HOSTAŠOVSKÝ
Zpravodaj
Ročník XXX. číslo 1. vydáno v dubnu 2021
Vybudování nového chodníkového tělesa
a parkoviště K+R

Už v minulém roce jsme začali s realizací další části chodníku, který spojuje trasu mezi
parkovištěm u školy a parkovištěm pod hřištěm.
Přes zimní období nám bohužel počasí moc nepřálo, a tak se jeho výstavba dokončila
až v prvních dnech měsíce dubna. Mezi nutné práce spojené s výstavbou chodníku patřily i drobné úpravy u parkoviště před školou jako je výměna odtokového žlabu, výměna obrubníků u nájezdu na parkoviště, a také malá kosmetická úprava v podobě osazení kruhových obrubníků u parkoviště u školy a osazení betonového květináče.
Nedílnou součástí projektu byla i realizace parkoviště K+R. Myslím, že bude velikým
přínosem pro rodiče, kteří vozí své děti pravidelně do školky či školy a vědí, jaké to
bylo skákat přes kaluže a plahočit se v blátě. Věřím, že opravdu ocení pohodlné,
a hlavně bezpečné parkování mimo vozovku. Na tomto parkovišti zbývá už jen osadit
zábradlí, které by mělo zabránit možnému pádu do vodního toku.
Jen je nutné si pamatovat, že tenhle prostor je vyhrazen na krátkodobé stání za účelem
nastoupení či vystoupení osob a samozřejmě neparkovat v protisměru.
Kolemjdoucí občané si pochvalují trasu chodníku, která vás dovede bezpečně až do
obchodu, ke škole apod. Radost mají i rodiče dětí, které ještě nedávno musely uskakovat před rychle jedoucími řidiči, kterým omezení rychlosti neříká vůbec nic.

