HOSTAŠOVSKÝ
Zpravodaj
Ročník XXX. číslo 2. vydáno v září 2021
Vážení spoluobčané,
vedení obce Hostašovice se rozhodlo zakoupit automatický externí defibrilátor. Přístroj
malý svými rozměry, velký svým významem. Jeho použitím můžete zachránit život.
Ročně zemře jen v České republice cca 35 000 lidí na zástavu srdce. Až 94% by se
dalo zachránit. Jedinou možností je včasné podání výboje z automatizovaného externího defibrilátoru (dále jen AED). Zástava srdce může bohužel postihnout kohokoliv,
kdykoliv a kdekoliv. Vznikne obvykle neočekávaně, často z plného zdraví a bez jakýchkoliv varovných příznaků.
Obsluha AED je velmi jednoduchá a zvládne ji každý. Obsluhou AED nelze ublížit,
jeho použitím můžete jen pomoci, ne naopak. AED na základě automatické analýzy
navádí obsluhu zřetelnými hlasovými pokyny v češtině k provedení účinné resuscitace.
Jestliže AED detekuje zástavu srdce, nabije se a vyzve zachránce, aby pouhým stisknutím tlačítka na přístroji podal výboj. Pokud AED nedetekuje zástavu srdce, neumožní podání výboje. Nejvyšší šance na úspěšné oživení je poskytnutí výboje AED
do 4 minut, potom dochází k nezvratnému poškození mozkových buněk. Po 10 minutách je pravděpodobnost záchrany jen 5%. Průměrný čas dojezdu ZZS je 10-15 minut.
Dle platné legislativy je dojezd ZZS v ČR do 20 minut.
AED je v naší obci umístěn na fasádě obecního úřadu. Je dostupný komukoliv.
Umístěn je v bezpečném AED boxu zelené barvy. Přístroj z boxu vyjmete na základě pokynů z telefonní linky 155.
Přáli bychom si, aby v naší obci nebyl AED nikdy potřeba a aby se naši občané, sousedi
a všichni návštěvníci Hostašovic těšili dobrému zdraví. Věříme ale, že oceníte naši
snahu o zajištění bezpečnosti a zmenšení zdravotních rizik v naší obci.

Za vedení obce Hostašovice starosta Zdeněk Kelnar
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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

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 OÚ.
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OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb
Starosta obce Hostašovice podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek dne 8. října 2021 od 14:00 do 22:00 hod.
a v sobotu dne 9. října 2021 od 08:00 do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 Hostašovice je zasedací místnost
v 1. poschodí Obecního úřadu v Hostašovicích
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky
na adresu trvalého pobytu. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
6. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
V Hostašovicích dne 14. září 2021

Zdeněk Kelnar v.r.
starosta obce

OÚ informuje 2. a 3. čtvrtletí 2021
20.4. účast starosty na schůzce svozové oblasti Mořkov v sídle společnosti ASOMPO, a.s.
26.4. firmou JAPSTAV Morava byla předána dokončená stavba „Vybudování nového
chodníkového tělesa a parkoviště K+R“.
29.5. obec pořídila z dotace Programu rozvoje venkova, MAS Lašsko, z.s. automatický externí defibrilátor. Je umístěn na fasádě budovy OÚ a připraven pro použití veřejnosti.
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29.-30.4. u zastávky na Jalovčí byla firmou VSDS stavby s.r.o opravena propadlá kanalizace.
3.5.

nástup pracovníků VPP na OÚ - Ivana Sekyrová, Pavel Rada, Jiří Bartoň, Zdeněk Kyselý.

4.5.

účast starosty na schůzce svazku cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice na
MěÚ v Novém Jičíně.

5.5.

pracovníky odboru podpory korporátního řízení a kontroly krajského úřadu bylo
provedeno přezkoumání hospodaření obce Hostašovice za rok 2020 se závěrem,
že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

7.5.

ve věku 48 let zemřel pan Jan Švajda, rozloučení proběhlo v úzkém rodinném
kruhu.

10.5. u pomníku v centru obce byla uspořádána vzpomínka na konec II. světové války
a osvobození naší obce.
13.5. v sídle zhotovitele Urbanistického střediska Ostrava, s.r.o. se konala další konzultace týkající se zpracování nového územního plánu obce.
18.5. proběhla kolaudace stavby „Vybudování nového chodníkového tělesa a parkoviště K+R“.
21.5. na cyklostezce KOLEJE byla uspořádána tradiční jarní cyklojízda.
27.5. v zasedací místnosti se konalo 16. zasedání zastupitelstva obce.
28.5. účast paní místostarostky na valné hromadě ASOMPO a.s. ve Starém Jičíně.
1.6.

vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele akce „Prodloužení vodovodních řadů
v obci Hostašovice - lokalita Kučiska“.

8.6.

účast starosty spolu s pracovníkem stavebního úřadu MěÚ NJ na závěrečné kontrolní prohlídce RD S. Kociánové a J. Reka - rodinnému domu bylo přiděleno
číslo popisné 287.

10.6. klub seniorů - tradiční seniorská škračenice v areálu TJ.
14.6. konec lhůty pro podání nabídek na akci „Prodloužení vodovodních řadů v obci
Hostašovice - lokalita Kučiska“.
17.6. zastupitelstvo kraje na svém zasedání rozhodlo o poskytnutí dotace v rámci
„Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021“ v celkové
výši 400.000 Kč na projekt „Projektová dokumentace – Polyfunkční dům“.
22.6. mělo proběhnout za účasti pracovníka stavebního úřadu MěÚ Nový Jičín v restauraci na Jalovčí prošetření neohlášených a nepovolených stavebních prací na
objektu č.p.219. Bohužel, jednání se neuskutečnilo, majitelé se nedostavili.
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23.6. v zasedací místnosti se konalo 17. zasedání zastupitelstva obce.
23.6. zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o dílo na akci „Prodloužení vodovodních řadů v obci Hostašovice - lokalita Kučiska“ s firmou Jan Kudělka,
Bynina 206, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ:68897359 za cenu 672 332,41 Kč bez
DPH, (813 522,22 Kč s DPH).
1.7.

proběhlo předání staveniště k akci „Prodloužení vodovodních řadů v obci Hostašovice - lokalita Kučiska“.

