HOSTAŠOVSKÝ
Zpravodaj
Ročník XXIX. číslo 1. vydáno v červnu 2020
Milí čtenáři Hostašovského zpravodaje, omlouváme se, že zpravodaj, který nyní držíte
v ruce, je prvním, který v letošním roce vyšel. První číslo bylo původně plánováno na
březen, ale v souvislosti s vládními opatřeními jsme se rozhodli toto číslo nevydávat.
Chtěli jsme tak zamezit zbytečnému šíření možného viru. Padla v úvahu také možnost
vydání elektronické podoby, ale řada z občanů, převážně seniorů, by ke zpravodaji v této
podobě neměla přístup. Máme za to, že každý více ocení tištěnou variantu, proto nás prosím omluvte.

REKONSTRUKCE KAPLIČKY V CENTRU OBCE

Jak všichni kolemjdoucí a občané Hostašovice určitě zaznamenali, po dlouhých letech
došlo i na rekonstrukci objektu naší kapličky v centru obce. Práce měly probíhat již v
měsíci březnu a dubnu. Z důvodu nouzového stavu byly ale v těchto měsících práce pozastaveny a opět se začalo pracovat dne 20. dubna, kdy realizační firma započala s demontáží
samotné věžičky. Nejprve byla odstraněna pouze její horní část tak, aby zvon mohl ještě
nějakou dobu fungovat. Teď je již v dílně zhotovitele vytvořena nová konstrukce věžičky

s kulatější horní částí nad zvonem. Konstrukce se oplechovává měděným plechem. Z důvodu výměny značné části krovů musela být už provedena i demontáž konstrukce se zvonem. Zvon je odvezen do speciální zvonařské dílny, kde bude odborně očištěn a opatřen
povrchovou úpravou. Následně se bude pokračovat zakrytím střechy, která bude znovu
pokryta měděným plechem včetně stříšek a rýn, a také svodů. S použitím měděných plechů se počítá taky na ochranu soklu kapličky, který bude tímto způsobem chráněn před
nepřízní počasí. Poté budou následovat úpravy blízkého okolí kapličky, jako je položení
obrubníků, zámkové dlažby, odvodnění apod. Bude se upravovat také vstup, okno ve štítu,
nápisy na zdech a na závěr nutná oprava podkladu a zhotovení nové fasády s probarvenou
silikonovou omítkou. Ještě probíhají diskuze na téma úpravy okolí, tzn., že může dojít
ještě k opravě a nátěrům laviček v blízkém okolí a opravě kříže před kapličkou, popř. jeho
povrchové úpravě.
Částka, kterou si rekonstrukce vyžádá je dle smlouvy o dílo 543 568,30 Kč s DPH,
z toho dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR-programu rozvoje regionů-činí
227 500,-Kč. Původní termín dokončení díla měl být 29.5.2020, avšak z důvodu pozastavení prací v době nouzového stavu byla realizace prodloužena do konce června.
Věříme, že opravená KAPLIČKA se stane důstojnou dominantou zdobící centrum obce
a budeme se u ní scházet nejen při pravidelných květnových bohoslužbách, mši v rámci
dnů obce, ale i při jiných slavnostních příležitostech.
Zdeněk Vilímek a starosta

K zamyšlení
Snad každá obec, tak i ta naše, se těší novým a příjemným změnám, jak ve výstavbě a
budování, či modernizaci prakticky všeho, co dělá naši obec krásnější a přitažlivější.
Myslím, že většina občanů Hostašovic se těší z nově vybudovaných objektů a zařízení,
které slouží nám všem. Realizace každého takového díla má ale i nepříjemnou papírovou válku, prostě úsilí, které není až tak vidět. Proces od návrhů až po samotnou realizaci záměru je dlouhý a mnohdy složitý. Prakticky neustále se nacházejí lidé, kteří
záměrně hledají v projektech problémy, vyvolávají rozpory na základech své fantazie
a na základech důkazu „jedna paní povídala“. Myslím, že nemusím připomínat, že se
jedná převážně o lidi, kteří toho pro obec moc neudělali. Oni ani nevědí (nebo vědí a
nevadí jim to), že se i jejich neodbornými názory a dotazy musí starosta obce zabývat
a tím se zcela zbytečně zatěžuje i řada dalších úředníků, a hlavně se utrácejí finance,
které pak můžou chybět na jiných důležitých místech, jako je škola, nutné opravy
v obci apod. Každý občan má právo se vyjádřit k určitým návrhům, popř. se zeptat na
podrobnosti daného problému. Závažná rozhodnutí ale prosím nechme odborníkům od
architekta, znalce, právníka až po zhotovitele. Odborníci ať posuzují daný problém, ale
ne žvanilové s nulovou odbornou znalostí problému.
Věřím, že mnozí pochopili, že poukazuji na neustálou kritiku sebestředných občanů,
kteří by si měli uvědomit, že to sluníčko stejně každé ráno vyjde i bez jejich souhlasu.
Hezký den všem občanům Hostašovic přeje Zdeněk Vilímek
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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
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