Opravdu bylo nutné ještě namontovat několik retardérů, které zpomalí a přinutí řidiče
si uvědomit, že jezdit v obci pomalu a bezpečně je vlastně samozřejmostí. Stavbu zrealizovala firma JAPSTAV MORAVA s.r.o, celkové náklady akce byly včetně drobných víceprací 1 200 662,44 Kč s DPH a Moravskoslezký kraj nám přispěl v rámci
dotace 400 000,-Kč.
Čas v době koronakrize jsme taky využili ke zhotovení dalších plánovaných akcí, které
se ukončí ještě před nástupem dětí do školy.
Jedná se o rekonstrukci staré tělocvičny na třídu, která teď září novotou a čeká na první
školáky.
Další akce probíhá před vstupem do mateřské školky, kde nám vyrostl nový dřevěný
přístřešek, který čeká už jen na novou krytinu a drobnosti jako je úprava zábradlí,
schránka pro jídlonosiče apod.
Přicházející učitelé i rodiče s dětmi vstupující do školky si určitě všimnou taky nové
zrekonstruované zámkové dlažby pod přístřeškem a ocení, že déšť a sníh v tomto prostoru jsou a budou už jen minulostí.
Věříme, že s přicházejícím jarem a nástupem dětí do škol konečně přijde i krásné jarní
počasí a že hlavně zmizí COVID 19 a s ním i špatná nálada, která nás sem tam navštívila.
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 1. čtvrtletí 2021
24.12.Štědrovečerní akce Zářící mosty jako spojnice k našim srdcím.
31.12.občané i na Silvestra zapalovali svíčky na lávce u jezírka na návsi.
4.1. ve věku nedožitých 80 let zemřel pan Jan Kramoliš.
7.1. ve věku nedožitých 83 let zemřel po krátké nemoci pan ing. Stanislav Hasalík.
8.1. poslední rozloučení s panem Janem Kramolišem v chrámu Páně v Hodslavicích.
9.1. zemřel po krátké těžké nemoci ve věku 64 let pan Josef Krutílek ze Straníka,
dlouholetý sezónní pracovník údržby veřejných prostranství a majetku OÚ Hostašovice.
12.1. ve věku nedožitých 82 let zemřela paní Marta Hasalíková.
15.1. poslední rozloučení s paní Martou Hasalíkovou v chrámu Páně v Hodslavicích.
3.2. ve věku nedožitých 71 let zemřela náhle paní Vlasta Kramolišová.
3.2. pracovní schůzka se zástupci firmy EUROprojekt build and technology s.r.o.
projednání projektové dokumentace na Polyfunkční dům.
6.2. se uskutečnila procházka na Trojačku. V lesích okolo Trojačky se pohybovaly
partyzánské i německé jednotky. U pomníku pak položili kytici květů.
8.2. poslední rozloučení s paní Vlastou Kramolišovou v chrámu Páně v Hodslavicích.
12.2. pracovní schůzka se zástupci firmy EUROprojekt build and technology s.r.o.
projednání projektové dokumentace na Polyfunkční dům.
17.2. pracovní schůzka starosty s administrátorem žádosti o dotaci na odkanalizování
obce decentralizovaným systémem DČOV.
24.2. na OÚ bylo doručeno oznámení Státního zemědělského intervenčního fondu
o schválení dotace ve výši 128 260,-Kč na nákup vybavení hasičské jednotky
a defibrilátoru.
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24.2. pracovní schůzka se zástupci firmy EUROprojekt build and technology s.r.o.
projednání projektové dokumentace na Polyfunkční dům.
26.2. ve věku 47 let zemřela po krátké a těžké nemoci paní Marcela Hasalíková.
1.3. po zimní přestávce opět pokračuje firma JAPSTAV MORAVA s.r.o v budování
chodníku a parkoviště K+R.
2.3. občanům ve věku 70 let a vyšším byl zahájen rozvoz respirátorů FFP2/KN95.
Respirátory se podařilo obci zajistit díky daru hostašovského občana.
10.3. ve věku 90 let zemřel po krátké těžké nemoci pan František Milata.
13.3. poslední rozloučení s panem Františkem Milatou v chrámu Páně v Hodslavicích.
15.3. pracovní schůzka se zástupcem firmy EUROprojekt build and technology s.r.o.
projednání projektové dokumentace na Polyfunkční dům.
17.3. zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 47 500,-Kč z rozpočtu
Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu na podporu zdravého
stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021 na projekt „Aktivní senioři
s úsměvem na tváři“.
23.3. na OÚ bylo doručeno oznámení krajského úřadu, že nebylo vyhověno žádosti
o dotaci na akci bezbariérový přístup na obecní úřad.
22.-24.3. proběhly pravidelné výměny domovních vodoměrů v obci.
27.3. konaly se na území naší obce dvě rychlostní zkoušky Valašské rally 2021.
29.-30.3.proběhlo čištění místních komunikací po zimě.
1.4. na OÚ nastoupili pracovníci VPP paní Jana Hubová a Jiří Hnilica.
6.4. na KÚ podána žádost o dotaci ve výši 400 tis. Kč na vypracování projektové
dokumentace Polyfunkčního domu.
6.-7.4. v obci proběhl jarní sběr nebezpečného odpadu.
8.4. v zasedací místnosti se konalo 15. zasedání zastupitelstva obce.
Znovu otevření knihovny 15.4.2021 od 16 do 18 hodin. Od 12. 4. platí, že knihovny
mohou být otevřené v omezeném provozu 1 osoba na 15m2.

