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Hrajeme si v „Broučkách“
Je úterý dopoledne a my maminky (babičky, tatínci,..) s našimi poklady (dětmi) trávíme společný čas v „Broučkách“. Tak říkáme
hostěnickému rodinnému centru, které mnozí z vás již znají, mnozí ještě ne. RC Broučci sídlí pod Smíšeným zbožím na návsi (vchod
z druhé strany) a funguje od října 2007. Od konce roku 2008 můžeme být ve větších prostorech, na jejichž rozšíření jsme spolu s ostatními dobrovolnicemi a dobrovolníky těžce pracovali během léta. Rozšířené prostory, financovány zejména z dotace Jihomoravského kraje, nám slouží nejen v dopoledních hodinách v úterky a čtvrtky pro aktivní trávení času s našimi dětmi, ale i v odpoledních
hodinách dětem z kroužku hry na flétnu a v neposlední řadě ve večerních hodinách dospělým, kteří si oprašují své znalosti anglického jazyka. Kromě pravidelného programu v centru, který je vždy vyvěšen na vývěsce OÚ, pořádáme podle zájmu rodičů čas od
času vycházky či výlety a tak jednou do měsíce chodíme cvičit do tělocvičny MŠ.
Na chodu centra se podílí dvě maminky na rodičovské dovolené s občasnou pomocí některých dalších hodných lidí. Byly bychom
ovšem rády za každou novou organizátorku (organizátora), neboť v době nemocí či jiných skutečností, které provází život s malými
dětmi, jsou někdy naše kapacity vyčerpány. Každý nápad rády přivítáme a rozšíříme tak naše obzory. Už se nedočkavě těšíme na
příchod jara a společné výlety a procházky. Vy noví, rádi vás uvidíme, zavítejte někdy mezi nás. Společně s dětmi si užijeme jednu
z nejkrásnějších etap našich životů.
Katka Šmerdová a Eva Karásková
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Slovo starosty
Vážení občané, dostává se Vám do
rukou první číslo zpravodaje roku 2009.
Opožděně Vám přeji v tomto roce hodně
zdraví a rodinné pohody.
Co pro Vás v tomto roce připravujeme?
V lednu jsme získali kolaudační souhlas na nový vrt v místní části Napajedla
a tím přibude do vodovodní sítě minimálně 0,2 l/s vody. V současné době zásobuje obec vrt Na Kopaninách a
původní studny z Napajedel. Studna za
Glozarovými je používána jen dva dny
v týdnu. Toto všechno nám dává velkou
naději, že v letošním roce již nebudeme
dovážet vodu ani Vám znepříjemňovat
život přerušováním dodávky vody.
V měsíci březnu bude zakoupen nový
systém chlorování vody, který chloruje
vodu na průtoku, na rozdíl od stávajícího
chlorátoru, který dávkuje chlor v čase.
Z programu rozvoje venkova JMK žádáme o dotaci na opravu místních komunikací. V případě, že dotaci získáme bude
opravena cesta vedle RD pana Řičánka
včetně nové kanálové vpusti. Dále plánujeme plynofikaci mateřské školky tak,
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abychom byli připraveni na případnou
výměnu kotle. V květnu má být vypsána
výzva k podání projektů financovaných
z EU na zateplení fasády školky a budovy
OÚ. Do této výzvy se přihlásíme pouze
v případě, že splníme všechny podmínky.
Podmínkou podání bude i příslib peněz
na opravu střechy školky z finančních
prostředků JMK. V kanceláři OÚ bude
zřízeno pracoviště Czech Point, které Vám
usnadní získání oficiálních dokumentů
z KN, rejstříku trestů a dalších institucí.
Toto jsou hlavní akce, které pro tento
rok připravujeme. Neměl bych zapomenout na jednu z nejdůležitějších složek
v naší obci a to na Sbor dobrovolných hasičů. Pro výjezdovou jednotku žádáme
finance na doplnění výstroje z fondů
JMK. Děkuji tímto SDH za nezištnou
práci při ochraně majetku občanů naší
obce i okolních obcí. Toto, co jste si právě
přečetli je jen část z práce, kterou se Vám
snažíme zpříjemnit život. Na druhou
stranu se nám v obci množí anonymní
udání, pomluvy a šíření dezinformací.
Chtěl bych touto cestou vzkázat těm, kteří
se bojí pod své názory podepsat, aby sebrali odvahu a pokud mají lepší řešení
k jednotlivým problémům, sdělili nám je
oficiální cestou tak, aby mohly být využity.
Ing. Václav Čapka

