


Ročník XXX. číslo 3. vydáno v prosinci 2021
VÁNOCE JSOU TADY…
Pokud se na chodbě obecního úřadu objeví nazdobený vánoční stromeček, je to neklamné znamení přicházejících Vánoc. Krásného období v závěru roku. Stromeček,
který je vypěstovaný v Hostašovicích a každý rok nám jej věnuje pan Tomáš Kutálek,
rozsvítíme vždy společně s tím velkým na návsi, aby každému připomínal adventní
dobu a Vánoce. Aby pokaždé, když jej uvidíme, jsme si uvědomili, že Vánoce jsou
svátky klidu, lásky, pohody a pospolitosti. Že na Vánoce by neměl být nikdo sám. Člověk je přece tvor společenský. Je pravda, že současná doba pospolitosti moc nepřeje,
ze všech stran slyšíme, abychom kontakty spíše
omezovali. Ale ani současná koronavirová situace nám nezabránila, abychom společně na návsi
rozsvítili Vánoční strom a současně i jiskřičky
v očích našich nejmenších. Sice bez svařáku
a bez cukroví, ale rozsvítili…. Važme si těchto
chvil, kdy můžeme být pospolu, važme si každého společného okamžiku. Vstupujme do nového roku s nadějí, že rok 2022 již bude více nakloněn společenským akcím, kde utužíme tu naši
obecní partu. První možnost po novém roce budeme mít při výšlapu na Trojačku, další pak při
vodění medvěda po dědině.
Při příležitosti končícího roku děkuji všem aktivním lidem, kteří se svým přístupem podílíte na
chodu a zvelebování obce, děkuji ale i za kritické
připomínky, protože i ty nás posouvají dále.
Děkuji také všem zastupitelům, zaměstnankyním
a zaměstnancům obce za aktivní pracovní přístup
a za velmi dobrou spolupráci.
Přeji ze srdce všem klidné a ničím nerušené vánoční svátky prožité v rodinném
kruhu,
zdraví a úspěch v novém roce!
Starosta

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

Platební terminál na pokladně OÚ

Informujeme občany, že v rámci zkvalitňování služeb při platebním styku je na pokladně OÚ instalován od srpna platební terminál, který umožňuje provedení bezhotovostních transakcí platební kartou. Proto jej neváhejte využít k placení poplatků na
obecním úřadě.

OÚ informuje
14.9.
15.9.
17.9.
22.9.

v informačním kanálu kabelové televize proběhlo živé vysílání debaty z Ostravské univerzity na téma koronavirus a očkování.
konalo se 1. zasedání okrskové volební komise pro volby do Parlamentu ČR.
na cyklostezce KOLEJE byla uspořádána tradiční podzimní cyklojízda.
v zasedací místnosti se konalo 18. zasedání zastupitelstva obce.
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24.9.