USNESENÍ
15. řádného zasedání ZO Hostašovice konaného dne 8. dubna 2021
Zastupitelstvo obce Hostašovice přijímá ze svého 15. řádného zasedání toto usnesení:
1. ZO schvaluje program 15. 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. Kateřinu Kudělkovou a Petra Vahalíka.
3. ZO bere na vědomí zprávu starosty o činnosti OÚ od posledního zasedání zastupitelstva obce.
4. ZO bere na vědomí hospodaření obce do 28. 2. 2021, ve kterém bylo dosaženo
příjmů ve výši 2 936 164,69 Kč a výdajů ve výši 1 653 370,71 Kč.
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5. ZO bere na vědomí hospodaření obce za rok 2020, ve kterém bylo dosaženo příjmů ve výši 21 085 963,49 Kč a výdajů ve výši 14 607 912,68 Kč.
6. ZO bere na vědomí uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR mezi Státním zemědělským intervenčním fondem a obcí Hostašovice. Dotace se týká nákupu defibrilátoru a vybavení jednotky hasičů: motorové
pily, elektrocentrály a kalového čerpadla.
7. ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Vybudování nového chodníkového tělesa a parkoviště K+R“ s firmou JAPSTAV MORAVA
s. r. o., Lubina 449, 742 21 Kopřivnice, IČ: 25824783, dle předloženého návrhu.
Podpisem dodatku smlouvy pověřuje starostu.
8. ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Obcí
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.
9. ZO schvaluje vypracování studie „Hostašovice – likvidace odpadních vod“ podle
požadavků Výzvy 12/2019 SFŽP ČR.
10. ZO schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Projektová dokumentace – Polyfunkční dům“ s firmou EUROprojekt build and technology
s. r. o., se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Hasičská 551/52, IČ:26843226, dle
předloženého návrhu. Podpisem dodatku smlouvy pověřuje starostu.
11. ZO 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 Hostašovice 72. Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na
valné hromadě konané v pátek dne 28. 5. 2021, 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.
12.
a) 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.
b) ZO schvaluje poskytnutí dotace a uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Hostašovice“. Poskytovatel Obec Hostašovice, Hostašovice
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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.
13. 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 projekt „Aktivní senioři s úsměvem na
tváři“, pověřuje starostu obce.
14.
a) ZO bere na vědomí 13. rozpočtové opatření k rozpočtu na rok 2020, provedené
na základě pověření ze 14. zasedání ZO a 1., 2. a 3. rozpočtové opatření provedené na základě pověření z 1. zasedání.
b) ZO podle § 84 odst. 2 písm. b) schvaluje 4. rozpočtové opatření k rozpočtu na
rok 2021 podle předloženého návrhu, kterým se příjmy zvyšují o 715 760,-Kč,
výdaje zvyšují o 792 825,-Kč a financování se mění o 77 065,-Kč.
15. ZO schvaluje finanční dar ve výši 5 000,-Kč neziskové organizaci Zdravotní
klaun o.p.s., se sídlem Praha 9, Vysočany, Paříkova 355/7, IČ: 26547953.
V Hostašovicích 8.4.2021
Zdeněk Kelnar
starosta