5.7.

před kapličkou na návsi se uskutečnila pouťová mše svatá.

20.7. pracovníkem stavebního úřadu MěÚ Nový Jičín svolána další schůzka v restauraci na Jalovčí k prošetření neohlášených a nepovolených stavebních prací na
objektu č.p.219. Jednání se opět neuskutečnilo, majitelé se nedostavili.
23.7. klub seniorů - zájezd na Pustevny.
6.8.

ve věku 81 let zemřel pan Stanislav Indrák.

10.8. ve smuteční síni městského hřbitova v Novém Jičíně se konalo poslední rozloučení s panem Stanislavem Indrákem.
19.8. klub seniorů - zájezd do Olomouce, Dubu nad Moravou, Helfštýna.
23.8. účast starosty na valné hromadě MAS Lašsko, z.s. v Lichnově.
26.8. na OÚ bylo stavebním úřadem MěÚ Nový Jičín doručeno pravomocné Rozhodnutí – dodatečné povolení stavby na akci „Místní komunikace U Léska – II.
etapa v obci Hostašovice.
1.9.

účast starosty na slavnostním zahájení nového školního roku v základní škole.

1. a 2.9. klub seniorů - dvoudenní zájezd do Příbrami a okolí.
9.9.

klub seniorů - setkání po prázdninách.

Kompostéry pro občany Hostašovic
V roce 2015 jsme za přispění dotace z OPŽP pořídili pro občany 160 ks kompostérů.
Jelikož se množí dotazy, jestli budou k disposici ještě další, potřebovali bychom zjistit,
kdo z Vás, občanů Hostašovic, by měl o kompostér zájem. Pokud byste tedy chtěli
pracovat s bioodpadem na svém pozemku a ukládat jej do kompostéru pro další využití
na své zahradě, sdělte nám to na e-mail podatelna.ou@hostasovice.cz, nebo na tel.
556 712 841, mobil 702 020 294 a to do konce října 2021. Dle eventuálního zájmu bychom pak vybrali variantu, jak Vám kompostéry opatřit.
starosta
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USNESENÍ
16. řádného zasedání ZO Hostašovice konaného dne 27. května

1.
2.

3.
4.

ZO Hostašovice přijímá ze svého 16. řádného zasedání toto usnesení:
ZO schvaluje program 16. zasedání zastupitelstva obce s přijetím usnesení ke každému bodu programu.
ZO volí:
a) návrhovou komisi ve složení předseda: ing. Tomáš Kozák, člen Rostislav Moščák.
b) za ověřovatele zápisu: Mgr. Pavlínu Pokornou a ing. Lukáše Velarta.
ZO bere na vědomí zprávu starosty o činnosti OÚ od posledního zasedání zastupitelstva obce.
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 146 038,-Kč, pověřuje starostu obce.

5.
a) ZO schvaluje podle § 85, písmeno a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) bezúplatný převod pozemků p.č. 824/6, určený výměrou 19m2 – ostatní
plocha, ostatní komunikace a p.č. 824/7 určený výměrou 12m2 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, vše v k.ú. Hostašovice, na základě „Smlouvy o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. UZSVM/ONJ/2503/2021ONJM SBP 28/2021-Ab. Podpisem smlouvy pověřuje starostu.
b) ZO schvaluje podle § 85, písmeno a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) bezúplatný převod pozemku p.č. 824/8, určený výměrou 59m2 – ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hostašovice, na základě „Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.
UZSVM/ONJ/2534/2021-ONJM SBP 29/2021-Ab. Podpisem smlouvy pověřuje starostu.
V Hostašovicích 27.5.2021

USNESENÍ
17. řádného zasedání ZO Hostašovice konaného dne 23. června 2021
ZO Hostašovice přijímá ze svého 17. řádného zasedání toto usnesení:
1) ZO schvaluje program 17. zasedání ZO s přijetím usnesení ke každému bodu programu.
2) ZO volí:
a) návrhovou komisi ve složení předseda: ing. Kateřina Kudělková, člen Mgr. Vratislav Vytejček.
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b) za ověřovatele zápisu: Rostislava Moščáka a ing. Tomáše Kozáka.
3) ZO bere na vědomí zprávu starosty o činnosti OÚ od posledního zasedání zastupitelstva obce.
4) Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce za období od počátku roku
do 31. 5. 2021, ve kterém bylo dosaženo příjmů ve výši 6 202 307,90 Kč a výdajů
ve výši 5 141 973,69 Kč.
5) ZO bere na vědomí uzavření pachtovní smlouvy mezi Obcí Hostašovice a Zdeňkem
Mičulkou, mezi Obcí Hostašovice a Tomášem Kutálkem a uzavření dodatku č. 2
k nájemní smlouvě na výletiště u Zrzávky.
6) Zastupitelstvo obce Hostašovice bere na vědomí Zprávu o likvidaci Dobrovolného
svazku obcí SOMPO 2016 ke dni 25. 3. 2021.
7) ZO schvaluje v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, účetní závěrku
obce Hostašovice k 31. 12. 2020. 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 2020.
b) souhlasí s celoročním hospodařením a schvaluje bez výhrad závěrečný účet
obce za rok 2020, ve kterém bylo dosaženo:
příjmů celkem po konsolidaci ve výši
21 085 963,49 Kč
výdajů celkem po konsolidaci ve výši
14 607 912,68 Kč
a hospodářský výsledek ve výši 4 020 842,20 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 2020, ve kterém dosáhla výnosů ve
výši 10 018 255,59 Kč a nákladů ve výši 10 365 357,57 Kč.
b) ZO podle § 28 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, schvaluje výsledek hospodaření ve výši -347 101,98 Kč
a jeho pokrytí z rezervního fondu.
c) ZO schvaluje provozní náklady v ZŠ a MŠ Hostašovice p.o. za rok 2020 ve
výši 1 253,91 Kč za 1 měsíc na 1 žáka.
d) ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Hostašovice p.o. k 31.12.2020. 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 2020 podle předloženého návrhu. ZO souhlasí, aby rozdíl mezi
kalkulací a fakturovanou výší ceny byl dotován z rozpočtu obce.
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11) ZO rozhodlo nabýt pozemky parc. č. 758/7 a parc. č.758/9, jejichž součástí je
stavba veřejně přístupné účelové komunikace – cyklostezky a se stavbou související
movité věci (mobiliář) z vlastnictví Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice, se sídlem Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín, IČO 72545691, jako
převodce, do vlastnictví obce Hostašovice, a to bezúplatným převodem. Podpisem
smlouvy pověřuje starostu.
12)