byla Finančním úřadem zahájena daňová kontrola týkající se poskytnutí dotace na projekt „Bezpečné propojení cyklostezky 6271 a cyklotrasy 6175
v obci Hostašovice“.
24.9. ve věku 69 let zemřela paní Pavla Hasalíková.
25.9. se uskutečnila v rámci kulturního programu obce Hostašovice bojová ukázka
rekonstrukce střetu partyzánského oddílu a jednotek německé branné moci,
odpoledne kulturní program v areálu TJ.
27.9. proběhlo předání dokončené stavby „Prodloužení vodovodních řadů v obci
Hostašovice - lokalita Kučiska“.
29.9. v zasedací místnosti OÚ se konalo veřejné projednání návrhu územního plánu
Hostašovice.
30.9. zástupci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v součinnosti obce s rozšířenou působností provedli kontrolu připravenosti obce na řešení krizových situací. Kontrola byla bez závad.
2.10. poslední rozloučení s paní Pavlou Hasalíkovou v chrámu Božského srdce
Páně v Hodslavicích.
4.10. účast starosty na schůzce svazku cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice na
MěÚ v Novém Jičíně.
8. a 9.10. se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
12.10. po dlouhé nemoci zemřel ve věku 75 let pan Jan Horák.
13.10. společnost Bohemia Energy z důvodu krachu ukončila dodávku energií svým
zákazníkům. Mezi ně patřil i obecní úřad a základní škola.
15.10. ve věku 92 let zemřel pan Jaromír Plešek, poslední rozloučení se konalo v úzkém rodinném kruhu.
18.10. poslední rozloučení s panem Janem Horákem v chrámu Božského srdce Páně
v Hodslavicích.
18.10. pracovníky odboru podpory korporátního řízení a kontroly krajského úřadu
bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření obce Hostašovice za rok 2021
se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
19.10. v zasedací místnosti OÚ se konala beseda s občany týkající se problematiky
odkanalizování obce systémem domovních čistíren odpadních vod.
19. a 20.10. v obci proběhl pozimní sběr nebezpečného odpadu.
21.10. účast starosty a pracovnice OÚ paní Filipové na semináři k místním poplatkům v Ostravě.
22.10. zaměstnanci Oddělení kontrol projektových opatření RO SZIF provedli kontrolu dotace na projekt „Nákup vybavení hasičské jednotky JPO V a defibrilátoru. Kontrola proběhla bez závad.
31.10. konec pracovního poměru na dobu určitou pracovníků VPP u obecního úřadu
– pan Pavel Rada a Zdeněk Kyselý.
4.11. v zasedací místnosti OÚ se uskutečnil kulturní program umělecké agentury
Aleny Bastlové s názvem „V rodině velí a vládne muž“.
9.11. proběhla 1. fáze opravy komunikace od školy k Jasenici metodou TURBO.
10.11. společností EKO-KOM byl proveden audit dodržování Smlouvy o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Kontrola bez závad.
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11.11. klub seniorů - podzimní vycházka do Hodslavic s návštěvou hřbitova a možnosti posezení v restauraci Na Fojtství.
12.11. proběhla 2. fáze opravy komunikace od školy k Jasenici a ostatních úseků metodou TURBO.
15.11. byla Úřadem práce zahájena průběžná finanční kontrola poskytnutých příspěvků na pracovníky veřejně prospěšných prací obce.
16.-19.11.proběhla v Základní škole a Mateřské škola Hostašovice, p.o. inspekční
činnost České školní inspekce zaměřené na hodnocení kvality a efektivity poskytovaného vzdělání.
18.11. schůzka starostů Hostašovic a Nového Jičína ve věci spolupráce na akci odkanalizování obce Hostašovice a Straníka systémem domovních čistíren odpadních vod.
18.11. klub seniorů - perníkové zdobení.
20.11. ve věku 84 let zemřel po dlouhé těžké nemoci pan František Formánek.
24.11. Diakonie Broumov ve spolupráci s OÚ uspořádala humanitární sbírku použitého šatstva a textilu.
26.11. konalo se poslední rozloučení s panem Františkem Formánkem v chrámu
Božského srdce Páně v Hodslavicích a místním hřbitově v Hostašovicích.
