

Ročník XXXI. číslo 2. vydáno v červnu 2022
PROGRAM DNE OBCE HOSTAŠOVICE 5.7.2022
AREÁL TJ SOKOL HOSTAŠOVICE
10:00 slavnostní pouťová mše svatá u kaple na návsi
prodej pouťových koláčků a perníkových srdíček (Klub seniorů)
myslivecký oběd – pečený divočák se zelím (Myslivci)
Od 14:00 projížďka a prohlídka doprovodného vozu Tomáše Tomečka
– účastníka DAKARU
14:00 – 16:00 výstava v zasedací místnosti OÚ
„Jak jsme žili aneb oblečení a věci, které jsme používali“ (Klub seniorů)
14:00-19:00 skákací atrakce pro děti
16:00-18:00 projížďky na poníkovi pro děti
16:00-20:00 kreslířská show - karikaturisti
16:00-18:00 Straňanka – dechová hudba ze Strání
18:00 TST BABY a TST MINI
– mistři republiky v kategorii streetdance
18:30-19:15 VLADIMÍR HRON - Abeceda hvězd po 20 letech
19:30 TST KIDS, TST JUNIOŘI - mistři republiky a vícemistři světa v kategorii
streetdance
Od 20:00 hodin letní večer se skupinou EDMONT
OBČERSTVENÍ, TOMBOLA, OHŇOSTROJ
VSTUPNÉ – 100 Kč (Děti do 15 let ZDARMA)

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
mobil do kanceláře: 702 020 294
Datová schránka: cmqaxpm

e-mail: podatelna.ou@hostasovice.cz

internet: http://www.hostasovice.cz

Bankovní spojení: KB Nový Jičín 23624801/0100

OÚ informuje
13.4. účast starosty na schůzce svozové oblasti Štramberk – Mořkov v sídle společnosti
ASOMPO a.s.
13.4. poslední rozloučení s panem Ladislavem Petřkovským ve smuteční síni městského hřbitova v Novém Jičíně.
14.4. klub seniorů-předvelikonoční posezení s pomlázkou a připomenutím velikonočních tradic.
15.4. nabyl účinnosti Územní plán Hostašovice, který byl podpořen dotací z MMR ČR.
21.4. klub seniorů - Zájezd – planetárium Ostrava, radniční věž, lázně Darkov, Karviná
-šikmý kostel svatého Petra z Alkantary.
23.4. zemřel ve věku nedožitých 58 let pan Libor Korábečný.
25.4. na MMR ČR odesláno závěrečné vyhodnocení akce – územní plán Hostašovice.
28.4. účast starosty na semináři ke kotlíkovým dotacím - 4. výzva, který se konal na
krajském úřadě v Ostravě.
28.4. klub seniorů - prezentace a ochutnávka čokolády - Marcela Krčálová - čokoláda
Jordi’s.
29.4. poslední rozloučení s panem Liborem Korábečným ve smuteční síni městského
hřbitova v Novém Jičíně.
5.5. klub seniorů - vycházka za výhledy a květenou na Padělku – průvodci Václav
Hasalík a Ladislav Hub.
6.5. u pomníku v centru obce se konala vzpomínka na osvobození naší obce.
7.5. slavnostní zapálení táboráku v areálu TJ.
9.5. nástup pracovníků VPP - Jana Hubová, Ivana Sekyrová, Pavel Rada, Jiří Hnilica
a Zdeněk Kyselý.
10.-11.5. klub seniorů - zájezd Bučovice, Moravský Krumlov - Slovanská epopej, Telč,
Znojmo turistickým vláčkem po městě, památník bitvy u Slavkova.
11.5. v zasedací místnosti OÚ se konalo 22. zasedání zastupitelstva obce.
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13.5. ve věku nedožitých 90 let zemřela paní Jaroslava Plešková. Poslední rozloučení
proběhlo v úzkém rodinném kruhu.
18.5. klub seniorů - Hostašovská škračenice na hřišti – setkání s hostem Jardou
Pávkem, který zpříjemnil celé posezení hrou na harmoniku.
19.5. účast starosty na semináři MAS Lašsko k projektovému záměru úpravy centra
obce.
26.5. klub seniorů - zajímavé povídání o Polsku s průvodcem Ing. Františkem Vaškem.
27.5. účast starosty na valné hromadě ASOMPO a.s. v Životicích u Nového Jičína.
27.5. v areálu TJ byl kulturní komisí uspořádán Dětský den.
2.6. klub seniorů - kopec Padělek - za květenou a výhledy - tentokrát z jiné strany
s průvodci Václavem Hasalíkem a Ladislavem Hubem.
2.6. na Státní fond životního prostředí ČR podána žádost o dotaci na projekt Odkanalizování obce Hostašovice systémem MDČOV.
7.6. účast starosty společně s družstvem seniorů na sportovních hrách ve sportovním
areálu v Šenově u NJ.
9.6. klub seniorů - červnové posezení v klubovně s vědomostními kvízy.
9.6. účast starosty v mateřské škole na slavnostním pasování předškoláků na školáky.
13.6. na webových stránkách MMR ČR byly zveřejněny výsledky dotačního programu
Podpora a rozvoje venkova. Naše žádost o dotaci ve výši 10 mil. Kč na stavbu
Polyfunkčního domu nebyla podpořena. Neuspěli jsme ani s žádostí o dotaci na
obnovu místních komunikací a vybudováním venkovního veřejného hřiště v lokalitě Amerika.
14.6. účast starosty na krajském shromáždění SMS ČR v Horní Suché.
16.6. klub seniorů - vycházka - Petřkovické Lurdy s tradičními průvodci Václavem
Hasalíkem a Ladislavem Hubem.
20.-23.6. klub seniorů - čtyřdenní poznávací zájezd do Polska, přístav Gdaňsk, lázeňské
město Sopoty, poloostrov Hel, poutní místo Czenstochová.
21.-22.6. proběhlo sekání trávy okolo obecních místních komunikací.
22.6. v zasedací místnosti OÚ se konalo 23. zasedání zastupitelstva obce.
23.-24.6. z lokality pod hřbitovem byla odvezena všechna přebytečná zemina, pozemek
je zplanýrován.
28.6. klub seniorů - krajské sportovní hry pro přihlášená družstva.
Poděkování za sečení veřejných prostranství
Děkuji všem ochotným občanům, kteří sekají a udržují nejen své vlastní pozemky, ale i
prostranství obecní, které přiléhají k jejich plotu z vnějšku. Šetříte tím práci obecních
pracovníků, kteří především v těchto měsících, kdy tráva roste o závod, mají práce nad
hlavu. Přispíváte tím také ke krásnějšímu vzhledu naší obce.
Děkuji starosta
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Trojúhleník u kasáren
Takto hezky a zajímavě se podařilo pracovnicím VVP
v čele s panem Indrákem zkrášlit nově vzniklý trojúhelník naproti č.p.149.