s odpady
Kam s ním? Kam
Velkoobjemový odpad máte možnost
Před časem jsem při procházce v lese
viděl pohozený televizní přijímač.
V duchu jsem to komentoval slovy:
„Proč tohle někdo dělá?“ Dnes mám
doma také vyřazený televizor a marně
přemýšlím, kam s ním. Jednou nebo
dvakrát za rok se seberou některé ostatní
nebezpečné odpady, ale televize, příp.
jiné obdobné zařízení sdělovací techniky
se, pokud si pamatuji, nesbíralo.
Myslím, že nebudu sám, koho by zajímalo, jak legálně naložit s obdobným
odpadem, aby nám jich nepřibývalo
kolem lesních cest. Nakonec i malý nepotřebný mobil by neměl přijít do popelnice. Možná by se našlo i více
odpadů, u kterých člověk neví, co s nimi,
např. stará asfaltová lepenka, použitá
IPA apod. Ty by zase kvůli ovzduší neměly projít komínem.
Spoluobčany nabádám, aby se podobných odpadů nezbavovali nelegálně.
Věřím, že zastupitelstvo bude problém
řešit a občany informovat, jak máme
s podobnými odpady nakládat legálně.
Václav Dostál

uložit po dohodě s obecním úřadem do
kontejneru v areálu ČOV (např. lepenka,
koberec, ). Nebezpečný odpad jako jsou
lepidla, barvy, léky, chemikálie, autobaterie atd. jsou sbírány dvakrát ročně vždy
na jaře a na podzim. Staré televizory, lednice, pračky atd. je možno uložit do sběrného dvora v Mokré.
Na tříděný odpad jako je sklo barevné
a bílé, papír a plast máme v naší obci zřízena
dvě hnízda s kontejnery a to v parčíku
U Baršového a na návsi u samoobsluhy.

Sběrný dvůr Mokrá
Otevírací doba
pondělí až pátek: 8.00 – 12.00 hodin
13.00 – 17.00 hodin
sobota :
8.00 – 12.00 hodin
Za poplatek určený dle ceníku sběrny
Mokrá je zde možno uložit odpad jako
např. staré televizory, rádia, lednice,
pračky atd.
Sběrna je umístěna na sídlišti za novou
knihovnou.
Informace na tel. čísle 721 745 694,
608 577 472
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Poplatky za rok 2009
Místní poplatek ze psů
upravuje OZV č. 1/2005
Poplatník je povinen správci poplatku
ohlásit vznik poplatkové povinnosti do
30 dnů. Jakékoliv změny v ohlášených
skutečnostech ohlásit do 30 dnů.
Sazba poplatku činí ročně :
a) Za prvního psa
100 Kč
b) Za druhého psa a každého dalšího
psa téhož držitele
200 Kč
Splatnost poplatku do 1.dubna
Při bezhotovostní platbě na účet č.
1347844389/0800 uveďte VS 1341 +
č.p. Vašeho RD (např. pro RD č. 1 VS 1341001)
Místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění a odstraňování komunálních
odpadů – upravuje OZV č. 1/2009
Sazba poplatku činí 500 Kč za osobu
a rok (u osob s trvalým pobytem v obci)
500 Kč za rekreační objekt a rok
(majitelé chat)
Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 30 dnů. Jakékoliv změny
v ohlášených skutečnostech do 30 dnů.
Osvobozeni od poplatku jsou:
a) Poplatníci, kteří prokazatelně dlouhodobě /déle než devět měsíců/ pracují nebo studují mimo území ČR
b) Osoby s adresou TP v sídle ohlašovny OÚ Hostěnice
Splatnost poplatku do 30. dubna
Při bezhotovostní platbě na účet č.
1347844389/0800 uveďte VS 1337 +
č. p. Vašeho RD (např. pro RD č. 1 VS 1337001)
Majitelé rekreačních objektů – VS
3722 + č. e (např. u č. e. 1 – VS 3722001)
Stočné
Schváleno usnesením ZO Hostěnice
č. 8/2009
Sazba za stočné činí 700 Kč za osobou a rok, splatnost poplatku do 30. září
Při bezhotovostní platbě na účet č.
1347844389/0800 uveďte VS 2321 +
č.p. Vašeho RD (např. u RD č. 1 - VS
2321001)