OÚ informuje leden až červen 2020
31.12.na návsi se uskutečnil pátý ročník silvestrovského setkání, zúčastnilo se 67 občanů.
6.1. konal se osmnáctý kontrolní den stavby Přístavba tělocvičny se zázemím Hostašovice.
8.1. na KÚ podána žádost o dotaci na vybudování nového chodníkového tělesa od
školy k parkovišti u areálu TJ - projekt nazvaný „Vybudování nového chodníkového tělesa a parkoviště K+R“.
16.1. klub seniorů - turnaj v kuželkách v Hodslavicích.
23.1. klub seniorů - přednáška Mgr. Marcely Janyškové na téma Rodáci a jejich potomci.
27.1. proběhlo předání a převzetí stavby „Přístavba tělocvičny se zázemím Hostašovice p.č. st. 67, 32/3 a 642/1 -II“.
28.1. konala se závěrečná kontrolní prohlídka (kolaudace) přístavby tělocvičny.
30.1. klub seniorů - přednáška pana Leoše Hustáka o výstupu na horu MINYA
KONKA 7556 m n. v.
8.2. TJ Sokol Hostašovice uspořádal 45. ročník výšlapu na Trojačku, zúčastnilo se
rekordních 76 turistů.
9.2. klub seniorů - zájezd do divadla Jiřího Myrona v Ostravě, činohra Habaďura.
12.2. proběhla kontrola ČIŽP týkající se vypouštění odpadních vod z volné výustě
č.5 na Dolních drahách.
13.2. klub seniorů - vzpomínky na zájezdy klubu v letech 2014-2019, archiv Jaromíra Horáka.
14.2. slavnostní otevření nově vybudované tělocvičny.
15.2. tělocvična - den otevřených dveří pro všechny občany.
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20.2. klub seniorů – hostašovský seniorský košt – 7. ročník.
22.2. proběhlo v obci Vodění medvěda po dědině a večer pochovávání basy v „Uličce
smrti“. Pokračování zábavy v hospodě Na hřišti.
27.2. klub seniorů - zážitky z putování transsibiřskou magistrálou vyprávěl Libor Bureš.
4.3. v zasedací místnosti se konalo 9. zasedání zastupitelstva obce.
5.3. zastupitelstvo kraje schválilo poskytnutí dotace ve výši 400 tis. Kč z rozpočtu
Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020“ na projekt „Vybudování nového
chodníkového tělesa a parkoviště K+R“.
6.3. v zasedací místnosti OÚ se konalo připomenutí MDŽ s vystoupením pana Kolovrata nazvaného Devatero řemesel, desátá láska.
9.3. pracovníky odboru podpory korporátního řízení a kontroly krajského úřadu provedeno přezkoumání hospodaření obce Hostašovice za rok 2019 se závěrem, že
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
10.3. klub seniorů - Josefovská vycházka, ochutnávka pizzy v Jasenici.
12.3. v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 vyhlášen nouzový stav.
16.3. v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu omezeny úřední hodiny OÚ a uzavřena ZŠ a MŠ.
31.3. po těžké nemoci zemřel ve věku 72 let pan Vojtěch Jiříček.
6.4. poslední rozloučení s panem Vojtěchem Jiříčkem v chrámu Páně v Hodslavicích.
9.4. pracovníci OÚ a dobrovolníci rozvážejí dezinfekční prostředky a ochranné
roušky do každé domácnosti.
15.4. zahájení svozu BRO.
20.4. odstraněním horní části věžičky začala rekonstrukce kapličky v centru obce.
20.4. na OÚ doručena rezignace současné paní ředitelky ZŠ a MŠ na svoji funkci.
24.-26.4. proběhla oprava podlahy v kuchyni a skladu ZŠ a MŠ Hostašovice.
28. a 29.4. proběhl v obci jarní sběr nebezpečného odpadu.
29.4. na úřad práce v Novém Jičíně podána žádost o pracovníky na veřejně prospěšné
práce (VPP).
10.5. po dlouhé těžké nemoci zemřel ve věku 82 let pan Jaroslav Pávek.
13.5. ve věku 63 let zemřel náhle pan Michal Sekeráš.
15.5. poslední rozloučení s panem Jaroslavem Pávkem v chrámu Páně v Hodslavicích.
20.5. poslední rozloučení s panem Michalem Sekerášem ve smuteční síni městského
hřbitova v Novém Jičíně.
29.5. účast starosty na valné hromadě ASOMPO a.s. v Mořkově.
1.6. na OÚ nastoupili pracovníci VPP paní Jana Hubová, pan Jaroslav Lacina, Jiří
Hnilica a Jiří Bartoň.
1.6. rekonstrukce kapličky pokračuje odstraněním střechy i zvonu.
3.6. v zasedací místnosti se konalo 10. zasedání zastupitelstva obce.
1.-4.6. proběhlo strojní sečení trávy kolem místních komunikací.
8.6. po dlouhé těžké nemoci zemřel ve věku nedožitých 63 let pan Jan Sváček.
4

pracovníky odboru podpory korporátního řízení a kontroly krajského úřadu provedena kontrola výkonu přenesené působnosti v oblasti editace dat Registru
územní identifikace, adres a nemovitostí.
8.6. konala se první schůzka konkursní komise pro výběr ředitele/ředitelky Základní
a mateřské školy Hostašovice. p.o.
15.6. poslední rozloučení s panem Janem Sváčkem v evangelickém kostele v Hodslavicích.

8.6.

Poděkování za sečení veřejných prostranství
Děkuji všem ochotným občanům, kteří sekají a udržují nejen své vlastní pozemky,
ale i prostranství obecní, které přiléhají k jejich plotu z vnějšku. Šetříte tím práci
obecních pracovníků, kteří především v jarních měsících, kdy tráva roste o závod,
mají práce nad hlavu. Přispíváte tím také ke krásnějšímu vzhledu naší obce.
Děkuji starosta

USNESENÍ
9. řádného zasedání ZO Hostašovice konaného dne 4. března 2020
ZO Hostašovice přijímá ze svého 9. řádného zasedání toto usnesení:
1. ZO schvaluje program 9. zasedání zastupitelstva obce s přijetím usnesení ke každému bodu programu.
2. ZO volí:
a) návrhovou komisi ve složení předseda: ing. Lukáš Velart, člen Rostislav Moščák.
b) za ověřovatele zápisu: ing. Kateřinu Kudělkovou a ing. Tomáše Kozáka.
3. ZO bere na vědomí zprávu starosty o činnosti OÚ od posledního zasedání ZO.
4. ZO bere na vědomí hospodaření obce za rok 2019, ve kterém bylo dosaženo příjmů
ve výši 15 922 283,34 Kč a výdajů ve výši 28 927 085,09 Kč.
5. ZO bere na vědomí 15. rozpočtové opatření k rozpočtu na rok 2019, provedené na
základě pověření z 8. zasedání ZO, kterým se příjmy a výdaje obce snižují o částku
122 300,-Kč a 1. rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2020, provedené na základě
zmocnění zastupitelstvem obce z 1. zasedání ZO, kterým se příjmy zvyšují o
24 135,46,- Kč a financování se mění o stejnou částku.
6.
a) ZO bere na vědomí „Rozhodnutí č.04781962 o poskytnutí finančních prostředků
ze Státního fondu životního prostředí ČR“.
b) ZO schvaluje uzavření „Smlouvy č. 04781962 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí České republiky“ dle předloženého návrhu. Podpisem
smlouvy pověřuje starostu obce.
7.
a) ZO bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Kaplička v centru obce“
v dotačním programu MMR - 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+, Identifikační číslo 117D8210G2452
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b) ZO bere na vědomí výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na akci
„Kaplička v centru obce“, s firmou Zdeněk Grygařík – HARRYMAL, Lešná 148,
756 41 Lešná, IČ: 71924949 za cenu 543 568,30 Kč s DPH.
8. Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826,
deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře pana Zdeňka Kelnara,nar.11.3.1968,bytem Hostašovice72. Delegace zástupce obce, jakožto zástupce
akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané v pátek dne 29. 5. 2020, a to k výkonu všech práv akcionáře na této
řádné valné hromadě, nebo náhradní valné hromadě společnosti ASOMPO, a.s. konané za tuto řádnou valnou hromadu.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě,
aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně paní ing. Kateřině
Dudové, nar. 18.4.1980, bytem Hostašovice 47.
V Hostašovicích 4.3.2020
Zdeněk Kelnar
starosta