DALŠÍ ZÁSOBNÍKY REFLEXNÍCH PRVKŮ V NAŠÍ OBCI
V roce 2018 byl u základní školy umístěn první zásobník s reflexními
prvky. V současné době se nám díky spolupráci se SDRUŽENÍM MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV ČR, jehož je obec členem, podařilo díky financování Fondem zábrany škod ČKP, rozmístit další zásobníky reflexních prvků. Tyto zásobníky obsahují
retroreflexní terčíky (samolepky), které může každý chodec použít k ochraně své osoby
(nalepením na oděv, batoh, tašku) před plánovaným pohybem po neosvětlené komunikaci. V naší obci jsme další zásobníky umístili k autobusové čekárně na Jalovčí, k výletišti u Zrzávky a k přechodu u autobusových zastávek na Domorazu. Můžete je využít
pokaždé, pokud si zapomenete své vlastní reflexní pásky či přívěšky a nebudete si jisti,
zda jste dostatečně viditelní.
starosta
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USNESENÍ
1)
2)

3)
4)

5)

22. řádného zasedání ZO Hostašovice konaného dne 11. května 2022
ZO Hostašovice přijímá ze svého 22. řádného zasedání toto usnesení:
ZO schvaluje program 22. zasedání zastupitelstva obce s přijetím usnesení ke každému bodu programu.
ZO volí:
a) návrhovou komisi ve složení předseda: ing. Tomáš Kozák, člen Petr Vahalík.
b) za ověřovatele zápisu: ing. Kateřinu Popovou a Mgr. Pavlínu Pokornou.
ZO bere na vědomí zprávu starosty o činnosti OÚ od posledního zasedání zastupitelstva obce.
ZO bere na vědomí hospodaření obce za období od počátku roku do 31.3.2022, ve
kterém bylo dosaženo příjmů ve výši 4 426 210,60 Kč
a výdajů ve výši 5 368 455,70 Kč.
ZO bere na vědomí uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby „IV-12-8021831, Hostašovice, p.č. 694/23, NNk.

6)

7)

8)

a) ZO schvaluje aktualizaci č.4 Strategického plánu rozvoje obce Hostašovice dle
předloženého návrhu.
b) Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace MAS Lašsko,
z.s. - Program rozvoje venkova.
ZO schvaluje v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, účetní závěrku
obce Hostašovice k 31.12.2021. Protokol o schválení účetní závěrky je přílohou
k usnesení.
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 2021.
b) souhlasí s celoročním hospodařením a schvaluje bez výhrad závěrečný účet obce
za rok 2021, ve kterém bylo dosaženo
příjmů celkem po konsolidaci ve výši
17 662 124,84 Kč
výdajů celkem po konsolidaci ve výši
14 219 997,52 Kč
a hospodářský výsledek ve výši
4 682 929,26 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 2021, ve kterém dosáhla výnosů ve
výši 12 008 280,84 Kč a nákladů ve výši 11 983 011,61 Kč.
b) ZO podle § 28 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, schvaluje výsledek hospodaření ve výši 25 269,23 Kč a převod do
rezervního fondu ZŠ částky ve výši 20 215,23 Kč a do fondu odměn ve výši
5 054 Kč.
c) ZO schvaluje provozní náklady v ZŠ a MŠ Hostašovice p.o. za rok 2021 ve výši
892,01 Kč za 1 měsíc na 1 žáka.
5

