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Pískání pro zdraví
aneb Jak jsme prožili šk. rok 2007/2008

V kroužku hry na flétnu v minulém školním roce pokračovalo
10 dětí. Své umění jsme předvedli na Vítání občánků, Zpívání
u vánočního stromu a Velikonočním setkání. Během roku děti dosáhly výrazných pokroků, hráli jsme nejen jednohlasně, ale pustili jsme se i do dvojhlasů.
V letošním roce se také uskutečnil již 10. ročník soutěže ve hře
na zobcovou flétnu Pískání pro zdraví, o kterém bych chtěla napsat něco více. Je to soutěž pro amatérské dětské soubory, a tak
jsem, po dohodě s maminkami a jejich nadšeném „Jasně, jdem do
toho“, přihlásila i děti navštěvující kroužek flétny. Vzhledem
k přísným pravidlům, jsme se museli rozdělit na dvě skupiny.
V kategorii MŠ naši obec reprezentovali David Filouš, Matouš
Karásek, Zuzka Audová, Klárka Vintrová, Anetka Ungerová
a Madlenka Karásková. Do I. kategorie - soubory s průměrným
věkem 9 let - byli přihlášeni Míša Auda, Kája Šmerda, Honzík
Unger a Šimon Fasora.V této kategorii jsme byli trochu znevýhodněni, protože všichni chlapci jsou prvňáčci, zatímco ostatní
soubory byly složeny ze starších, déle hrajících dětí.
V sobotu 26. 4. jsme se tedy rozjeli do Brna na semifinálové

kolo této soutěže. Spolu s námi soutěžily o postup do pražského
finále soubory z mateřských a základních škol z celého Jihomoravského kraje i z některých částí kraje Vysočina. Mladší děti,
soutěžící pod názvem „Mladí Hostěňáci“, se v této konkurenci
neztratily, zabojovaly a obsadily výborné 3. místo. Starší děti,
s názvem „ Hostěňáček“, zaujaly porotu zejména svým složením.
Soubor složený jen ze 4 chlapců, to v soutěži ještě neměli, většinou převažují holčičky. Bohužel se na jejich výkonu podepsala
tréma, která je, kluky stále nabité energií a velmi dobré flétnisty,
zcela ochromila. Mezi mimořádně dobře hrajícími soubory kluci
vybojovali krásné 4. místo. Všechny děti získaly drobný dárek,
každý soutěžící soubor pak diplom a plyšového slona Pískálka maskota soutěže.
V závěru chci nejen pochválit děti za jejich výkony při soutěži
a všech akcích, kterých se účastníme, ale také poděkovat jejich
rodičům (zejména maminkám), bez jejichž pomoci, obětavosti
a nasazení bychom takových výsledků nedosáhli.
Za OS Hosten
Mgr. Kateřina Halouzková
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce má za sebou polovinu svého volebního období. Od posledního vydání zpravodaje byla svolána dvě
zasedání zastupitelstva obce. Stále největším problémem je nedostatek pitné
vody, pro zajištění dostatku vody musíme
třikrát týdně vodu dovážet, i přesto nám
stále voda dochází. Náklady na dovoz
vody k 30. 10. 2008 činí 285 000 Kč. Na
tyto mimořádné výdaje jsme požádali
o pomoc hejtmana JMK. Máme vybudovaný nový vrt v Napajedlích, čerpací
zkouška tohoto vrtu je ukončena a po 21
dnech čerpání bylo čerpáno 0,22 l/s, při
stálé hladině vody v hloubce 73 m. Sací
koš čerpadla byl v hloubce 80 m. Připojení vrtu k vodojemu bude realizováno
v první polovině měsíce listopadu. Na
tuto stavbu jsme získali dotaci od JMK
a dar od ČMC a. s. Mokrá.
Také jsme v červnu otevřeli nové dětské hřiště Na Pastviskách. Ve školce byla
povolena dvouletá výjimka na zvýšení
počtu dětí z 25 na 28 dětí. Z tohoto důvodu jsme museli rozšířit sociální zařízení, normám bohužel neodpovídá velikost
herny, ložnice a také hřiště, což je důvodem pro udělení výjimky pouze na dva
roky. Dále jsme ve školce vyměnili vchodové dveře a odstranili část padající fasády. Na opravu fasády žádáme dotaci
z rozpočtového výboru Parlamentu ČR.
Do konce roku máme ještě přislíbenou
opravu vstupní brány.
Z dotace z JMK - programu rozvoje
venkova jsme vyměnili zbývající část
oken budovy OÚ a přestavěli garáž, kterou dříve využívalo ČSAD, na druhou
část hasičské zbrojnice.
Za uplynulé dvouleté období jsme
získali pro obec dotace na jednotlivé
opravy a stavby v hodnotě 2 403 tis. korun. Celkové splátky úvěrů za dva roky
činily 2 157 tis. korun.