Odečet vodoměrů
Odečet vodoměrů bude proveden
k 31. 3. 2009, žádáme majitele RD, aby
zpřístupnili vodovodní šachty. V případě
nepřístupnosti šachty vyplňte lístek,
který Vám bude vhozen do schránky.
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Mikulášská nadílka
Za velkého křiku mnohdy i pláče
a slibů, přišel 6. prosince do sálu ke Stupárkům Mikuláš, anděl a čerti.Nadílku
od Mikuláše si ovšem děti musely zasloužit básničkou či písničkou.Vše provázela dětská diskotéka za vedení DJ
Kamila Tittze. Čerti s sebou do pekla
tentokrát nikoho nevzali, děti i rodiče
odešli spokojeně domů.
Děkujeme tímto manželům Stupárkovým za vstřícný přístup k námi pořádaným dětským akcím.
OS Spirála

Informace v krizových situacích
pomocí SMS zpráv
Obecní úřad ve spolupráci s Jihomoravským krajem pro Vás připravil nový
způsob informování v krizových situacích pomocí moderního komunikačního
kanálu – posílání SMS zpráv na Váš mobilní telefon. Nepůjde ale vždy jen
o krizové situace, SMS zprávy Vám budou přinášet i řadu dalších potřebných
informací z běžného života naší obce.
Pokud máte zájem dostávat informace např. o hrozících povětrnostních vlivech
(vichřice, přívalové deště, povodně, atd.), havarijních stavech v dodávkách elektrické energie, plynu, vody, o plánovaných přerušeních jejich dodávek, ale
i řadu dalších důležitých informací, napište, prosím, SMS zprávu ve tvaru:
JMK mezera HOSTENICE mezera INFORMACE mezera ANO mezera
PRIJMENI mezera JMENO hvězdička CISLO ORIENTACNI
(text SMS můžete psát jak velkými, tak i malými písmeny, vše ale pište bez
diakritiky). Příklad SMS zprávy:
JMK HOSTENICE informace ano novak stepan*20
Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo 900 77 03. Cena
této odeslané SMS zprávy je 3,- Kč (vč. DPH). Ihned obdržíte zpětnou SMS
zprávu potvrzující, že jste do seznamu odběratelů informací zařazeni. Zasláním SMS zprávy dáváte současně souhlas k tomu, aby Vám byly zasílány informace i od dalších subjektů zapojených do integrovaného záchranného
systému, případně dalších subjektů jako např. elektrárenské, plynárenské,
vodárenské společnosti.
Posílání SMS zpráv je pro Vás zcela dobrovolné, proto budete-li chtít kdykoliv ukončit odběr informací, pošlete, prosím, na číslo 900 77 03 SMS ve tvaru:
JMK mezera HOSTENICE mezera INFORMACE mezera NE
Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste ze seznamu odběratelů informací vyřazeni.

Ohlašovna
evidence obyvatel
Statistika za rok 2008
Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2008 byl
592, z toho 471 dospělých a 121 dětí do 15 let.
Přihlášeno k TP:
33 osob
Odhlášeno:
12 osob
Narozeno :
18 dětí
Úmrtí:
7 osob

Společenská rubrika
Významná jubilea od 1. 1. 2009 do
31. 3. 2009
75 let
Neveselá Josefa
80 let
Smílek František

Diamantová svatba
D ia m a n t ovo u
svatbu, tedy 60 let
manželství, oslavili v sobotu
8. listopadu 2008
v sále restaurace
U Stupárků v
Hostěnicích manželé Jindřiška (81) a Miloš (81) Dvořáčkovi. Brali se 6. listopadu 1948 v kostele
v Městečku Trnávka u Moravské Třebové.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Chcete-li zjistit, jaký je stav Vašeho přihlášení k odběru informací, pošlete na
číslo 900 77 03 SMS zprávu ve tvaru:
JMK mezera HOSTENICE mezera INFORMACE mezera STAV

Úmrtí

Informace, které Vám budeme zasílat, jsou pro Vás bezplatné. Vy zaplatíte jen
zaslání přihlašovací či odhlašovací SMS zprávy za 3,- Kč (vč. DPH).

