HOSTAŠOVSKÝ
Zpravodaj
Ročník XXIX. číslo 3. vydáno v prosinci 2020
Vážení spoluobčané,

blíží se závěr „velmi zvláštního“ roku 2020. Nechci Vás unavovat negativními informacemi o pandemií koronaviru, o tom, jestli přišla druhá nebo třetí vlna. Myslím, že
tyto informace každý vnímá a ve sdělovacích prostředcích je jich přehršel. Chtěl bych
Vám přinést povzbuzující informace o připravovaných projektech. Začal bych akcí
„Vybudování nového chodníkového tělesa a parkoviště K+R“. Projekt počítá s vybu-

dováním nového chodníkového tělesa od školy k parkovišti u areálu TJ a také vybudováním parkoviště K+R naproti budovy mateřské školy. K+R znamená z anglického
Kiss and Ride, česky Polib a jeď. Jedná se o parkoviště pro krátkodobé stání pro tři
vozidla za účelem odvedení dětí do ZŠ či MŠ. Pro ty rodiče, co zase až tak nespěchají,
bude k disposici parkoviště u areálu TJ a po novém chodníkovém tělese mají možnost
odvést děti do školy či školky. Tento projekt již začala realizovat 7. 12. 2020 firma
JAPSTAV MORAVA s.r.o, která podala nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení.
Cena za vybudování chodníku a parkoviště K+R je stanovena na 1.135.830,64 Kč
s DPH a Moravskoslezský kraj nám na ni přispěje částkou 400 000,-Kč. Díky dobrému
počasí a úsilí firmy JAPSTAV MORAVA s.r.o je již velká část chodníku vybudována.
Pokračovat by se mělo ve 2KT 2021 a věřme, že chodník a parkoviště budou vybudovány již v počátku roku 2021.
I když společenskému životu a scházení se lidí dnešní situace moc nepřeje, zastupitelstvo obce se zabývá myšlenkou vybudovat místo pro setkávání občanů. Dle požadavků
obce byla zpracována studie, která reflektuje využití současné budovy šaten TJ. Následně bylo vypsáno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace, ve kterém podala nejvýhodnější nabídku firma EUROprojekt build and technology s. r. o., se
sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Hasičská 551/52, IČ:26843226, za cenu 570 000,- Kč
bez DPH, (689 700,-Kč s DPH). Předmětem akce by bylo vybudování společenského
sálu pro konání plesů a jiných společenských akcí, salónku pro menší společenské
akce, šaten sportovců, zázemí knihovny. V roce 2021 počítáme se zpracováním projektové dokumentace a vyřízením stavebního povolení, zpracováním žádosti o dotaci
a v roce 2022 s realizací projektu.
V roce 2021 chceme také opravit povrchy místních komunikací a vybudovat Venkovní
veřejné hřiště v obci Hostašovice v lokalitě Amerika.
Na závěr mi dovolte poděkovat Vám všem za spolupráci v letošním roce, který nebyl
určitě jednoduchý. Zejména děkuji zastupitelům, zaměstnankyním a zaměstnancům
obce za jednotný a aktivní přístup k chodu a rozvoji obce a za velmi dobrou spolupráci.
Je mi opravdu velkou ctí s Vámi všemi spolupracovat.
Přejeme Vám to nejdůležitější - pevné zdraví a současně krásné a klidné svátky
v kruhu přátel a blízkých.
Hezké Vánoce a zdravé vykročení do nového roku přejí starosta, místostarostka,
pracovníci a pracovnice OÚ a zastupitelé obce Hostašovice.
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Plot před základní školou dokončen
v minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali o vybudování nového plotu před základní školou. Tehdy byla vybudována samotná zídka a dokončení celého plotu jsme
plánovali do konce roku 2020. V tomto čísle přinášíme fotografii hotového díla. Na
konci listopadu se podařilo instalovat kovové výplně jednotlivých polí a také novou
vchodovou branku. Vše vyrobil a nainstaloval dle našich představ pan Vladislav
Grygařík z Ratiboře. Že se mu dílo podařilo, posuďte z přiložené fotografie.

Kontakt na Obecní úřad Hostašovice:
Úřední hodiny:

pondělí a středa od 8 do 11 a od 12 do 17 hodin
úterý a čtvrtek od 8 do 11 hodin a od 12 do 14 hodin

PO DOBU PLATNOSTI KRIZOVÉHO OPATŘENÍ
Pondělí

900-1100 1400-1700

Středa

900-1100 1400-1700

Spojení na funkcionáře OÚ Hostašovice:
starosta Zdeněk Kelnar 556 750 464, 725 141 419 e-mail: starosta@hostasovice.cz
místostarosta Ing.Kateřina Dudová 603350760 e-mail:mistostarosta@hostasovice.cz
ekonomka Jana Bechná 556 750 269