ing. Kateřina Dudová
místostarostka

USNESENÍ
10. řádného zasedání ZO Hostašovice konaného dne 3. června 2020
ZO Hostašovice přijímá ze svého 10. řádného zasedání toto usnesení:
1. ZO schvaluje program 10. zasedání zastupitelstva obce s přijetím usnesení ke každému bodu programu.
2. ZO volí:
a) návrhovou komisi ve složení předseda: ing. Tomáš Kozák, člen Rostislav Moščák.
b) za ověřovatele zápisu: ing. Lukáše Velarta a ing. Kateřinu Kudělkovou.
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 30.4.2020, ve
kterém bylo dosaženo příjmů ve výši 10 191 955,77 Kč a výdajů ve výši
5 322 040,87 Kč.
5.
a) ZO bere na vědomí uzavření smlouvy o SMLOUVY O VÝPŮJČCE č. NJ-00120-57-Ku, mezi státní příspěvkovou organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle zastoupena: Ing. Radkem
Mátlem, generálním ředitelem a za Správu Ostrava se sídlem: Mojmírovců 5,
709 81 Ostrava – Mariánské Hory, ředitelem oprávněným jednat: Ing. Tomášem
Opělou, a Obcí Hostašovice, Hostašovice 44, 741 01 Nový Jičín.
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b) ZO schvaluje zapracování cyklostezky - komunikace IV.třídy označené 2d K nádraží do pasportu místních komunikací.
6.
a) ZO bere na vědomí žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Kaplička v
centru obce“ v dotačním programu MMR - 11782 - Podpora rozvoje regionů
2019+, Identifikační číslo 117D8210G2452, spočívající v prodloužení termínu
realizace projektu do 30.6.2020.
b) ZO bere na vědomí uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Kaplička v
centru obce“, s firmou Zdeněk Grygařík – HARRYMAL, Lešná 148, 756 41
Lešná, IČ: 71924949, spočívající v prodloužení termínu realizace do 30.6.2020.
7. ZO schvaluje v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, účetní závěrku
obce Hostašovice k 31.12.2019. Protokol o schválení účetní závěrky je přílohou
k usnesení.
8. ZO v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
a podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
a) bere na vědomí zprávu odboru kontroly KÚ Moravskoslezského kraje o výsledku
jednorázového přezkoumání hospodaření obce za rok 2019.
b) souhlasí s celoročním hospodařením a schvaluje bez výhrad závěrečný účet obce
za rok 2019, ve kterém bylo dosaženo:
příjmů celkem po konsolidaci ve výši
15 922 283,34 Kč
výdajů celkem po konsolidaci ve výši
28 927 085,09 Kč
a hospodářský výsledek ve výši 4 105 130,55 Kč a jeho převod na účet 432 - nerozdělený zisk minulých let.
9.
a) ZO podle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hostašovice p.o. za rok 2019, ve kterém dosáhla výnosů ve
výši 9 003 661,83 Kč a nákladů ve výši 8 849 301,72 Kč.
b) ZO podle § 28 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, schvaluje výsledek hospodaření ve výši 154 360,11 Kč a převedení
částky 98 000,- Kč do fondu odměn a částky 56 360,11 Kč do rezervního fondu.
c) ZO schvaluje provozní náklady v ZŠ a MŠ Hostašovice p.o. za rok 2019 ve výši
699,45 Kč za 1 měsíc na 1 žáka.
d) ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Hostašovice p.o. k 31.12.2019. Protokol o
schválení účetní závěrky je přílohou k usnesení.
10.ZO podle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a § 36 odst. 5 zákona číslo
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, schvaluje vyúčtování vodného a stočného za rok 2019 podle předloženého návrhu. ZO souhlasí, aby rozdíl mezi kalkulací
a fakturovanou výší ceny byl dotován z rozpočtu obce.
11.ZO bere na vědomí 2. a 3. rozpočtové opatření k rozpočtu na rok 2020, provedené
na základě pověření z 1. zasedání ZO.
12.ZO schvaluje začlenění území obce Hostašovice do územní působnosti MAS Lašsko, z.s., na programové období 2021 – 2017.
13.ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Obcí
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Hostašovice a TJ Sokol Hostašovice, z.s., veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Obcí Hostašovice a SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů
Hostašovice a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Obcí
Hostašovice a Mysliveckým spolkem STRANÍK, dle předložených návrhů. Podpisem smluv pověřuje starostu.
14.
a) ZO schvaluje výběr nejvhodnější nabídky pro zpracování architektonické studie
a pasportu na akci „Stavební úpravy objektu šaten TJ Sokol Hostašovice“ ve prospěch Ing. Tomáš Janáček, Vítězná 583/2, 784 01 Litovel, IČ:88675955.
b) ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování architektonické studie a
pasportu na akci „Stavební úpravy objektu šaten TJ Sokol Hostašovice“ s Ing.
Tomášem Janáčkem, Vítězná 583/2, 784 01 Litovel, IČ:88675955 za cenu
65 000,- Kč bez DPH dle předloženého návrhu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu.
15.
a) ZO schvaluje přijetí dotace a uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje “ s poskytovatelem Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupený prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc.,
hejtmanem kraje, IČ:70890692, dle předloženého návrhu. Podpisem smlouvy, týkající se poskytnutí dotace na „Vybudování nového chodníkového tělesa a parkoviště K+R“, pověřuje starostu obce.
b) ZO podle § 84 odst. 2 písm. b) schvaluje 4. rozpočtové opatření k rozpočtu na rok
2020 podle předloženého návrhu, kterým se příjmy obce zvyšují o částku
400 000,-Kč a výdaje obce se zvyšují o částku 400 000,-Kč.
16.ZO schvaluje poskytnutí dotace a uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hostašovice“. Poskytovatel Obec Hostašovice, Hostašovice 44, 741 01
Nový Jičín, IČ: 00600725, zastoupena starostou Zdeňkem Kelnarem, příjemce
Město Nový Jičín, se sídlem Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín, zastoupený
Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města, IČ:00298212, dle předloženého návrhu. Podpisem této smlouvy, týkající se dotace na spolufinancování sociálních služeb ve výši 168 179.-Kč, pověřuje starostu obce.
17.ZO bere na vědomí informaci o postupných krocích směřujících k podání žádosti o
dotaci na akci „Odkanalizování obce Hostašovice systémem MDČOV“
V Hostašovicích 3.6.2020

