


Ročník XXXI. číslo 1. vydáno v dubnu 2022
Odkanalizování obce Hostašovice systémem MDČOV
Vážení spoluobčané,
v podzimním čísle zpravodaje minulého roku jsme přinesli další informace o projektu
odkanalizování obce systémem domovních čistíren odpadních vod. V současné době
jsme se posunuli zase o krok dále, jsme v další fázi přípravy žádosti o dotaci, fázi
opatřování souhlasů vlastníků jednotlivých nemovitostí s realizací ČOV na jejich pozemku. V praxi to znamená, že v nejbližší době budou ti, kteří se v dotazníkovém šetření vyjádřili souhlasně a mají zájem na zapojení se do projektu, navštíveni pracovníky firmy PROJEKTY VODAM s.r.o. z Hranic nebo starostou obce a požádáni o podpis na potřebný formulář, který bude přílohou žádosti o dotaci. Při této osobní návštěvě mohou být majiteli nemovitosti případně vysvětleny jeho dotazy. Pokud jsou
ale ještě v obci nějací občané, kteří se rozmýšlejí, zatím není nic ztraceno. Mohou
svůj zájem nahlásit na OÚ v termínu do 26. dubna, a i pro ně se připraví potřebné
formuláře k podpisu a mohou se zapojit. Po tomto konečném datu již nemohu zaručit,
že bude možné se do současného kola přihlásit. Abych v rozhodování podpořil další,
mohu slíbit, že původně avizovaná spoluúčast na vybudování domovní ČOV ve výši
15 tis. Kč, bude zájemcům v tomto kole snížena na 10 tis. Kč. A to při ceně stavebních prací nebo cenám, za které lze individuálně pořídit novou čističku, je opravdu
vstřícný krok.
Ostatní, kteří se do současného kola projektu nezapojí, si musí řešit likvidaci odpadních vod sami, ale opět upozorňuji, že s novým zněním o poznání ostřejšího vodního
zákona budou úřady a jejich pracovníci povinni kontrolovat, jak majitelé domů zacházejí s odpadní vodou. A také, pokud v budoucnosti obec přistoupí k dalšímu kolu
budování ČOV, předpokládáme, že spoluúčast na projektu vybudování ČOV bude
pro zájemce, kteří nyní splňují podmínky připojení, ale zaváhají připojit se k projektu
již dnes, určitě mnohem vyšší…
Motivace je jednoduchá…Asi si nemusíme vysvětlovat, že řešení odpovídajícího
způsobu likvidace odpadních vod bude muset každá nemovitost dříve nebo později
vyřešit. Ani argument, že někoho dnes likvidace odpadních vod nestojí ani korunu a
nemá s ní dosud žádné starosti, již v blízké době neobstojí. Přenechat starosti od projektu až k realizaci na obci je velmi elegantní řešení a určitě pobídkou může být i
nízká cena spoluúčasti. Další pozitivum spatřuji v tom, že účastník projektu bude zatížen minimálním stočným oproti ostatním.
starosta

Kontakt na Obecní úřad Hostašovice:
Úřední hodiny:

pondělí a středa od 8 do 11 a od 12 do 17 hodin
úterý a čtvrtek od 8 do 11 hodin a od 12 do 14 hodin

Spojení na funkcionáře OÚ Hostašovice:
starosta Zdeněk Kelnar 556 750 464, 725 141 419

e-mail: starosta@hostasovice.cz

místostarosta Ing.Kateřina Dudová 603350760 e-mail:mistostarosta@hostasovice.cz
ekonomka Jana Bechná 556 750 269

e-mail: ekonomka.ou@hostasovice.cz

úřednice Kateřina Filipová, DiS 556 712 841 e-mail: podatelna.ou@hostasovice.cz
mobil do kanceláře: 702 020 294
Datová schránka: cmqaxpm

