly pohladit třeba raroha jižního. Počasí nám přálo a díky 
tomu se den vydařil. 

Spirála Hostěnice z. s. 

Koza za 1

Mít doma psa (ideálně menšího plemene), kočku nebo třeba želvu není pro dítě 
z města až tak výjimečné. Zajít se během víkendu podívat do ZOO na lední med-
vědy, žirafy či velbloudy, to už taky zrovna nedýchá exotikou. Ale postrádá-li babič-
ku či strýce na vsi, je pro malého Brňana poměrně složité seznámit se zblízka třeba 
s krávou, králíkem nebo domácím prasetem. 

Navzdory nevlídnému dubnovému dni se proto vydali druháci z brněnské ZŠ 
Bakalovo nábřeží na objevitelskou výpravu za domácími zvířaty na statek do Hos-
těnic. Právě tady a v okolí si pro ně instruktorky ze sdružení  Epona připravily envi-
ronmentální program „Za zvířátky do pohádky“. 

Během dopoledne si tak kluci a holčičky na vlastní oči ověřili, že všechno, co jim 
popisuje učebnice prvouky, platí do posledního puntíku. Kromě výpravy na pastvi-
nu zažili i krmení malého telátka z láhve, vyzkoušeli si, jak se hřebelcuje kůň, a po-
slechli si, co všechno slupnou králíci a kozy. Za odměnu se na závěr mohli povozit 
na speciálně vycvičených koních používaných pro hipoterapii. 

Mimo spousty informací si na gumákách a oblečení odvezli i suvenýry v podobě 
„pravého venkovského bahna“, ale jejich nadšený výraz přesvědčil většinu rodičů, 
že takový zážitek stál i za mimořádnou várku do pračky. A mám za to, že z prověrky 
na téma „domácí zvířata“ pak nepadla jiná známka, než jednička. 

Magda Hradilová

Raroh
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Blíží se svátek sv. Anny

Opět se blíží svátek sv. Anny, patronky naší obce. Jak známo, byli sv. Anna a sv. 
Jáchym rodiče Panny Marie a prarodiče Ježíše Krista. V Novém zákoně o nich však 
není zmínka. 

Do římského kalendáře přijal Annu papež Sixtus IV. v r. 1481 a svátek na den 26. 
července stanovil další papež Řehoř XIII. v r. 1584. 

Svatá Anna je také uctívanou patronkou některých známých měst, např. Innsbru-
cku, Quebecu nebo Florencie, také patronkou matek a manželství, ale i čeledínů, 
horníků a některých dalších řemesel. O svaté Anně se také říká, že má v nebi vedle 
svého křesla zlatou lavici, na kterou jednou zasednou matka a žena jednoho muže, 
které se nikdy nepohádaly. (Zatím je prý lavice zaprášená, protože na ni žádná dvo-
jice těchto žen nezasedla. )

O patronce Hostěnic i naší kapličce svaté Anny už bylo v minulosti napsáno hod-
ně. Chtěl bych se proto letos zmínit o autorovi soch, které naši kapli zdobí už 62 let. 

Kaple sv. Anny v Hostěnicích je vyzdobena sochami, které do výklenků kaple 
byly umístěny v r. 1954-55. Jedná se o sousoší „sv. Anna učí P. Marii“ a „sv. Cyril a Me-
toděj“, které byly umístěny na kapli na podzim r. 1954. V r. 1955 pak byly doplněny 
sochy evangelistů Jana, Matouše, Marka a Lukáše. 

Autorem soch je sochař a odborný učitel na škole v Pozořicích Metoděj Kocou-
rek (1885-1975). Zhotovení soch pro kapli sv. Anny v Hostěnicích zřejmě objednal 
pozořický farář p. Malík. 

Metoděj Kocourek studoval v Praze a tam se také formovaly začátky jeho tvorby. 
Tam se rovněž zapojil do pražského kulturního a společenského života. Jeho man-
želkou byla Anna Neužilová, sestřenice pozořického spisovatele Františka Neužila. 