10)

11)

12)

13)

14)

15)

d) ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Hostašovice p.o. k 31.12.2021. Protokol o
schválení účetní závěrky je přílohou k usnesení.
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 2021 podle předloženého návrhu. ZO souhlasí, aby rozdíl mezi kalkulací
a fakturovanou výší ceny byl dotován z rozpočtu obce.
ZO rozhodlo nabýt pozemek parc. č. 36/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 38 m2 na základě darovací smlouvy od pana Huba Ladislava, č. p. 74, 74101
Hostašovice do vlastnictví obce Hostašovice. Podpisem darovací smlouvy pověřuje
starostu.
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
225 124,-Kč, pověřuje starostu obce.
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 „Rekonstrukce vstupu do budovy obecního úřadu“ pověřuje starostu obce.
ZO rozhoduje o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Hostašovice
příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Hostašovice, Hostašovice
31, příspěvková organizace, IČ:75027691 ve výši 437 318,20 Kč na předfinancování
projektu s názvem „Podpora angličtiny ve škole“.
ZO stanovuje v souladu s ust. § 67 a § 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, pro nadcházející volební období 2022-2026 "9"
členů Zastupitelstva obce Hostašovice.

16)
a) ZO bere na vědomí 2. a 3. rozpočtové opatření k rozpočtu na rok 2022, provedené
na základě pověření z 1. zasedání ZO.
b) ZO podle § 84 odst. 2 písm. b) schvaluje 4. rozpočtové opatření k rozpočtu na rok
2022 podle předloženého návrhu, kterým se příjmy obce zvyšují o částku
1 415 083,20 Kč a výdaje obce se zvyšují o částku 1 415 083,20 Kč.
V Hostašovicích 11.5.2022
Zdeněk Kelnar
starosta

ing.Kateřina Dudová
místostarostka
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USNESENÍ
23. řádného zasedání ZO Hostašovice konaného dne 22. června 2022
ZO Hostašovice přijímá ze svého 23. řádného zasedání toto usnesení:
1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)
9)

ZO schvaluje program 23. zasedání zastupitelstva obce s přijetím usnesení ke každému bodu programu.
ZO volí:
a) návrhovou komisi ve složení předseda: ing. Lukáš Velart, člen Petr Vahalík.
b) za ověřovatele zápisu: ing. Kateřinu Popovou a Rostislava Moščáka.
ZO bere na vědomí zprávu starosty o činnosti OÚ od posledního zasedání zastupitelstva obce.
ZO bere na vědomí hospodaření obce za období od počátku roku do 31.5.2022, ve
kterém bylo dosaženo příjmů ve výši 6 783 106,28 Kč a výdajů ve výši
8 316 956,17 Kč.
ZO bere na vědomí uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č.1413/2009 se ZOD
Lešná.
ZO ruší výběrové řízení na zakázku „Polyfunkční dům na parcele č. st. 244 a č.
642/1 v k.ú. Hostašovice“, identifikátor veřejné zakázky P22V00000001, z ekonomických důvodů - obec neobdržela dotaci, z níž měla být veřejná zakázka částečně
uhrazena.
ZO schvaluje finanční dar ve výši 70 000,- Kč Římskokatolické farnosti Hodslavice, Hodslavice 160, 742 71, IČ: 47863391 na opravu střechy na faře.
ZO nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 859/14 v k.ú. Hostašovice.
ZO schvaluje pravidla a cenu za pronájem nemovitosti č.p.177 dle předloženého
návrhu s účinností od 1.7.2022

10)
a) ZO bere na vědomí 5. rozpočtové opatření k rozpočtu na rok 2022, provedené na
základě pověření z 1. zasedání ZO.
b) ZO podle § 84 odst. 2 písm. b) schvaluje 6. rozpočtové opatření k rozpočtu na rok
2022 podle předloženého návrhu, kterým se výdaje obce zvyšují o částku
70 000,- Kč a financování se mění o částku 70 000,- Kč.
c) ZO obce zmocňuje starostu obce k provedení rozpočtových opatření souvisejících
s průtokovou dotací pro ZŠ a MŠ Hostašovice p.o. na projekt „Podpora angličtiny
ve škole“.
V Hostašovicích 22.6.2022
Zdeněk Kelnar
starosta