ing. Kateřina Dudová
místostarostka

Štědrovečerní akce Zářící mosty
jako spojnice k našim srdcím
v posledním čísle zpravodaje roku 2020 jste byli vyzváni ke štědrovečerní akci zapalování svíček na připravené místo na lávce u jezírka na návsi. Hezká myšlenka našla odezvu i v naší obci a na Štědrý den se
most rozzářil světélky svíček. Jaké bylo ale mé překvapení, když jsem stejně krásně zářící most viděl i na
Silvestra. Vaše kreativita a dobrý nápad zářícího
mostu i na přelomu roku mne velmi potěšila. Možná
jsme založili novou tradici zapalování svíček na tomto
místě nejen v době Vánoc a Silvestra, ale možná i při
oslavách osvobození obce anebo při rozsvěcování vánočního stromu.
Děkuji starosta
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ODPADY, VĚČNÉ TÉMA
Již několikrát jsme si na stránkách zpravodaje připomínali problematiku třídění odpadů. Toto téma je v současné době zase aktuálnější, protože od 1. ledna 2021 je účinný
nový zákon o odpadech (zákon č.541/2020 Sb.). Ten upravuje problematiku nakládání
s odpady zásadnějším způsobem. Proto v průběhu letošního roku musíme na OÚ upravit dokumenty týkající se odpadového hospodářství, včetně obecně závazné vyhlášky,
aby byly v souladu s tímto zákonem. Toto je samozřejmě úkol pracovníků OÚ. Co ale
může ovlivnit každý z nás, je množství odpadů a kvalita třídění. Někteří pohodlní si
pořád neuvědomují, že odpad (zejména papírové krabice, PET láhve, plastové kanystry) je nutné před odložením do kontejneru zmáčknout a tím co nejvíce zmenšit její
objem, ať se odpadu vejde do kontejneru co nejvíce. Ceny související s odvozem a
ukládáním odpadů se stále zvyšují, a tak je nanejvýše vhodné hledat úspory vždy a
všude a zodpovědně třídit. Dejme prosím pečlivým tříděním odpadu šanci na nový život a zajistěme tak, aby se využitelné suroviny dále využívaly a recyklovaly a neskončily tak na skládkách.
Většina spoluobčanů považuje třídění odpadu za běžnou součást každodenního života
a ví, co a kam uložit. Pokud byste si ale chtěli zopakovat, či připomenout, níže uvádím
příklady, jaký odpad a kam uložit:
ŽLUTÉ KONTEJNERY na plasty: ANO  : fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté
PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů,
mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
NE : mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin,
barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.
MODRÉ KONTEJNERY na papír: ANO : časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z papírové lepenky, nebo knihy, obálky s fóliovými okénky,
zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového
vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy
oddělí. Můžete sem také vhazovat nápojové kartony.
NE : uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále
recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do
popelnice!
ZELENÉ KONTEJNERY na sklo: ANO : bílé či barevné sklo od alkoholických
a nealkoholických nápojů, marmelád, zavařenin, kečupů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří.
NE : keramika a porcelán, zrcadla nebo drátované sklo, autosklo, zlacená a pokovená
skla.
Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu
OBALOVÝ A ODPADOVÝ POLYSTYREN (neznečištěný) neodkládejte do žlutých kontejnerů (zbytečně tam zabírají místo), ale dovezte do dvora OÚ. Polystyren je
následně odvezen odborné firmě k recyklaci.
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Na KOVOVÝ ODPAD je vně dvora OÚ umístěn menší kontejner, do kterého lze kovový odpad (menší kusy) odkládat po celých 24 hodin. Větší a těžší železo můžete
odložit přímo do velkého kontejneru ve dvoře OÚ v úředních hodinách.
Sběr BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad) bude probíhat obvyklým způsobem-odkládáním do hnědých kontejnerů s vývozem 1x týdně. První vývoz kontejnerů na bioodpad se uskuteční 21.4. Kontejnery budou rozmístěny na stanoviště
v pátek 16.4.
Do kontejneru na bioodpad odkládejte prosím větve a odpad ze zahrad o co nejmenším
objemu. Větve zkraťte tak, aby v kontejnerech zabíraly co nejméně místa. Mějte na
paměti, že pokud odložíte do kontejneru takto neupravený odpad, zabere mnoho místa
a nikdo po vás již bioodpad neodloží. Snažte se co nejvíce využívat kompostéry a bioodpad nechejte na své zahradě!!! Ještě vám poslouží. V roce 2015 bylo občanům rozdáno 160 ks kompostérů!!! Kromě kompostérů a kontejnerů 770L jsou k disposici
ještě dva velkoobjemové kontejnery. Stanoviště těchto kontejnerů je u Léska a pod
hřbitovem. Do těchto kontejneru lze odkládat objemnější bioodpad. Vždy se ale snažte
objem zmenšit a odpad v kontejneru co nejvíce utlačit. Pokud byste měli větší rozměrnější větve, odložte je vedle kontejneru pod hřbitovem na hromadu, pracovníci OÚ tyto
větve poštěpkují a štěpku si pak můžete odvézt na zahrádku. Štěpkovač, který máme
na obci, zpracuje větve až o průměru 100mm. Snažte se svým zodpovědným přístupem
přispět k pořádku na stanovištích odpadu a také šetřit obecní finanční prostředky. Uvědomte si, že pokud obec vydá více peněz na odpadové hospodářství, peníze budou
chybět zase jinde.
STARÉ KOBERCE, ČALOUNĚNÉ SEDAČKY, STARÉ SKŘÍNĚ, LINOLEA,
UMYVADLA, TOALETY můžete v úředních hodinách uložit do kontejneru na velkoobjemový odpad ve dvoře OÚ. Odpad co nejvíce rozebrat, aby v kontejneru zbytečně nezabíral místo. Tento odpad bude odvezen na skládku (stejně, jako odpad z popelnic), proto pečlivě zvažte, jestli náhodou nelze využít některou z dalších, zde uvedených možností likvidace.
CARTRIDGE A TONERY je možno odložit v úředních hodinách do sběrného boxu,
který je umístěn v chodbě OÚ. Tyto budou poté ekologicky zrecyklovány.
ODĚVY, TEXTIL, OBUV lze odevzdat při pravidelných humanitárních sbírkách
v hasičárně nebo odložit do speciálního kontejneru na textil umístěného na parkovišti
pod hospodou na Jalovčí.
BARVY, OLEJE, ŘEDIDLA, PNEUMATIKY BEZ RÁFKŮ, ZÁŘIVKY, ŽÁROVKY ELEKTROSPOTŘEBIČE lze odevzdat při pravidelných jarních a podzimních sběrech nebezpečného odpadu.
STAVEBNÍ SUŤ (CIHLY, KUSY BETONU, ZBYTKY DLAŽBY A OBKLADAČEK) tento odpad je nutno odvézt přímo na skládku ASOMPO a.s. do Životic u Nového Jičína. Ceny za uložení tohoto odpadu nejsou pro občana nijak vysoké. Naleznete
je na stránkách www.asompo.cz
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NÁZORNÉ SCHÉMA CO A KAM ODLOŽIT Z DOMÁCNOSTI
DĚKUJI, ŽE TŘÍDÍTE !!!
starosta

Statistika za rok 2020
Narození 2 občané:
Randusová Zita
Plešková Tereza

Hostašovice 264.
Hostašovice 147.