Vašíček František
6. 1. 2009
Vaculíková Dobroslava 7. 2. 2009
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Myslivecký spolek Horal Hostěnice

šinou koncem července. U příležitosti
června – měsíce myslivosti pořádáme
„Dětský den“, kde se např. vloni mohli rodiče s dětmi podívat do zoologické zahrady v Hodoníně. A protože nám brzy
nastanou opět jarní dny, které lákají k výletům a procházkám do provoněné přírody, chci Vás již tradičně upozornit na
zvýšenou opatrnost při venčení svých domácích mazlíčků. Vzhledem k výskytu
prvních jarních mláďat je nutné mít své
pejsky uvázané na vodítku a být opatrný,
protože ztráty na mláďatech bývají pak ty
nejnenahraditelnější.

Myslivecký spolek „Horal Hostěnice“
je sdružení s dlouholetou tradicí. Byl založen v roce 1993 a v současné době obhospodařuje na základě nájemní smlouvy
s Lesy ČR, a.s. honitbu o výměře 888 ha.
Spolek má momentálně 22 stálých členů.
Předmětem činnosti dle stanov spolku je
výkon práva myslivosti v najaté honitbě
v souladu s plánem mysliveckého hospodaření v honitbě a podmínkami nájemní
smlouvy. K činnostem sdružení patří
mimo jiné propagovat myslivost a
ochranu přírody, zabezpečovat chov a výcvik loveckých psů, seznamovat mládež

s myslivostí a ochranou přírody a tudíž
provádět praktickou část přípravy uchazečů o první lovecký lístek a v neposlední
řadě pečovat o bezpečnost při zacházení
s loveckými zbraněmi. Povinnost přikrmovat zvěř nám ukládá zákon o myslivosti a je to tedy jedna z hlavních činností
našeho spolku.
Členové našeho sdružení se pravidelně
aktivně zapojují do kulturního dění v obci
Hostěnice. Již tradičním se stal každoroční Myslivecký ples pořádaný v lednu
v restauraci „U Stupárků“. Na tradici nabírá i „Pytlácká noc“ konaná na hřišti vět-

Setkání u vánočního stromu

Jako připomínku této akce připojuji
fotografie pana Ondřeje Požára a Jana
Dostála:
1. Úvod patřil živému betlému
2. Děti z kroužku hry na flétnu zahrály
a zazpívaly.
3. Básničky recitovali naši nejmenší
navštěvující MŠ
4. Společně jsme si zazpívali známé
koledy

Program na duben – RC Broučci
(pod Smíšeným zbožím na návsi)
čt 2.4. Velikonoční výzdoba
út 7.4. Květinová vazba na stůl
čt 9.4. Jarní výlet k rybníkům (při nepřízni počasí program v RC)
út 14.4. Malá velikonoční párty (s sebou
dobroty z Velikonoc)
čt 16.4. Cvičeníčko v tělocvičně MŠ,
sraz v 9.30 hod.
út 21.4. Hrátky s prstovými barvičkami
čt 23.4. Zpívání s Broučkem
út 28.4. Jóga s dětmi v Broučcích
čt 30.4. Výroba svícínku
Programy na další měsíce najdete na vývěsce OÚ.