ing.Kateřina Dudová
místostarostka
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Žádost o dotaci na DČOV
Dne 2. 6. byla podána žádost o dotaci na Odkanalizování obce Hostašovice systémem
MDČOV. Celkem bylo nakonec požádáno o podporu pro 79ks čistíren odpadních vod, z
toho 72ks těch menších pro 1-15EO (ekvivalentních obyvatel) a 7 velkých pro 1650EO. Tyto velké čistírny jsou zvoleny pro všechny obecní objekty a jednou z těch velkých je zařazena do projektu i nová lokální čistírna odpadních vod na Dolních drahách.
Dle informací zpracovatele žádosti o dotaci by mohly být známy výsledky do cca tří
měsíců. Mezitím budeme ještě dopřesňovat a vysvětlovat dotazy poskytovatele dotace,
které určitě přijdou. Celkové výdaje projektu dle studie by měly být 29,8 mil. Kč, dotace by měla činit 12,9 mil. Kč. Předpokládáme ale, že celkové výdaje by se měly snížit
po zpracování detailní projektové dokumentace. Ta se bude ale zpracovávat až poté, co
nám bude sděleno, že dotaci obdržíme.
Děkuji všem, kteří se do projektu zapojili a mají zájem vyřešit likvidaci odpadních vod
ze své nemovitosti.
Starosta

Částečná rekonstrukce a drobné opravy
v restauraci u Formánků - pokračování.
Zavedený název u Formánků se bude ještě dlouho držet v našem podvědomí, a to i
přesto, že objekt již nepatří původním majitelům, ale obci. Fotodokumentace prozrazuje
nápadnou změnu, jako je oprava omítek a nová malba v celém objektu bývalé restaurace. Namontovali jsme nové LED osvětlení, v prostoru výčepu září nově položená podlaha z PVC. V hlavním sále nám zatím postačí nově vybroušené a nalakované parkety.
Pódium pro muzikanty jsme odstranili a zvětšili tak prostor pro tanečky. Pak se pokračovalo renovací sociálního zařízení (WC dámy a páni - vyměnilo se vše od keramických
WC, umyvadel až po zrcadla a všechny nutné doplňky). Při této renovaci sociálního zařízení nám velmi významným způsobem pomohl zastupitel obce pan Rostislav Moščák,
který tyto práce ochotně provedl. Došlo i na výměnu skoro všech vnitřních dveří a kování, na které nebyl zrovna nejlepší pohled. Hezky zatím nevypadají ani stávající dřevěná velká okna, na které čeká v budoucnu výměna, ale tento nedostatek jsme vylepšili
montáží látkových vertikálních žaluzií, které nám pomohly vytvořit velmi příjemné
vnitřní prostředí hlavního sálu. Přestože nás tlačil termín dokončení (11. 6.), stihli jsme
v krátkém časovém úseku také renovovat a vybavit kuchyň, ne úplně dle našich představ, ale alespoň tak, aby dostatečně posloužila jako zatěžkávací zkouška, která nedávno
proběhla při premiérové oslavě narozenin jednoho z občanů obce Hostašovice. Samozřejmě, že v rekonstrukci se bude postupně pokračovat, zejména také proto, že jsme
ustoupili od výstavby Polyfunkčního domu (rekonstrukce objektu šaten TJ). Ale z názorů zúčastněných lze předpokládat, že tenhle objekt bude naprosto vyhovovat všem akcím, které se zde budou pořádat, jako jsou např. plesy, divadelní představení, soukromé
akce, či školení, popř. kulturní činnosti apod. Co se týká soukromých akcí, zastupitelstvo obce na svém zasedání 22. 6. schválilo pravidla a ceny a za pronájem této nemovi8