ZO:

a) schvaluje zrušení Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, se sídlem
Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín, IČO 72545691, s likvidací.
b) schvaluje jmenování JUDr. Václava Dobrozemského likvidátorem k provedení
likvidace Svazku.
13)
a) ZO schvaluje výběr nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku na akci „Prodloužení vodovodních řadů v obci Hostašovice lokalita Kučiska“ ve prospěch
firmy Jan Kudělka, Bynina 206, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ:68897359.
b) ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Prodloužení vodovodních řadů
v obci Hostašovice lokalita Kučiska“ ve prospěch firmy Jan Kudělka, Bynina
206, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ:68897359 za cenu 672 332,41 Kč bez DPH,
(813 522,22 Kč s DPH) dle předloženého návrhu. Podpisem smlouvy pověřuje
starostu.
14) ZO schvaluje zpracování projektové dokumentace „Prodloužení vodovodních
řadů v obci Hostašovice lokalita Kučiska – Dodatek D1.
15) 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 akci „Projektová dokumentace – Polyfunkční dům, pověřuje
starostu obce.
16)
a) ZO bere na vědomí 5. rozpočtové opatření k rozpočtu na rok 2021, provedené
na základě pověření z 1. zasedání ZO.
b) ZZO podle § 84 odst. 2 písm. b) schvaluje 6. rozpočtové opatření k rozpočtu na
rok 2021 podle předloženého návrhu, kterým se příjmy obce zvyšují o částku
400 000,-Kč a výdaje obce se zvyšují o částku 400 000,-Kč
V Hostašovicích 23.6.2021
Zdeněk Kelnar

ing.Kateřina Dudová

starosta

místostarostka
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Foto z pietní akce u pomníku

V centru obce v pondělí 10. května 2021, kdy byly krátce připomenuty události konce
druhé světové války, následovalo položení kytic květů k uctění památky padlým, za
přítomnosti vojáků místního vojenského zařízení a vojenské policie a čestné stráže příslušníků Klubu vojenské historie Tatry Spišské Bystré a VIZE 70 plus. Na závěr byla
vypálena i čestná salva.

Čekárny Domoraz

Při pohledu na takto primitivním způsobem poničenou autobusovou zastávku se vždy
zamýšlím nad tím, jak vysoké IQ mají ti, kteří toto hnusné dílo provedli. Obec se snaží
občanům cestujícím autobusem aspoň trochu zpříjemnit čekání na autobusový spoj a
pak dorazí nějaký neomalenec, majíce v kapse spray a dovolí si vytvořit na cizím majetku takovou hrůzu. Pracovníkům OÚ pak dá nemálo práce a úsilí, aby uvedli čekárnu
do původního stavu.
Bohužel, i takoví primitivové jsou mezi námi. Když neumí tvořit hodnoty sami, tak
škodí i těm, kdo to dovedou. Zůstává mi nad tím rozum stát…
starosta
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Městský úřad Nový Jičín
Odbor územního plánování a stavebního řádu

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení řízení a o veřejném projednání upraveného a posouzeného
Návrhu územního plánu Hostašovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný
rozvoj území
Městský úřad v Novém Jičíně, odbor územního plánování a stavebního řádu, úřad
územního plánování jako pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Hostašovice dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), zahajuje v souladu
s § 52 odst. 1 stavebního zákona řízení o upraveném a posouzeném návrhu územního
plánu, který bude v návaznosti na § 43 odst. 4 stavebního zákona a § 171 – 174 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů, vydán formou opatření
obecné povahy.
Návrh územního plánu Hostašovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj
území bude
• veřejně projednán dne 29.09.2021 v 16:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Hostašovice. Upozorňujeme všechny zúčastněné, že musí dodržovat předepsaná hygienickoepidemiologická opatření v rámci platných vládních
nařízení COVID-19.
• vystaven k veřejnému nahlédnutí od 27.08.2021 do 06.10.2021:
- na Odboru územního plánování a stavebního řádu, Městského úřadu Nový Jičín,
Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, v kanceláři č. 040 (tel.: 556 768 362, 556 768 380;
e-mail: e-podatelna@novyjicin.cz)
- na Obecním úřadě Hostašovice, Hostašovice 44 (tel: 556 712 841,
e-mail: podatelna.ou@hostasovice.cz)
- v elektronické podobě, tj. zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách Městského úřadu Nový Jičín http://www.novyjicin.cz (Městský úřad
– Územní plánování – Aktuálně pořizované územně plánovací dokumentace - Obec
Hostašovice); https://www.novyjicin.cz/uzemni-planovani/aktualne-porizovaneuzemne-planovaci-dokumentace/ nebo na webových stránkách obce Hostašovice
www.hostasovice.cz (Důležité informace/Územní plán)
http://hostasovice.cz/j25/index.php/uzemni-plan
Při veřejném projednání bude zajištěn výklad územně plánovací dokumentace. Při veřejném projednání lze v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 stavebního zákona uplatnit
písemně stanoviska, námitky a připomínky, přičemž musí být opatřeny identifikačními
údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
Každý (občané, fyzické a právnické osoby, organizace) může v souladu s ustanovením
§ 52 odst. 3 stavebního zákona uplatnit v uvedené lhůtě a to nejpozději do 7 dnů ode
dne veřejného projednání písemné připomínky, tj. do 06.10.2021.
Upozorňujeme dotčené osoby, tj. v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 a 3 stavebního
zákona, vlastníky pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněné investory
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a zástupce veřejnosti, že mohou podat námitky proti návrhu územního plánu a to
nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do dne 06.10.2021. Námitka musí
obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
a vymezit území dotčené námitkou.
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní v souladu s ustanovením
§ 52 odst. 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj.
do 06.10.2021 stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50 stavebního zákona) změněny.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Stanoviska, námitky a připomínky zasílejte písemně výhradně na adresu pořizovatele,
tj. Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo
nám. 1, 741 01 Nový Jičín (Identifikátor datové schránky: ywmb4nc). Ke stanoviskům,
námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky
územního rozvoje nebo při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu
vydaného krajem, se nepřihlíží.
Ing. Hana Macháčková, v. r.
oprávněná úřední osoba