e-mail: ekonomka.ou@hostasovice.cz

úřednice Kateřina Filipová, DiS 556 712 841 e-mail: podatelna.ou@hostasovice.cz
mobil do kanceláře: 702 020 294
internet: http://www.hostasovice.cz
Datová schránka: cmqaxpm
Bankovní spojení: KB Nový Jičín 23624801/0100
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OÚ informuje říjen až prosinec 2020
1.10. účast starosty a paní místostarostky na odborném semináři na téma odkanalizování menších obcí decentralizovaným systémem DČOV.
2. a 3.10. se konaly volby do zastupitelstev krajů.
8.10. účast starosty na schůzce svazku cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice na
MěÚ v Novém Jičíně.
12.10.z důvodu zdržení přípravy projektové dokumentace byla na KÚ podána žádost
o prodloužení termínu realizace projektu „Vybudování nového chodníkového
tělesa a parkoviště K+R“ do 31.5.2021. Původní termín byl do 31.12.2020.
15.10.pracovníci SMVAKu pročistili tlakovým vozem kanalizaci na Jalovčí-před
č.p.113 a 114 a také před č.p.40 a zatrubněný potok u č.p.57.
20.10.zemřel po krátké těžké nemoci ve věku 81 let pan Vratislav Vytejček.
20. a 21.10. v obci proběhl pozimní sběr nebezpečného odpadu.
26.10.poslední rozloučení s panem Vratislavem Vytejčkem ve smuteční síni městského hřbitova v Novém Jičíně.
27.10.vypsáno výběrové řízení na akci „Vybudování nového chodníkového tělesa a
parkoviště K+R“ (chodník od školy k parkovišti TJ Sokol).
5.11. konec lhůty pro podání nabídek na akci „Vybudování nového chodníkového tělesa a parkoviště K+R“.
9.11. v zasedací místnosti se konalo 13. zasedání zastupitelstva obce.
9.11. zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o dílo na akci „Vybudování nového chodníkového tělesa a parkoviště K+R s firmou JAPSTAV MORAVA
s.r.o., se sídlem Lubina 449, 742 21 Kopřivnice.
20.11.firmou Cobbler provedena oprava dešťové kanalizace u základní školy.
25.11.pracovníky odboru podpory korporátního řízení a kontroly krajského úřadu
bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření obce Hostašovice za rok 2020
se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
25.11.na plotě před základní školou byly nainstalovány kovové výplně jednotlivých
polí a vchodová branka.
25.11. poslední svoz BRO.
1.12. účast starosty spolu s pracovníkem stavebního úřadu MěÚ NJ na závěrečné
kontrolní prohlídce RD manželů Vrbackých-rodinnému domu bylo přiděleno č.
popisné 286.
2.12. vypsáno výběrové řízení na akci „Projektová dokumentace – Polyfunkční
dům“ (stavební úpravy a nadstavba budovy šaten TJ).
4.12. konec pracovního poměru na dobu určitou pracovníka VPP - Jiří Bartoň.
7.12. firma JAPSTAV MORAVA s.r.o., začala s budováním nového chodníku od
školy k parkovišti TJ Sokol.
9.12. účast starosty na Shromáždění delegátů Dobrovolného svazku obcí SOMPO
2016 ve Veřovicích. Z důvodu nezvolení předsednictva svazku byl na tomto
shromáždění svazek zrušen.
10.12.zemřel ve věku nedožitých 50 let pan Pavel Hasalík.
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11.12.konec pracovního poměru na dobu určitou pracovníků VPP u obecního úřadu –
paní Jana Hubová, pan Jaroslav Lacina, Jiří Hnilica. Děkuji za práci, kterou vykonali i v tomto nelehkém roce při údržbě obecních prostranství.
14.12.konala se valná hromada MAS Lašsko, z.s.
15.12.poslední rozloučení s panem Pavlem Hasalíkem ve smuteční síni městského
hřbitova v Novém Jičíně.
16.12.konec lhůty pro podání nabídek „Projektová dokumentace – Polyfunkční dům“.
16.12.na MěÚ Nový Jičín odbor životního prostředí podána žádost o stavební povolení na akci prodloužení vodovodních řadů v obci Hostašovice-lokalita Kučiska
16.12.před č.p.179 zjištěna porucha na vodovodním řadu. Porucha následující den
opravena firmou Jan Kudělka.
17.12.zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání prodloužení realizace projektu
„Vybudování nového chodníkového tělesa a parkoviště K+R“ do 31.5.2021.
18.12.v zasedací místnosti se konalo 14. zasedání zastupitelstva obce.
18.12.zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o dílo na akci „Projektová dokumentace – Polyfunkční dům“ s firmou EUROprojekt build and technology
s. r. o., se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Hasičská 551/52.
21.12.na KÚ podána žádost o dotaci na bezbariérový přístup na obecní úřad.
21.12.na MMR ČR byly podány žádosti o dotaci na akce Venkovní veřejné hřiště
v obci Hostašovice a Obnova místních komunikací v obci Hostašovice.
19.12.po dlouhé těžké nemoci zemřela ve věku 82 let paní Anastazie Hubová.
23.12.poslední rozloučení s paní Anastazií Hubovou v chrámu Páně a na místním
hřbitově v Hodslavicích.