Zdeněk Kelnar
starosta

ing.Kateřina Dudová
místostarostka
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Kytice u pomníku na Trojačce

Když jsme z důvodu nouzového stavu zrušili pietní akci u pomníku v centru obce u
příležitosti oslav konce druhé světové války, kytice položili individuálně, zástupci
obce i zástupci armády. Nehýřili jsme v areálu TJ u táboráku do nočních hodin a tudíž druhý den ráno jsme byli svěží.
Rozhodl jsem se ve svátek 8.5.2020 ráno si přivstat a vydat se s kyticí v ruce k pomníku na Trojačce. Vzal jsem si pro jistotu i roušku, abych případně nenakazil koronavirem nějakého jelena, divočáka či zajíce, kterého potkám cestou .
Bylo krásné ráno, vycházelo sluníčko, ptáci zpívali. Na Trojačku
jsem dorazil okolo půl osmé a za
všechny hostašovjany jsem s pokorou a úctou položil kytici květů
k pomníku. Byla to krásná zdravotní procházka, jen celkový dojem z nádherného rána mi kazil
vykácený les…
I tak jsem udělal něco pro své
zdraví a možná založil svoji novou každoroční tradici..
starosta
9

Přístavba tělocvičny za základní školou
V minulém zpravodaji jste se dočetli o dokončení tělocvičny včetně sociálního zázemí
v prostorách za školou. Bylo nutné dořešit spoustu maličkostí a připravit vše nutné
na otevření a zahájení provozu objektu, na který jsme se tak všichni těšili. Popisovat
hotové dílo není asi nutné, určitě jste sami viděli krásnou, prostornou a kvalitně vybavenou tělocvičnu, včetně sociálního zázemí s dostatečným prostorem pro posezení
s přáteli u kávičky ve vestibulu. Určitě si pochvalují i naše děti, které se velmi jednoduše a rychle umí přesunout z prostoru školy do tělocvičny. A tak nadešel den „D“,
14. února 2020, den, kdy jsme tělocvičnu oficiálně otevřeli. Pozváno bylo mnoho
hostů, náměstci hejtmana Moravskoslezského kraje pan Jan Krkoška a Jiří Navrátil,
starostové a místostarostové z okolních obcí, zástupci projektanta a zhotovitele, technický dozor investora, zpracovatel žádosti o dotaci, zastupitelé a samozřejmě vedení
základní školy. Po slavnostním úvodu a přípitku jsme viděli první zatěžkávající
zkoušky odpružené palubovky, na které se děti pohybovaly jako doma. Vystoupení
tanečního kroužku TST, ukázky cvičení dětí ze ŽŠ, to byl program, který všechny zúčastněné velmi zaujal. Bylo vidět, jak velmi rychle se děti seznámily se vším vybavením a nářadím v tělocvičně. Jasně nám předvedly, že tohle všechno jim není vůbec cizí.
Součástí slavnostního otevření byla také malá výstavka fotografií, kde bylo vidět, jak
se postupně tělocvična budovala.
Občané Hostašovic měli poprvé možnost přesvědčit se na vlastní oči v den otevřených
dveří pro veřejnost v sobotu 15. února, kde sami mohli uvidět nádherný sportovní areál,
na který se, jak sami říkali, těšili už mnoho let.
Od pondělí 17.2 2020 naše sportovní hala prodělala opravdovou zatěžkávající zkoušku
od cvičení, fotbalu, až po stolní tenis. Tento sportovní rozlet trochu přibrzdilo vyhlášení nouzového stavu a zavření sportovišť v souvislosti s pandemií koronaviru, ale
dnes se již vrací vše do normálu. Co nejvíce oceňují zejména ženy, je velmi kvalitní
audio systém, který často využívají při sportovních aktivitách jako hudební doprovod.
Při vstupu do budovy uvidíte na nástěnkách napsaný rozvrh sportovních aktivit, kde se
do volných kolonek sportů můžou zapsat zájemci a skupiny lidí, kteří obdrží vstupní
kartu pro elektronický vstup a poté můžou využívat sportovních prostor a zázemí.
A ještě připomínám, že na webových stránkách obce najdete také elektronický objednávkový systém, kde si můžete zadat termín sportovních aktivit jak do tělocvičny, tak
i na víceúčelové hřiště.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách a samotné realizaci projektu tělocvična, ale poděkování patří i těm, kteří věřili, že se dílo podaří a trpělivě
snášeli ne zrovna příjemný zvuk stavebních strojů a pohyb nákladních automobilů
v okolí probíhající výstavby.
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A co dál?
Ano, čeká nás samozřejmě dokončení venkovních úprav, jako je příjezdová cesta k tělocvičně, zhotovení schodů po stranách budovy, vyzdění okrasné zídky s plotem před
základní školou, úprava dětského hřiště za školou včetně vybudování nového pískoviště pro naše nejmenší.
Občané Hostašovic si tělocvičnu a vůbec sportovní aktivitu velmi pochvalují, ale zároveň se ptají, co bude dál, co kulturní činnost a místo, kde se můžeme setkávat při
koncertech, plesech apod.???
Otázka je na místě a myslím, že se dá na ni už i částečně odpovědět. Areál TJ a zejména
budova šaten na hřišti, je ta doposud nejlepší odpověď. Připravujeme projekt, který
nám, věřme, dovolí vybudovat objekt, kde by měla být nová restaurace včetně moderního salónku pro více druhů akcí, třeba i soukromých.
Samozřejmostí bude i hezké zázemí pro fotbalisty-šatny, sprchy, klubovny, sklady,
kanceláře apod. Měla by tu být i nová knihovna, malé kulturní centrum, prostory pro
setkávání lidí všech věkových kategorií. Počítá se s možností vybudovat zde i dvě bytové jednotky pro správce areálu, ale i pro nenadálou situaci, kdy by někdo rychle potřeboval „střechu nad hlavou“. Místní zasloužilí fandové fotbalu uvítají i lodžii v 1.NP,
kde budou mít nádherný výhled na fotbalové hřiště.
Je to jen malá ochutnávka z toho, co bude krášlit sportovní a kulturní areál u nás v Hostašovicích. Samozřejmě počítáme ještě s vybudováním příjezdových cest a chodníků,
výstavbou prodejních stánků, úpravou prostoru pro účinkující, taneční plochou a jejím
nadkrytím apod. Našly se i prostory pro osazení sportovních nářadí a strojů pro děti,
dorost i dospělé. Počítáme také s kvalitním osvětlením a ozvučením areálu.
Připravujeme i další projekty, práce je pořád víc než dost, ale všichni víme, že je to
otázka času a taky peněz. Jsme malá vesnice a naučme se radovat i z toho, co zde již
máme.
Zdeněk Vilímek
11