Úmrtí 8 občanů.
Přihlášení 13 občanů.
Odstěhování 14 občanů.
Počet obyvatel byl k 31.12.2020 782 obyvatel.
Na podatelně OÚ bylo:
Ověřeno 95 podpisů.
Ověřeno 14 listin.

Vydány 3 výpisy z Katastru nemovitostí.
Vydáno 15 výpisů z Rejstříku trestů.
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Vyprodukovaný odpad za rok 2020:
Druh odpadu
Směsný komunální odpad
Velkoobjemový (vana)
Nebezpečný
Tříděný (papír, plasty, sklo)
Bioodpad ze zahrad
Železný šrot
Ostatní odpad

množství
114,88 t
13,66 t
2,86 t
34,76 t
102,79 t
4,58 t
7,45 t

množství na 1 obyvatele
147 kg
17,47 kg
3,66 kg
44,45 kg
131,45 kg
5,86 kg
9,53 kg

Vážení,
v předchozích měsících jsme společně projednávali povolení rychlostní zkoušky 39.
Kowax Valašské rally Valmez ve Vašem katastru. I přes všechna souhlasná stanoviska,
která jsme od dotčených měst, obcí a úřadů obdrželi, panovala stále obava, že se vzhledem k epidemiologické situaci v České republice tento motoristický podnik neuskuteční. Necelé tři týdny před samotným termínem závodů přišla pozitivní informace
v podobě udělení výjimky Ministerstva zdravotnictví a udělení tak souhlasu s pořádáním akce mezinárodního významu (seriál European Rally Trophy – Central, šampionát
CEZ a MČR v rally).
Za přísných epidemiologických nařízení, které výjimka Ministerstva zdravotnictví obsahovala, se i v tak krátkém čase vše zdařilo zorganizovat a odjet tak kvalitní soutěž.
Je to i zásluhou Vás, zastupitelstva Vaší obce, Vašich spolupracovníků, protože jen
díky Vaší podpoře i v této složité době mohly být do harmonogramu letošní soutěže
opětovně zařazeny hodnotné úseky rychlostních zkoušek. Musíme zmínit i obyvatele
měst a obcí, kterým patří naše poděkování za jejich tolerantnost a pochopení.
Přijměte proto poděkování za pomoc a podporu, které se ze strany celé Vaší obce dostalo organizátorům tohoto motoristického podniku. Velmi si přístupu všech vážíme a
věříme, že díky naší opětovné spolupráci se povede v příštím roce uspořádat další kvalitní soutěž. Na tuto spolupráci bychom rádi navázali již v letních měsících, kdy si Vás
dovolíme opět požádat o písemné povolení na jubilejní 40. ročník Valašské rally, který
se uskuteční v termínu 1. – 3. 4. 2022.
S pozdravem

Jaromír Tomaštík
jednatel společnosti; předseda organizačního výboru rally
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Co nového ve škole?
Jste zvědaví, co se může dít ve škole, která je zavřená a ve které nejsou žádné děti?
Kdo si myslí, že je v naší škole ticho, klid a pořádek, tak ten se velice mýlí. Nucenou
přestávku ve výuce jsme hned využili pro další přestavbu a zlepšení prostředí a klimatu školy.
Vzhledem k tomu, že od září příštího školního roku zde zůstávají žáci pátého ročníku
a dětí v naší škole opět přibude, chtěli jsme se zaměřit na zlepšení stávajících prostor, zejména k využití pro relaxační účely.
Proto jsme se rozhodli přeměnit starou cvičebnu na novou, světlou a prostornou
místnost, která bude sloužit nejenom jako zázemí školní družiny, ale v dopoledních
hodinách bude využívána také jako čtenářský koutek, pro výtvarné a odpočinkové
aktivity dětí, hlavně však pro dělenou výuku spojených ročníků.
Nebýt úžasné podpory ze strany zřizovatele Obce Hostašovice bychom však nebyli
schopni naše záměry uskutečnit. Vždyť od samotného počátku uzavření školy do
dnešního dne neuplynulo mnoho času a můžete sami posoudit, jak daleko se přestavba díky ochotným a šikovným řemeslníkům dostala.