USNESENÍ
13. řádného zasedání ZO Hostašovice konaného dne 9. listopadu
Zastupitelstvo obce Hostašovice přijímá ze svého 13. řádného zasedání toto usnesení:
1. ZO schvaluje program 13. zasedání zastupitelstva obce s přijetím usnesení ke každému bodu programu.
2. ZO volí:
a) návrhovou komisi ve složení předseda: Petr Vahalík, člen Rostislav Moščák.
b) za ověřovatele zápisu: Mgr. Vratislava Vytejčka a ing. Lukáše Velarta.
3. ZO bere na vědomí zprávu starosty o činnosti OÚ od posledního zasedání zastupitelstva obce.
4. ZO bere na vědomí hospodaření obce za období od počátku roku do 30.9.2020, ve
kterém bylo dosaženo příjmů ve výši 17 024 201,93 Kč a výdajů ve výši
10 418 252,68 Kč.
5. ZO bere na vědomí uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti ke
stavbě IV-12-8016825, Hostašovice p.č. 724/85“ a „Smlouvy o zřízení věcného
břemene-služebnosti ke stavbě IP-12-8024256, Hostašovice p.č. 468/8“.
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6.
a) ZO bere na vědomí 8. a 10. rozpočtové opatření k rozpočtu na rok 2020, provedené na základě pověření z 1. zasedání ZO a 9. rozpočtové opatření k rozpočtu na rok 2020, pro-vedené na základě zmocnění zastupitelstvem z 11. zasedání ZO.
b) ZO zmocňuje starostu k provedení rozpočtového (rozpočtových) opatření týkající se dalších kroků spojených s kotlíkovými půjčkami.
7. ZO schvaluje „Dohodu o změně hranice obcí“ mezi městem Nový Jičín, Masarykovo nám. č.1, 741 01 Nový Jičín, IČ: 00298212 a obcí Hostašovice, Hostašovice
44, 741 01 Nový Jičín, IČ:00600725, dle předloženého návrhu. Podpisem dohody
pověřuje starostu obce.
8.
a) ZO schvaluje výběr nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku na akci „Vybudování nového chodníkového tělesa a parkoviště K+R“ ve prospěch firmy
JAPSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem Lubina 449, 742 21 Kopřivnice, IČ:
25824783.
b) ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Vybudování nového chodníkového tělesa a parkoviště K+R“ ve prospěch firmy JAPSTAV MORAVA s.r.o.,
se sídlem Lubina 449, 742 21 Kopřivnice, IČ: 25824783, za cenu
938.703,01 Kč bez DPH, (1.135.830,64 Kč s DPH) dle předloženého návrhu.
Podpisem smlouvy pověřuje starostu.
9. ZO schvaluje finanční dar ve výši 10 000,-Kč spolku Andělé Stromu života, p.s., se
sídlem Kostelní 71/37, 741 01 Nový Jičín, IČ: 03632661.
10. ZO schvaluje průjezd motoristického podniku Valašská rally 2021 po trase specifikované v žádosti.
11. ZO schvaluje aktualizaci č. 2 Strategického plánu rozvoje obce Hostašovice dle
předloženého návrhu.
12.
a) Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2021 (MMR ČR) na akci „Obnova
místních komunikací v obci Hostašovice“.
b) Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2021 (MMR ČR) na akci „Venkovní veřejné hřiště v obci Hostašovice“.