28.11. na návsi proběhlo v omezeném režimu tradiční „Rozsvícení vánočního
stromu“.
29.11. v zasedací místnosti se konalo 19. zasedání zastupitelstva obce.
30.11. proběhly úpravy terénu a odvoz přebytečné hlíny v prostoru pod hřbitovem.
30.11. konec pracovního poměru na dobu určitou pracovnic VPP u obecního úřadu –
paní Jana Hubová a Ivana Sekyrová.
2.12. po dlouhé těžké nemoci zemřela ve věku 81 let paní Anna Davidová.
7.12. za účasti pracovníka vodoprávního úřadu MěÚ Nový Jičín proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby „Prodloužení vodovodních řadů v obci Hostašovice – lokalita Kučiska“.
8.12. poslední rozloučení s paní Annou Davidovou v chrámu Božského srdce Páně
a na místním hřbitově v Hodslavicích.
13.12. na MMR odeslána žádost o dotaci na projekt „Polyfunkční dům a obecní knihovna“ z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova MMR ČR.
13.12. na MMR odeslána žádost o dotaci na projekt „Venkovní veřejné hřiště v obci
Hostašovice“ z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova MMR ČR.
14.12. na OÚ byl doručen kolaudační souhlas na stavbu „Prodloužení vodovodních
řadů v obci Hostašovice – lokalita Kučiska“.
14.12. na MMR odeslána žádost o dotaci na projekt „Obnova místních komunikací
v obci Hostašovice“ z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova MMR
ČR.
15.12. konala se valná hromada MAS Lašsko, z.s.
16.12. na Státní fond dopravní infrastruktury odesláno závěrečné vyhodnocení akce
"Bezpečné propojení cyklostezky 6271 a cyklotrasy 6175 v obci Hostašovice".
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USNESENÍ
18. řádného zasedání ZO Hostašovice konaného dne 22. září
Zastupitelstvo obce Hostašovice přijímá ze svého 18. řádného zasedání toto usnesení:
1) ZO schvaluje program 18. zasedání zastupitelstva obce s přijetím usnesení ke
každému bodu programu.
2) ZO volí:
a) návrhovou komisi ve složení předseda: R. Moščák, člen ing. L. Velart.
b) za ověřovatele zápisu: ing. Tomáše Kozáka a Mgr. Vratislava Vytejčka.
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 31.8.2021, ve
kterém bylo dosaženo příjmů ve výši 11 841 447,71 Kč a výdajů ve výši
9 688 012,95 Kč.
5) ZO bere na vědomí informaci o stavu a přípravě opravy komunikace III/05716
Straník – Hostašovice. Ukládá starostovi pravidelně se dotazovat na postup přípravných prací.
6) ZO bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice za rok 2020 schválený bez výhrad, včetně souvisejících příloh.
7) 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 Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupený
prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc, hejtmanem kraje, IČ:70890692, dle předloženého
návrhu. Podpisem této smlouvy, týkající se poskytnutí dotace 22 500,-Kč na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“,
pověřuje starostu obce.
8) ZO
a) ruší prodejní záměr č.j. 381/19 z 11.6.2019 týkající se části pozemku p.č.722/6
v k.ú. Hostašovice
b) ZO nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 722/6 v k.ú. Hostašovice.
c) ZO nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 67/2 v k.ú. Hostašovice.
9) ZO schvaluje průjezd motoristického podniku Valašská rally 2022 po trase specifikované v žádosti.
10) ZO schvaluje zpracování projektové dokumentace „Prodloužení vodovodu Dolní
dráhy v Hostašovicích.
11)
a) ZO bere na vědomí 7. a 8. rozpočtové opatření k rozpočtu na rok 2021, provedené na základě pověření z 1. zasedání ZO.
b) ZO podle § 84 odst. 2 písm. b) schvaluje 9. rozpočtové opatření k rozpočtu na
rok 2021 podle předloženého návrhu, kterým se příjmy obce zvyšují o částku
637 427,18 Kč a výdaje obce se zvyšují o částku 529 044,-Kč a financování se
mění o 108 383,18 Kč.