Za MS Horal Hostěnice
Jana Oravcová
Toto setkání se již stává tradicí, stejně
jako zapojení se nejen mnoha obecních
a občanských sdružení, ale i jednotlivých
hostěnických občanů. Všichni se snažili,
aby i to poslední setkání proběhlo v pohodě - nacvičovali kulturní pásma, zkoušeli zpěvy a hudební doprovody, chystali
občerstvení, vztyčili a ozdobili krásný
velký smrk na návsi před samoobsluhou,
připravili pódia pro vystoupení a ozvučili
je. Mnoho lidí odvedlo kus poctivé práce,
jen proto, že jim není jedno, co se v naší
obci děje a chtějí, aby se nám tady společně žilo dobře. Zda tato akce dopadla
úspěšně, to už musí každý zúčastněný posoudit sám.
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Anděl na horách
Miluji filmy pro pamětníky, a tak se
mi hned vybavila scéna z výše jmenovaného filmu. Revizor pražských elektrických drah Gustav Anděl – ztělesněný
panem Marvanem – v pyjama a s příručkou pro lyžaře začátečníky v ruce, cvičí
ve ztemnělém pokoji ubytovny s lyžemi
na nohou a s holemi v rukou elegantní
obrat. Asociace to není náhodná, takové
noční cvičení „na sucho“ jsem letos zažil
na společném zájezdě hostěňáků do Ostružné. Doba ovšem pokročila, a tak se
necvičili obraty, ale karvingový oblouk.
Nutno ještě přiznat, že tak úplně na sucho
to nebylo...
Tenhle skvělý nápad, udělat lyžařský
zájezd pro hostěnické, mají na svědomí
Renata a Vašek Čapkovi. Skvělý nápad!
Patří jim dík za energii, prostředky a čas
věnovaný na jeho organizaci. Účelem je
nejen podat sportovní výkon na sjezdovkách Ramzové, Ostružné, Petříkova či
Branné, ale hlavně setkat se a pobavit se
s přáteli. Pro nové obyvatele naší vesnice
pak příležitost pro seznámení se. Nejlépe
při večerních sedáncích v inspirativním
prostředí místní restaurace. Její stěny
zdobí spousta trubek, saxofonů, kytar,
klarinetů a pokud mne paměť neklame
i kontrabas. Většina již slouží pouze jako
dekorace. Nicméně jsem byl jednu noc,
ač nevoják, probuzen hlasem polnice.
Zřejmě se projevila nějaká mužská genetická výbava. Všichni ostatní v našem pokoji spali. Noční hosté restaurace dostali

odvahu, jednu z trubek sňali ze zdi a našli
ten správný nátisk. Už ne tak ty správné
tóny, natož nějakou melodii. Ovšem jistě
se dobře bavili. Ráno mně nikdo z účastníků našeho zájezdu nepřiznal, že by se
toho nočního „koncertu“ účastnil. Netušil
asi, že můj dotaz nesměřoval k následné
stížnosti na rušení nočního klidu na jeho
adresu. Trubač by se hodil ke zpívání
u vánočního stromu. Popřípadě by mohl
mít službu v těchto dnech, kdy sněhová
nadílka a mrazy zapříčinili nefunkčnost
sirény na obecním úřadě. Zajišťoval by
svou kvartou „hó – ří“ rychlou reakci
členů výjezdové jednotky SDH Hostěnice.
Aby někdo nenabyl mylný dojem

Ostatky a maškarní bál 2009

o celé mnou popisované akci, absolvovali jsme na místě i ryze kulturní akce.
Například noční prohlídka zámku
a hradu v Branné za svitu loučí. Zejména dětem se to nesmírně líbilo. Většina naší energie ovšem byla využita na
svazích. Letos byly výborné sněhové
podmínky a lyžování během pracovních
dnů bylo vesměs bez čekání u vleků či
vyhýbání se polským lyžařským andělům na sjezdovce, které Vás většinou
v této destinaci čeká o víkendových
dnech. Všem, kteří se chtějí dobře pobavit, seznámit se či dopřát dětem možnost najít si kamarády tento zájezd
doporučuji absolvovat.
Jiří Marek
V sobotu 21. února se odehrál letošní
masopust a maškarní bál. Během dne
procházely obcí maškary v doprovodu
řízné kapely a zvaly na večerní ples
masek. Ten se velmi vydařil. Na parket
před natřískaný společenský sál hostince
U Stupárků napochodovalo 15 masek.
Mezi šesti nejlepšími byli Číňan s černoškou, uklízečky (hajzlbáby), šašci,
chlípný dědek s tváří Gluma a vousatý
dědeček. K tanci i poslechu hrála vynikající skupina Žízeň.
Připravil: Ondřej Požár
K foto:
Společná fotografie všech masek na
letošním masopustním maškarním bále
v Hostěnicích. Více fotografií najdete na
www.obechostenice.cz v odkazu FOTOGALERIE.
Foto: Zpravodaj obce Hostěnice
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Prasátko 2008
Co by vás asi tak napadlo, kdyby vás
někdo pozval na „prasátko“? Myslím, že
by se každý těšil spíš na kulinářský zážitek a točené pivo. Ale to byste nesměli
být v Hostěnicích, vesnici podnikavé
a sportuchtivé.
Už nějakou dobu se ve školce schází
k chvályhodně pravidelnému tréninku skupinka místních rekreačních stolních tenistů,
kteří se rozhodli zrealizovat skvělý nápad.
Nepochybně vznikl v následné relaxační
fázi tréninku v některém osvědčeném občerstvovacím zařízení, to ale jeho hodnotu
nikterak nesnižuje. Naopak, jistě tak prošel prvním kolem kritických připomínek
a snad i proto byl výsledek tak vyvedený.
Zmínění pánové uspořádali na jednu
listopadovou sobotu ve vyhlášené sportovní hale U Stupárků turnaj ve stolním
tenise, pro poučené s pochopitelným názvem „PRASÁTKO“ (neboli obtížně
chytatelný čili nečistý míč s dotykem