V současné době je již vše hotovo a v našich představách už vidíme ty úžasné možnosti, které nám tento prostor nabízí.
Mezi tím, co v budově školy probíhají stavební úpravy, naši pedagogové (učitelé, vychovatelé i asistenti) se plně věnují všem žákům při distanční výuce v maximální
možné míře, kterou skýtá využití aplikace MS Teams.
Mgr. Pavlína Pokorná
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Veselé Velikonoce
„Milé děti, žáci, rodiče, zaměstnanci, občané Hostašovic a Straníku a všichni, kteří
čtete tento článek. Vyzýváme Vás, zapojte se a pojďme společně vytvořit atmosféru
letošních Velikonoc.
Jak to udělat?
Doma vyfoukněte vajíčko, libovolně ho ozdobte a při procházce pověste před školou
na smuteční vrbu u branky před školou.
Jak jednoduché, že?
A termín? Ihned … …“
… Touto nevšední výzvou zveřejněnou na webových stránkách naší školy jsme se
snažili nejen našim dětem zpříjemnit letošní „covidové“ Velikonoce. Všem zaměstnancům školy aktivní přístup dětí k plnění zadaného úkolu a zejména podpora jejich
rodiny dělala velkou radost. Každým dnem jsme nedočkavě sledovali hojné přírůstky
kraslic na vybraném stromku školní zahrady.
Nyní mohou i čtenáři Hostašovského zpravodaje z fotografií posoudit, zda se celá velikonoční akce setkala s úspěchem, a také zda stojí za to ji v příštích letech někdy
opět zopakovat.
Markéta Skýpalová

Výzva pro děti, které se do mateřské školky zatím nedostanou
Protože už se všem paním učitelkám mateřské
školy po dětech stýská, rozhodly se vymyslet pro děti,
které zatím do školky nemohou, aktivity a tvořivé činnosti, aby mohly být alespoň trochu v kontaktu s děním
v MŠ.
Na plotě před školkou jsou umístěny složky a obrázky
s různými úkoly nebo pracovními listy pro děti.
Při vycházce s rodiči si dítě může splnit úkol,
13

vyzvednout co se mu líbí, vykreslit, ozdobit, domalovat, pak přinést zpět a pověsit
opět na plot.
Pokud i Vy něco doma vyrobíte a vymyslíte, pochlubte se, doneste. Tyto aktivity budou pravidelně obměňovat a vymýšlet pro děti stále nové a nové...
Mějte se moc hezky, buďte zdraví. Doufáme,
že se brzy zase všichni spolu uvidíme.
Ivana Lowaková, vedoucí učitelka MŠ