c) ZO zmocňuje starostu k provedení rozpočtového (rozpočtových) opatření týkající kompenzačního bonusu.
V Hostašovicích 22.9.2021
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USNESENÍ
19. řádného zasedání ZO Hostašovice konaného dne 29. listopadu
ZO Hostašovice přijímá ze svého 19. řádného zasedání toto usnesení:
1) ZO schvaluje program 19. zasedání zastupitelstva obce s přijetím usnesení ke
každému bodu programu.
2) ZO volí:
a) návrhovou komisi ve složení předseda: ing. Tomáš Kozák, člen Mgr. Vratislav
Vytejček.
b) za ověřovatele zápisu: ing. Lukáše Velarta a ing. Kateřinu Kudělkovou.
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 31.10.2021,
ve kterém bylo dosaženo příjmů ve výši 14 811 663,27 Kč a výdajů ve výši
12 157 856,82 Kč.
5) ZO bere na vědomí uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
č.IE-12-8006278 Hostašovice, Zrzávka, NJ_9121,DTS, NNV“, týkající umístění
a užívání zemního vedení NN, zemního kabelu VN a jednosloupové trafostanice
NJ_0138.
6) ZO bere na vědomí výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Hostašovice p.o. za školní
rok 2020-2021.
7) ZO souhlasí s koupí objektu Pohostinství u Formánků (pozemek p.č. st. 13/1 a na
něm stojící stavba občanské vybavenosti č.p.177 včetně přilehlého pozemku
p.č.47) v obci Hostašovice a ukládá starostovi připravit kupní smlouvu a předložit
ji na příštím zasedání ke schválení.
8) ZO schvaluje zpracování projektové dokumentace a realizaci akce „Schodiště na
zahradě mateřské školy“.
9) ZO schvaluje aktualizaci č.3 Strategického plánu rozvoje obce Hostašovice dle
předloženého návrhu.
10)
a) Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2022 (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 2022 (MMR ČR) na akci „Venkovní veřejné hřiště v obci Hostašovice“.
c) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu podpory obnovy a rozvoje venkova -117D8210E na akci "Polyfunkční dům - kulturní dům
a obecní knihovna ".
d) Zastupitelstvo obce schvaluje Investiční záměr s názvem „Polyfunkční dům na
parcele č. st. 244 a č. 642/1 v k.ú. Hostašovice“. Předmětem Investičního záměru je pořízení sociálních bytů v rámci programu Výstavba pro obce formou
dotace. Sociální byty jsou určeny k pronájmu pro způsobilé domácnosti, které
mají nízký příjem a zároveň nevyhovující bydlení, dle podmínek stanovených
v nařízení vlády č. 112/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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e) Zastupitelstvo obce schvaluje objednávku na zpracování žádosti o dotaci na
akci "Polyfunkční dům - kulturní dům a obecní knihovna.
f) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření příkazní smlouvy na zpracování a podání žádosti o dotaci ze Státního fondu podpory investic (SFPI) v rámci programu Výstavba pro obce k projektu s názvem „Polyfunkční dům na parcele
č. st. 244 a č. 642/1 v k.ú. Hostašovice“ se společností ITM, institut pro vzdělávání a poradenství, s.r.o., se sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, dle
předloženého návrhu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu.
11) 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
Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupený prof.
Ing. Ivo Vondrákem, CSc, hejtmanem kraje, IČ:70890692, dle předloženého návrhu. Podpisem této smlouvy, týkající se poskytnutí dotace 75 000,-Kč na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“,
pověřuje starostu obce.
12)
a) ZO bere na vědomí 10. rozpočtové opatření k rozpočtu na rok 2021, provedené
na základě pověření z 1. zasedání ZO.
b) ZO podle § 84 odst. 2 písm. b) schvaluje 11. rozpočtové opatření k rozpočtu na
rok 2021 podle předloženého návrhu, kterým se ve výdajové části přesunují
částky mezi paragrafy.
V Hostašovicích 29.11.2021
Zdeněk Kelnar
starosta