Společná fotografie vítězů a hráčů na 2. a 3. místech.
o síť nebo okrajovou čáru stolu). Hrálo se místech v Hostěnicích a také z obecních
v obou kategoriích, pánské i dámské, webových stránek.
Mužů mezi sebou bojovalo 28 a žen
k úvaze dávám do dalších let rozšíření o
kategorii mladých nadějných tenistů. Při- pouze 10, což je jistě jen dokladem jejich
hlásit se mohl každý, komu se o tom do- přehnané skromnosti. Účastníci se těšili
nesla zpráva z plakátků na veřejných značné podpoře fanoušků, nejčastěji z řad
rodinných příslušníků. Není samozřejmě
na místě ponechat takovou věc vrtkavé
štěstěně.
Motivací k obdivuhodným výkonům
Zveme Vás na již tradiční Velikonoční setkání v hostinci U Stupárků, které se bude
konat 5. 4. 2009 od 15.00 hod. Jako každý rok pro Vás připravíme zajímavé tvoření s ve- mohly být hodnotné ceny, zejména rozlikonoční tématikou, a to pro různé věkové kategorie od nejmenších dětí po seniory. Kromě tomilá prasátka za 1. místa, ale myslím,
vlastního tvoření bude na programu vystoupení dětí z kroužku hry na flétnu, dětí z MŠ, že touha po vítězství, pro jiné pak hlavně
svoji sestavu předvedou děti z kroužku aerobiku. K pohodové atmosféře nám bude hrát chuť se prostě dobře pobavit, byly důvody
cimbálka z Kyjovska, takže zveme nejenom tvořivé, ale i ty, kteří si budou chtít poslech- dostatečné. Vítězi se v tomto snad úvodním ročníku stali: Lucie Horná a Ladislav
nout dobrou muziku, zazpívat si, či zatančit.
I tento rok bude probíhat v rámci Velikonočního setkání soutěž, tentokrát „O sladké „Čonda“ Dvořák.
Díky všem za skvělou atmosféru a saVelikonoční pečení“. Takže všechny hospodyňky a hospodáři, doneste na ochutnání, co
sladkého jste napekli (kobližky, jidáše, boží milosti, mazance, …), všichni soutěžící budou mozřejmě velkou pochvalu našim
mužům - organizátorům, také sponzorům
odměněni.
Co s sebou: 2-3 vyfouklá vajíčka, nůžky, sladké pečení (pokud se chcete zúčastnit sou- za hodnotné ceny. Příští rok se určitě neváhejte přihlásit i mnozí další, bude se
těže)
Eva Karásková, eva.karaskova@gmail.com zase hrát pro radost a na všech úrovních.
Kdo se chce porvat o umístění na stupních vítězů, může se více či méně pravidelně účastnit středečních večerních
tréninků (ve školce nebo U Stupárků).
Každý je vítán.
Zaznamenala pro Vás Soňa Srbová

Pozvánka na Velikonoční setkání u Stupárků

Štěpánská zábava
Na závěr svátků vánočních „OS SPIRÁLA“ uspořádala Štěpánskou zábavu
v hostinci u Stupárků s domácí oblíbenou
kapelou „ŽÍZEŇ“. Jako hosté zde vystoupila i nově založená kapela „BÍDA
S NOUZÍ“ složená z hostěnických i přespolních mládežníků. Zábava měla velký
úspěch a proto bychom ji chtěli zachovat
jako tradici. Inu „Na Štěpána není pána“.
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MISS JUNIOR 2008