Volali jsme děti do škol
V době „covidové“ se objevovaly na internetu různé výzvy. Na jednu takovou jsme
nedávno narazili i my, a zalíbila se nám natolik, že jsme se do její realizace s radostí
pustili.
Tato výzva se jmenovala „Voláme děti do škol“. Cílem bylo, aby děti věděly, že se
nám po nich stýská a byli bychom rádi, kdyby mohly být s námi ve škole a ne doma.
Vytvořili jsme proto každému dítku jmenovku a vylepili do oken tříd. O celé akci se
rodiče se svými dětmi dozvěděli z webových stránek školy. Každé dítko, které navštěvuje naši školičku, se mohlo, třeba i s rodiči, přijít podívat ke škole a najít si tak
své jméno na jednom z ozdobených oken.
Iveta Došková
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Zabezpečte své domovy!
Chraňte majetek svůj i svých sousedů… K eliminaci majetkové trestné činnosti připomínáme
informace preventivního rázu, díky kterým můžete předejít nechtěnému a nezákonnému vniknutí do Vašeho obydlí.
A jak tedy zodpovědně přistupovat k základním organizačním opatřením, která nevyžadují
žádné finanční náklady?
• Pokud odcházíte z domu, a nemusí se nutně jednat o dlouhodobou záležitost, ujistěte
se, že jsou všechna okna uzavřena a uzamkněte všechny vstupní dveře. Klíče neschovávejte do květináče nebo pod rohožku. Doporučujeme uzamykání dveří nebo mít tyto
opatřeny tzv. koulí, i když se doma nacházíte. Policie České republiky řešila případy,
kdy pachatel odcizil věci z domu i v přítomnosti obyvatel.
• V okolí domu nenechávejte žádné pohozené předměty, které by mohl pachatel použít
k nezákonnému vniknutí do obydlí (žebřík, nářadí aj.). Nevytvářejte pachatelům podmínky k vloupání.
• Významné může být i kvalitní osvětlení před objektem, což může v některých případech potencionálního pachatele odradit. Hustý porost před vstupními dveřmi nebo
v blízkosti zdí, umožní pachateli pracovat skrytě.
• Před cizími lidmi se zbytečně nechlubte, jak moc cenné věci vlastníte. Pakliže vlastníte
cenné věci, zvažte možnost zabudovaného trezoru nebo si cennosti uložte do bankovního sejfu. Pořiďte fotografie cenností a poznamenejte si sériová čísla.
• Pokud se přece jen stane, že Vám pachatel vnikne do rodinného domu, ihned volejte
linku 158. Určitě není rozumné do domu vstupovat, pachatel se může nacházet stále
v objektu. Rovněž můžete znehodnotit důležité stopy, které jsou nezbytné při následném vyšetřování.
• Při Vaší déletrvající nepřítomnosti (aktuálně např. jarní prázdninový pobyt ve Vašich
rekreačních objektech) požádejte rodinného příslušníka nebo souseda, kterému důvěřujete, aby občas vybral poštovní schránku, pozaléval květiny, vytáhl rolety nebo žaluzie. Nabudíte dojem, že byt není opuštěný. Dnes si lze již opatřit cenově dostupné
digitální spínací hodiny, které v nastavených intervalech rozsvítí světla, televizi, rádio
apod. O svém odjezdu se zbytečně nikomu nesvěřujte a už vůbec ne na sociálních sítích. Pachatelé jsou čím dál více sofistikovanější a z fotografií umístěných na internetu, získají informace o cennostech, které v domě nebo bytě máte a samozřejmě i
orientace v prostoru jim mnohé usnadní.
Jedním z nástrojů prevence majetkové trestné činnosti výše uvedeného charakteru je projekt
Policie České republiky a Ministerstva vnitra České republiky s názvem: ZABEZPEČTE SE!
CHRAŇTE MAJETEK SOBĚ I SVÝM SOUSEDŮM. Zde mohou občané využít mobilní
aplikaci s názvem „Zabezpečte se!“
Detailnější informace: https://www.stopvloupani.cz/, neboť existují i další eventuality. Dále
též viz https://www.policie.cz/clanek/evropsky-den-proti-vloupani-roku-2020.aspx.
Videospoty k popsanému tématu: https://www.youtube.com/watch?v=9zrKBfu_-3I
https://www.youtube.com/watch?v=o5TFljItx68
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
por. Bc. Martina Jablońská,komisař oddělení prevence
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Vážení,
letošní ročník Tříkrálové sbírky byl, stejně jako
náš každodenní život, výrazně ovlivněn naší epidemiologickou situací. Fyzické koledování tradičních skupin tří králů nebylo možné, proto
jsme přistoupili k náhradnímu řešení.
Do 30.4.2021 je stále v provozu on-line
aktivní popokladnička na webu trikralovasbirka.cz. obec
kladničky
Do dnešního dne se zde na účtu naší chaHájov
2
rity shromáždila částka 111 601,- Kč.
Hodslavice
5
Další možností, jak přispět do této
Hostašovice
2
sbírky, byly stacionární pokladničky.
Kopřivnice
5
S jejich umístěním nám vyšly vstříc
Libhošť
7
všechny městské a obecní úřady v oblasti Lubina
2
našeho působení, mnoho farních úřadů,
Mořkov
5
ale i obchodů, či informačních středisek. Příbor
6
Za to jsme jim velmi vděčni.
Rybí
5
Sedlnice
2
V následující tabulce jsou uvedeny výSkotnice
2
sledky sbírky těchto stacionárních po5
kladniček v jednotlivých obcích v oblasti Štramberk
Veřovice
2
našeho působení. Přestože výsledek je
Závišice
5
proti předchozím letům výrazně menší,
2
je pro nás milým překvapením. Málokdo Ženklava
3
by si na začátku sbírky troufnul něco ta- Životice u NJ.
60
celkem
kového tipovat. Jistě to něco vypovídá
o důvěře občanů v tuto sbírku, což nás samozřejmě těší i zavazuje.