internet: http://www.hostasovice.cz

Bankovní spojení: KB Nový Jičín 23624801/0100

OÚ informuje 1 - 2022
22.12.v zasedací místnosti se konalo 20. zasedání zastupitelstva obce, na kterém byla
mimo jiné schválena koupě objektu hospody u Formánků č.p.177 včetně okolního pozemku.
24.12.Štědrovečerní akce Zářící mosty jako spojnice k našim srdcím. V době od 10
do 11 hodin byla na místě hlídka skautů z naší obce s Betlémským světlem.
27.12.podpis kupní smlouvy na objekt hospody u Formánků č.p.177.
5.1. ve věku 57 let zemřel náhle pan Miroslav Hejkal.
8.1. poslední rozloučení s panem Miroslavem Hejkalem v kostele Božského Srdce
Páně v Hodslavicích.
11.1. na krajský úřad odesláno závěrečné vyúčtování akce „Projektová dokumentace
– Polyfunkční dům“, na který obec obdržela dotaci v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021.
13.1. na krajský úřad podána žádost o dotaci na projekt „Rekonstrukce vstupu do
budovy obecního úřadu“.
19.1. před č.p.132 na Jalovčí zjištěna porucha na vodovodním řadu. Porucha ještě týž
den opravena firmou Jan Kudělka.
23.1. na krajský úřad odesláno závěrečné vyúčtování akce „Aktivní senioři
s úsměvem na tváři“, na který obec obdržela dotaci v rámci Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji v roce 2021.
25.1. pracovník stavebního úřadu MěÚ Nový Jičín provedl kolaudaci RD manželů
Tomáše a Michaely Radových. RD bylo přiděleno č.p.288 a také kolaudace RD
manželů Františka a Jaroslavy Thiniusových. RD bylo přiděleno č.p.284.
26.1. schůzka starosty s administrátorem žádosti o dotaci na akci odkanalizování obce systémem domovních čistíren odpadních vod.
27.1. na MMR odesláno finanční vypořádání projektu „Územní plán Hostašovice“.
2.2. pracovníky odboru podpory korporátního řízení a kontroly krajského úřadu bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce Hostašovice za rok 2021 se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
3.2. KS - přednáška Život na farmě na Islandu – Viktorka Hlaváčková.
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4.2. schůzka starosty se zhotovitelem odborných posudků potřebných k žádosti o
dotaci na akci odkanalizování obce systémem domovních ČOV.
5.2. TJ Sokol Hostašovice uspořádal 47. ročník výšlapu na Trojačku, zúčastnilo se
rekordních 94 turistů.
11.2. ve věku 63 let zemřel pan Josef Hrachovec.
17.2. ve věku 79 let zemřela po krátké těžké nemoci paní Ludmila Půčková.
17.2. účast starosty na valné hromadě SPOV ve Větřkovicích.
21.2. poslední rozloučení s panem Josefem Hrachovcem v katolickém kostele Prozřetelnosti Boží v Šenově.
23.2. vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby „Polyfunkční dům na parcele
č. st. 244 a č. 642/1 v k.ú. Hostašovice“.
23.2. poslední rozloučení s paní Ludmilou Půčkovou v chrámu Páně v Hodslavicích.
26.2. proběhlo v obci Vodění medvěda po dědině a večer pochovávání basy
v „Uličce smrti“. Pokračování zábavy v hospodě Na hřišti.
3.3. KS - setkání a připomenutí svátku MDŽ.
10.3. KS - vycházka kolem Hodslavic.
14.3. účast starosty na jednání krizového štábu ORP na MěÚ v Novém Jičíně týkající
se problematiky utečenců z Ukrajiny.
15.3. účast starosty na schůzce svazku cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice na
MěÚ v Novém Jičíně.
15.3. pracovníkem stavebního úřadu MěÚ Nový Jičín a za účasti starosty byla provedena kontrolní prohlídka v restauraci na Jalovčí týkající se dopovolení neohlášených stavebních úprav na objektu č.p.219.
16.3. zastupitelstvo kraje schválilo poskytnutí dotace ve výši 400 tis. Kč z rozpočtu
Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022“ na projekt „Rekonstrukce vstupu
do budovy obecního úřadu“.
17.3. KS - zájezd do divadla Antonína Dvořáka v Ostravě – činohra Revizor.
17.-24.3. proběhla v obci sbírka ortopedických pomůcek a léků pro Ukrajinu.
18.3. v zasedací místnosti se konalo 21. zasedání zastupitelstva obce, na kterém byl
mimo jiné vydán Územní plán Hostašovice.
21.-22.3. proběhly pravidelné výměny domovních vodoměrů v obci.
22.3. konec lhůty pro podání nabídek na výběrové řízení dodavatele stavby
„Polyfunkční dům na parcele č. st. 244 a č. 642/1 v k.ú. Hostašovice“.
23.3. KS - turnaj v kuželkách v Hodslavicích.
27.3. v zasedací místnosti proběhlo slavnostní vítání občánků.
31.3. KS - hostašovský seniorský košt slivovice a jablkovice.
1.4. na OÚ nastoupil pracovník VPP pan Jaroslav Lacina.
5. a 6.4. proběhl v obci jarní sběr nebezpečného odpadu.
6.4. zemřel náhle ve věku 39 let pan Ladislav Petřkovský.
7.4. KS - výroční členská schůze.
8.4. poslední rozloučení s paní Blaženou Hasalíkovou v evangelickém kostele
v Hodslavicích.
9.4. konaly se na území naší obce dvě rychlostní zkoušky Valašské rally 2022.
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USNESENÍ
20. řádného zasedání ZO Hostašovice konaného dne 22. prosince 2021
1.
2.