Dne 21. 11. 2008 proběhla ve spolupráci
s OS Spirála volba MISS JUNIOR 2008 v Hostěnicích, v sále restaurace U Stupárků.
Soutěže se zúčastnila děvčata od 3 do 15 let.
Večer probíhal ve velmi milé a příjemné atmosféře, celým večerem provázel moderátor Květoslav Jagoš s paní Natašou Plchovou. Porota měla
velmi těžké rozhodování, soutěž byla vyrovnaná.
Čestný host a zároveň předsedkyně poroty,
vícemiss ČR 2008 Elisavet Charalambidu nakonec rozhodla s ostatními členy poroty takto:
MISS JUNIOR pro rok 2008 se stala Nikola Vaňáčková z Pozořic, 1. vícemiss Lenička Šmerdová a 2. vícemiss Soňa Černíková. Během večera
vystoupila taneční skupina Beat up Juniors
z Brna – mistři Evropy 2008. Těšíme se už na
další ročník volby Miss a děkujeme za podporu
mysliveckému sdružení Hostěnice, hasičům a
starostovi obce p. Čapkovi.
Nataša Plchová

Zpráva Farní charity o Tříkrálové sbírce 2009
Dne 13. 1. 2009 bylo na úřadě městyse Pozořice provedeno rozpečetění pokladniček letošní Tříkrálové sbírky.
Oproti minulým letům si každá obec

letos pečetila a otevírala své pokladničky
sama. V Pozořicích chodilo 13 skupin koledníků, kteří vybrali 55 067 Kč. Výtěžek
ve všech obcích farnosti činí 145 771 Kč.
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Podrobné výsledky včetně protokolů o sčítání
jsou zveřejněné v jednotlivých obcích.
Stejně jako loni zůstane část výtěžku
sbírky v našem regionu.
Děkujeme všem dárcům a věříme, že
jako jste udělali radost koledníkům, když
jste přispěli do pokladniček, máte radost
i vy, že tímto způsobem pomáháte potřebným. Ať vás hřeje tato radost z obdarování druhých.
Farní charita Pozořice

PODĚKOVÁNÍ
Děti z Mateřské školy v Hostěnicích děkují všem, kdo přispěli
na vánoční sbírku u vánočního stromu,celková vybraná částka činila Kč 2 200,-. Dětem jsme zakoupili různé výtvarné potřeby a
zaplatili jsme vstupné do loutkového divadla Radost v Brně, kam
jsme jeli dne 4. 2. na představení Perníková chaloupka. Ještě jednou poděkování všem.
Za MŠ: Jar. Hobíková, ředitelka MŠ
Obrázky dětí z MŠ, které můžete vidět ve Zpravodaji, jsou
z již zmiňovaného představení.