V Hostašovicích 9.11.2020
Zdeněk Kelnar
starosta

ing.Kateřina Dudová
místostarostka
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USNESENÍ
14. řádného zasedání ZO Hostašovice konaného dne 18. prosince 2020
Zastupitelstvo obce Hostašovice přijímá ze svého 14. řádného zasedání toto usnesení:
1. ZO schvaluje program 14. zasedání zastupitelstva obce s přijetím usnesení ke každému bodu programu.
2. ZO volí:
a) návrhovou komisi ve složení předseda: ing. L. Velart a člen ing. K. Kudělková.
b) za ověřovatele zápisu: Rostislava Moščáka a Mgr. Pavlínu Pokornou.
3. ZO bere na vědomí zprávu starosty o činnosti OÚ od posledního zasedání ZO.
4. ZO bere na vědomí hospodaření obce za období od počátku roku do 30.11.2020,
ve kterém bylo dosaženo příjmů ve výši 19 692 623,34 Kč a výdajů ve výši
12 858 607,10 Kč.
5. ZO bere na vědomí výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Hostašovice p.o. za školní
rok 2019-2020.
6. ZO bere na vědomí 11. rozpočtové opatření provedené na základě zmocnění
z 1. zasedání ZO a 12. rozpočtové opatření k rozpočtu na rok 2020, provedené na
základě pověření z 13. zasedání ZO. K dalšímu rozpočtovému opatření mezi rozpočtovými kapitolami a ke změnám položek v rámci rozpočtových kapitol ke konci
roku 2020, u výdajů v objemu do 350 000,-Kč a u příjmů neomezeně, zmocňuje
starostu.
7. ZO podle §84 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, schvaluje zřízení
sociálního fondu, schvaluje rozpočet sociálního fondu dle předloženého návrhu ve
výši 75 000,-Kč a schvaluje Směrnici pro zásady tvorby a použití sociálního fondu
č. 1/2021.
8. I) ZO podle § 84 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schvaluje Rozpočet
obce na rok 2021 podle předloženého návrhu s příjmy ve výši 13 118 000,- Kč,
výdaji 18 079 179,-Kč a financování 4 961 179,-Kč.
II.) ZO podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schvaluje poskytnutí úhrad a dotací jiným právnickým osobám v níže uvedeném rozsahu a určení:
a) ZŠ a MŠ Hostašovice p.o. finanční příspěvek na úhradu provozních nákladů
a vybavení ve výši 850 000,-Kč.
b) TJ Sokol Hostašovice z.s. finanční příspěvek na činnost ve výši 100 000,-Kč.
c) SDH Hostašovice finanční příspěvek na činnost ve výši 50 000,-Kč.
d) Městu Nový Jičín dotaci na spolufinancování sociálních služeb ve výši
168 179,-Kč.
9. ZO podle § 84 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v souladu s ustanovením
§ 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na léta 2022 až 2023 podle předloženého
návrhu.
10.
a) ZO schvaluje výběr nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku na akci „Projektová dokumentace –Polyfunkční dům“ ve prospěch firmy EUROprojekt build
and technology s. r. o., se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Hasičská 551/52,
IČ: 26843226.
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b) ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Projektová dokumentace –Polyfunkční dům“ s firmou EUROprojekt build and technology s. r. o., se sídlem
Ostrava-Jih, Hrabůvka, Hasičská 551/52, IČ:26843226, za cenu 570 000,- Kč
bez DPH, (689 700,-Kč s DPH) dle předloženého návrhu. Podpisem smlouvy
pověřuje starostu.
11. ZO schvaluje uzavření DODATKU č. 1 Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 02143/2020/RRC, dle předloženého návrhu. Podpisem dodatku č.1 smlouvy, týkající se akce „Vybudování nového
chodníkového tělesa a parkoviště K+R“, pověřuje starostu obce.
12. ZO bere na vědomí informaci o pozemku p.č.472/2 ve vlastnictví obce a možnosti
jeho prodeje.
13. ZO podle § 84 odst. 4) zákona č.128/2000 Sb., o obcích a v návaznosti na OZV
č.2/2014 schvaluje ceny pro dodávku pitné vody s účinností od 1.1.2021 takto:
A. Výše pohyblivé složky vodného za dodávku pitné vody je stanovena na
28,-Kč / m3 + DPH.
B. Výše pevné složky vodného se stanoví podle kapacity vodoměru dle § 32, odst.
1, písm. a) vyhlášky č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274 / 2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích.
a) 10,-Kč +DPH měsíčně pro odběratele odebírajícího pitnou vodu přes vodoměr o kapacitě do Qn 3,5 (průtok v m3 / hod.)
b) 100,-Kč +DPH měsíčně pro odběratele odebírajícího pitnou vodu přes vodoměr o kapacitě nad Qn 3,5 (průtok v m3 / hod.)
C. Stočné 18,- Kč / m3 + DPH za odvedení nepředčištěné odpadní vody
Domácnostem, které k rozvodu pitné vody v domě potřebují domácí vodárnu,
se poskytuje sleva ve výši 20 % z ceny vodného.
Domácnostem, které k čerpání nepředčištěných odpadních vod do obecní
ČOV potřebují čerpadlo, se stočné neúčtuje.
14. ZO schvaluje Směrnici č.2/2021 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle
předloženého návrhu.
15. ZO dle § 84, odst. 2, písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, se usneslo vydat Obecně závaznou vyhlášku obce
Hostašovice č.1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění
dle předloženého návrhu.
16. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 03A.0439-00882 mezi ČEPS,
a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52, Praha 10, zastoupená vedoucím odboru Územní
problematika, na základě pověření (oprávněný) a Obcí Hostašovice, Hostašovice
44, 741 01 Nový Jičín, zastoupená Zdeňkem Kelnarem, starostou obce, dle předloženého návrhu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu.
V Hostašovicích 18.12.2020
Zdeněk Kelnar
starosta