Ve druhé polovině měsíce listopadu
bude svoláno zastupitelstvo obce, na
kterém by se mělo rozhodnout o plánu
práce na příští rok. Myslím si, že v příštím roce by se měla řešit oprava místních komunikaci.
Zastupitelé obce se sešli na dvou pracovních schůzkách OS „Občané obce
Hostěnice“. Na druhé z nich byla přítomna paní Haluzová, která byla obcí
vybrána pro tvorbu územního plánu. Na
těchto jednáních byly probírány informace, které byly rozšířeny mezi občany
zástupci OS. Řada těchto informaci se
ukázala jako nepodložená a nepravdivá.
Zástupci OS přislíbili, že vše vysvětlí
v článku obecního zpravodaje. Bohužel
tento článek obsahuje pouze část dohodnutého textu. Z těchto důvodů jsme článek nezveřejnili a i přesto doufáme, že
spolupráce s OS povede k zlepšení situace v naší obci a ne pouze ke kritice minulosti.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem
poděkoval za trpělivost při řešení problematiky s dostatkem pitné vody popřál
Vám klidné prožití podzimních dnů a také
hodně sil, které budete potřebovat s blížícím se koncem roku.
Ing. Václav Čapka, starosta

Nabídka práce pro obce
Od srpna 2008 skončil obecní zaměstnanec. Práce, které vykonával, to
znamená úklid obce, sečení trávy,
údržbu čerpacích stanic obecního vodovodu, jsou nyní řešeny dodavatelsky. Případným zájemcům o tyto práce nabízím 70 Kč/hodinu. Z této sazby
se odvádí 15 % srážková daň. Sečení
trávy bude v příštím roce placeno cenou za m2.

Výstavba v obci Hostěnice
Výstavba v obci je řízena územním plánem, tento byl schválen v roce 2004. Dle
tohoto ÚP je možné zastavit lokality Pod myslivnou, Pod silnicí, Záhumenková cesta a některé zbývající proluky. Povolení k připojení na obecní vodovod vydala VAS
a.s., která předpokládala propojení vodovodu do Pozořic. Je třeba si uvědomit, že
VAS vodovod pouze provozovala, to znamená že vybírala vodné a hradila provozní
náklady. Nájem za vodovodní řád neplatila. Veškeré investice jako vodojem, studna
u Glozarů byly hrazeny z dotací a rozpočtu naší obce. Vzhledem k tomu, že tyto skutečnosti jsou jasně dané, není možné jít cestou omezování již schválených stavebních
míst, ale cestou zajištění dostatku pitné vody pro občany.

Volby 2008
Voleb do Zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR ve dnech 17. a 18. října se zúčastnilo 48% voličů z celkového
počtu 445 voličů.
Nejvíce hlasů v naší obci získal kandidát do Senátu Parlamentu ČR pan
Ing. Václav Horák a ve volbách do Zastupitelstva kraje Křesťanská a demokratická
unie - Československá strana lidová.
Druhého kola do Senátu Parlamentu
ČR ve dnech 24. a 25. října se zúčastnilo 30% voličů z celkového počtu 445
voličů. Nejvíce hlasů získal Ing. Václav
Horák.

OHLAŠOVNA
Počet obyvatel k 31. 10. 2008 byl 590.
Změny v evidenci obyvatel
za období od 1. 7. do 31. 10. 2008
Přihlášeno: 21
Odhlášeno: 11
Úmrtí: 2

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narozené děti od 1. 4. do 31. 10. 2008
Essenderová Viktorie
Jarolík Jan
Matiašovic Martin
Hradilová Alžběta
Ghazal Taha
Fasorová Klára
Patočka Roman
Pavlíček Radim
Chaloupecká Andrea
Úmrtí od 1. 4. 2008 do 31. 10. 2008
Homolová Libuše
Jeřábek Antonín
Řičánek František
Významná životní jubilea v měsíci
červenci až prosinci 2008:
70 let
Světluška Blochová
Zdeněk Hodaň
Jubilantům přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.

Kurs angličtiny
V našem kurzu pro začátečníky se
uvolnila místa. Kdo má zájem a chuť se
učit, dejte vědět na tel. 775 602 388.
Scházíme se každé úterý ve 20 hod. v budově OÚ. Těšíme se na nové příchozí.
Kateřina Šmerdová
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Zpráva o činnosti SDH
Vážení spoluobčané, vychází poslední číslo zpravodaje v tomto roce, tak mi dovolte, abych
vás informoval o činnostech sboru dobrovolných hasičů v roce 2008.
Valná hromada se konala 6. 1. v Hostinci U Stupárků, kde jsme si stanovili
cíle pro rok 2008.
Začátkem února jsme uspořádali ostatkový průvod obcí zakončený maškarním plesem se skupinou ŽÍZEŇ.
Za celý rok proběhlo 9 členských
schůzí a pravidelně se účastníme okrskových schůzí, které se konají jednou
měsíčně v okolních obcích.
V dubnu jsme uspořádali taneční zábavu ze skupinou Prorock.
Celkem jsme se byli na pěti hasičských soutěžích a ukázkách s naší historickou stříkačkou.
V březnu jsme pokračovali v opravě
garáže, aby mohla sloužit hasičům. Byla
to velmi náročná práce, při které bylo
nutné odbagrovat kus podlahy a navézt
podklad na položení zámkové dlažby.
Nataženo bylo nové vedení elektroinstalace, probourali jsme spojovací dveře
mezi novou a současnou garáží, obložili
jsme zadní stěny OSB deskou, omítli
jsme všechny stěny a vše vymalovali
omyvatelnou fasádní barvou. Na rekonstrukci se podílelo celkem 20 hasičů,
kteří dohromady odpracovali 426 hodin,
nejvíce Jan Jarolík a Petr Pavlíček.
Rekonstrukci zbrojnice jsme dokončili 24. 10. 2008 a v sobotu 25. 10 jsme