ing. Kateřina Dudová
místostarostka

Rozsvícení vánočního stromu
První adventní neděli jsme se všichni sešli, abychom společně rozsvítili náš vánoční
strom. Akci pořádal tak jako každý rok pan starosta. Nejprve jsme se všechny děti a
paní učitelky sešly ve škole, abychom naše vystoupení naposledy procvičili. Pak jsme
se přesunuli k vánočnímu stromečku, kde už byly nachystané mikrofony. Taky už zde
čekali první diváci. V 16:00 jsme společně rozsvítili vánoční strom a my jsme začali
zpívat vánoční koledy. Někteří z nás zarecitovali i básničky. Po skončení našeho vystoupení nám diváci zatleskali a my se rozeběhli za svými rodiči. Škoda, že i tento
rok nebyl u stromečku svařák a dobré perníčky. I tak děkujeme panu starostovi za
uspořádání akce, a všem ostatním, co se na nás přišli podívat. Byla to krásná první
adventní neděle.
žáci 5. ročníku
ZŠ Hostašovice
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Co se v obci chystá a co se už udělalo
Polyfunkční dům
Někteří občané Hostašovic už jsou určitě obeznámeni s tím, co připravujeme za změny
v prostoru šaten TJ a hospody na hřišti. Budova by si po 40 letech fungování již zasloužila opravu. Máme tedy zpracovánu projektovou dokumentaci a vydáno stavební
povolení na rozsáhlou úpravu a rekonstrukci budovy s názvem Polyfunkční dům.
V přízemí by měl vzniknout společenský sál s knihovnou, v patře pak šatny pro sportovce a rozhodčí včetně sociálního zařízení, posilovna a součástí jsou také dva byty.
Máme již požádáno o dotaci na tento projekt z programu Podpory obnovy a rozvoje
venkova MMR ČR. Uvidíme, jestli se nám s žádostí o dotaci podaří uspět.
Pohled od silnice