tosti s účinností od 1.7.2022 takto: Nájem objektu: 1000,- Kč /akce (akce= ½ dne příprava, 1 den samotná akce, ½ dne úklid). Platba energií dle spotřeby. Případné praní
ubrusů: 400,- Kč. Nájem u akcí pro ZŠ a MŠ Hostašovice p.o. a spolky působící na
území obce-osvobozeno. Případný zájem o pronájem objektu lze nahlásit a domluvit
termín na OÚ.
Zdeněk Vilímek
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Polyfunkční dům a další akce
Dalším bodem programu výstavby v Hostašovicích, byla plánována rekonstrukce objektu šaten fotbalového hřiště s názvem „Polyfunkční dům“. Ale pohled na ekonomickou a celosvětovou situaci naznačuje, že by bylo určitě rozumné ještě počkat na vhodnou dobu, až budou dokončeny, či započaty práce s prioritním cílem, zejména odkanalizování obce DČOV. Na výstavbu Polyfunkčního domu jsme měli požádáno i o dotaci
ve výši 10 mil. Kč z dotačního programu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova,
avšak v pondělí 13.6. byl zveřejněn seznam podpořených projektů, ve kterém bohužel
ten náš zařazen nebyl. Z důvodu neposkytnutí dotace a vysokých nákladů na tento projekt se zastupitelstvo obce rozhodlo výběrové řízení na zhotovitele této stavby zrušit a
projekt odložit. Nyní se budeme soustředit na další rekonstrukci objektu restaurace u
Formánků.
Větší akce zatím čekají na svůj termín, ale čekají nás i další naplánované akce stavebního charakteru, které se musí co nejdříve realizovat.
Jen krátce vzpomenu tři.
Ta první je zrekonstruování vstupu do budovy obecního úřadu.
Realizací tohoto projektu budou stávající schody odstraněny. Pohledově z levé strany
úřadu bude vybudován pozvolný nájezd pro přístup s kočárky, invalidními vozíčky, případně hůře se pohybujícím občanům pro snadnější přístup mimo schodiště. Na pravé
straně vzniknou schody. Před budovou obecního úřadu vzniknou také dvě parkovací
místa s podélným stáním. Pro úplnost připomínám, že na tento projekt jsme obdrželi dotaci z Moravskoslezského kraje z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022 ve výši 400 tis. Kč. Na projektové dokumentaci se pracuje a níže si
můžete na obrázku prohlédnout, jak bude zrekonstruovaný vstup vypadat.
Jako druhá akce v pořadí je zhotovení
další části chodníku délky cca 70 m od
parkoviště u fotbalového hřiště po odbočku k domům č.p.26 a č.p.216-naproti
hasičárně. Ta přímo souvisí s rekonstrukcí vstupu do budovy OÚ. Bude
vlastně tvořit součást komplexní úpravy
prostranství před OÚ, ale hlavně přispěje k bezpečnosti chodců.
No a jedna z posledních plánovaných akcí letošního roku je oprava fasády automatické
tlakové stanice na Jalovčí. Tato
malá a už trochu zašedlá budova
si určitě zaslouží nový kabát v
podobném duchu, jako je opravena fasáda na vodojemu Hrázka.
Jde přece jen o důležitou součást
zásobování pitnou vodou v obci.
Zdeněk Vilímek
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Akce klubu seniorů.
Zájezd na Jižní Moravu.
Klub seniorů uspořádal ve dnech 10.5. a 11.5. dvoudenní autobusový zájezd na Jižní
Moravu.
Jako první jsme navštívili jihomoravský zámek Bučovice, ve kterém jsme si prohlédli
reprezentační sály.
Poté jsme odjeli do Moravského Krumlova, kde jsme po dobrém obědě měli možnost
vidět soubor nádherných malovaných pláten od Alfonse Muchy - Slovanskou epopej,
kterou tvořil 18 let. S odborným výkladem zkušené průvodkyně jsme mohli obdivovat
jedinečné výtvarné dílo, které je věnováno historii Slovanů. Výstava v nás zanechala nezapomenutelný dojem.
Po prohlídce epopeje jsme vyrazili do Telče na ubytování do hotelu Antoň.
Po výborné večeři jsme si individuálně prošli a prohlédli městskou památkovou rezervaci Telč a pak už správně unaveni dnem plným výjimečných zážitků jsme se odebrali
zpátky na hotel odpočinout si a vyspat se na druhý den.
Po snídani jsme vyrazili do Znojma. Tam nás čekala 90 minutová vyhlídková jízda turistickým vláčkem. Vyjeli jsme od Louckého kláštera údolím řeky Dyje, strmě jsme vystoupali ke znojemskému zámku, kde byla krátká zastávka s možností rozhlédnout se po
údolí řeky Dyje a občerstvit se výborným znojemským vínem, čehož využili téměř
všichni účastníci zájezdu.
Po obědě jsme vyrazili do obce Prace. Tam jsme si prohlédli Mohylu míru postavenou
na památku bitvy tří císařů u Slavkova. Po prohlídce kaple umístěné uvnitř mohyly jsme
se posadili do stínu stromů a občerstvili se kávičkou, zmrzlinkou a studenými nápoji.
Po náročných dvou dnech nás čekala už jen cesta domů.
Zájezd se po všech stránkách vydařil, počasí bylo nádherné. Vrátili jsme se domů plni
neobyčejných zážitků.

Setkání seniorů
Dne 7. června se konalo regionální setkání zástupců klubů seniorů a starostů pozvaných
obcí v Šenově u Nového Jičína.
Za naši obec se zúčastnilo 5 členů našeho klubu a starosta Hostašovic.
Jednalo se o přátelské setkání se sportovními soutěžemi. Přestože jsme nevyhráli ve
sportovních soutěžích, naši zástupci získali prvenství v soutěži o nejlepší pochutinu typickou pro danou obec.
Na celé čáře zvítězila škvarková pomazánka z Hostašovic od Honzy Rohela.
J. Tvrdý
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Novinky z naší školičky
Ve čtvrtek 7. dubna letošního roku se ve škole, jako i na mnoha jiných místech
naší země, konala „Noc s Andersenem.“ Méně známá pohádka Kominíček a tanečnice i
celý další večerní program byl spjat s pohádkářem H. Ch. Andersenem a jeho příběhy, z
nich se však vytratilo několik detailů a drobností. S pátráním a doplňováním si však děti
hravě poradily, dokonce si každý vytvořil svou malou knížku. Pak už jsme se začali ukládat ke spánku – ti mladší samozřejmě dříve. Nejstarší ještě vyrazili na krátkou noční vycházku, ale pak alou do peřin. Ráno na všechny čekala vydatná snídaně, stoly přetékaly
jídlem a bylo opravdu těžké vybrat si. Ještě že byl vyhlášen nácvik rychlého přesunu,
který pak pokračoval besedou o záchranném systému a ekologickými aktivitami, zaměřenými zejména na třídění druhotných surovin. Celý projektový den jsme zakončili obědem v polních podmínkách – guláš z ešusu od paní ředitelky je přece nejlepší. Jenom
nás všechny moc mrzelo, že se neuskutečnil plánovaný pobyt ukrajinských dětí na naší
škole. Kvůli nemoci byla jejich návštěva zrušena.