Informace o změnách v provozu kabelové televize
TKR Hostašovice - Straník
Vážení uživatelé televizního kabelového rozvodu TKR Hostašovice – Straník,
od vybudování uplynulo již 22 let, během kterých prošel systém mnoha modernizacemi, které umožňují dnes, ale i v budoucnu, plnit Vaše nejnáročnější požadavky z široké palety komunikačních služeb.
Televizní kabelový rozvod v Hostašovicích a ve Straníku vznikal v roce 1998 – 2000.
Zpočátku přenášel pouze 20 analogových televizních programů. O čtyři roky později
byl přenos rozšířen o Internet protokolem EURODOCSIS 1.1. V roce 2010 bylo vysílání doplněno o digitální TV z terestricky šířené DVB-T. Zásadní krok modernizace
byl učiněn v roce 2015 instalací technologie umožňující vysílání TV digitálním formátem DVB-C = Cable.
Toto vysílání nebylo od svého vzniku zásadně přelaďováno. Vývoj v kvalitě a množství přenášených TV služeb však popohání technologie i operátory kupředu. Mnoho se
změnilo. Analogové televizory postupně dosloužily a byly nahrazeny moderními plochými přístroji s velkou úhlopříčkou. V současnosti je většina programů dostupných
ve vysoké kvalitě HDTV, některé programy zanikly, a naopak některé se objevily nově.
Nyní nadešel čas dalšího zásadního modernizačního kroku.
Pro plné využití technologie DVB-C v TKR budou učiněny změny ve vysílání, ke
kterým dojde v úterý 2. 11. 2021:
vypnutí analogového vysílání v ranních hodinách a uvolnění frekvenčního
pásma pro HDTV a zvýšení rychlostí internetu
přeladění na novou digitální nabídku DVB-C bude umožněno po 17 hodině
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-

navýšení programové TV nabídky, datového toku jednotlivých TV streamů
a pro přeladění ke změně startovací frekvence
ukončení duálního vysílání SDTV (MPEG-2) a HDTV (MPEG-4), bude preferováno pouze HDTV (MPEG-4) vysílání
nově možnost objednat si doplňkovou službu Chytrá TV, viz níže
Po datu 2. 11. 2021 si uživatelé televizních digitálních programů budou muset
přeladit své televizory, a to:
spuštěním automatického ladění,
popřípadě spustit ladění ručně s novými parametry:
nová startovací frekvence bude upřesněna s modulací QAM 256 a symbolovou
rychlostí 6900 Ksym/s.
uživatelé používající doposud pouze analogový televizor jej mohou pro příjem
nové nabídky TV programů v DVB-C doplnit Set-Top-Boxem DVB-C. Cena
přístroje je 1.250,- (s odbornou instalací u uživatele celkem 1.550,- s DPH.)
V dostatečném časovém předstihu bude uživatelům digitálních televizních služeb
k dispozici na stránkách provozovatele 4M Rožnov, v sekci kabelová televize,
nový vysílací MUX plán DVB-C i s TV balíčky a jednoduchý návod k přeladění
televizorů www.4mroznov.cz
Ceny za příjem kabelové televize a Internetu se po těchto úpravách nezmění,
avšak dojde ke zrušení balíčku FILM
CHYTRÁ TV
2.11.2021 bude možno objednat a používat službu Chytrá TV jako placený doplněk
k hlavnímu digitálnímu vysílání (DVB-C) TKR Hostašovice - Straník, ve které fungují
také programové balíčky. Po aktivaci této služby bude moci uživatel u programů, které
přijímá v rámci kabelové TV, využívat funkce zpětného přehrávání až 7 dní nazpátek,
ukládání pořadů a pozastavení přehrávání TV programů na Smart televizi, mobilu, tabletu, PC a to kdykoli a kdekoli. Pro registraci doplňkové služby Chytré TV je nutné
mít aktivní TV nabídku a internet TKR Hostašovice-Straník, doporučujeme minimálně
tarif Standard.
Sledovaní není geograficky omezeno na síť TKR Hostašovice-Straník, ale registrovat
službu lze pouze ze sítě TKR Hostašovice-Straník. Aktuální ceny a informace naleznete na webových stránkách poskytovatele 4M Rožnov www.4mroznov.cz.
Výše popsanými změnami dojde k navýšení množství, výkonu a kvality přenášených
služeb v sítí TKR Hostašovice - Straník. Stávající systém přenáší 21 HD programů
(z toho 13 HD programů v MINI nabídce).
V nové konfiguraci bude systém DVB-C přenášet až 42 HD programů (z toho až 31
HD programů v ZÁKLADNÍ nabídce) a v ZÁKLADNÍ nabídce nově až 8 programů.
POZN. Po vypnutí analogového TV vysílání se otevře také další prostor pro zvyšování
přenosových rychlosti Internetu, převážně stávajícího tarifu Standard 40/2 Mbps za
původní cenu.
Věřím, že nutnost úprav pochopíte a po všech změnách bude pro Vás nabídka služeb
TKR Hostašovice - Straník ještě zajímavější.
Ing. Lukáš ROUDNÝ
4 M Rožnov spol. s r.o