Na  měšťanskou školu do  Pozořic přišel až v  r. 1928, po  desti letech působení 
na různých školách na Slovensku. Během svého života vytvořil řadu soch, a to jak 
ve svém rodišti, tak i v Pozořicích i jinde v okolí. V Pozořicích také restauroval někte-
ré sochy, např. před kostelem kříž se čtyřmi sochami světců nebo sochy u zámku. 

Připomeňme si některé sochy u našich sousedů v Pozořicích. V letech 1940-43 
byla při úpravách před farou instalována jeho socha Panny Marie, kterou již dříve 
vytvořil se svým spolužákem. Tato socha stávala původně na hřbitově na hrobě 
manželky hajného z Hostěnic a po zrušení hrobu a po její úpravě pak byla přemís-
těna. Další jeho socha je socha sv. Václava před Orlovnou s nápisem na soklu „Svatý 
Václave, vévodo České země, nedej zahynouti nám-ni budoucím“. Tato socha byla 
odhalena 28. 9. 1942, tedy na svátek sv. Václava. Za kostelem je pak jeho sousoší 
Jan Bosko s dětmi, jako připomínka nešťastné události, při které zahynuly dvě děti 
po výbuchu nalezené bomby. 

Také pomníkům padlých v I. světové válce věnoval spoustu času a sil. Vytvořil 

Hostěnické vzpomínáníHostěnické vzpomínání
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pomník nejen pro Pozořice, ale další je v rodné Želči, v Drysicích a ve Skalici. V Sivi-
cích pro místní kapli vytvořil dva reliéfy, a to sv. Rocha a sv. Floriána. 

(O  sochaři Kocourkovi a  jeho sochařské tvorbě - z  materiálu Ondřeje Horáka, 
pravnuka Metoděje Kocourka.). 

V. Dostál, kronikář

Radost z lásky (2. část)

V posledním duchovním okénku jsme se seznámili s úvodní kapitolou papežo-
va dokumentu Amoris Laetitia o lásce v rodině. Tento dokument, jak už bylo minu-
le zmíněno, nabízí bohaté inspirace současným manželům a rodinám, jak opravdo-
vě žít v dnešním světě. 

Ve druhé z devíti kapitol dokumentu se papež František zamýšlí nad současným 
stavem rodin a některými výzvami, které z toho vyplývají. Všímá si, že - oproti dří-
vějšku - se na  jedné straně klade větší důraz na osobní komunikaci mezi manže-
li, což přispívá k tomu, že se rodinný život stává lidštějším. Na straně druhé je zde 
až extrémní individualismus, který oslabuje rodinné vazby, takže je nakonec každý 
člen rodiny nahlížen jako ostrov. Ačkoliv současný člověk touží po kráse rodinného 
ovzduší, bojí se vytvořit pevný manželský svazek, který by ho omezoval v dosaho-
vání osobních cílů. Papež říká, že se sice rodinám nedostává dostatečné podpory ze 
strany společenských struktur, ale nebojí se vznést kritiku i do vlastních řad v církvi, 
a sice že mnohdy byla výrazně opomenuta v této věci pastorační práce a duchov-
ní doprovázení mladých lidí, snoubenců či manželů. Manželství je často prezento-
váno církví jako zatěžující břemeno namísto přitažlivé cesty k  lidskému růstu. Pa-
pež také dále hovoří o tzv. „kultuře prozatímnosti“: životní styl je tak rychlý, že lidé 
snadno přecházejí z jednoho citového vztahu k jinému. Domnívají se totiž – jak jsou 
tomu zvyklí na sociálních sítích – že lásku je možno začít nebo skončit podle libosti 
uživatele, a také, že ji mohou rychle zablokovat. Jako by lidé byli jen „na jedno po-
užití“. Založení rodiny se také do budoucna jeví z různých důvodů jako nevýhodné. 
Papež dále poměrně podrobně analyzuje současnou situaci rodiny z hlediska nej-
různějších negativních vlivů, ale pro větší prezentaci tu nemáme prostor. Je jím tu 
také zmíněna velká různorodost situací, ve kterých se rodiny po celém světě v růz-
ných kulturách nacházejí. Jsou to ale, jak píše papež, nové výzvy! Z uskutečněných 
dotazníků o stavu rodin po celém světě vyplývají např. tyto: výchova dětí je osla-
bena mj. např. únavou rodičů po návratu z práce, takže rodiče nemají chuť s dětmi 
komunikovat. V mnohých rodinách už také neexistuje zvyk společně stolovat. Ros-
te závislost na televizi, úzkost a větší zájem o zajišťování budoucnosti než prožívání 
přítomnosti. Rodina by mohla být účinným místem prevence a vštěpováním dob-