ing.Kateřina Dudová
místostarostka
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Poslední zasedání ZO v duchu zdražování
Na 14. zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pátek 18. prosince, zastupitelé
kromě rozpočtu obce na rok 2021 a střednědobého výhledu na léta 2022 a 2023 schválili také novou cenu vodného. Ta byla dlouhou dobu dotována z rozpočtu obce a výše
roční ztráty se začala zvyšovat. Již v průběhu letošního roku jsme se v zastupitelstvu
shodli na tom, že pro rok 2021 cenu navýšíme.
Dle kalkulace vodného na příští rok vycházelo minimální navýšení 1 m3 o 4,- Kč. Proto
jsme se po zralé úvaze rozhodli navýšit cenu o zmíněné 4,-Kč, tedy na 28,-Kč bez DPH.
To není více, než za vodu účtují občanům okolní obce nebo vodárenské firmy. Jelikož
v průběhu letošního roku klesla sazba DPH z 15 % na 10 %, je cena pro odběratele
vody stanovená na 30,80 Kč s DPH za 1 m3, což je nárůst pouze o 3,20 Kč za 1m3.
Nová cena umožní nejen investice do infrastruktury a jejich oprav, ale i přípravu nových zdrojů (pramenišť) k zajištění dostatku pitné vody v obdobích sucha.
V souvislosti se zdražením vodného od 1.1.2021 je také potřeba provést mimořádný
odečet vody k 31.12.2020. Aby pracovník OÚ pan Indrák nemusel obcházet všechny
domácnosti v průběhu vánočních svátků a Silvestra, žádám občany o nahlášení samoodečtu vodoměru k 31.12.2020. Nejlépe zasláním fotografie vodoměru se stavem m3
na e-mailovou adresu podatelna.ou@hostasovice.cz a s uvedením čísla popisného. Případně sdělením stavu vodoměru telefonicky nebo odesláním stavu vodoměru SMS
zprávou na telefonní číslo pana Miroslava Indráka 702 020 293, vždy s uvedením čísla
popisného. Ti, kdo nenahlásí stav vodoměru do 3.1.2021, budou v 1. kalendářním
týdnu roku 2021 navštíveni panem Indrákem a ten provede odečet.
Zastupitelstvo obce se ale rozhodlo v průběhu roku 2021 také aktualizovat a zavést
cenu stočného tak, aby bylo stočné v poměrné výši účtováno všem občanům, kteří vypouštějí předčištěné odpadní vody prostřednictvím jednotné kanalizace ve správě obce.
Více by byli zatíženi stočným ti, kteří používají k čištění odpadních vod septiky a minimálně pak ti, kteří pro životní prostředí již něco udělali a provozují domácí čistírnu
odpadních vod. Stávající nastavení ceny stočného již neodpovídá ekonomické realitě a
bude tak mít vazbu na projekt odkanalizování naší obce, který se připravuje, a o kterém
jste již byli zevrubně informováni.
Podobná situace se jeví i u místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zde se zastupitelstvo usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku č.1/2020, kde se navyšuje od
1.1.2021 roční poplatek ze 480,- Kč na 560,- Kč na osobu (naposledy byla cena poplatku aktualizovaná v roce 2013). Jelikož ani zvýšení poplatku plně nepokryje náklady
na svoz komunálního odpadu také z důvodu novelizace zákona o odpadech, který výrazně zdražuje skládkování, budeme v příštím roce hledat rezervy např. ve frekvenci
svozu odpadu nebo hledáním nové svozové firmy. Velkou měrou můžete ale přispět i
vy, občané. Pracovníci OÚ se někdy nestačí divit, co v jednotlivých kontejnerech nacházejí. Když pominu to, že někdo se prostě „netrefí“ do správné barvy kontejneru, což
je opravdu zajímavé, mohl by alespoň onu krabici nebo plastový kanystr, či lahev sešlápnout, ať se do kontejneru vejde co nejvíce odpadu a nevyvážíme vzduch. I já jsem
pořídil několik desítek fotografií nepořádku na sběrných místech. Množí se i případy,
kdy nám ke dvoru OÚ lidé dovezou mimo úřední hodiny lednici, pračku či sporák a
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postaví jej před plot. Připomínám, že sběr nebezpečného odpadu a elektrospotřebičů se
provádí dvakrát do roka-na jaře a na podzim a pokud nám takový spotřebič odložíte k
plotu dvora v mezidobí, zbytečně nám pak překáží ve dvoře. Rezervy jsou asi na obou
stranách, snažme se v roce 2021 nacházet úspory, abychom na sklonku roku 2021 nemuseli opět navyšovat poplatek za komunální odpad.
starosta
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Pozn. Pravý kontejner je poloprázdný

Co vy na to???

11

Vážení občané,
ve dnech 1. až 14. ledna 2021 Vás mohou i v této nelehké době doma navštívit tři
králové, kterým můžete přispět do celostátní sbírky. Získané prostředky se využívají
na podporu stávajících sociálních projektů u nás i v zahraničí.
Další možností přispívat je na stránkách charity www.trikralovasbirka.cz do online pokladničky, nebo v úřední době do zapečetěné kasičky na Obecním úřadě v Hostašovicích.
Předem Vám děkujeme za finanční příspěvky a do nového roku přejeme hodně štěstí a
zdraví!
Charita Kopřivnice

UPOZORNĚNÍ NA KONEC NÁJMU
HROBOVÝCH MÍST
K 31.12.2020 končí nájemcům Smlouva o nájmu hrobového místa v Hodslavicích.
Z důvodu změny výpočtu nájmu (nájem bude vybírán podle skutečné velikosti hrobu)
nepřijede pracovnice na OÚ do Hostašovic. Výpočetní technika to neumožní. Žádáme
nájemce hrobového místa, aby se po předchozí telefonické domluvě dostavili na
Obecní úřad do Hodslavic k prodloužení nájmu (k podepsání nové smlouvy a k uhrazení nájmu).Občanům Hostašovic budou vyčleněny neúřední dny (úterý, čtvrtky 8.00
- 12.00). Na úřad se dostanete bočním vchodem ze dvora.
Z kapacitních důvodu budou občané Hostašovic, kteří si chtějí prodloužit nájem hrobového místa, objednání až na leden a únor 2021.
Vždy volejte předem k objednání a k informacím ke smlouvě, případně k elektronické
platbě.
Aby se netvořily fronty a nemuseli jste čekat, domluvte si termín schůzky na čísle 556
750 237 u paní Evy Davidové nebo napište na mail podatelna@hodslavice.cz .Bez telefonického objednání nebudete přijati. Imobilním občanům bude po domluvě s p. Davidovou nová smlouva doručena domů včetně dokladu o zaplacení (úhrada za nájem
proběhne při podpisu smlouvy popř. na účet).
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Nabídka pracovních míst – hrad Hukvaldy
1. POKLADNÍ
2. PRŮVODCE
3. UKLÍZEČKA
Nástup v březnu 2021, životopisy s fotografií zašlete na email:
sprava@hradhukvaldy.eu
V návaznosti Vám zašleme pozvánku na osobní pohovor.
Požadavky najdete na webu:
https://www.hradhukvaldy.eu/sluzby/nabidka-pracovnich-mist/