Pochovávání basy aneb Vodění medvěda po dědině
Sobota 22.2.2020 slibovala slunečný, avšak větrný den, a tak v devět hodin ráno vyrazil masopustní průvod od obecního úřadu za doprovodu legendární kapely z let minulých. Během celého dne nás doprovázeli „Ogaři Kašaři“ v hlavní roli s Jardou Pávkem, který kapelu doprovázel na harmoniku. Návrat této kapely do Hostašovic měl
mezi občany velkou odezvu, celý průvod tak dostal znovu patřičný šmrnc. Kromě
této letošní vychytávky však čekala na obyvatele Hostašovic i další novinka, jejímž
cílem bylo podpořit účast na fašankovém průvodu a vzájemné setkávání sousedů a
známých. Na kabelové televizi se všichni zainteresovaní občané mohli seznámit
s rozmístěním plánovaných dvaceti čtyř zastávek, na kterých bylo možno připojit se
k průvodu či připravit domácí pohoštění, zastavit se, společně poklábosit, zatancovat
si, popřípadě se i pozdržet. Díky tomuto nápadu se mohlo sejít mnoho sousedů z blízkého okolí pospolu, a také se velmi urychlil průchod průvodu po vesnici.
V roli medvěda se v jednotlivých letech střídali různí představitelé a letos v historii
poprvé roli medvěda přijal také pan starosta. Protože má však ochotnou a obětavou
kolegyni, která jej nenechala „ve štychu“, zhruba v polovině cesty našeho průvodu
došlo k výměně, a tohoto důležitého postu se zhostila také paní místostarostka.
Cestou nás čekala velká dávka pohoštění, Hostašovjané byli vzorně připraveni a s radostí nás očekávali. Bezkonkurenční připravenost však byla ve vyhlášené Uličce
smrti, kde v letošním roce proběhlo samotné pochování nebožky basy, neboť právě
zde bylo místo vhodně zvolené pro ukončení celé akce. Všichni si užívali příjemnou
atmosféru a v dobré náladě se v podvečerních hodinách rozcházeli ke svým domovům.
Kateřina Kudělková

Basa 2020
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Vážení přítomní, nechte všeho konání,
posaďte se a poslyšte moje povídání.
Je milé zas vidět všechny známé tváře,
srdečně zpět vítáme i Ogary Kašaře!
Letos právě tady svoji pouť ukončíme,
s nebožkou Basou se zas na rok rozloučíme.
Nebudeme pro tři lidi otevírat hospodu,
když tu na Uličce smrti máme spolu pohodu.
Loňský rok nám zase utekl jak voda
nevzpomenout, co se stalo, by byla velká škoda.
Osobnostmi roku byli Donald Trump a Greta,
oba s vervou usilují o spasení světa.
Eko-Greta svým pohledem politiky vraždí,
Donald se objímá s Kimem a muslimy dráždí.
Británie konečně opustila Unii,
mezi Romy bez pasu spustila hysterii.
Památky i přírodu požáry likvidovaly,
Austrálii, Ameriku i Evropu sužovaly.
Zatímco do Notre Dame peníze jen frčely,
u koal a klokanů mecenáši mlčeli.
Kde nebyly plameny, zas voda všechno vzala,
o pořádné vzrůšo se teď Čína postarala.
Na její laciné zboží si svět rychle zvyknul,
nedej Bože aby si však Číňan někde pčiknul!
Díky viru do týdne jim stála nová nemocnice,
možná by se dal použít taky u nás na dálnice…
Česko trápí sucho, voda kvapem mizí,
kdo chce vidět déšť či sníh, musí do země cizí.
30 let od revoluce furt se něco děje,
lidé zase demonstrují, premiér se směje.
Mává grafy, kde v průzkumech on i ANO vede,
opozice po něm jako po uzeném jede.
Na Slovensku nově mají prezidentku svěží,
u Zemana o zdraví se mluvit dá jen stěží.
V říjnu Pánbůh málem konec světa dopustil,
když nás Zlatý slavík Karel nečekaně opustil.
Lidé stáli dlouhou frontu, aby se s ním rozloučili,
a potom u jeho rakve selfíčko si pořídili.
Také v Kaši bylo loni událostí spousta,
i pro bulvár našla by se dosti tučná sousta.
Priorita číslo jedna byla ovšem jasná:
do roka tu bude stát tělocvična krásná!
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Během roku se za školou pracovalo čile,
před týdnem pak nastala vytoužená chvíle.
Zbrusu nová tělocvična slavně otevřela bránu,
starosta co budovatel se tak zapsal do análu.
Po letech se opravy dočkal chodník u školy,
nadobro tak zmizely všechny díry, výmoly.
Kdo se domů nevrací až po rozednění,
jistě velmi ocení nové osvětlení.
Jedna věc však starostovi stále nedá spát:
každou chvíli porouchaný vodovodní řad.
Sotva někde trubka prdne a firma ji vymění,
z jiné části dědiny přijde nové hlášení.
V červnu se ve vodě vyskytly E-coli,
děti pak nemohly do školky, do školy.