Hasiči děkují všem sponzorům (Českomoravský cement, Václav Čapka, Lom Skalka, Elektro Pellar, Pila
Belcredi, Zetor Brno, Michal Richter, Čegan, Zdeněk Maděra, Pálenice Vin. Šumice, Roman Nečas, Hostinec u Stupárků, M-Klub, Intar a.s, DuoMAX) i občanům, kteří je
finančně, či věcnými dary do tomboly, podpořili při pořádání ostatků. Zároveň upozorňují na nejbližší plánované
akce: 26. 4. Hasičská pouť ve Křtinách, sběr železného
šrotu – termín bude upřesněn.
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Válečné události 1939 – 1945 a Hostěnice
Dne 15. 3. 2009 uplyne 70 let od událostí, které tragicky dopadly na naši zem
a byly počátkem nesvobody, útlaku a tragických osudů řady lidí a rodin.
Už v roce 1938 se politická situace přiostřila. Byla vyhlášena mobilizace. Z
Hostěnic ke svým útvarům narukovalo 47
mužů do 40 let.
Dne 30. 9. 1938 však československá
vláda přijala mnichovský diktát. Následovalo vyklízení pohraničních území.
Dne 5. října 1938 odstoupil prezident
Beneš. Dne 15. 3. 1939 začalo nacistické
Německo s okupací okleštěného zbytku
Moravy a Čech a 16. 3. vydal Hitler
výnos, kterým oficiálně vyhlásil protektorát Böhmen und Mähren. O událostech
byli obyvatelé obce informováni z rozhlasu a na vývěskách se objevovaly plakáty vyzývající ke klidu a k práci.
Pro správu obcí byly zavedeny tzv.
správní komise. V Hostěnicích se předsedou správní komise stal Jan Šedý a tajemníkem Václav Májek. Události
pokračovaly jak na mezinárodním poli,
tak i u nás na území protektorátu. V říjnu
1941 byla vyhlášena tzv. pracovní povinnost, začalo nasazování lidí na práci, bylo
také nařízeno hromadné mletí obilí, bylo
zakázáno svítit o dušičkách na hřbitově.
V roce 1942 byla nařízena sbírka teplého ošacení pro mrznoucí německou
armádu. Při sbírce barevných kovů byl
zabaven zvon z místní zvoničky, který se
po válce našel v Hamburku a byl obci
vrácen. V tomtéž roce byli zatčeni V. Kučera a V. Bajer. V následujícím roce pak
došlo k zatčení Arnošta a Aloise Možných, F. Šedého a F. Hodaně. Arnošt
Možný, V. Kučera a V. Bajer se domů už
nevrátili.
Byly zrušeny zákony a vyhlášky týkající se požární ochrany a zřízena byla ci-
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vilní protiletecká obrana, jejímž velitelem
se stal Albín Hodaň. Pod hrozbou vězení
byl zákaz poslechu zahraničního rozhlasu. Přesto si lidé mezi sebou předávali
informace o vývoji událostí na frontě,
které se klonily v neprospěch německých
vojsk.
V polovině dubna se fronta blížila
i k naší obci. Obyvatelé obce se připravovali k útěku do lesa, kde si připravovali
bunkry a nutné zásoby. V té době v okolí
obce již operovala skupina ruských partyzánů a skupina Wolfram, kterou vysadili Angličané už v říjnu v Beskydech.
Dne 23. 4. 1945 přepadli partyzáni v zátočinách nad Hádkem skupinu vozidel
německé armády. Vozidlo s velitelem
skupiny se vrátilo do Hostěnic a předsedovi a tejemníkovi správní komise dali 24
hodin na zjištění pachatele pod pohrůžkou zastřelení každého desátého muže
z obce. Výmluvností předsedy správní
rady, ale zejména Václava Májka, se podařilo zabránit postihu obyvatel.
Obec Hostěnice byla osvobozena
29. 4. 1945. Při osvobozování obce padlo
35 sovětských vojáků a 4 důstojníci. Při
osvobozování byla zraněna občanka
F. Bajerová, která zranění podlehla. Počet
padlých německých vojáků není znám.
Poslední připomínka válečných událostí je z roku 1997, kdy byly, na popud
německé strany, vykopány ostatky německých vojáků, kteří byli pochováni na
okraji lesa pod hájenkou č. p. 144. Firma,
která práce zajišťovala, měla k dispozici
identifikační čísla i seznam padlých vojáků. Jednalo se o část hromadné akce
směřující k soustředění a hromadnému
pochování německých vojáků padlých na
našem území.
Václav Dostál
kronikář

Závody psích spřežení
Poslední listopadový víkend 2008
se uskutečnily v Německu v městečku
Rastede závody psích spřežení nasucho. Těchto závodů se také zúčastnil se
svým spřežením pan Zdeněk Böhm
z Hostěnic. Trasa měřila 6 km a spřežení 6 psů majitele pana Böhma obsadilo krásné deváté místo ze třiceti.
Blahopřejeme.

Soutěže na ledě
Členové Sokola Hostěnice připravili
pro naše občany ledovou plochu na hřišti,
tak jsem neváhali a využili ji na dětské
závody na ledě. Soutěž obsahovala čtyři
sportovní disciplíny, rozdělené na dvě
kategorie. Malí sportovci byli za své výkony odměněni diplomem a sladkostmi.
Pro rodiče a fanoušky bylo připraveno
malé teplé občerstvení.
OS Spirála

Přehled akcí
březen
14. 3. Dětský maškarní ples
28. 3. Bazárek dětského oblečení, sportovních potřeb aj.
duben
5. 4. Velikonoční setkání
Sběr železného šrotu (termín bude
upřesněn)
30. 4. Den Země
květen
Pohádkový les
červen
Den dětí
Den otců
Hostěnický sedmiboj
Podrobnější informace získáte z plakátků, které organizátoři vyvěsí na tradičních místech.
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