Kč
8 431,17 565,10 922,42 585,44 797,33 392,54 192,31 154,52 440,19 244,5 918,36 971,25 329,22 497,11 468,11 810,428 715,-

Výsledek všech předešlých ročníků, jako i další informace o této sbírce, jsou zveřejněny na našich internetových stránkách:
www.charitakoprivnice.cz.
Rádi bychom ještě jednou poděkovali všem, kdo do sbírky přispěli, nebo se na ní jakkoliv podíleli.
Věřte, že naše slova díků jsou upřímná, i když je již možná čtete po několikáté.
Mgr. Miloslav Leško
ředitel
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V Novém Jičíně dne 10. 3. 2021

Mobilní hospic Strom života je tu pro Vás i v době
pandemie
Chcete nechat své blízké, nevyléčitelně nemocné v kriticky přetížených nemocnicích?
Zákaz návštěv, bezmoc a strach, že už se nikdy neuvidíte a možná se ani nestihnete rozloučit, může potkat každého z nás.
V dnešní pandemické době, kdy je všechno naruby a mění se ze dne na den, organizace Mobilní hospic Strom života se svými pobočkami neomezuje provoz a poskytuje vysoký standard
specializovaných zdravotních a sociálních služeb v domácím prostředí pacientů. Bezplatné
služby jsou určeny pacientům s nevyléčitelnou nemocí v posledním stádiu, u nichž už byly
vyčerpány všechny možnosti léčby, a jejich blízkým.
Snažíme se tak ulehčit přeplněným nemocnicím a vyčerpaným zdravotníkům, pro které je
prioritou péče o pacienty s Covid_19. Ostatní neakutní péče je značně omezována. V péči o
umírajícího člověka je rodina tím nejdůležitějším článkem a spolu s pracovníky hospice naplňuje poslední přání pacienta, zůstat do posledního vydechnutí v rodinném kruhu, doma.
Pracovníci hospice jsou k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Služby
poskytujeme v rámci Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje. Mobilní hospic
Strom života dbá o maximální ochranu svých pracovníků, pacientů a jejich rodinných příslušníků. Je připraven postarat se i o nevyléčitelně nemocné pacienty s podezřením nebo nemocné
Covid_19.
Cílem Mobilního hospice Strom života je nenechat nikoho bez pomoci, ulehčit přeplněným nemocnicím a přepracovaným zdravotníkům. Proto nemusíte mít obavu, nebudete
na to sami!
Více informací o službách a možnostech, jak Mobilní hospic Strom života kontaktovat, naleznete na www.zivotastrom.cz nebo na telefonním čísle 553 038 016.
Smrt patří neodmyslitelně k životu, zaskočí nás, ale měla by být důstojná a milostivá, protože je vždy jedinečná.
Tým pracovníků Mobilního hospice Strom života

Mobilní hospic
Strom života
Kostelní 71/37,
Nový Jičín 741 01
553 038 016 | info@zivotastrom.cz | www.zivotastrom.cz
Číslo účtu pro zasílání darů
3925391369/0800
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Blahopřejeme k významným životním jubileím
ve druhém čtvrtletí roku 2021
Jiřičná
Davidová
Janyšková
Plešková
Hruška
Formánková
Radová
Pecha
Konečná
Hubová
Janyšková
Horáková
Rusková
Kollerová
David
Plešková

Anna
Anna
Emílie
Ludmila
Zdeněk
Marie
Jiřina
Miroslav
Zdislava
Anna
Marie
Božena
Věra
Pavla
Petr
Ludmila

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

151
1
107
114
54
214
104
78
80
49
55
181
168
231
188
12

87
81
65
65
81
75
75
70
60
92
85
81
75
70
60
60

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.

Zdravotní klauni rozdávají
smích i v době pandemie
Dobrou náladu a smích nosí Zdravotní klauni
tam, kde je jich nejvíce potřeba: nemocným
dětem, jejich rodičům, ale také zdravotníkům.
Klauna s červeným nosem nasazeným na respirátor pravidelně potkáte i v dětských odděleních Vsetínské nemocnice, Nemocnice Agel
Přerov a Nemocnice ve Frýdku-Místku. Kam
klauni nemohou osobně, tam se dostanou online, díky programu Virtuální klauniády. To vše je možné jen díky neuvěřitelné podpoře a pomoci dárců. Podpořit Zdravotního klauna můžete jakoukoli částkou zaslanou na číslo účtu 20 20 20 20 20 / 0600. Děkujeme, že pomáháte smíchuplně!
Více o Zdravotním klaunovi se dočtete na www.zdravotniklaun.cz
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