Zdeněk Kelnar,
starosta obce Hostašovice.
13

Odkanalizování obce Hostašovice systémem MDČOV
Vážení spoluobčané, v červnu minulého roku jsme v dotazníkovém šetření zjišťovali,
kdo z občanů, majitelů nemovitosti, by měl zájem přidat se k projektu odkanalizování
obce systémem domovních čistíren odpadních vod. Tehdy se nám vrátilo 82 vyplněných dotazníků, z toho 59 s kladnou odpovědí a 23 se zápornou. U šesti záporných
odpovědí bylo ještě navíc zdůvodnění, že již ČOV mají vybudovanou. Dle evidence
obce má 162 nemovitostí zastaralý způsob čištění odpadních vod, který by bylo možno
pomocí projektu uvést do vyhovujícího stavu. V dotazníku jste byli také informováni,
že projekt může být spuštěn v případě, že se zapojí 30% těch, kteří mají nevyhovující
způsob čištění odpadních vod. Jelikož 59 kladnými odpověďmi jsme získali potřebných 30%, zastupitelstvo obce na svém 12. zasedání schválilo příkazní smlouvu na
podání žádosti o dotaci a její administraci s firmou STILT PROJECTS s.r.o., se sídlem
Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov a zahájilo kroky k opatření dokumentů potřebných
k žádosti o dotaci. Termín pro podávání žádostí o dotaci byl 30.6.2021. Ale jelikož
byla v této výzvě alokovaná částka již vyčerpaná, připravujeme se na další výzvu, která
by měla být spuštěna teď v listopadu. Jedním z podkladů pro žádost o dotaci je studie,
která porovnává náklady na kompletní centrální kanalizaci a odkanalizování obce soustavou domovních čistíren. Dle této studie by byly předpokládané náklady na variantu
centrální kanalizace cca 128 mil. Kč. Varianta domovních čistíren by obec vyšla na cca
61 mil. Připomínám, že tohle jsou částky za vybudování kompletní nové centrální kanalizace a kompletní systém čistíren odpadních vod. Při realizaci projektu domovních
čistíren samozřejmě počítáme s tím, že již vybudovaná splašková kanalizace bude zachována a vybudují se pouze domovní čistírny těm, kteří se do projektu zapojí a tím se
skutečná částka sníží (ti ostatní si musí řešit likvidaci odpadních vod sami, ale upozorňuji, že s novým zněním o poznání ostřejšího vodního zákona budou úřady a jejich
pracovníci povinni kontrolovat, jak majitelé domů zacházejí s odpadní vodou).
V letáku, který byl přílohou dotazníku jsou shrnuty výhody řešení odkanalizování obce
DČOV. Abychom Vám tuto problematiku co nejvíce osvětlili a zodpověděli případné
dotazy, plánujeme zorganizovat na druhou polovinu října 2021 besedu (předběžně 19.
nebo 21.10., o přesném termínu a místu besedy budete v dostatečném časovém předstihu informováni) se zpracovatelem žádosti o dotaci, projektantem a dalšími odbornými osobami. Cílem této besedy je zdůvodnění výhodnosti našeho řešení a získání
dalších zájemců tak, aby do projektu bylo zapojeno co nejvíce domácností. Proto si
připravte na besedu dotazy, aby Vám toho bylo vysvětleno co nejvíce. Těm, kteří by si
chtěli tuto problematiku nastudovat nebo se s ní seznámit, doporučuji odkaz na internetu: https://www.dcov.cz/

Výsledkem celého projektu je pak zadržení vody v krajině a zlepšení životního prostředí v obci, zejména stavu povrchových a podzemních vod. A to není málo…
starosta
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Hasičky z Hostašovic mistryněmi Velké ceny Přerova
Protože byla letos situace s Covid-19 příznivější, mohly jsme se s děvčaty přihlásit do
dvou hasičských lig v požárním útoku, kterými byly Velká cena OSH Přerov a liga
Novojičínská. V tomto článku se ale zaměříme na ligu z Přerova, ve které máme odběhány již všechny závody, a ve které jsme se staly MISTRYNĚMI pro rok 2021!!
Přerovská liga se skládala z devíti závodů. Letos jsme nebyly moc ve formě a s našimi
dosaženými časy nejsme zcela spokojené. I tak jsou ale naše umístění v lize následující:
Paršovice - 1. místo
Špičky - 3. místo
Olšovec - poslední
Radíkov - 4. místo
Opatovice - 2. místo
Černotín - 1. místo
Valšovice - 1. místo
Provodovice - 1. místo
Hustopeče nad Bečvou - 2. místo
Do tohoto seriálu závodů měla patřit také soutěž v Miloticích nad Bečvou, bohužel ale
nebyl vlivem nepříznivého počasí tento závod do ligy zařazen a jednalo se pouze o pohárovou soutěž, kde jsme skončily na 1. místě.
Mezi nejvíce stresující závody patřil poslední závod v Provodovicích, kde nám šlo
opravdu o hodně a zuby nehty jsme se snažily udržet na prvním místě v celkovém hodnocení. Konkurence byla velká a před startem u nás panovala obrovská nervozita, která
se dá těžko popsat slovy. Byl to neuvěřitelný stres. Nicméně, všechno nám perfektně
klaplo a my se mohly radovat z vysněného titulu mistryň Velké ceny OSH Přerov.
Bohužel se tato sezona neobešla bez zranění - Anet na postu rozdělovače si zranila
koleno, a proto jsme požádaly o výpomoc slečnu z SDH Příbor, které jsme neskutečně
vděčné.
Náš nejlepší výsledný dosažený čas v lize je 17,45s a nejhorší je 29, 04s.
Doufáme, že příští rok titul obhájíme a časy vypilujeme k naší spokojenosti.
Moc děkujeme našemu trenérovi Janu Dudovi, bez kterého bychom tohoto titulu nedosáhly!
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Klub vojenskej historie TATRY Spišské Bystré a Obec Hostašovice
si Vás dovoluje pozvat na bojovou ukázku rekonstrukce střetu partyzánského oddílu
a jednotek německé branné moci, která se uskuteční v rámci kulturního programu
obce Hostašovice v sobotu dne 25.9.2021. Ukázka se odehraje na pozemcích nad bývalým areálem JZD v čase od 10:00 a od 14:00 hodin. Rodiče s malými dětmi upozorňujeme na případné použití chráničů sluchu v rámci obou ukázek. Jelikož na ukázce
bude použita pyrotechnika, žádáme majitele čtyřnohých miláčků, aby své pejsky ponechali doma. Trasa k místu obou ukázek bude vyznačena směrovými tabulemi.
V rámci této akce bude k zhlédnutí také několik druhů techniky německé armády, výstroje a výzbroje jak partyzánů, ale i německých vojáků.
Na vaši návštěvu se těší:
KVH Tatry Spišské Bystré
KVH Fenix Nový Jičín
SVH Antis Opava
KVH Tyrnau Trnava
KVH Belgie Brno