ji otevřeli na prohlídku ostatním občanům, bohužel zájem byl mizivý.
Celkové náklady SDH na materiál při
opravě činí 29 650 Kč.
V červnu jsme přivezli čerpadlo
PPS12 po generální opravě, které už plně
slouží i výjezdové jednotce. Zakoupili
jsme motorovou pilu STIHL, se kterou
jsme připravili otop pro místní mateřskou
školku. Dále jsme zakoupili přilby
a opasky, které jsou nutné při soutěžích.
V květnu jsme v obci provedli sběr
železa, při kterém jsme celkem nasbírali 5,5 tuny.

Výměna Občanských průkazů
Podle ust. § 1 písm.d) nařízení vlády č. 612/2004Sb., kterým se stanoví lhůty pro
výměnu OP bez strojově čitelných údajů, jsou státní občané ČR povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31.12.2003.
Žádost o vydání nového OP jsou povinni předložit nejpozději do 30.11.2008. Pro občany narozené před 01.01.1936 platí výjimka - občanské průkazy, ve kterých mají
vyznačenou dobu platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“, zůstávají nadále platné.

Svoz, třídění a recyklace komunálního odpadu
V naší obci máme zřízeny dvě stanoviště s nádobami na tříděný odpad, jedno stanoviště na náměstí u samoobsluhy a druhé stanoviště v parčíku u Baršového.
Odpad se třídí na sklo bílé a barevné s četností svozu 1 x za 14 dní, PET lahve
s četností svozu 1 x za týden a papír s četností svozu 1 x za měsíc.
Naše obec uzavřela v roce 2005 s firmou Ekocom smlouvu o zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů. Tato spolupráce se osvědčila a my děkujeme všem
občanům za třídění odpadu. Zároveň bychom rádi upozornili na nutnost sešlapávat
PET lahve, aby došlo k co největšímu využití kapacity kontejnerů a nedocházelo
k znečišťování okolí stanovišť.

Výjezdová jednotka byla zatím přivolána k 18 zásahům.
V červnu jsme pořádali již tradiční
zájezd ke dni otců tentokrát do Rudice
na prohlídku větrného mlýna a místního
propadání. Po obědě jsme byli na prohlídce křtinského Výpustku.
Více na internetových stránkách
www.sdhhostenice.cz
Na závěr bych poděkoval všem hasičům za práci, kterou v tomto roce odvedli ve svém volném čase a přeji vám
příjemný konec roku 2008.
Josef Zítka, starosta SDH

Upozornění

Úhrada stočného!
Upozorňujeme majitele RD, že dle
smlouvy o dodávce vody a odvádění
odpadních vod z roku 2007 byla stanovena splatnost stočného vždy
k 30. 9. kalendářního roku. Pro případ
prodlení s úhradou plateb byl sjednán
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den z prodlení.
V současné době neuhradilo stočné
cca. 17 % domácností, což činí cca.
80 tis. Kč.
Stočné na rok 2008 bylo stanoveno
na 700 Kč za osobu a rok.
V případě neuhrazení dlužné částky do 30. 11. 2008 bude přistoupeno
k vymáhání dlužné částky navýšené
o sjednaný úrok z prodlení.
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Informace o činnosti seniorů
Klub seniorů vyvíjí svou činnost již
čtvrtým rokem. V letošním roce jsme
zorganizovali dosud tři setkání při muzice. V březnu se našeho setkání zúčastnily i členky místního Svazu žen. Další setkání bylo v červnu a v září pak
s oblíbenou kapelou „Melodie“. Těší nás
rostoucí zájem přespolních seniorů
(z Mokré, Velatic, Koválovic a Sivic).
Dvakrát jsme letos uskutečnili vycházku do přírody spojenou s opékáním
buřtů a volnou besedou.
V rámci rozvíjející se spolupráce se
seniory z Mokré jsme jim oplatili návštěvu na jimi pořádaných akcích a to na
Seniorském plese a 18. 10. na tanečním
odpoledni „U Zbojníka“. Dvakrát jsme
navštívili mokrské seniory v jejich areálu - Klub důchodců.
V letošním roce hodláme ještě usku-