Po dvouleté covidové pauze začali od 26. dubna pravidelně každé úterý jezdit
žáci 2. až 4. ročníku do Nového Jičína na povinný plavecký výcvik. Ostatní žáci měli během následujících desíti týdnů tělesnou výchovu. Od příštího roku bychom rádi opět
zavedli předplavecký a zdokonalovací výcvik pro všechny žáky.
V průběhu května proběhl na naší škole již třetí sběr papíru. Výtěžek z letošního
sběru bude použit na částečné financování školy v přírodě v příštím školním roce. Všem
zúčastněným opravdu ze srdce děkujeme a doufáme, že nás na podzim opět podpoří
v našem snažení.
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Ve středu 8. června probíhal ve škole opět projektový den pod názvem Jak je
krásné řemeslo. Snažili jsme se dětem nabídnout další z možností krásné řemeslné činnosti, která je nejen zaměstnáním, ale také zábavou a koníčkem, a podpořit je tak při
orientaci ve výběru povolání. Odpoledne jsme strávili s maminkami a tatínky našich
žáků při kreativním tvoření. Všichni jsme tak společně oslavili Den matek, Den dětí a
Den otců a každý si domů odnášel nejen zážitky, ale také vlastní výtvor.

Ve čtvrtek 23. června se uskutečnil plánovaný školní výlet, tentokrát jsme vyjeli na hrad
Bouzov. Po výborném obědě „Na záložně“ a prohlídce náměstí Litovle jsme ještě zamířili do Mladečských jeskyní. I když bylo veliké horko, každý si výlet po svém náležitě
užil.

Za školu Pavlína Pokorná
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DEN DĚTÍ
Dne 27.5.2022 v pátek, proběhl v areálu TJ Sokol Hostašovice DEN DĚTÍ.
Akce se konala ve spolupráci s MŠ a ZŠ Hostašovice.
Na děti čekalo během odpoledne celkem 7 stanovišť, kde měly možnost otestovat své dovednosti v různých disciplínách, např. při slalomu na chůdách, házení šipek, lovení rybiček, jízdě na
koloběžce, skákání v pytli, aj.
Každé z dětí dostalo na začátku kartičku, do které sbíralo razítka za každou splněnou disciplínu.
Jakmile byla kartička plná razítek, bylo možné ji vyměnit za nějakou odměnu.
Bohužel nám tento den počasí moc nepřálo a tak se zbytek programu odehrál v kapkách deště.
Dětské odpoledne pokračovalo s Vášou Šášou, který měl pro děti připravený zábavný program
se spoustou her a soutěží, za doprovodu hudby. Děti mohly využít malování na obličej a jako
překvapení jízdu na poníkovi. Jízdu na poníkovi si děti užívaly, jen škoda toho deště.

Kateřina Popová
kulturní komise
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Hasičská sezóna 2022
Letos nám sezóna začala již v květnu tak, jak jsme zvyklé a žádný Covid nám ji konečně nepřekazil. Do našeho týmu jsme přivítaly novou posilu Terezku Vránskou z Valašského Meziříčí,
které to s námi opravdu jde! Stejně jako vloni se i letos účastníme dvou lig – Novojičínské ligy
a Velké ceny OSH Přerov. V Novojičínské lize nám zatím patří třetí místo ze sedmi zúčastněných
ženských družstev a na Velké ceně jsme prozatím první z devíti družstev. Momentálně nás trápí
dvě věci. První věcí je pokažený stroj, kterému praskla hlava a my netrpělivé čekáme na jeho
opravu. I když máme k dispozici stroj starý, není to ideální, protože se mu občas prostě nechce.
Druhou nemilou věcí je pokažené auto, které už asi dosloužilo a musíme se na závody dopravovat osobními auty s vozíkem. Párkrát nám už svůj vůz zapůjčili sousedé z SDH Mořkov, za což
jim patří velké díky! Snad se dá vše brzy zase do pořádku a my budeme moci předvést, co v nás
je a náš zatím letošní nejlepší výsledný čas ze závodů (17,66) tak ještě snížit.

Za tým SDH Hostašovice,
Aneta Mojdová.