Slovenská republika
Česká republika
Česká republika
Slovenská republika
Česká republika
A celý organizační tým

Program dále pokračuje v areálu TJ:
od 15 do 19 hodin bude dětem k disposici skákací hrad
od 16,30 hodin zahraje dechovka Bystřičanka
od 18 hodin vystoupení taneční skupiny TST
od 19 hodin hraje k tanci hudba VPM, diskotéka pro všechny generace
Bohaté občerstvení zajištěno
guláš, klobáska na grilu, řízky a zelňačka

Srdečně zvou pořadatelé
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Nabitý podzim v pobočkách Muzea regionu Valašsko
Zámek Lešná u Valašského Meziříčí, zámek Kinských Valašské Meziříčí, kostel
sv. Trojice Valašské Meziříčí
Do 31. října potrvá hlavní sezona zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Pobočka Muzea
regionu Valašsko se pak se na pár týdnů odmlčí, aby se připravila na závěrečný finiš
v podobě vánoční výstavy a oblíbených adventních akcí. V té době už budete moci
opět navštívit i zámek Kinských ve Valašském Meziříčí. Ten po tříleté rekonstrukci
znovu otevře brány veřejnosti a bude lákat nejen na zajímavé výstavy, ale i zbrusu
novou stálou expozici s řadou moderních vychytávek. K oběma se v prosinci přidá
ještě meziříčský kostel sv. Trojice, kde proběhne tradiční dvojkoncert České mše vánoční. Upozorňujeme ale, že se může v závislosti na aktuální epidemiologické situaci
měnit. Doporučujeme sledovat stránky www.muzeumvalassko.cz nebo Facebook Muzeum regionu Valašsko.
Zámek Lešná u Valašského Meziříčí
VÝSTAVY
MINCE A PLATIDLA: do 31. 10. – Nevšední sonda do historie přibližuje peníze
jako nedílnou součást lidských dějin i specifický kulturní fenomén.
ADOLF RŮŽIČKA: NÁVRHY NÁBYTKU: do 31. 10. – Prohlédněte si, jak vypadal nábytek z přelomu 19. a 20. století od valašskomeziříčského stolaře Adolfa Růžičky.
PO STOPÁCH VELKÝCH ŠELEM: do 3. 10. – Navštivte výstavu fotografií a seznamte se s vzácnými šelmami žijícími v přírodě kolem nás.
FOTOGRAFIE HUB: 5. – 31. 10. – Vzácné i běžné druhy hub z okolní přírody na
úžasných snímcích fotografa Jiřího Nováka.
VÝSTAVA ŽIVÝCH HUB: 5.–10. 10. – Ukázka desítek druhů hub doplněná o mykologickou poradnu a lektorský program pro školy.
AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY
NETOPÝŘÍ NOC: 16. 9., od 18:00 hodin – Přednáška o této neobvyklé skupině
savců, spojená s ukázkou živých exemplářů a detekcí druhů vyskytujících se v zámeckém parku.
SVATOVÁCLAVSKÁ VYJÍŽĎKA: 28. 9., 11:00 – 13:30 hodin – Do zámku Lešná
opět po roce dorazí účastníci slavnostní jízdy Klubu historických vozidel Nový Jičín.
Kromě ukázky veteránů bude připraven i zajímavý doprovodný program.
FESTIVAL PTACTVA: 2. 10., 8:45 hodin – Komentovaná vycházka za hlasy ptáků
k Choryňskému rybníku. Sraz na vlakové stanici Lhotka nad Bečvou.
MYKOLOGICKÁ PORADNA: 7. 10. 13:00–16:00 hodin – Našli jste zajímavou
houbu a chcete poradit? Přijďte se poradit s odborníkem.
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ: 13. 10., 17:30 hodin – Tradiční akce láká na zámecký kvíz,
divadlo, motýly a večerní procházku parkem se zářícími lampiony.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY NA ZÁMKU: 27.–28. 10., 9:00–16:00 hodin – Vyrazte
o prázdninách do muzea. Máme pro vás program plný zábavy a tvoření s podzimní
tématikou.
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DUŠIČKY NA ZÁMKU: 29.–30. 10. 2021, 16:00–20:00 hodin – Navštivte zámek o
tajemném dušičkovém čase. Kromě jiného vás čeká i setkání s nadpřirozenými bytostmi.
VÁNOCE NA ZÁMKU LEŠNÁ – Skleněné Vánoce na zámku: 28. 11 – 19. 12. –
výstava, Nedělní adventní dílny: 28. 11., 5., 12. 12, 19. 12. – vánoční tvoření, O Vánocích 19. 12 – tradiční vánoční akce (program i čas vánočních akcí bude upřesněn).
Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí
VÝSTAVY
JAK SE ŽILO NA ZÁMKU: 2. 11. 2021 – 27. 2. 2022 – Jak vypadal zámek za dob
posledních majitelů Kinských a co přinesly poslední průzkumy historie tohoto objektu.
NENECHME SE OTRÁVIT – 2. 11. 2021 – 13. 3. 2022 – Poznejte jedovaté živočichovy a rostliny v naší krajině. Jak moc jsou nebezpečné, ale že dokáží i pomáhat.
JAROSLAV KOLÉŠEK: TECHNOFAUNA – 2. 11. 2021 – 27. 2. 2022 – Sochařská
výstava s podtextem střetů a splynutí nových technologií s odvěkými přírodními procesy.
ČLOVĚK V KRAJINĚ – KRAJINA V LIDECH – každý den mimo pondělí,
9:00–17:00 hodin – Nová stálá expozice, která vás prostřednictvím nejmodernějších
audiovizuálních technologií provede valašskou krajinou a přiblíží, jaké stopy v ní zanechal člověk během uplynulých tisíciletí.
Kostel sv. Trojice Valašské Meziříčí
AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY
NETOPÝŘÍ NOC: 16. 9., od 18:00 hodin – Přednáška o této neobvyklé skupině
savců, spojená s ukázkou živých exemplářů a detekcí druhů vyskytujících se v zámeckém parku.
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ: 21. 12., (čas bude upřesněn) – Tradiční dvojkoncert České
mše vánoční od Jana Jakuba Ryby. Vystoupí ženský pěvecký sbor Hedvika a další.