tečnit posezení při muzice s krátkou
ukázkou vystoupení krojovaného tanečního souboru žen z Dražovic a v prosinci závěrečnou schůzku v letošním roce,
s hodnocením činnosti a naplánováním
akcí na příští rok. I v letošním roce jsme
pečovali o mostek umožňující přístup
k vodě v Napajedlách, který hodláme
v příštím roce obnovit.
V příštím období bychom chtěli pokračovat, popřípadě i rozšířit spolupráci
se seniory z Mokré.
Závěrem bychom chtěli poděkovat
zastupitelstvu obce za finanční podporu
naší činnosti, vedoucí restaurace „U
Stupárků“ za ochotu a vstřícnost při realizaci našich akcí. V neposlední řadě pak
děkujeme také naší občance za finanční
příspěvek na naši činnost.
Václav Dostál

Ježdění na koni

Miss Junior 2008
Občanské sdružení Spirála pořádá
dne 21.11.2008 regionální volbu
„Miss junior 2008“ v Hostěnicích
v sále hostince U Stupárků, začátek je
v 17.00 hodin.
Soutěže se zúčastní děvčata z Pozořic, Mokré a Hostěnic. Večer bude
pokračovat od 21.00 hodin OLDIES
PARTY s DJ Kamilem Titzem.

Knihovna informuje
Jak už mnozí čtenáři zaznamenali,
hostěnická knihovna je součástí tzv. výměnného fondu, který naší knihovně
každého čtvrt roku zprostředkovává
nové knihy. Nedávno jsme dostali podzimní várku, jejíž seznam naleznete na
internetových stránkách (viz níže).
Kromě knih z výměnného fondu
máme i několik titulů zakoupených přímo pro naši knihovnu, např: Pan pes
a my - R.Veselská
Emilovy skopičiny - A. Lindgrenová
Špinavá hra - S. Brown
Toulám se dál - V. Svoboda
Galatíková Věra - L. Chmel
V závěru článku bych ráda zmínila,
že knihovna má své vlastní internetové
stránky www.knihovnahostenice.wz.cz.

Hory 2008
Ostružná, chata SKILAND
Termín od 20. 1. do 24. 1. 2009
Odjezd 20. ledna v 15.00 od Čapků
Návrat 24. ledna večer

Již třetím rokem se naše děti mohou projíždět každé pondělí od 16.00 hod. na
koni. Na statku u Čapků se rodiče s dětmi scházejí a postupně se střídají v jízdě
na obětavém koni „Karino“. Kromě projížďky, kterou organizuje Renata Čapková,
za což jí velmi děkuji, si děti na statku jen tak hrají a skotačí. Každé pondělí odpoledne je tak alespoň pro mé děti skvěle stráveným časem venku, navíc v příjemném prostředí koňů a kamarádů. Je to pro děti velká příležitost, jak si cvičit
stabilitu a rozvíjet vztah k živým tvorům.
Mgr. Eva Karásková

UBYTOVÁNÍ:
Apartmán (min. 5 osob) 390 Kč/osoba
a den
Dítě do 10 let
312 Kč/osoba a den
Chata:
240 Kč/osoba a den
192 Kč/dítě a den
STRAVNÉ:
polopenze 180 Kč/den dospělá osoba
150 Kč/ den a dítě
DOPRAVA:
450 Kč
Celkem dospělá osoba 1680 Kč + 450 Kč
Dítě do 10 let
1368 Kč + 450 Kč
Přihlášky do 20. 10. 2008 u paní
Čapkové tel. č. 777 113 447
Záloha 1000 Kč do 30. 11. 2008
Doplatek v den odjezdu.
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Inzerce

Dýňování

Přestože zdobení dýní a svícení
v nich vychází z pohanských tradic spojených se sklizní úrody a začátkem zimy,
my jsme si každoročního „mrznutí“ na
dýňování užili už dost, proto jsme se
rozhodli, zcela proti tradicím, uspořádat
ho za ještě pěkného počasí. Předpověď
počasí na 10. října byla příznivá, plakátky zvoucí na akci byly vylepeny, dýně
i přírodniny nachystány, nic tedy neohrožovalo úspěšnost letošní akce. Jako
každý rok se i letos na návsi před samo-

obsluhou sešla pěkná řádka dětí se svými rodiči. Všichni se svorně pustili do
tvořivé práci a asi za hodinu jsme už
mohli obdivovat vystavená umělecká
díla. A museli jsme uznat, že kvalita
zdobení dýni se rok od roku zvyšuje. Na
závěr jsme ještě v dýních zapálili svíčky, udělali společnou fotografii. Diváci
mohli nazdobené dýně na výstavce obdivovat ještě pár dnů, pak už si je děti
rozebraly, aby si s nimi mohly ozdobit
vchody svých domovů.