Obec má konečně služební vůz
a to je pro všechny veliké plus.
Hajného Zorinka pohodlí uvítá,
co ta se s páníčkem celý den nalítá!
Po obci rozveze Rychlou rotu,
přidělí nářadí i robotu.
Na bezpečnost práce i vodojem dohlíží,
rafne každého, kdo se k ní přiblíží.
Sokoli už kopou za třetí třídu,
stále však třou fotbalovou bídu.
Hasičkám loni se naopak dařilo,
poháry v policích se to jen hemžilo.
Když na jaře na Padělku stromy hořely,
sbory z širého okolí přijely.
I naše jednotka dostala úkol:
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hlídat spáleniště a prostor vůkol.
Senioři v klubu řádí jak zamlada,
kde berou elán, není žádná záhada.
Baví se a poznávají, nuda nemá šanci,
křížky na zádech nosí s elegancí.
Snad jen jedna věc je jim k zlosti,
že rok pro ně nemá týdnů dosti.
Všechny spolky loni své síly spojily,
den dětí i obce společně zajistily.
Obec totiž kulaté výročí slavila
a s rozpočtem za kulturu pořádně zatočila.
Eva s Vaškem spousty návštěvníků přilákali,
Ivana Mládka ale ani oni nepřekonali.
Bílá orchidej zazněla areálem,
nejedné babičce ukápla slza málem.
Chceš-li býti v obraze, poznat informací sílu,
pořiď si službu rozhlas do mobilu.
Co se v obci šustne, ihned budeš vědět,
nemusíš u kabelovky jako pecka sedět.
Praskla voda, fouká vítr, nepůjde elektřina?
Běhat k oknu při hlášení je zbytečná dřina!
Mobil cinkne, v okamžiku vše podstatné znáš,
důležité je však vědět, kde svůj mobil máš.
Více než čtvrt století v čele školy stála,
mnohé z nás, či naše děti, vzorně vzdělávala.
Za jejího působení škola jenom vzkvétala,
bránila ji vlastním tělem, stopa po ní zůstala.
Naší Paní ředitelkou zůstane už napořád,
nezbývá než poděkovat a dál jen to dobré přát.
Od nového roku školu řídí nová vůdkyně,
ať jí pod rukama šlape žactvo, sbor i kuchyně!
Ať si dobře poradí s tíhou na svých ramenou
a děti i kolegové též na ni s láskou vzpomenou!
Tož, súsedé, to je všecko,
s Pánembohem jděte,
mějte se jak zaslúžíte,
anebo jak chcete!
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Koronavirové zamyšlení
Vážení spoluobčané, prožívali jsme, a ještě stále
prožíváme složitou dobu.
Dobu, jakou, troufám si
říci, nikdo ještě nezažil.
Při prvních zprávách o koronaviru z Číny se nám
zdálo, že je to daleko, že
se nás tento problém netýká. Posílali jsme humanitární pomoc Číně s pocitem bezpečí v České republice. A najednou byl tu
a bráníme se mu, seč můžeme. Svět je "malý",
vzdálenosti se zkracují,
dnes jsi tu a zítra můžeš
být zas v Americe, a tak
není divu, že koronavirová krize má celosvětový charakter. Víme, opatřeni, která vláda
přijala, byla omezující pro nás pro všechny. Nemohli jsme pořádně ven, pokud ano,
tak pouze na nezbytně nutnou dobu, a ještě s rouškou. Z mnoha domácností se staly
šicí dílny a lidé si navzájem pomáhali. Je krásné vidět, jak lidé nabízejí svoji pomoc.
Tak tomu bylo i u nás. Najednou jsem měl zajištěnu službu nákupu a donášky potravin
a léků seniorům přímo do domu. Když jsem rozhlásil, že budeme potřebovat pomoc s
šitím rousek, nabídlo se mnoho lidí. Nakonec jsme využili pomocí členek klubu seniorů. S rozvážkou dezinfekce a roušek po obci pomohli také dobrovolníci. Pomáhali
jste, jak jste mohli. Přímou prací pro občany, ale i finanční pomocí, za kterou jsme
pořídili ochranné prostředky a dezinfekci pro občany. V obci se našel dárce, který obci
daroval částku 50 tis. Kč na náš boj s koronavirem. Postarejte se hlavně o tu nejohroženější skupinu-seniory, mi napsal v e-mailu s oznámením, že nám částku zaslal na
účet. Děkuji všem, kteří pomohli, děkuji ale i těm, kteří se nabídli a jejich služeb jsme
nevyužili. Velmi si toho vážíme. Děkuji také za disciplínu a zodpovědné chování. Fungovali jsme omezeně, řekl bych tak na půl plynu. To se ale nedalo říci o krizových
štábech. Mnozí lidé nemohli do práce, děti do školy. I když se mi zdá, že jim to asi
vadilo nejméně. Ale všeho moc škodí. I ony si po čase uvědomí, že je lépe žít normálním a plnohodnotným životem, i s tím pocitem, že musím ráno do školy nebo do práce.
Tam se přece potkáváme s kamarády a kolegy. Možná si pak budeme všichni více vážit
těch zdánlivě obyčejných věcí, jako je svoboda pohybu bez jakýchkoli omezení... Zatím ale ještě nemáme vše za sebou. Bude to nějakou dobu trvat, než vir úplně porazíme.
Najednou si člověk uvědomí, jak je krásná obyčejná návštěva našich blízkých, osobní
kontakt se sousedem, či nějaká společenská událost. O toto vše jsme zatím ochuzeni. A
i když jsem odpůrcem virtuálního světa, mám raději osobní kontakt, teď právě oceňuji
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virtuální prostředí, které nám umožňovalo být aspoň nějakým způsobem v kontaktu.
Nejvíce všechna omezení asi působila na spoluobčany důchodového věku. Vědomí, že
návštěva blízkých je v nedohlednu, byla pro ně více stresující, než samotný koronavirus. Dnes se už přísná opatření hodně rozvolňují, snažíme se pomalu vracet do normálního života. Opravdu jen pomalu. Je již vše za námi? Přijde druhá vlna? Jaká bude? To
jsou všechno otázky, na které zatím neznáme odpovědi. Každopádně jsme zažili něco
nečekaného a nového. Bude to mít i dopad do rozpočtu obce. Dle propočtů na sdílených
daních přijdeme o necelé 3 mil. Kč. I s tím si budeme muset poradit. Jeden můj kamarád říká „co tě nezabije, to tě posílí“. Věřím, že jsme po koronavirové době dnes silnější
psychicky i fyzicky a jakýmsi způsobem připravenější na možnou další vlnu. Dá se ale
na takovou situaci připravit??? Přejme si, abychom
své připravenosti v tomto
směru už nemuseli využít.

Děkuji všem za vzájemnou
pomoc v této nelehké
době.
Přeji všem pevné zdraví,
optimismus a štěstí v tom,
že máte vždy někoho blízkého u sebe.

Kultura napadená koronavirem
V letošním roce jsme měli naplánovánu spoustu kulturních akcí, bohužel jsme řadu
z nich museli z důvodu koronavirových opatření zrušit.
Poslední kulturní akcí, kterou jsme stihli zrealizovat, bylo velmi vydařené Pochovávání basy, které se uskutečnilo ještě v únoru.
Následně pak byly plánované akce v měsíci květnu, a to Stavění máje a Táborák.
V červnu se měl pak uskutečnit Den dětí a domluveno bylo i divadelní představení,
které se mělo odehrát v areálu Zrzávek. Prozatím jsme tuto akci přesunuli na září a
věříme, že se opatření rozvolní natolik, abychom mohli plánované divadlo uskutečnit
bez omezení.
Vždy v polovině roku organizujeme také setkání s jubilanty, kteří slaví svá jubilea
v první polovině roku. Oslavenci jsou pozvání do zasedací místnosti obecního úřadu,
kde je pro ně připraveno pohoštění a drobné dárky. Ani o tuto událost naše oslavence
nechceme připravit, nicméně jsme uznali za vhodné, že tuto akci také přesuneme na
podzim.
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Stejně tak jsme se rozhodli pro letošní rok zrušit Den obce. Měli jsme již podepsané
smlouvy s vybranými účinkujícími, některé jsme však museli zrušit, jiné se podařilo
přesunout na příští rok.
Pevně věříme, že všechna nařízení a omezení co nejdříve skončí, a my se budeme
moci všichni společně potkávat na kulturních akcích, které pro Vás připravíme.