13

Tradiční pozvánky
TJ Sokol Hostašovice vás zve na 46. ročník

POCHODU NA TROJAČKU
v sobotu 6. února 2021
Sraz účastníků pochodu
v 9 hodin na zastávce Náves a v 915 hodin na zastávce Jalovčí.
OÚ Hostašovice a SDH Hostašovice vás zvou v sobotu 13. února 2021
na tradiční

VODĚNÍ MEDVĚDA PO DĚDINĚ
a následné POCHOVÁVÁNÍ BASY
Účastníci masopustního průvodu se sejdou v dopoledních hodinách u hasičárny.
Masky všeho druhu a hudební nástroje k rytmickému doprovodu vítány.
P.S. Pokud koronavirus dovolí

A jedna netradiční pozvánka

Zapojte se do štědrovečerní akce

ZÁŘÍCÍ MOSTY JAKO SPOJNICE K NAŠIM SRDCÍM
přijďte během odpoledne a podvečera 24.12. položit zapálenou svíčku na připravenou plochu na mostku na návsi. Můžete tak dát najevo zájem o občanskou pospolitost
v naší obci spojenou se štědrovečerním pozdravem svým sousedům. Pokud si
nedonesete svou svíčku, budou přichystány u mostku v krabici.
Ukončení pokládání ve 21 hodin.
Procházka po obci zajisté Vaší rodině zpříjemní tento sváteční den.
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Z naší školy

Mikulášské překvapení
My tady máme samé hodné děti, takže letos asi žádní čerti nepřijdou, povzdechla
si jednoho dne paní učitelka u prvňáčků. Ale naštěstí všechno dopadlo jinak…
„Přišel Mikuláš. Měl dlouhé vousy až na zem a moc se mi líbil.“ …. „A vzal s sebou
hodného čerta. Ten se ale nechtěl vůbec dělit o sladkosti, chtěl je sníst všechny sám.“
…. „Mikuláš mu říkal, že by se mu z těch sladkostí mohly zkazit zuby, ale čert řekl, že
mu to nevadí, že on za nás klidně půjde i k zubaři.“ … „Potom nás čert zkoušel z počtů,
ale Mikuláš ho musel kontrolovat, protože čert prý se do tolika ještě neučil. Ale nakonec nám ty bonbóny dát musel“ … „Nás zase zkoušel z básničky a z násobilky, ale
zvládli jsme to.“ … „ Škoda, že anděla zapomněli v nebi, nevím proč.“ … „Teda oni
tam zapomněli i roušky.“ … „Jeden čtvrťák si chtěl vlézt čertovi do pytle, ale nakonec
si vůbec nikoho neodnesli.“ … „ Tehdy jsem byl zrovna doma. A když chodil Mikuláš
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s čertem po vesnici, tak k nám nikdo nepřišel, protože jsme byli v karanténě. Ale za
oknem nám nechali dobroty.“
Mikuláš i s čertem prošli celou mateřskou školku i školu, řádně všechny děti vyzkoušeli a poptali se na jejich hříšky a nezbednosti. Nakonec všem rozdali nějaké ty sladkosti a zase šli o dům dál. Zůstalo jen kouzelné rozechvění jako předzvěst blížících se
Vánoc, na které se již všichni moc těšíme.
Doma nebo ve škole?
To je otázka, na kterou by každý žák ještě před rokem bez váhání odpověděl.
Určitě by to bylo jednoznačně lepší doma. Jaký názor ale mají děti naší školy dnes?
Zeptali jsme se těch starších, kteří si s výukou přece jen museli poradit trochu více
sami.
Co se mi líbilo?
• nemuseli jsme vstávat brzy
• bavily mě únikovky
• musel jsem být doma
• mohl jsem být na počítači a hrát hry
• neměli jsme domácí úkoly

Co mi vadilo?
• musel jsem sedět u počítače
• kamarády jsem neviděl naživo, jen
přes počítač
• doma jsem musel brzo vstávat
• nudil jsem se, chtěl jsem chodit za
kamarády

Na co jsme se těšili?
• uvidím kamarády ve 3D a ne jako
placku
• těšila jsem se na paní učitelku
• bude zase nějaký školní režim
• těšila jsem se na obědy
• hrozně jsme se těšili na kamarády

Milé děti
vážení rodiče, drazí
spoluobčané, přátelé a kamarádi.
Přejeme Vám všem pohodové prožití
svátků vánočních, kapra bez kostí, spoustu radosti,
dětem bohatého Ježíška a také všem na světě plná bříška.
Do Nového roku zdraví, láska ať nás všechny provází a COVID rychle odchází.
To Vám přeje od srdíčka
hostašovská školička.
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KLUB SENIORŮ V HOSTAŠOVICÍCH
Přeje všem krásné a veselé vánoční svátky
plné pohody a lásky v kruhu rodiny
a v nadcházejícím roce 2021
hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a pohody.