INZERCE
Manželský pár koupí stavební pozemek nebo
rodinný dům k rekonstrukci. Platba v hotovosti.
Nabídky na tel.: 603 111 528
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Pomoc v nejtěžších chvílích – Mobilní hospic Strom života
Vážený čtenáři,
rádi bychom Vám přiblížili služby, které poskytuje Strom života v pomoci nejen těžce
nemocným, ale také jejich rodinným příslušníkům.
Postarat se o svého blízkého člověka v situaci, kdy síly docházejí, není opravdu lehké.
O tom byste mnozí z Vás mohli sami lépe vyprávět.
Jistě potvrdíte, že je to namáhavé fyzicky a neméně psychicky.
Velice si Vážím všech, kteří poskytovali, a poskytuji pečovatelskou službu. Jsou oporou
těm, kteří naši pomoc potřebují. S velikou úctou si vážím Vaši pomoci.
Abychom pomohli odlehčit tíhu břemena nemoci, rozhodli jsme se v hospici pomáhat
nejenom nemocným, ale i jejich rodinným příslušníkům. Ulevit alespoň trochu v obtížné situaci. Potřebujete-li pomoc, hledáte oporu, využijte pracovníků hospice, asistentů, pečovatelů. Neváhejte se obrátit na Strom života.
Tento článek vznikl, abychom Vám pomohli si vybrat pomoc, když ji budete opravdu
potřebovat a hledat ve svých domovech.
Za tím účelem jsem požádal vedoucí odlehčovací služby,
Mgr. Anetu Plečkovou, aby Vám o této službě Stromu života pověděla.
Ladislav Blahuta
Odlehčovací služba je nedílnou součástí Mobilního hospice Stromu života. Díky ní je
samotná poskytovaná péče komplexnější a pomáhá rodinám zvládat životní situaci. Samotný pracovník umožňuje pečující osobě doplnit energii, svou přítomností také přináší
do rodiny nemocného nové podněty.
Smyslem odlehčovací služby je pomoci pečujícím osobám v jejich nelehké práci, a to
postarat se o člověka v poslední fázi své nemoci. Jsme dennodenně svědky obrovské
vůle a obětování pečujících osob. Jejich péče je psychicky i fyzicky natolik náročná, že
využití pomocí jiné osoby je jedinou možností, jak celou situaci zvládnout. Odlehčovací
služba umožňuje pečujícím osobám zařídit si vlastní záležitosti, realizovat potřebné návštěvy lékaře či obchodu, v neposlední řadě také načerpat zpět vydanou energii.
Během této doby je samotný uživatel v péči zkušeného pracovníka, který nahrazuje péči
blízké osoby. Samotná podoba a rozsah jednotlivé asistence je pak velmi individuální, a
vždy platí to, na čem se dohodne pečující osoba, sociální pracovník odlehčovací služby
a samotný uživatel. Sociální pracovník pak zůstává v kontaktu s pečující rodinou, aby
mohl reagovat na nově vzniklé potřeby a zároveň držet co nejvyšší kvalitu poskytované
služby.
Pracovníci služby jsou dennodenně v autech na cestě za našimi uživateli, aby měli podporu fyzickou i psychickou. V současné době dojíždíme do všech koutů Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje. Od velkých měst až po zapadlé vesničky můžete spatřit vůz Mobilního hospice Stromu života.
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V rodinách nahrazujeme péči o uživatele v případě, kdy si potřebuje odpočinout a nabrat tolik potřebné síly v další péči. Nabízíme dopomoc a podporu v úkonech osobní hygieny, podávání stravy, tekutin, oblékání, polohování či aktivizace. Všechny tyto úkony
jsou součástí komplexní péče.
Naše služby je možné využít 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Čas asistence si určují samotní pečující dle svých individuálních potřeb. Naše spolupráce s uživateli začíná u sociálních pracovníků, kteří vyjíždějí na sociální šetření, kde hodnotí situaci a potřeby uživatele. Dle toho nastavují službu a dbají na její správný průběh. Naši pracovníci v sociálních službách poté zajišťují konkrétní péči. Často mají rodiny obavy ze vstupu nového
člověka do rodinného kolektivu, avšak prakticky ve všech případech jsou všechny
strany rády za nový impulz. Především však jsme tady jako podpora pro člověka, který
se díky svému zdravotnímu stavu ocitl v situaci, kdy pomoc potřebuje a pro osobu,
která o něj pečuje.
Je přirozenou součásti naši práce také to, že s člověkem trávíme jeho chvíle aktivně,
přátelsky a především lidsky.
Za kolektiv odlehčovací služby: Mgr. Aneta Plečková, vedoucí odlehčovací služby
Mgr. Jan Klos, zástupce vedoucí odlehčovací služby