„Takyvítání“ občánků v Hostěnicích
Byla nádherná červencová neděle,
kdy jsme si krátce po poledni dovezli
z brněnské porodnice naší malou holčičku. U domu nás přivítali sousedé
a popřáli obligátní „Hodně zdraví“.
Jak se to ukázalo důležité, jsme se přesvědčili o pár minut později, kdy jsme
po vstupu do domu zjistili, že nás stihla
přivítat i obec
coby majitel vodovodu - z kohoutků
ani nekáplo.
Po cca hodině vymýšlení náhradních
řešení jsem zavolala našemu starostovi.
„Už to jdu natlakovat, za chvíli poteče,“ zněla odpověď. A byla to pravda bohužel jen na pár hodin, poté se z kohoutků opět ozývalo jen chrčení. Kdo
jste měli doma malé novorozeně, dáte
mi za pravdu, že bez vody se prostě nehnete, protože hygiena se dodržovat
musí ber, kde ber (o nutnosti sprchy pro
maminku po každé návštěvě nejmenší
místnosti v domě vzhledem k mužůmčtenářům taktně pomlčím). A tak nastu-

puje nouzové řešení typu balená voda
a další telefonát starostovi, ano ano, situace se řeší.
Minulo pondělí, úterý, středa a voda
- ta mrška - s námi stále laškuje. Následuje další telefonát starostovi, který se
diví, že na obecním úřadě voda teče.
Pouštím mu chrčení našeho kohoutku

Koupím
dům na opravy i k bydlení
ve vyšší ceně,
nebo stavební pozemek.
Nabídky na tel. č.
728 140 655.
řešení najde. Tak mi nezbývá doufat, že
až se jednou vrátí - vrátí-li se do Hostěnic - z porodnice moje dcera s vnoučetem, nebude se muset ve 21. století
bát, že bude malému tahat vodu ze studny v okovu do necek…
P.S. situace o 3 týdny později: po
překonání záludnosti zvané „rozbité
čerpadlo“ to pár dnů vypadalo, že voda
bude. Svatá prostoto! Obecní vodojem
neustále laškuje s obyvatelstvem hrou na „hádej,
kdy poteče“, která mne
při tom všem lítání kolem
malého řvoucího uzlíku zas a znovu
nutí vytáčet (telefonicky a nejspíš už
i psychicky) pana starostu se stále stejnou otázkou: „Tak sakra, kdy už poteče…“
Magda Hradilová

Jak to vidí naši spoluobčané
a dotazuji se, zda mám dceřinu posranou prdelku snad přijít umýt k němu.
Pan starosta mne uklidňuje, že za chvíli
voda určitě dorazí i k nám na kopec
a zjevně nechápe, že vedeme diskuzi
o „koze a voze“. Já chci slyšet definitivní řešení od zástupce majitele vodovodu
- tedy obce a on se staví do pozice toho,
kdo mi přece vysvětluje, že voda za
chvíli poteče, ale už není schopen říct,
jak dlouho.
Chcete slyšet pointu? Pohříchu zatím
žádná není, ale snad se časem nějaké

Velmi děkujeme za příspěvek a tímto vyzýváme další naše spoluobčany,
aby se nebáli a zaslali své připomínky
a náměty na mailovou adresu obecního
úřadu, či na adresu k.halouzkova@volny.cz, nebo přímo vhodili do poštovní
schránky č.p.64.
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Kola dokola 2008

Pro letošní Kola dokola jsme zvolili
termín 14. září a nebyla to volba příliš
šťastná. Počasí se rozhodlo s námi nespolupracovat, byla zima, pofukoval vítr.
Ale ani nepřízeň počasí nemohla odradit
malé závodníky se svými dopravními
prostředky. Děti bojovaly o vítězství
v jednotlivých kategoriích ze všech sil.
Nejprestižnější a nejvíce sledovanou kategorií se však ukázala být kategorie Rodiče či prarodiče s kočárky. Maminky
nasadily kolečkové brusle, chlapi s kočárkem běželi. Je třeba podotknout, že
v kočárku seděly nebo ležely maličké
děti, takže se s nimi muselo jet opatrně.
Za mohutného povzbuzování diváků se
mezi dvojici chlapů - Marka Filouše na
1. místě a Vojtu Horáka na 3. místě - do-

kázala vklínit s vypůjčeným kočárkem
i dítětem opravdu výborně bruslící Jana
Vintrová. V dětských kategoriích zvítězili: odrážedla - Tomáš Vintr, koloběžky
- David Filouš, malá kola - Maruška
Glozarová, velká kola - Viktor Plch, kolečkové brusle - Matěj Kousalík. Všechny děti získaly diplom a sladkou odměnu, vítězové věcné dary. Přestože to
bylo zamračené odpoledne, pro nás
- účastníky - bylo plné smíchu a dobré
nálady. Na závěr je třeba poděkovat za
pomoc při organizaci Aničce Šebelové
a Borkovi Srbovi, také Veronice Živnové
za každoroční zapůjčení dopravních kuželů, sponzorům a všem občanům, kteří
svými příspěvky podporují činnost našeho sdružení.