Připravujeme i další zajímavé akce, ale k tomu se ještě vrátím. Nejdříve aktuální informace o tom, co se nám podařilo zhotovit.
Oprava objektu vodojemů u Hrázky
V říjnu jsme dokončili opravu budovy vodojemu na
Hrázce. Oprava a rekonstrukce spočívala v tom, že se
musela kompletně odstranit stará omítka, udělat nová
fasáda se silikonovou finální omítkou, lokálně opravit střecha, instalovat nové dešťové svody apod. Nakonec se osadily kolem budovy zahradní obrubníky a
prostor se zasypal okrasným kačírkem. Provedly se
také nátěry vstupních dveří. Závěrečnou tečku udělal písmomalíř, který vyzdobil dokončené dílo nápisem s názvem objektu a znakem Hostašovic. Druhý, starší vodojem,
prošel jen malou technickou úpravou a nátěrem jak obvodových zdí, tak i nátěrem
vstupních dveří. Celou akci se nám podařilo zajistit ve vlastní režii a myslím, že tenhle
objekt bude zase nějaký čas zářit novotou. A že byla tahle investice nutností, ocení i
pracovníci hygieny, kteří kladou důraz na čistotu a kvalitu všude tam, kde je zdroj
kvalitní vody, tak důležité pro nás pro všechny.
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Co nás trápí
Místo, které nás dost trápí, jsou hromady hlíny a jiného materiálu pod hřbitovem.
Místo, které bylo původně určené jako stanoviště velkoobjemového kontejneru na bioodpad a také pro odkládání větších větví a jejich následné štěpkování. Bohužel, někteří neukáznění vozí na toto místo i věci, které nepotřebují, a kterých se chtějí zbavit.
Věci, které na tomhle místě nemají co dělat! Veškeré informace o tom, které odpady
třídíme a kam se mají odkládat pravidelně zveřejňujeme ve zpravodaji, proto mne zaráží troufalost těch, kteří si dovolí ke hromadě hlíny odvézt třeba stavební suť. Abychom toto místo alespoň trochu uklidili, značnou část hlíny jsme použili na zarovnání
a úpravu terénu, velké množství bylo odvezeno na skládku do Hrachovce, ale jak je
vidět, tak ještě dost hlíny různé kvality zůstalo na místě. Tímto dáváme na vědomí
občanům Hostašovic a okolí, že po domluvě na OÚ mají možnost tuto hlínu si odvézt.
A na závěr ještě jedna důležitá výzva, prosíme o dodržování pořádku v prostoru pod
hřbitovem a jeho okolí…
Jak se umíme odreagovat
Když se přesuneme ještě trochu níž, ocitneme se v centru obce, na místě, které nám zase pro změnu dělá radost. Zrekonstruovaná kaplička, nazdobený vánoční
strom a jeho slavnostní rozsvícení na první adventní
neděli. I přes složitou epidemiologickou situaci se nakonec tato sešlost uskutečnila. K radosti účinkujících
dětí byla návštěva velká. Ty letos pro změnu zpívaly
písničky přímo pod rozsvíceným vánočním stromem a
návštěvníci je pozorně poslouchali. Děkujeme samozřejmě všem, kteří s námi přišli přivítat začínající advent v hezké zimní atmosféře. Pochvalu si zaslouží děti
za jejich vystoupení, ale i paní učitelky za trpělivost... Trochu nám ale chyběla vůně
svařeného vína a perníků. Pochutiny, které se vždy na místě prodávaly, ale letos bohužel ne. No snad nám přišla vhod i ta malá kapka slivovice, kterou jsme na tajňačku
vytahovali z různých míst, jako nejlepší lék a prevence proti všem nemocem. Závěrem
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ještě jednou všem zúčastněným dík a je super, že umíme i takovou maličkostí demonstrovat radost ze života.
Co na závěr…?
Nejdříve smutná zpráva, asi je vám známo, že pan Formánek už není mezi námi, ale i
tak děkujeme za dlouhé roky, kdy nám kvalitní pivo u něj všem chutnalo. Čas se nedá
zastavit, je to smutné, ale co dál? Pozitivnější zpráva spočívá v tom, že se zastupitelstvo
obce rozhodlo objekt hospody u Formánků koupit. Myslím, že je to v dnešní době
dobrá investice a zatím, než budou hotovy studie o vhodném a lukrativním využití této
nemovitosti, může velmi dobře posloužit ke kulturním účelům, jako jsou plesy, oslavy,
koncerty, nebo setkání seniorů apod. Samozřejmě bude tahle nemovitost muset projít
malou rekonstrukcí, ale investice v porovnání s Polyfunkčním domem bude naprosto
minimální. Zatím je před námi jako vždy náročná administrativní válka, povolení, potvrzení, schvalování dotací apod., ale věřím, že se předpokládané akce uskuteční i navzdory pandemii, která nám všem tak trochu komplikuje život
Závěrem chceme všem občanům Hostašovic popřát radostné prožití vánočních svátků,
hodně pohody a klidu a samozřejmě hodně zdraví v Novém roce 2022.
Zdeněk Vilímek
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Prodloužení vodovodních řadů
v obci Hostašovice - lokalita Kučiska
Jelikož se zastupitelé obce snaží o uspokojení potřeb zásobování naší kvalitní pitnou
vodou i v lokalitách, kde vodovodní řad není doveden, rozhodlo o rozšíření vodovodních řadů. Proto na jaře roku 2019 byly v rámci rozhodnutí zastupitelstva obce vybudovány nové větve vodovodních řadů v obci a tato akce je pokračováním projektu prodloužení vodovodních řadů. V tomto konkrétním případě se jedná o prodloužení řadu
v souběhu se silnicí III/05716 od kasáren směrem k poslednímu domu v zatáčce k areálu Zrzávek. Zastupitelstvo obce na svém 17. zasedání dne 23.6.2021 schválilo výběr
dodavatele a smlouvu o dílo na tuto akci. Dne 1. července proběhlo předání staveniště
a zhotovitel započal s realizací díla. I přes komplikace spojené s onemocněním COVID-19 zhotovitele, pana Kudělky, se podařilo dílo předat v termínu dle smlouvy o
dílo. Dokončená stavba předána 27.9.2021 a 18.11.2021 bylo požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. Kontrolní prohlídka za účasti pracovníka vodoprávního úřadu
MěÚ Nový Jičín proběhla v úterý 7. prosince, byly doloženy doklady pro kolaudaci.
Dne 14.12.2021 byl vydán a na OÚ doručen kolaudační souhlas na stavbu „Prodloužení vodovodních řadů v obci Hostašovice – lokalita Kučiska“. Teď již nic nebrání
tomu, aby se občané bydlící v této lokalitě na obecní vodovod připojili.
Starosta
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KVH Tatry Spišské Bystré
Slovenská republika