Duchovní okénkoDuchovní okénko
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rých zásad chránících před narkomanií, alkoholismem, gamblerstvím a jinými závis-
lostmi. Ale jak zmiňuje František: společnost a politika nedokáží pochopit, že rodi-
na v ohrožení ztrácí schopnost účinně pomáhat svým členům. Společenská agresi-
vita je pak důsledkem chybějící komunikace v rodinách. Násilí uvnitř rodiny je líh-
ní roztrpčenosti a nenávisti v základních mezilidských vztazích. To následně poško-
zuje zrání jednotlivců, pěstování společenských hodnot a etický rozvoj měst a ves-
nic. Ani vztahy mezi jedinci téhož pohlaví nelze jednoduše stavět na roveň manžel-
ství. Je třeba odmítnout „tradiční“ model rodiny ve smyslu autoritářského a násilnic-
kého chování, ale rozhodně ne ve smyslu pevného a trvalého svazku mezi konkrét-
ním mužem a konkrétní ženou. Papež také mj. zmiňuje problém chybějících oprav-
dových otců při výchově dětí či nebezpečnost tzv. genderové ideologie, která stí-
rá rozdíly mezi oběma pohlavími. V této věci varuje papež před pokušením nahra-
zovat Stvořitele. Jsme tvorové, nejsme všemocní! Stvoření je tu dřív než my a musí 
být přijímáno jako dar. 

Závěrem této kapitoly papež píše: „Děkuji Bohu za to, že mnoho rodin, které jsou 
daleké toho, aby se považovaly za dokonalé, žijí v  lásce, realizují svoje povolání a po-
stupují vpřed, i když třeba víckrát během cesty padnou. Ze synodálních úvah nevzešel 
nějaký stereotyp ideální rodiny, nýbrž oslovující mozaika tvořená mnoha různými sku-
tečnostmi, plnými radosti, dramat a snů. Skutečnosti, které nám dělají starosti, jsou vý-
zvami. Neupadněme do léčky vyčerpávat se v sebeobranných nářcích, místo toho, aby-
chom probouzeli misionářskou kreativitu. Ve všech situacích „církev cítí potřebu vyslo-
vit slovo pravdy a naděje. [. . . ] Velké hodnoty manželství a křesťanské rodiny odpovídají 
hledání, jímž prochází lidský život.  Četné těžkosti, které konstatujeme, jsou – jak prohlá-
sili kolumbijští biskupové – „pozvánkou uvolnit v nás energie naděje a předávat je pro-
rockými sny, přetvářejícími činy a představivostí dobročinné lásky. “

 P. Pavel Lacina, farář

POZVÁNKA NA TRADIČNÍ MŠI

U KAPLE SV. ANNY

Tradiční mše u kaple sv. Anny se koná 

v neděli 30. července v 15 hod. 
V 16.30 hod. bude přátelské posezení při dechovce 

v sále restaurace U Stupárků. 

Všichni občané jsou srdečně zváni. 

PozvánkyPozvánky
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MÁTE AUTO NEBO MOTO JAKO Z DOBY KAMENNÉ? 

 

TAK SE S NÍM P IJE POCHLUBIT 1.7.2017 DO HOST NIC
NA H IŠT K OB ERSTVENÍ „U M A STROJNÍKA“ NA 

SRAZ VETERÁN  2017 
Sraz ú astník  od 14:00 hod. V 15:30 hod spanilá jízda. 

Otev eno  pro ve ejnost. Vstupné 20 K , d ti 10 K  

              Guláš pro idi e zdarma.      Dobové oble ení vítáno. 
Dop edu p ihlášení ú astníci dostávají pam tní placku. 