Obecní liga
Obecní liga je soutěž v malé kopané,
která se hraje na hřišti v Březině. V letošním roce tuto ligu hrálo devět družstev: Hostěnice, Jedovnice, Vilémovice,
Bukovina, Sokol Březina, Junioři Březina, Březina - Proseč, Habrůvka a Real
Habrůvka.
Soutěž se hraje na jaře a na podzim
systémem každý s každým dvakrát.
Čtyři družstva, která získají největší počet bodů, postoupí do play off, ze kterého vzejde vítěz soutěže.
Družstvo Hostěnic hraje tuto soutěž
od roku 1999 a největšího úspěchu dosáhlo v roce 2005, kdy skončilo na druhém místě. Nejčastějším vítězem se stává družstvo Jedovnic.
V letošním roce skončilo družstvo
Hostěnic na šestém místě. Výsledky
z tohoto roku se dají najít na webové
stránce www.obecniliga.webpark.cz.

Fotbal pro nejmenší
Každý čtvrtek od 16.30 se konají pod
vedením Marka Filouše fotbalové tréninky pro děti od čtyř do devíti let.
Za pěkného počasí probíhají tréninky
na hřišti Na Pastviskách, za špatného v tělocvičně mateřské školy. Děti se učí základní herní činnosti: vedení míče, zpracování míče, přihrávky, střelbu na bránu.
Na závěr si zahrají mezi sebou fotbal.
Rádi přivítáme další malé fotbalisty.

Hostěnický sedmiboj 2008
Je slunečná prázdninová neděle a my, organizátoři, chystáme vše na Hostěnický sedmiboj. Kolik může přijít dětí? Patnáct? Dvacet? V době, kdy největší zábavou dětí jsou počítačové hry, si neděláme iluze o účasti. Možná kdybychom
připravili fotbalové či hokejové klání, ale atletika? Jsou tři hodiny, pan starosta s paní Ladou Pospíchalovou oficiálně zahajují provoz dětského hřiště a my, příjemně zaskočeni, sledujeme další a další děti přicházející v doprovodu svých rodičů.
Sešlo se jich tu 31. Ještě přivítání, vysvětlení organizace, přání co nejlepších výsledků a jde se do toho. Děti bojovaly a rodiče povzbuzovali své ratolesti ze všech sil. Mnozí z rodičů se
snažili jít svým dětem příkladem, a tak běhali, skákali, kopali..., jen ať děti vidí, jak to má vypadat! Než jsme sečetli výsledky a vypsali diplomy, měli všichni zúčastnění možnost občerstvit se, popovídat si a odpočinout ve stínu párty-stanů.
A pak už přišla ta dlouho očekávaná chvíle. Za blýskání fotoaparátů - prostě jako na olympiádě - byly vyhlášeny výsledky sedmibojařského klání. Vítězi ve svých kategoriích se stali: Sandra Takáčová, Aneta Ungerová, David Filouš, Lenka
Novotná, Matěj Kousalík a Tomáš Šmerda. Všechny děti obdržely diplom, odměnu za účast, vítězové také věcný dar. Na
závěr ještě společné foto, rozloučení.

Děkujeme Mirce Šotnarové s dcerou, Janě Fasorové, Marku Filoušovi a Peteru Püšpöky za obětavou pomoc. Dále pak
OÚ Hostěnice za darování sladké odměny pro malé sportovce.
Fotografie nejen z Hostěnického sedmiboje, ale i dalších
akcí, si můžete prohlédnout na webových stránkách obce - odkaz OS Hosten. Další spoustu fotografií z akcí mohou zájemci získat u pořadatelů.
OS Hosten
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Zprávičky z mateřské školy
Tento školní rok jsme zahajovali
s největším počtem dětí za poslední
roky, tj. 28, z toho 15 dívek a 13 chlapců. Protože v našem kolektivu máme integrované dítě, doplnily pedagogický
sbor asistentky pedagoga, jinak studentky MU v Brně, speciální pedagogiky.
Začátkem října nás velice potěšila návštěva na Hvězdárně a planetáriu Mikuláše Koperníka v Brně. Děti pod umělou
oblohou velkého planetária viděly výukový pořad pro předškoláky „Slunce tropí
hlouposti“, byly to tři veselé příběhy
o sluníčku, duze, Velkém vozu a hvězdném úlu s vybranými souhvězdími. Ke
konci října nás zase pohladilo divadlo
Radost v Brně, s pohádkou „Zvířátka
a loupežníci“. Pohádka se dětem moc líbila a mají vždy pěkné zážitky a všichni
se v divadle chovali velice způsobně.
Opět tento školní rok pokračujeme

s logopedií. Každých 14 dnů dojíždí
p. logopedka Mgr. Lucie Brůžková
a provádí s dětmi různá logopedická cvičení a nápravu. Rodiče neplatí žádné poplatky. Vše hradí, po doporučení dětského lékaře, zdravotní pojišťovna.
Ve škole máme nové aktivity: 1. Cvičení předškolních dětí - 1x týdně, v úterý od l5 do16 hod. v tělocvičně MŠ vede p. as. Kubíková
2. výtvarnou dílničku pro předškolní
děti- 1x za 14 dnů, v pátek od 15 do 17
hod. - vede p. as. Svobodová.
Paní učitelka naší mateřské školy připravuje naše www stránky. Jsou již
v rozpracovaném stavu, je tam mnoho
fotografií našich dětí. Najdete je na
adrese www.mshostenice.estránky.cz.
S přáním hezkých podzimních dnů
vám i vašim dětem za MŠ
Jar. Hobíková, řed. MŠ