Obec Hostašovice
Česká republika

Obec Hostašovice ve spolupráci s KVH Tatry Spišské Bystré připravili na sobotu 25.9.2021 bojovou ukázku střetu partyzánského oddílu 1. Československé partyzánské brigády Jana Žižky a německé branné moci v katastru obce.

Když organizátoři akce stanovili datum ukázky, netušili, že přesně na tento den
před 77 lety přešel partyzánský oddíl Jana Žižky ze Slovenska na Moravu. O této skutečnosti nás informoval komentátor celé akce pan Mgr. Jiří Tesař (spolek Vize 70 plus).
Celá tato akce se nesla v duchu ukázat návštěvníkům z obce Hostašovice a širokého okolí partyzánský život a strasti partyzánů a pomocníků partyzánů z řad místního
obyvatelstva a následné represálie při prozrazení nebo zadržení německými vojáky.
Akce se účastnilo 40 členů klubů vojenské historie, jmenovitě KVH Tatry Spišské Bystré, KVH Fénix, KVH Brno, KVH Schwarzach Velké Karlovice a dobrovolníci
a děti z obce Hostašovice, kteří se velmi dobře ujali role obyvatel hájenky. Ukázka se
nesla v duchu příchodu partyzánského oddílu z hor na místní hájenku k pomocníkovi
partyzánů, místnímu hajnému a jeho rodině. Po krátkém odpočinku vydal velitel oddílu
rozkaz zaujmout postavení k napadení německé kolony a následnému zneškodnění.
Partyzáni kolonu napadli a po intenzivním boji byla německá technika a vojáci zlikvidováni. Po prohledání padlých německých vojáků a techniky se podařilo ukořistit několik kusů zbraní, oblečení a v neposlední řadě i brašna s dokumenty. Oddíl se na povel
velitele stáhnul na hájenku k odpočinku a k ošetření zraněných partyzánů. Po prozkoumání zajištěných dokumentů se velitel partyzánského oddílu rozhodl, že s částí oddílu
půjde zajištěné dokumenty předat na velení 1. Čs partyzánské brigády a zranění partyzáni zůstanou v hájence, kde budou ošetřeni paní hajnou. Zůstalo zde také několik partyzánů na jejich ochranu.
Mezitím bylo německou motorizovanou hlídkou zjištěné napadení německé kolony a hlídka informovala německé velení o této skutečnosti. Na základě této události
byl německým velitelem vydán rozkaz k okamžitému vyslání protipartyzánské jednotky ke stíhání a následnému zadržení nebo likvidaci partyzánského oddílu. Při postupu protipartyzánského oddílu byla odhalena hájovna se zraněnými partyzány a jejich ochranou. Došlo k zuřivé přestřelce a posléze k obklíčení prostoru okolo hájovny.
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Několika partyzánům se podařilo z tohoto obklíčení prostřílet a pomoci zraněným při
útěku z obklíčení. Ovšem někteří partyzáni a obyvatelé hájovny padli do rukou německých vojáků, kteří následně hajného a dva přeživší partyzány vyvlekli před hájovnu a
zastřelili. Manželku hajného s pěti dětmi odvlekli na výslech. Hájovnu zapálili, aby se
partyzáni již na toto místo nemohli uchýlit.
Několik fotografií k ukázce:
Komentátor ukázky pan Mgr. Jiří Tesař (předseda spolku VIZE 70
plus).
Po zneškodnění německé kolony probíhá zajištění prostoru a prohledání německých vojáků a techniky. Partyzáni sbírají zbraně, munici, jídlo, ošacení
atd. Při prohledání
techniky naleznou
dokumenty.
Hájovnu nakonec Němci zapálí, aby
se partyzáni víc do těchto míst nemohli vrátit.
Ovšem k velkému překvapení došlo v průběhu dne, kdy k nám do Hostašovic a
následně i na samotnou ukázku přijeli Motorkári Slovenska v čele s panem Matúšem
Alexou. Velmi mě potěšilo, že se rozhodli a absolvovali dlouhou cestu a přijeli se podívat na tuto bojovou
ukázku v naší obci, která
byla první takovou akcí a
věřím, že nebyla poslední
a budeme dál připomínat
všem události, které tu
byly před 77 lety a šířit
pravdu o těchto událostech.
Na závěr bych chtěl
jménem KVH Tatry Spišské Bystré poděkovat obci Hostašovice za pomoc a podporu
při organizaci celé akce. Zejména bych chtěl poděkovat panu starostovi, Zdeňku Kelnarovi a paní místostarostce ing. Kateřině Dudové, která se samotné ukázky zúčastnila
v roli paní hajné i se svými dětmi. Poděkování patří také všem, kteří jakkoliv pomohli
tuto akci dotáhnout do zdárného konce. V neposlední řadě bych chtěl také poděkovat
manželům Petřkovským a manželům Hubovým za zapůjčení svých pozemků, na kterých se celá bojová ukázka uskutečnila. V areálu TJ pak ještě v odpoledních hodinách
proběhl kulturní program, zahrála dechovka Bystřičanka a večer diskotéka pro všechny
generace. Dětem byl k disposici skákací hrad.
Věřím, že tato akce byla první vlaštovkou v další úspěšné spolupráci.
Rostislav Moščák
místopředseda KVH Tatry Spišské Bystré pro Českou republiku
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HORAL MOŘKOV a.s.
HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU TRAKTORISTU - OPRAVÁŘE
A CHOVATELE HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
Druh práce a její charakteristika: traktorista, opravář a chovatel hospodářských zvířat
Doba a rozsah výkonu práce: plný pracovní úvazek, jednosměnný provoz
Platové ohodnocení: 30 000 Kč.
Nabízíme: 1 týden dovolené navíc a další zaměstnanecké benefity
Předpokládaný nástup: ihned
Požadované předpoklady pro výkon práce:
- Řidičský průkaz skupiny B a T podmínkou
- Praxe v zemědělství výhodou
Další předpoklady a požadavky:
dobrý zdravotní stav, bez pracovního omezení, spolehlivost, samostatnost, flexibilita,
iniciativa.
Přihlášku obsahující tyto náležitosti: jméno a příjmení uchazeče, místo trvalého pobytu
uchazeče, telefonní kontakt na uchazeče, životopis s údaji o nejvyšším dosaženém
vzdělání, dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, je
možno doručit prostřednictvím e-mailu: horal.morkov@centrum.cz nebo zaslat poštou
na adresu: HORAL MOŘKOV a.s., Životice u Nového Jičína 103, 742 72 Mořkov.
Další informace podá osobně nebo telefonicky předseda představenstva společnosti
MVDr. Lubomír Kocian (tel.: 602523308).
Uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru a budou informováni prostřednictvím
emailu nebo telefonicky.