Maškarní ples 13.2.2020
Ve čtvrtek 13.2 se v školní družině naší školy roztočil kolotoč her, zábavy a tance.
Objevily se zde i dvě bílé paní, které se rozhodly výjimečně nestrašit, ale naopak děti
potěšit po náročném vyučování. Připravily pro ně maškarní ples s řadou vtipných her,
soutěží a kvízů se sladkými odměnami a také tombolu s hodnotnými cenami (kartičky
Star Wars nebo dětmi oblíbené Chipicao, hokejový puk apod.) Mimo jiné děti absolvovaly ochutnávku a určování různých druhů potravin naslepo. Např. zázvor, marmeládu, citrón a jiné. Nakonec se z bílých paní vyklubaly naše paní vychovatelky ŠD,
které celý ples provázely.

Originální masky se dětem velice povedly a byly jedna lepší než druhá. O hudební
produkci se postarala DJka Kája z řad žáků, která si dokonce přinesla vlastní aparaturu.
Děti si rády a velkou chutí zatancovaly a celé odpoledne plné zábavy skvěle užily.
„Maškarák“ se povedl stejně jako v předešlých letech.
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Naše nová tělocvična
Chceme se s Vámi podělit o radost z naší nové tělocvičny, která byla letos slavnostně
otevřena. Jsme za ni velice rádi, protože naší školní družině nesmírně zlepšila možnosti sportovního vyžití. Prostor, který se v žádném případě nedá srovnat s tělocvičnou v budově školy, nám poskytuje velkorysé možnosti v pohybových aktivitách. Tělocvičnu využíváme především při špatném počasí, kdy je venku zima, deštivo a
bláto.
Naše děti si zde mohou lépe zatrénovat na různá sportovní utkání. Trénovali jsme například na zápas ve florbale s ZŠ Hodslavice, ke kterému zatím nedošlo, kvůli přerušené výuce ve školách. Rovněž trénink na fotbalový McDonald´s Cup, který bude
přesunut na nový termín.
Děti si mimo tyto aktivity vyzkoušely i jiné cviky na nářadí. Vyzkoušely si cvičení na
kruzích, skákání přes kozu nebo skoky do duchen. Nechyběla ani zkouška stolního
tenisu.
Všichni jsme za novou tělocvičnu moc rádi a děkujeme.

Nová tělocvična očima dětí
V pátek 14. února 2020 nastal všemi dlouho
očekávaný den otevření nové tělocvičny. O jejich nadšení a radosti ze sportovního vyžití ve
velké tělocvičně svědčí následující úryvky ze
slohových prací našich žáků:
„Těšila jsem se moc na naši tělocvičnu. Jak
jsem přišla dovnitř, tak jsem údivem žasla.
Všechno bylo úplně jiné než proti malé tělocvičně. Takhle jsem si to představovala. My
čtvrťáci a čtvrťačky jsme vystupovali a dělali
jsme různé akrobacie. Skákali jsme přes kozu
atd.
Trochu jsem se styděla, ale povedlo se. Před
námi ještě tancovaly děti z ¬„Tancování s
Terkou = TST“, já taky chodím do TST, ale
chodím do mladších a vystupovaly starší, trochu jsem byla smutná, ale dívala jsem se, jak
tančí.“
Kamilka
„Ty první kroky do nové tělocvičny! Nemohla
jsem sama věřit, že tam jsem.“
Vanesska
„Je o hodně větší než ta stará. Hezky se tam proběhneš a zapotíš.“
David
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„Je tam nová koza, trampolína, kruhy a pingpongový stůl.“
Lukáš
„Teďka už tam normálně chodíme a hrajeme
fotbal, florbal, vybíjenou a různé hry.“
Zbyněk
„Dokonce je tam výsledková tabule s časem.“
Tomáš
„Už jsem si tam užila hodně legrace a těším se
na další.“
Amálka
„Chodíme tam každý den. Je to zábava.“
„Děkujeme těm lidem, kteří nám tělocvičnu postavili.“