Občanské sdružení Spirála
V letošním roce jsme již tradičně
uspořádali v březnu za hojné účasti maškarní ples pro děti. Naopak pro dospělé
byla v květnu taneční zábava s domácí
kapelou Žízeň. Také jsme společně s OBČANSKÝM SDRUŽENÍM EPONA,
které pracuje s postiženými dětmi, organizovali den dětí, který se konal v areálu
u Čapků. Zde nám předvedli příslušníci
policie ČR práci s koňmi při policejním
zásahu. V červnu jsme oslavili svátek dětí
pohádkovým lesem.
Do konce roku, pravděpodobně v prosinci, se opět pobavíme a zatančíme se
skupinou Žízeň. A již neodmyslitelně nás
čeká v prosinci pro děti Mikulášská
nadílka.

INZERCE
Masáže Shiatsu, reiki, klasická sportovní a relaxační
Mgr. Ivana Bednaříková Procházková
Cítíte se přetažení a občas Vás pobolívá hlava? Máte bolesti zad, migrény, ranní ztuhlost svalů, problémy se spánkem? Pálí Vás oči z celodenního sledování monitoru? Jste unavení a všechno na vás padá? Ne vždy je možné vzít si dovolenou a jet si odpočinout k moři. Ale můžete si
věnovat alespoň hodinku času a vyzkoušet shiatsu masáže.
Shiatsu je prastará japonská léčebná metoda, teoretickou základnu mu poskytuje tradiční čínská medicína. Řadí se mezi masážní techniky, ale
rámec masáže značně přesahuje.
Účinky masáže jsou hluboce relaxační a zároveň posilující a osvěžující. Shiatsu masáž podporuje obecné zdraví a může být užita jako prevence péče o zdraví. Může také pomoci lidem procházejícím krizí, těžkým obdobím nebo procesem změny. Pomáhá při odstraňování širokého spektra fyzických obtíží. Provádí se zpravidla vleže na podlaze na měkké podložce v pohodlném oblečení z přírodního materiálu.
Délka ošetření je 30 - 120 min.

Cena: 30 min. = 150 Kč, 60 min. = 200 Kč
Kromě Shiatsu nabízím i reiky a klasickou relaxační a sportovní masáž.
Ošetření možno provádět po domluvě přímo u Vás doma, či na adrese Hostěnice č.p. 2.
Máte-li zájem udělat něco pro své zdraví, volejte na tel. číslo: +420 724 711133
a domluvte si termín Vaší masáže. Budu se těšit na setkání.
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Rodinné centrum Broučci
Rodinné centrum Broučci při o.s.
Hosten vstupuje do nového školního
roku v novém plášti. Po rozsáhlé rekonstrukci, která probíhala během léta
a září, se 30. 10. 2008 otevře v rozšířených prostorách v bývalé klubovně pod
Smíšeným zbožím na návsi.
U příležitosti Dne matek a Mezinárodního týdne rodiny jsme přijaly pozvání
jako zástupkyně mateřských respektive
rodinných center na setkání při snídani
s hejtmanem JMK Ing. Stanislavem Juránkem. Neformální setkání s hejtmanem
a zástupkyněmi jiných mateřských center
z Jihomoravského kraje bylo velmi příjemné a jak se ukázalo i přínosné. Pan
hejtman představil kroky v oblasti rodinné politiky JMK a vyjádřil podporu mateřským centrům. Opět jsme načerpaly
trochu energie k další práci a potvrdily si,
že budování rodinných center a podobných aktivit má smysl i v tak malých obcích jako jsou Hostěnice.

Díky finanční podpoře Jihomoravského kraje jsme se mohli pustit do rozšiřování centra. Mnohokrát děkujeme
všem pomocníkům, kteří formou brigády přiložili ruku k dílu nebo poskytli
sponzorský dar. Děkujeme také obci za
poskytnutí prostor k naší činnosti. V neposlední řadě patří velký dík našim mužům, kteří rekonstrukci věnovali mnoho
času a mají s námi „příliš aktivními“ dosti trpělivosti.
V Broučcích se budeme scházet
v úterky a čtvrtky, vždy od 9.00 do
12.00 hod. „Staré známé“ zveme konečně do větších prostor a těšíme se na nové
tváře. Osobně bych chtěla povzbudit
i mužskou část. Jsme rodinné centrum,
tzn., že jsme otevřeni pro všechny členy
rodin. Pokud by se našel nějaký aktivnější rodič či prarodič, budeme rády za
jakoukoli pomoc.
Mgr. Eva Karásková
eva.karaskova@gmail.com

PROGRAM NA PROSINEC - RC Broučci
pod Smíšeným zbožím na návsi (vchod z druhé strany)
út 2. 12.
čt 4. 12.
út 9. 12.
čt 11. 12.