Seniorům přejeme,
abychom se mohli v roce 2021 zase setkávat v klubu
a prožívat příjemné chvíle a společný program,
cvičit a cestovat.

Shrnutí roku 2020
Letošní CORONA sezona byla bohužel krátká, ale i přesto jsme objely docela velké
množství závodů – přesněji 32 závodů. Bohužel jsme letos nebyly zapsané v žádné
lize, a proto jsme jezdily tam, kde se nám chtělo (takže skoro všude, kde se dalo).
Zúčastnily jsme se například některých závodů v Extralize, Moravskoslezské lize
a v Beskydské lize.
Na stupních vítězů jsme se ocitly 14x, z toho:
5x na 1. místě (závody v Partutovicích, Velkých Albrechticích, Dolní Bečvě, Závišicích, Spálově)
4x na 2. místě (závody ve Vyšních Lhotách, Rožnově, Lešné a Hájově)
5x na 3. místě (závody ve Výškovicích, Bartovicích, Petřvaldě, Bítově, Polance n. O.)
Brambory z nás byly 3x, a neplatné pokusy jsme měly také 3.
Nejlepším závodním časem, kterého jsme letos dosáhly je 17,25 vteřin (ve Velkých
Albrechticích).
Potom, co došlo k obměně v družstvu, jsou výsledky vynikající.
V letošním roce jsme se i my pokusili požádat o dotaci, kterou poskytuje Moravskoslezský kraj prostřednictvím Dotačního programu na podporu sborů dobrovolných
hasičů v roce 2020.
Na jaře jsme zpracovali žádost o dotaci s celkovými náklady 88.600, - Kč a požadovanou dotací ve výši 62.000, - Kč. Po schválení jsme zakoupili vybavení pro sportovní
družstvo. Plánovaný byl nákup hadic, nových sportovních dresů, vč. kalhot, savic,
proudnic, sportovního koše, kádě a v neposlední řadě časomíry, která družstvu dlouhodobě chybí na tréninky.
Vše bylo zakoupeno v plném rozsahu. V nejbližší době bude odesláno na Moravskoslezský kraj vyúčtování a nevyčerpaná dotace tak, aby byl projekt řádně ukončen.
Tímto bychom chtěli poděkovat za poskytnutí dotace, která přispěje ke zlepšení technického vybavení sportovního družstva.
Chtěly bychom poděkovat všem, kteří nám fandí a pomáhají a snad příští sezona bude
lepší.
Ženský tým SDH Hostašovice
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Senioři, buďte opatrní i ve vánočním období
I přes veškerá úskalí letošního roku se blíží předvánoční čas. V tomto období si všichni
začínáme uvědomovat tu magickou sílu Vánoc. Žijeme v očekávání, těšíme se na čas
strávený s rodinou a svými blízkými, a tak se stává, že ztrácíme svou obezřetnost, na
které v průběhu roku tolik lpíme. Bohužel i v tento čas se najdou takoví, kteří se právě
toho snaží zneužít. Nejohroženějšími se stávají naši senioři.
S jiskrami v očích, s naspořenými penězi ze svého důchodu chtějí obdarovat své blízké
a často vyrážejí do nákupních center s velkými obnosy peněz ve svých peněženkách
pečlivě uložených v kabelkách a nákupních taškách. V nepřeberném množství dnešních nabídek, a to nejen obchodních domů, stojí před regály plnými různého zboží,
mačkajíc se v davu dalších nakupujících odkládají kabelky do nákupních vozíků, a po
očku sledují vystavené zboží. To je však ten okamžik, po kterém poté se slzami v očích
sdělují bezpečnostní službě, že byli okradeni.
Dnešní senioři však nemusejí o své úspory přijít pouze odcizením peněženky. Řada
dnešních seniorů se pohybuje v internetovém prostředí, ať již z nutnosti doby, kdy alespoň tímto způsobem mohou komunikovat se svými blízkými. Není nic jednoduššího
než ceny nabízeného zboží v kamenných obchodech srovnat s cenami různých srovnávacích portálů na internetu. E-shopy vedou prim, jsou přehledné, jednoduše pár kliky
si nakoupíme zboží, které je nám doručeno až do tepla domova. Ovšem i tato forma
nákupu nese svá rizika. Sice se nepotkáme tváří tvář případnému zloději, ale také můžeme přijít o své úspory. Jedním z doporučení je, pokud to ovšem daný e-shop povoluje, nakupovat na dobírku a neplatit za dané zboží předem. Mohlo by se totiž stát, že
se se svým nákupem nikdy nesetkáte. Samozřejmě lze nalézt i různé recenze na daný
obchod, ale přiznejme si, kdo tyto recenze čte? Mějte také na paměti, že neuvádíme
svá čísla občanských průkazů nebo celá rodná čísla. Taková sdělení by nám do budoucna mohla přinést nejeden problém, jako třeba fiktivní výzvy k uhrazení finanční
částky.
Nadchází také doba dobročinných sbírek různých podob, před Vánoci jsme všichni
trochu více naladěni na vlnu pomáhání ostatním. U dveří nám může zazvonit kdokoliv,
třeba i osoba prokazující se danou společností, která např. sbírku zaštiťuje. Vstupní
dveře bytů jsou většinou opatřeny kukátky, využívejte je, než někomu otevřete dveře
bytu. Nevpouštějte do bytu ani domu cizí osoby. Pokud již k tomu došlo, nenechávejte
tyto osoby nikdy o samotě, nedovolte, aby se vám volně pohybovali po Vašem bytě.
Neodcházejte od nich k místům, kde máte uloženy své úspory. Neukazujte, kolik peněz
máte v peněžence. Ostatně ani informaci kolik peněz jste si naspořili, nikdy nikomu
nesdělujte. Úspory jsou pouze Vaše!!!
Knižní publikace „Černá kronika aneb ze soudních síní“ policie Moravskoslezského
kraje poutavým způsobem vypráví příběhy seniorů, ne však vždy se šťastným koncem.
Kniha, plná poutavých příběhů, již byla v uplynulém období distribuována do všech
18