V úterý 28. září dorazí na zámek Lešná u Valašského Meziříčí. Součástí akce bude i
zajímavý doprovodný program.
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Podzimní kolo sdílených vývozů žump a septiků
Po úspěšném jarním i loňském podzimním kole odstartovalo na začátku listopadu
v Moravskoslezském kraji další kolo koordinovaných vývozů žump a septiků z domácností, které nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci a čistírnu odpadních vod.
Na jaře bylo během této akce vyvezeno 122 aut naplněných odpadní vodou. Nejvíce –
šedesát – jich bylo z Havířovska (okrajové části města a okolí vodních nádrží Žermanice a Těrlicko). Do čistírny odpadních vod pro Frýdek-Místek bylo především z Podbeskydí vyvezeno 20 aut, na Opavsku se jednalo o 16 vozů.
Během prvního kola akce, která proběhla loni na podzim, a následně do konce roku
bylo z domácností, které nejsou připojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu a čistírnu
odpadních vod, vyvezeno 1654 metrů krychlových odpadních vod. Pro představu –
zhruba 170 zcela naplněných aut s objemem 10 metrů krychlových. SmVaK Ostrava
rozdělily v minulosti oblast své působnosti do dvanácti tras, na které budou ve vybraných dnech přiděleny kanalizační vozy zajišťující vývozy žump a septiků. V případě,
že to bude technicky možné, se lidé mohou domluvit (například v rodině, sousedící
domy v ulici…) a díky sdíleným vývozům ušetřit peníze. Startovalo se 4. listopadu na
Novojičínsku a Frýdecko-Místecku, poslední trasa přišla na řadu 19. listopadu v části
Karvinska.
Jak likvidovat odpadní vodu
Odpadní vody z domácností, které nejsou napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu,
je nezbytné likvidovat odpovědně k životnímu prostředí a také s dodržením všech pravidel, která udává přísná legislativa. Veřejné instituce navíc deklarují zvýšenou přísnost při kontrole jejího dodržování. SmVaK Ostrava pro jaro opět připravily flexibilní
systém, jak efektivně, pohodlně a za odpovídající cenu pomoci lidem, jejichž nemovitosti nejsou napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu.
„První koordinovanou akcí jsme před rokem reagovali na naši diskuzi se zástupci měst
a obcí, z níž vyplynulo, že vlastníci nemovitostí nenapojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu, si často nevědí rady s tím, jak správně a legálně odpadní vody likvidovat.
Od té doby proběhla úspěšně dvě kola a zaznamenali jsme pozitivní reakce ze strany
lidí v regionu i zástupců municipalit. Proto jsme se rozhodli v akci pokračovat a rozčlenili jsme region do logických tras, podle nichž budeme ve vybrané dny připraveni
reagovat na požadavky místních. Systém jsme navíc připravili tak, že v případě, kdy
se lidé – například sousedé -v některé z obcí domluví, že mají o vývoz žump nebo
septiků zájem, ušetří za dopravu, jejíž náklady budou navzájem sdíleny. Chceme mít
dlouhodobě připravený systém, jak lidem pohodlně a za odpovídající cenu pomoci v
případě, že jejich nemovitosti nejsou napojeny na kanalizaci. Samozřejmě, vývozy
žump a septiků jsou součástí naší každodenní práce i v jiných částech roku,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.
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Pozor na postih
Mezi lidmi stále panují značné nejasnosti týkající se toho, jaké požadavky klade na
fyzické i právnické osoby zákon v oblasti zneškodňování a likvidace odpadních vod.
Danou problematiku řeší tzv. vodní zákon, který ukládá všem majitelům povinnost zajistit zneškodňování produkovaných odpadních vod v souladu s podmínkami vydanými příslušným vodoprávním úřadem a platnou legislativou.
„Za standardní povolené zneškodňování odpadních vod je považováno napojení nemovitosti prostřednictvím kanalizační přípojky do kanalizace pro veřejnou potřebu, která
může být splašková (splaškové odpadní vody) nebo jednotná (splaškové odpadní vody
a dešťové odpadní vody),“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka. Druhým
způsobem, jak povoleným způsobem likvidovat odpadní vody, je využít k tomu určeného vodního díla. V daném kontextu jde především o domovní čistírny odpadních
vod.
Především v menších obcích a rozptýlené zástavbě je dalším způsobem možné likvidace odpadních vod u jednotlivých nemovitostí jejich akumulace v bezodtokových
jímkách. „Majitelé nemovitostí jsou v tomto případě povinni zabezpečit zneškodnění
těchto vod tak, aby nebyla ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod. To znamená, že jímka musí být vodotěsná. Na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí navíc musí vlastník nemovitosti doložit způsob zneškodnění
těchto odpadních vod,“ vysvětluje Tlolka.
Řada lidí se stále v souladu s legislativou nechová a riskuje vysoký finanční postih.
Nejhorším, ale bohužel stále poměrně rozšířeným způsobem likvidace odpadních vod
je jejich přímé vypouštění do povrchových či podzemních vod. Jde o jednoznačné porušení příslušného zákona.
Riziku sankce se vystavují také lidé, kteří likvidují odpadní vody tak, že vyvezou
žumpu nebo septik na pole, zahradu, do lesa, nebo dokonce přímo do vodního toku.
Jde o přestupek, který může být penalizován ze strany příslušného vodoprávního úřadu,
nebo České inspekce životního prostředí.
Častým argumentem při sporných situacích bývá to, že si majitelé objednali vývoz
žumpy u některé z firem nabízejících tuto službu, nicméně nemají jasný přehled o tom,
kde odpadní vody končí. Řešení je jednoduché. Vždy si tuto službu objednat u společnosti, která má k této činnosti (vyvážení a nezávadná likvidace odpadních vod) oprávnění. „Lidé by si zároveň měli uchovávat tyto faktury nebo smlouvy. V nich by mělo
být uvedeno, v jakém množství a ve které čistírně odpadních vod byly dané odpadní
vody zlikvidovány,“ vysvětluje Tlolka.
Lidé neuspějí ani v případě, že si vývoz žumpy objednají pouze jednou za několik let
a argumentují dostatečností tohoto postupu, ačkoliv množství dodané vody do nemovitosti neodpovídá množství vyvezené ze žumpy. Objem zlikvidovaných vod by měl
odpovídat množství dodané pitné vody do nemovitosti. „To lze jednoduše zkontrolovat
prostřednictvím údajů vodoměru vlastníka,“ uzavírá Jan Tlolka.
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Zahájení školního roku 2021/2022