Mikulášská výzdoba
Mikulášská nadílka
Vánoční vazba
nepečené cukroví - společná výroba a ochutnávka (s sebou recepty
a suroviny)
út 16. 12. výzdoba Broučků před vánoci, výroba ozdob na stromeček
čt 18. 12. Vánoční párty
Program na leden a únor najdete na vývěsce OÚ

Setkání u vánočního stromu
Už se nám to zase blíží! Mnohým z Vás po přečtení nadpisu asi vyskočila husí
kůže v očekávání událostí budoucích. Ten shon, uklízení, vymýšlení „originálních“
dárků a jejich následné shánění („Jé, papuče, děkuji Ti Ježíšku, ty jsem si už dávno
přál a taky je už potřebuju...“), nekonečná celodenní a celonoční pečení („Katka už
má zase 12 druhů, ještě dnes udělám aspoň ty perníky...“). Teď abychom ještě nezapomněli u Šedých vybrat nějaký ten stromek („Táto, letos tam musíš jít ještě za světla, ten loňský jsi vybíral asi po hmatu... a kde je kapr?“)
Je toho zkrátka moc a každý se snaží udělat to všechno nejlépe, aby ty Vánoce
byly, jak se patří. Pro mnohé z nás je v tom čase končícího adventu jedno světlé
místo, kdy se zklidníme a ta opravdová vánoční atmosféra a dobrá nálada převládne
nad zběsilostí výše popsaného tartasu. Je to již tradiční setkání u vánočního stromu
na naší návsi, které pro Vás i letos chystáme. Loni, jak si jistě vzpomínáte, se to zimě
povedlo. Vyzdobila nám vše úžasnou bílou jinovatkou a tu pohádkovou kulisu nám
i pan náměstek hejtmana záviděl. Tuhle parádu prostě nikde v Brně nekoupíte.
Zveme Vás tedy opět na toto setkání, kdy nám zarecitují, zahrají a zazpívají hostěnické děti v doprovodu našich známých milých muzikantek a muzikantů. Po jejich
vystoupení si, všichni již řádně promrzlí, společně také zazpíváme pár koled. Při loučení nám zazní to známé: “Šťastné a veselé!“ - a bude to opravdu upřímné přání.
Hostěnické vánoce si bez téhle příjemné společné chvíle už nedovedu představit.
Jiří Marek
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Pozvánky na akce
LISTOPAD
21. 11. 2008
Regionální volbu „Miss junior 2008“
v sále hostince U Stupárků
22. 11. 2008
Prasátko 2008 - pinpongový turnaj
27. 11. 2008
Vazba adventních věnců
Tělocvična MŠ, je třeba se předem
přihlásit v RC
PROSINEC
6. 12. 2008
Mikulášská zábava pro děti
Vánoční setkání seniorů
Setkání u vánočního stromu
26. 12. 2008
Štěpánská zábava se skupinou Žízeň
31.12. 2008
Silvestr U Stupárků nutná rezervace
LEDEN
20. 1.-24. 1. 2009 Lyžařský pobyt
Jeseníky - Ostružná
ÚNOR
Tradiční ostatky

Prasátko 2008
OS Hosten ve spolupráci s restaurací
U Stupárků pořádá 1. ročník hostěnického amatérského turnaje ve stolním tenise. Turnaj se uskuteční 22.11.2008 v sále
restaurace U Stupárků. Dopoledne mezi
9.-12. hodinou proběhnou zápasy v juniorské kategorii do 15 let. Odpoledne od
14:00 do večerních hodin pak proběhne
klání mužů a žen v kategorii nad 15 let.
Přihlašování bude probíhat v restauraci
U Stupárků do startovního archu během
otevíracích hodin. Přihlásit se je možno
také zasláním přihlášky ve formě SMS
na tel.: 604 708 334 /pan Jiří Marek/
nebo emailem na marek@m2ai.com. Do
přihlášky uvedťe prosím jméno a svůj
věk. Přihlásit se je možno do
21. 11. 2008 do 20:00, poté bude seznam
přihlášených uzavřen, proběhne rozlosování hráčů a volba herního systému turnaje. V sále budou připraveny čtyři hrací
stoly a pro ty, kteří už nevědí, kam založili své pingpongové pálky, budou na
místě k dispozici pálky k zapůjčení.
Srdečně jsou zváni všichni vyznavači tohoto sportu bez rozdílu věku a výkonnosti. Na vítěze pak čekají hodnotné
ceny. Případní sponzoři akce jsou vítání.
Přijďte povzbudit své favority!!!
Za pořadatele Jiří Marek
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