Karolínka
Ondra

Škola v čase koronaviru
V půli března se svět doslova přestal točit. Díky epidemii koronaviru ustal veškerý
společenský život a s ním i vzdělávání ve školách. Naše malá školička musela zavřít a
žáci zůstali doma. Přestože se zpočátku těšili na „koronavirové prázdniny“, brzy se
začali nudit a chyběli jim kamarádi. Pocity dětí po uzavření školy dobře vystihuje komentář:
„Byla jsem na jednu stranu šťastná, protože jsem nemusela brzo vstávat, každý večer
jít brzy spát a balit si věci do školy. Na druhou stranu jsem byla smutná, protože jsem
se neměla dlouho vidět s kamarádkami.“
Škola bez žáků dětem brzy začala připomínat strašidelný nebo opuštěný dům. Další
děti jí popsaly následovně:
„Myslím si, že když jsme my žáci nebyli ve škole, byla smutná a prázdná, škola nebyla
školou.“
„Muselo tam být takové ticho!“
„Když jsem nebyla ve škole, tak to tam muselo být hrozné. Bylo tam prázdno, všechny
nástěnky byly sundané, i kytky už byly pryč. Připadalo mi to jako bezbarevná škola.“
Chmurné časy však již, doufejme, přešly a dveře naší školičky se dětem znovu po dvou
měsících mohly otevřít. Děti se mohou opět učit ve svých třídách, setkávat se s kamarády a dovádět ve školní družině. Zejména naši čtvrťáci jsou ze znovuotevření školy
nadšení, neboť na podzim již budou navštěvovat školy jiné a s naší malou školičkou se
budou těžko loučit.
O tom svědčí i slova některých z nich:
„Byla jsem ráda, když maminka řekla, že jdu do školy. Mám tuto školu ráda a je to
moje poslední šance být ještě v ní.“
„Když ve zprávách hlásili, že v pondělí otevřou školy, myslela jsem, že prostě vybuchnu! Moje pocity přišly všechny najednou, těšila jsem se, že uvidím všechny kamarády, byla jsem ale i ve stresu, jak to tam bude chodit, ale nakonec se to vyvinulo
dobře. Tak nezávidím těm, co jsou ještě doma.“
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Klub seniorů Hostašovice připravuje:
Milí senioři,
skoro tři měsíce jsme prožili v izolaci a také delší čas jsme se nesetkávali v klubu
seniorů.
Vše se pomalu vrací zpátky a tak jsme i my připraveni znovu začít.
Pozvánka přišla ze Sedlnice na 15. regionální sraz klubů seniorů na středu 1.7.2020 v
15.30.
Oslavou bude koncert Duo Jamaha otce a syna Kotvanových v areálu zámeckého
parku a to za každého počasí. Vstup pro seniory je zdarma, doprava vlastní.
Po skončení je od 17 hodin otevřená regionální výstava retro předmětů v sále KIC
Sněženka.
Senioři – sportovci,
hned 2.9.2020 ( místo 3.6.2020) jedeme v zastoupení 20 osob na pořádání krajských
sportovních her pro seniory do areálu TJ Varenská 4 Ostrava.
Prosím o pozornost v měsíci srpnu, kdy bude upřesněn svozový odjezd z Hostašovic.
Ve čtvrtek 3.9.2020 připravujeme první seniorské setkání po pandemií a po
prázdninách s pohoštěním a představíme Vám nový program do konce roku 2020 a
instrukce k zájezdu.
Všichni se už těšíme na společně prožité chvíle v klubu seniorů.
Kdo se už nemůže dočkat seniorského cvičení, tady je dobrá zpráva – cvičení FIT
SENIOR
Začínáme v úterý 8.9.2020 - začátek je v 16.15 hodin. ( a potom každé úterý v 16.15
hodin). Povede nás paní Hanka Veverková, která nám nabídne první lekci zdarma. Na
další cvičení je možné zakoupit permanentku.
Ve čtvrtek 10.9.2020 ve 14 hodin k nám přijede paní Vanda Vrlová, která se dlouhou
dobu zajímá o byliny a jejich využití v domácnosti a co dříve uměli a znali naši
předkové.
Ve čtvrtek 17.9.2020 máme naplánovanou opožděnou seniorskou škračenici na hřišti
nebo za nepřízně počasí v klubovně.
Ve čtvrtek 24.9.2020 si uděláme jako každý rok výstavu naších výpěstků ovoce a
zeleniny. Představíme své výpěstky, výrobky z nich a předáme si recepty.
Již nyní nabízíme pozvánku na zájezd do lázní Luhačovice na relaxační pobyt do
hotelu Harmonie.
Od 28.9. - 30.9.2020 cena 1 840,-Kč za osobu s polopenzí.
V ceně je také masáž 1 x 20 minut, 1 x zábal, 2 x 1 hodinu vstup do bazénu.
Doprava tam i zpět zdarma. Pojedeme autobusem s oblíbeným řidičem Pavlem
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Davidem.
Program zájezdu:
28.9. - odjezd z Hostašovic do Luhačovic, kde bude probíhat na kolonádě
Václavský jarmark. Ubytování a odpočinek, využívání vnitřního bazénu a
procedur.
29.9. - využívání lázeňského pobytu, bazénu a procedur nebo procházky. Večer
je nabídka do lázeňského divadla na hru - Velké lásky v malém hotelu se
známými herci. Začátek v 19.30 hodin, vstupné 430/330/230 Kč, možnost
přihlášení - D.Tvrdá 702 968 107.
30.9. - odjezd z lázní, cestou zastavení na prohlídku ZOO Lešná, kde bude i
možnost oběda nebo občerstvení.
Ještě jsou volná místa, pojeďte s námi relaxovat do lázní Luhačovice.
Přihlášky - D. Tvrdá - telefon 702 968 107.

Rouška píše dějiny
Prožíváme složitou dobu, pro kterou bychom v našich životech hledali jen těžko srovnání. Píše se milník dějin lidstva zvaný pandemie koronaviru. Zvlášť v naší zemi je
jejím symbolem pokrývka obličeje všeobecně nazývaná rouškou.
Kousek látky rozličných tvarů, barev i vzorů. Chrání naše blízké, sousedy, kolegy,
všechny kolem a v důsledku i nás samotné. Do našich pamětí se vrylo notoricky známé
heslo“ „moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě.“ Kousek látky, který stmelil
národ a ukázal kolik solidarity a ochoty pomoci druhým v nás je. Jako symbol
doby si zaslouží pozornost současníků, ale i příštích generací. Rozhodli jsme se proto
vytvořit jejich unikátní sbírku a expozici v Muzeu Policie České republiky a zanechat tak historickou stopu. Do projektu se může zapojit každý. Pošlete nám zajímavou vámi zhotovenou roušku, třeba i se vzkazem policistům či konkrétnímu policistovi
a my z vašich děl vytvoříme historickou sbírku, odkaz dalším budoucím generacím.
Zapište se i vy sami do historie koronavirové krize vlastnoručně vyrobenou rouškou pro hrdiny.
Své výtvory posílejte přímo na adresu: Muzeum Policie České republiky, Ke Karlovu 453/1, 120 00, Praha 2. Už se na ně moc těšíme. Dle podmínek České pošty je
až do odvolání možné zasílat roušky zdarma, pokud jsou umístěné v průhledném obalu
a jsou označeny nápisem „Roušky“.
plk. Mgr. Zuzana PIDRMANOVÁ

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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Blahopřejeme k významným životním jubileím
ve druhém a třetím čtvrtletí roku 2020
Jiřičná
Davidová
Konečný
Hruška
Šuráň
Kramolišová
Hubová
Janyšková
Horáková
Plešek
Sarténová
Janyšková
Kelnar
Klčová
Milatová
Zábranský
Kramolišová
Hegar
Štěpánová
Hubová
Vytejček
Redlová
Hubová
Janyšková
Šandová
Formánek
Lacina
Pernický
Klos

Anna
Anna
František
Zdeněk
Stanislav
Vlasta
Anna
Marie
Božena
Jiří
Jarmila
Drahomíra
Zdeněk
Jarmila
Helena
Ladislav
Hana
Jaroslav
Anna
Marie
Vratislav
Ludmila
Marie
Věra
Gizela
František
Miroslav
Josef
Vlastimil

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

151
1
79
54
176
109
49
55
181
147
113
50
72
116
163
36
220
136
33
182
195
73
56
55
223
214
134
82
211

86
80
65
80
75
70
91
84
80
60
60
92
83
81
75
75
90
87
83
82
81
75
70
60
84
83
81
80
65
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