Ve středu 1. září jsme se opět sešli před branou naší školičky v Hostašovicích.
Ti, co zde stáli poprvé, měli možná ze začátku v očích trošku obavy, ale milé přivítání
paní ředitelky, paní učitelky prvňáčků i pana starosty je co nevidět rozehnaly. S „kouzelným“ klíčem od školy už pak všichni směle a radostně zvonili na školní zvonec
u dveří.
I starší děti měly ve tvářích radost z návratu do školy. Jistě přes prázdniny nezapomněly, že být školákem s sebou nese dlouhou řadu povinností. Ale letos už dobře
vědí, že učení se ve třídě společně s kamarády je mnohem příjemnější a zábavnější,
než výuka doma.
Mezi známými učiteli děti s radostí přivítaly po dvouleté přestávce paní učitelku
Jarmilu Pechovou. A stála jsem tam i já, pro děti sice nová, no dobře si pamatující
jejich „předchůdce“ a příjemný, vstřícný kolektiv této malé školičky.
Na začátku školního roku mívají všichni mnohá přání a očekávání. Myslím, že
to, které zaznívá letos nejčastěji, zní: Ať jsme všichni zdraví a ať můžeme chodit do
školy po celý rok.
Anna Macíčková, školní asistentka
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Po prázdninách zase v MŠ
Léto uběhlo, jak mávnutím proutku a opět nám začal nový školní rok. V tomto školním
roce se nám podařilo opět otevřít a zachovat 2. třídy. Třídu BERUŠEK, kde jsou děti
od 2,5 let zhruba do 4,5 let a třídu SLUNÍČEK, kde jsou děti starší 4,5 let a především
předškoláci.
Nové děti jsou moc šikovné, sice pár slziček bylo, ale bez toho to nejde  a po chviličce si každý našel něco, co se mu zde zalíbilo. Předškolákům už také nastávají povinnosti, protože musí navštěvovat MŠ povinně, a bez omluvy a zdůvodnění nepřítomnosti už to nejde. Ale věříme, že se děti do školky těší a ani nepocítí změnu v tom, že
už mají předškolní vzdělávání povinné .
Snad již bude letošní rok klidnější a všem přejeme hlavně hodně zdraví.
Bc. Veronika Fusková

Blahopřejeme k významným životním jubileím
ve druhém pololetí roku 2021
Janyšková
Kelnar
Klčová
Duda
Plešková
Kramolišová
Hegar
Štěpánová
Hubová
Vítek
Kuneta
Burša
Randusová
Vítková
Šandová
Formánek
Lacina
Pernický
Orlitová
Jančová
Randus
Vahalík

Drahomíra Hostašovice 50
Zdeněk
Hostašovice 72
Jarmila
Hostašovice 116
Jan
Hostašovice 184
Jana
Hostašovice 240
Hana
Hostašovice 220
Jaroslav
Hostašovice 136
Anna
Hostašovice 33
Marie
Hostašovice 182
Zdeněk
Hostašovice 61
Petr
Hostašovice 132
Radomír
Hostašovice 97
Alena
Hostašovice 279
Anna
Hostašovice 118
Gizela
Hostašovice 223
František
Hostašovice 214
Miroslav
Hostašovice 134
Josef
Hostašovice 82
Ludmila
Hostašovice 19
Marie
Hostašovice 191
Jaroslav
Hostašovice 279
Pavel
Hostašovice 67
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93
84
82
70
60
91
88
84
83
75
70
60
60
60
85
84
82
81
70
70
65
65

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

Plešek
Štecová
Horáková
Pávková
Janyška
Rusek
Hrušková
Bystřická
Hubová
Hinner
Olšák
Hasalík
Machelová
Horutová
Paterová
Plešková
Kramolišová
Hejkalová
Pechová
Plešková
Klimentová
Smrčková
Hasalík
Plešek
Hasalíková
Petřkovský

Gabriel
Milada
Marta
Jarmila
Jiří
Pavel
Ludmila
Alena
Marie
Vilém
Jiří
Jaroslav
Jiřina
Juliána
Eva
Libuše
Anežka
Marie
Mária
Marie
Marie
Ludmila
Petr
Antonín
Hana
Zdeněk

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

86
89
167
180
127
168
54
174
142
241
272
205
121
201
128
86
174
175
145
98
144
123
162
131
162
216

60
93
83
81
81
81
80
70
70
70
65
60
70
65
65
60
93
90
88
84
83
82
81
75
75
70

let
let
let
let
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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