Radek Pato ka   602 303 785      patockapoj@seznam.cz        Petr Pavlí ek  774 120 603                
Michal Jank   606 296 287( Mokrá) 

------------------------------------------------------------------------------
Od 19-ti hod jste všichni srde n  zváni na  

OLDIES PARTY 
POD HV ZDAMI 

Vstupné 80K
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Přehled kroužků v Hostěnicích pro školní rok 2017/2018

Jedná se o přehled kroužků, o kterých víme již v době uzavírky Zpravodaje. Při-
pomínáme tak pouze informativně možnosti trávení volného času pro děti či do-
spělé přímo v Hostěnicích, díky našim aktivním lidem. Prakticky všechny kroužky 
se budou rozbíhat na přelomu září, října, až budou děti znát své rozvrhy a rodiče 
se opět zaběhnou v každodenních aktivitách spojených se školními povinnostmi. 

Kroužek angličtiny

Vede paní učitelka Lucka Šimků – vhodný pro školkové i mladší školní děti (lucy. 
luciesi@gmail. com)

Rozpis kurzů na školní rok 2017/2018 pro děti je již na webových stránkách http://
happikyds. cz/anglictina/anglictina-pro-skolkacky (pro školkové děti) a http://hap-
pikyds. cz/anglictina/kurzy-pro-dospele (pro děti 1. – 5. třídy ZŠ). 

Kroužek hry na fl étnu

Vede paní učitelka Katka Halouzková – vhodný pro školkové i školní děti a od-
vážné dospělé (k. halouzkova@volny. cz)

Kroužek hry na fl étnu ve šk. roce 2017/2018 bude probíhat od října opět v pon-
dělí v obvyklých časech. V příštím školním roce nebude probíhat kroužek pro za-
čátečníky. Je možné ale šikovnými dětmi školního věku doplnit skupinu nejmlad-
ších dětí. 

Kroužek keramiky a výtvarný kroužek

Vede Jitka Vaňáčková – vhodný pro všechny věkové kategorie (jitka. vanacko-
va@email. cz)

Skauti – benjamínci

Vedou rádci a podrádci místních skautů – vhodné pro děti z 1. třídy (annabrzo-
bohata@seznam. cz)

Skauti – světlušky a vlčata

Vedou rádci a  podrádci místních skautů – rozdělené podle tříd na  2. -3. třídu 
a 4. -5. třídu (annabrzobohata@seznam. cz)

Skauti – ostatní

Vedou rádci a podrádci místních akutů – vhodné pro starší školní děti (annabr-
zobohata@seznam. cz)

Cvičení v MŠ

Vede paní Milena Trávníčková – vhodné pro školkové děti (milena. travnickova@
seznam. cz)

Kroužek ručních prací

Vede paní Milena Trávníčková – vhodné pro všechny věkové kategorie, od šikov-
ných předškoláků po dospělé (milena. travnickova@seznam. cz)



RC Broučci

Pro rodiče s dětmi na rodičovské/mateřské dovolené (markysl@seznam. cz)

Sportovní kroužek se zaměřením na tenis

Vhodné pro děti od 6 do 12 let – kontaktní osoba: Jiří Marek (marek@m2ai. com)
Kroužek bude každé úterý od 17:00 hodin a bude trvat 1,5  hodiny. 

Rybářský kroužek

Vede pan Richard Pojer – vhodný pro děti cca 7 – 10 let (restaurace@usupa. cz)
Eva Karásková

Přehled akcí

1. 7. 2017 Sraz veteránů u hřiště na Pastviskách, navazuje Oldies party
1. 7. 2017 Vyhlášení vítězů fotosoutěže „Hostěnický objektiv“
29. 7. 2017 Annenská zábava ve starém lomu
30. 7. 2017 Mše svatá u kaple sv. Anny
19. 8. 2017 Párové hody na návsi
10. 9. 2017 Kola dokola – cyklistická soutěž pro malé i větší na hřišti
červen – říjen  Letní tenisová liga na hřištích na Pastviskách
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nedělní kavárna

Velatice
prostory nového obecního úřadu

každou neděli 
od 1400–1800
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Hostěnická výprava před odjezdem

Směr Ukrajina Výlet na horu Gemba

Předání cisterny ve Svaljavě