Užijte si léto s Muzeem regionu Valašsko
Zámek Lešná u Valašského Meziříčí
VÝSTAVY A EXPOZICE
AŽ PŘILETÍ ČÁP: 3. 5. – 30. 10. 2022 – Výstava historických kočárků z let 1880–1980 ukazuje,
jak se měnila kočárková móda během 19. a 20. století.
BANKOVKY Z CELÉHO SVĚTA: 5. 4. – 30. 10. – Přijďte si prohlédnout unikátní sbírku bezmála
400 bankovek z různých koutů naší planety.
VÝSTAVA MEČÍKŮ: 19.–21. 8. – Pokochejte se krásou různých odrůd právě kvetoucích mečíků
a květinových aranžmá.
HISTORICKÉ INTERIÉRY: Každý den kromě pondělí, 9:00–17:00 hodin – Projděte si krásné historické komnaty a nahlédněte do života bývalých šlechtických majitelů zámku.
ZÁMECKÝ PARK: Každý den, 8:00–18:00 hodin – Užijte si procházku vyhlášeným anglickým parkem, který nabízí relax i krásu zdejší unikátní flóry.
AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY
LETNÍ DOBRODRUŽSTVÍ V MUZEU: 1. 7. – 31. 8., každý den kromě pondělí 9:00–17:00 hodin
– Zpestřete si návštěvu lešenského zámku prázdninovou hrou s hledáním pokladu.
KOLOBĚŽKOU NA ZÁMEK: 9. 7., 10:00 hodin – Staňte se součástí srazu koloběžkářů na zámku
Lešná. Občerstvení zajištěno.
ZÁMECKÁ MÍLE: 29. 7., 16:30 hodin – Vyzkoušejte si svou rychlost a vytrvalost v rámci běhu,
který je určen zájemců všech úrovní a věkových kategorií.
ZÁMEK VE ZVUKU KŘIŠŤÁLOVÝCH MÍS: 12. 8., 17:30 hodin – Vychutnejte si léčivé tóny křišťálových mís hudebnice a terapeutky Jiřiny Solvany Vašinové.
NETOPÝŘÍ NOC: 31. 8., 19:00 hodin – Přednáška o této neobvyklé skupině savců, spojená
s ukázkou živých exemplářů a detekcí druhů vyskytujících se v zámeckém parku.
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Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí
VÝSTAVY A EXPOZICE
UNIKÁTY ZE SBÍRKY STARÝCH TISKŮ: 1. 6. – 25. 7. – Prohlédněte si knihy z muzejních sbírek,
které provázely po staletí čtenáře ve Valašském Meziříčí a okolí.
NĚKDO TO RÁD SUŠENÉ: 1. 7. – 15. 1. 2023 – Navštivte výstavu o historii a současnosti tradičního sušení ovoce na Valašsku, oceněnou v prestižní soutěži Gloria musaealis.
PO KALÍŠKU DÁME: 1. 7. – 8. 1. 2023 – Výstava o zkapalňování ovoce na Valašsku, nápojovém
skle pro pálenky či likéry a kořalečním moru.
ČLOVĚK V KRAJINĚ, KRAJINA V LIDECH: Každý den kromě pondělí, 9:00–17:00 hodin – Navštivte úžasnou multimediální expozici o vztahu člověka a valašské krajiny napříč dějinami.
DALŠÍ NÁVŠTĚVNICKÉ PROSTORY: Každý den kromě pondělí, 9:00–17:00 hodin – Zámecká kavárna, Hasičská expozice, Zimní zahrada, herny a místnosti pro děti.
AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY
LETNÍ DOBRODRUŽSTVÍ V MUZEU: 1. 7. – 31. 8., každý den kromě pondělí 9:00–17:00 hodin
– Zpestřete si návštěvu nově zrekonstruovaného zámku Kinských zábavnou pátračkou po truhle
s pokladem.
NETOPÝŘÍ NOC: 13. 9., 19:00 hodin – Přednáška o netopýrech, spojená s ukázkou živých exemplářů a detekcí druhů vyskytujících se v zámeckém parku.

Expozice – Hlavním lákadlem nově zrekonstruovaného zámku Kinských je moderní stálá expozice s řadou multimediálních prvků. Foto Jiří Koňařík – archiv
MRV

Kočárky – V Lešné u Val. Meziříčí si můžete prohlédnout i krásnou zámeckou výstavu historických dětských kočárků. Foto Jiří Koňařík – archiv MRV
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Prohlídky – Přes letní prázdniny můžete dětem zpestřit návštěvu objektů Muzea regionu Valašsko pátračkou po pokladu. Foto
Jiří Koňařík – archiv MRV

Sušárny – V zámku Kinských startuje 1.
července výstava o historii tradičního sušení ovoce na Valašsku s názvem Někdo to rád sušené, která získala zvláštní cenu za výstavu roku
v prestižní celonárodní soutěži Gloria musaealis. Foto Jiří Koňařík – archiv MRV
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Blahopřejeme k významným životním jubileím
ve třetím čtvrtletí roku 2022
Goldová
Urbanová
Klčová
Kelnar
Janyšková
Koliáš
Davidová
Horáková
Dudová
Petrová
Hub
Hubová
Štěpánová
Hegar
Kramolišová

Zuzana
Jana
Jarmila
Zdeněk
Drahomíra
Miroslav
Bohuslava
Anna
Margita
Milada
Ladislav
Marie
Anna
Jaroslav
Hana

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

166
244
116
72
50
115
208
9
184
110
124
182
33
136
220

60
60
83
85
94
60
60
65
65
70
70
84
85
89
92

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, telefonicky nebo
osobně. Po dovršení 80 let se stačí odhlásit jednorázově.
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 25. 6. 2022. Vydáno dne 28. 6. 2022.
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