
                                                           Číslo 15/ červen 2009 

BBBUUULLLLLLEEETTTIIINNN   
 

ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  ŠŠKKOOLLYY  HHOOŠŠTTIICCEE--HHEERROOLLTTIICCEE 
 
 
Vážení občané Hoštic-Heroltic, 
  
předkládáme k Vaší ctěné pozornosti poslední číslo školního 
Bulletinu v tomto školním roce. Tentokrát bude chudší na 
fotografie, ovšem bohatší na informace. Největší prostor mají 
články o rekonstrukci školy a ukončení školního roku, s čímž 
souvisí i rozloučení s žáky pátého ročníku. Dále mj. podáváme 
zprávy o návštěvě naší ZŠ Českým rozhlasem Brno a školním 
výletu do Moravského krasu. 
 
Školní rok 2008/2009 je tedy téměř u konce a věřte, že se 
prázdnin nemůžeme dočkat stejně jako naši žáci. My i oni si 
potřebujeme odpočinout od únavného stresu a napětí. Nezdá se 
to, ale školní povinnosti a dril dají psychice velmi zabrat. 
Ostatně vzpomeňte si sami na svoje školní a studentská léta. ☺ 
 
Kolektiv ZŠ Hoštice-Heroltice přeje všem příjemné prázdniny a 
dovolenou a těšíme se v září na shledanou. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
NÁVŠTĚVA Z ČESKÉHO ROZHLASU BRNO 
 
Ve středu 6. května nás navštívil Český rozhlas Brno, aby si 
nahrál zpěv a recitaci našich žáků. Měli jsme tak možnost 
zapojit se do projektu Moravská rodina, který si bere za cíl 
poučit posluchače o místopisu a zajímavostech z celkem 85 obcí 
Moravy. Každý všední den (od začátku tohoto roku do 
26. června) jsou v rámci odpoledních pořadů vysílány vstupy 

z jednotlivých obcí. Vysílání z Hoštic-Heroltic proběhlo 
19. června.  
 
Všichni naši žáci se moc snažili a vůbec nikdo neměl trému. 
Díky nim neměla reprezentace naší školy chybu ! Šéfredaktor 
rádia, pan Jaromír Ostrý, který osobně prováděl nahrávání, děti 
pochválil a některým dokonce prorokoval hereckou kariéru… ☺ 
 
REKONSTRUKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 
V úterý 26. května započala plánovaná rekonstrukce školy. 
Předmětem rekonstrukce je vybudování nových sociálních 
zařízení, vybudování úklidové místnosti s teplou vodou, úprava 
školního dvorku a přestavba odpadové jímky. Všechny tyto 
zásahy jsou nezbytně nutné, protože současný stav už 
nevyhovuje hygienickým normám. 
 
Úprava a „zkulturnění“ dvorku má, kromě nutnosti vyhovět 
hygienických požadavkům, i ryze praktický význam, neboť 
rozšíří naše školní zařízení o další využitelný prostor. Pokud to 
počasí dovolí, mohou zde žáci strávit velkou přestávku, hodinu 
výtvarné výchovy, případně ho využívat v době školní družiny. 
 
PŘESUN VÝUKY DO PROSTOR KULTURNÍHO DOMU 
 
Z důvodu zajištění bezpečnosti žáků jsme byli nuceni přesunout 
vyučování mimo budovu školy. Po domluvě s panem starostou 
byl zvolen jako náhradní místo pro vyučování Kulturní dům 
v Herolticích. Blízkost hřiště a přidružené venkovní prostory 
umožní užší kontakt žáků s přírodou, což není v letním období 
na škodu. Do KD jsme se přestěhovali hned 26. května a 
strávíme zde zbytek školního roku 2008/2009. Nový školní rok 
bychom měli zahájit už v opravené škole. 
 
Doufáme, že rekonstrukce přispěje k tomu, že se učitelé i žáci 
budou ve škole cítit ještě lépe než dosud. Za možnost pracovat 
v odpovídajícím prostředí vděčíme především starostovi obce, 
panu Jaroslavu Strašákovi, za což mu velice děkujeme. Věříme, 
že i v budoucnu se na jeho podporu můžeme spolehnout. 



Děkujeme také panu Antonínu Tomanovi, správci kulturního 
domu, že nám ve všem vyšel vstříc. 
 
ŠKOLNÍ VÝLET DO MORAVSKÉHO KRASU 
 
Letos jsme navštívili největší a nejznámější krasovou oblast 
u nás – Moravský kras. Vyrazili jsme v 8 hodin a cca 8.45 jsme 
už vystupovali na parkovišti u Skalního mlýna. Odtud jsme 
vyjeli eko-vláčkem k Punkevní jeskyni. Před započetím 
prohlídky stihly děti utratit pořádný díl kapesného. ☺ První 
etapa prohlídky vedla zpřístupnělou částí jeskyně, kde si děti 
s úžasem ve tváři prohlédly nasvícenou krápníkovou výzdobu – 
někteří si možná i zapamatovaly, který krápník je stalagmit, 
stalaktit a stalagnát. Po krátkém stoupání nitrem vápencové 
hory jsme se náhle vynořili na dně neslavně proslulé propasti 
Macocha. Místo mělo jedinečnou atmosféru díky chladu, 
děsivému tichu a malému množství světla. Zde jsme si vyslechli 
notoricky známou pověst a vypravili se na lodičky. Plavba 
Punkvou se dětem líbila asi nejvíc, všechny seděly se 
zatajených dechem a poslouchaly výklad převozníka až do 
konce. Pak jsme se vyvezli lanovkou nad Macochu, prohlédli si 
propast shora a děti opět ulevily svým peněženkám. Rozhodli 
jsme se, že se ještě podíváme na další propast – Koňský spád, 
který byl nedaleko. Po této příjemné vycházce lesem jsme se 
vrátili k lanovce, sjeli dolů a vyčkali příjezdu vláčku. Dole 
u Skalního mlýna jsme dali dětem opět krátký rozchod a pak 
vyrazili zpět na Hanou.  
 
TENISOVÝ TURNAJ HOŠTICE OPEN 
 
Dne 6. června se na umělé trávě u hřiště odehrál už III. ročník 
tenisového turnaje pořádaného pány Pytelou a Burianem pod 
záštitou naší ZŠ. Počet párů se letos zakulatil na čísle 6. 
Soutěžící páry byly rozlosovány do 2 skupin po 3, z každé 
skupiny postoupily 2 dvojice do semifinále, které určilo páry pro 
finálový souboj. Konečné pořadí: 1. Majerčík – Ševčík 
2. Vymazal – Hlaváček 3. Matoušek – Máj 4. Pytela – Burian 
5. Mašlej – Janoušek 6. Máj – Máj 
 

OPOUŠTÍ NÁS… 
 
Tak jako každý rok se i letos musíme rozloučit s žáky pátého 
ročníku. Neradi a s lítostí, už jsme si na ně zvykli, budou nám 
chybět. Ale život jde dál a my doufáme, že na nás budou ještě 
dlouho vzpomínat…a v dobrém. ☺ 
 
Naši bývalí páťáci, Bětko, Míšo, Šarloto a Petře, přejeme Vám 
mnoho úspěchů v životě i ve škole a držíme palce, abyste se 
v tom našem komplikovaném světě neztratili… 
 
 

Alžběta Chourová      Michaela Kandzerová 

     
 

     
Šarlota Hálová   Petr Míka 

 
 
…Hodně štěstí na ZŠ Nádražní 5 ve Vyškově a přijďte nás někdy 
navštívit, jste vždy vítáni! 