knihoven obcí s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji. Knihou také disponují některé spolky seniorů či domovy pro seniory, ve kterých proběhly preventivní
besedy s preventisty Moravskoslezského kraje.
Mysleli jsme i na ty, kterým už v pokročilém věku neslouží zrak, a pro ty byla kniha
namluvena a vydána jako audiokniha.
Jako poslední novinku moravskoslezská police představila didaktickou hru nazvanou
„Kterak se obětí nestáti“. Hrát ji může dva až šest hráčů ve věku od šesti let. Obsahuje
oboustrannou hrací desku, hrací kostky, figurky, herní karty a pravidla. Jedna strana
hrací desky se věnuje oblasti vlastního bezpečí, kritickým situacím doma i venku a
druhá strana náleží tématu kybernetické bezpečnosti, tedy jak se bezpečně chovat v online prostředí.
Cílem projektu je seznámit veřejnost se základními pravidly bezpečného chování, aby
se nestala obětí trestného činu. Hra je určena k distribuci vybraným subjektům jako
jsou základní školy, kluby seniorů, zařízení pro seniory, knihovny obcí s rozšířenou
působností.
S přáním klidného prožití svátků Vánočních a nejen jich…
nprap. Karla Špaltová
vrchní inspektor

„Nebuďte neviditelní“
Již nastalo období, které sebou nese z pohledu provozu na pozemních komunikacích
„SNÍŽENOU VIDITELNOST“. Co je tedy nutné připomenout chodcům a cyklistům,
kteří jsou považování za nejzranitelnější účastníky silničního provozu?
Nejen chodci, ale i řidiči motorových vozidel, by měli mít při pohybu na komunikacích
zodpovědný přístup. Řidič motorového vozidla by se měl chovat obezřetně, ohleduplně, být pozorný a především soustředěný na jízdu. Podzimní a zimní období sebou
přináší deště, mlhy, mrholení, a to jsou faktory, které viditelnost zhoršují. Podobné je
to i u chodců a cyklistů. Stále se najde mnoho těch, kteří podceňují fakt, že při vhodně
zvoleném oblečení, které je opatřeno reflexními prvky, mohou zvýšit svou viditelnost
a eliminovat riziko kolize s vozidlem. Na trhu je velká škála cenově dostupných reflexních prvků (přívěšky, pásky, zipy, čepice, klip a další). Umístěním reflexního prvku,
nejlépe na pohyblivou část těla, zvýšíte svou viditelnost až na vzdálenost 200 metrů. A
proto na pozemní komunikace vstupuj s vědomím: „Když jsi vidět je to plus, nesrazí
Tě žádný vůz“!
por. Bc. Martina Jabloňská
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Blahopřejeme k významným životním jubileím
v prvním čtvrtletí roku 2021
Milata
David
Janyška
Horák
Nykl
Petrskovská
Dulák
Hasalíková
Plešková
Hasalíková
Vítková
Indrák
Davidová
Hasalíková
Kunetová
Davidová
Plešková
Hasalík
Horák
Povondra
Hubová
Tvrdý

František
Jaroslav
Petr
Pavel
Lumír
Věra
Jan
Blažena
Marie
Marta
Zdeňka
Stanislav
Žofie
Marie
Milada
Božena
Marie
Stanislav
Jan
Vladislav
Jiřina
Jiří

Hostašovice
Hostašovice
Hostašovice
Hostašovice
Hostašovice
Hostašovice
Hostašovice
Hostašovice
Hostašovice
Hostašovice
Hostašovice
Hostašovice
Hostašovice
Hostašovice
Hostašovice
Hostašovice
Hostašovice
Hostašovice
Hostašovice
Hostašovice
Hostašovice
Hostašovice

163
188
107
90
151
44
106
52
40
4
71
152
138
77
132
188
205
75
196
187
42
238

90
89
70
70
65
65
60
88
85
82
81
81
80
70
70
92
90
83
75
70
70
65

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Jubilanty zveřejňujeme na následující období, podle databáze zapsaných obyvatel
v obci. Od 60 do 80 let zveřejňujeme vždy v pětiletých cyklech. Od 80 let jsou jubilanti
zveřejňování každoročně. Pokud si někdo nebude přát, aby byl zveřejněn v HZ, může
o to požádat vždy před předpokládaným uveřejněním na OÚ emailem nebo osobně. Po
dovršení 80 let se stačí odhlásit jednorázově.
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