Tradiční pozvánky
TJ Sokol Hostašovice vás zve na 47. ročník

POCHODU NA TROJAČKU
v sobotu 5. února 2022
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 26. února 2022
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. Už nám to snad koronavirus nepokazí 😊
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Blahopřejeme k významným životním jubileím
v prvním čtvrtletí roku 2022
Pastyřík
David
Pernický
Kišová
Vytejčková
Davidová
Vítková
Plešková
Hasalíková
Hnilica
David
Seidlová
Plešková
Davidová

Jaroslav
Jaroslav
Vojtěch
Alena
Marie
Žofie
Zdeňka
Marie
Blažena
Jiří
Břetislav
Terezia
Marie
Božena

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

227
188
93
12
195
138
71
40
52
126
149
37
205
188

60
90
65
70
75
81
82
86
89
60
65
70
91
93

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.

Klidné, spokojené, láskou
a porozuměním
naplněné vánoční svátky,
v novém roce
všechno dobré, zdraví a úspěch Vám ze srdce přejí pracovníci
Obecního úřadu v Hostašovicích a zastupitelé.
Vydává: OÚ Hostašovice IČO 600725, http://www.hostasovice.cz. Neprodejné.
Tisk: OÚ Hostašovice. Adresa pro zasílání příspěvků:
OÚ Hostašovice 44, 741 01 Nový Jičín, tel. 556 750 269, e-mail: starosta@hostasovice.cz.
Náklad 280 výtisků, Uzávěrka příspěvků 17. 12. 2021. Vydáno dne 21. 12. 2021.
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