3.
4.

ZO Hostašovice přijímá ze svého 20. řádného zasedání toto usnesení:
ZO schvaluje program 20. zasedání zastupitelstva obce s přijetím usnesení ke každému bodu programu.
ZO volí:
a) návrhovou komisi ve složení předseda: ing. Kateřina Kudělková, člen Petr Vahalík.
b) za ověřovatele zápisu: ing. Tomáše Kozáka a ing. Lukáše Velarta.
ZO bere na vědomí zprávu starosty o činnosti OÚ od posledního zasedání zastupitelstva obce.
ZO v souladu s ust. § 63 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. p) zákona č.128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hostašovice a Městem Nový Jičín dle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je výkon přenesené působnosti na úseku přestupků.
Podpisem smlouvy na období od 1.4.2022 do 31.3.2026 pověřuje starostu.

5.
I)

ZO podle § 84 odst.2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schvaluje
Rozpočet obce na rok 2022 podle předloženého návrhu s příjmy ve výši
14 469 900,- Kč, výdaji 20 695 038,-Kč a financování 6 225 138,-Kč.
II) ZO podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schvaluje poskytnutí úhrad a dotací jiným právnickým osobám v níže uvedeném rozsahu a určení:
a) ZŠ a MŠ Hostašovice p.o. finanční příspěvek na úhradu provozních nákladů a vybavení ve výši 850 000,-Kč.
b) TJ Sokol Hostašovice z.s. finanční příspěvek na činnost ve výši 100 000,Kč.
c) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hostašovice finanční příspěvek na
činnost ve výši 50 000,-Kč.
d) Městu Nový Jičín dotaci na spolufinancování sociálních služeb ve výši
146 038,-Kč.
III) ZO podle §84 odst.2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, schvaluje rozpočet sociálního fondu dle předloženého návrhu, který je v souladu se Směrnicí o sociálním fondu č.1/2021, převod do sociálního fondu ve výši 70 000,z rozpočtu obce, který je zahrnut v rozpočtu obce na rok 2022.
6. ZO podle § 84 odst.2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v souladu
s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na léta 2023 až 2025 podle
předloženého návrhu.
7. ZO dle § 84, odst. 2, písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, se usneslo vydat Obecně závaznou vyhlášku obce Hostašovice č.1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
ve znění dle předloženého návrhu.
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8.
a) ZO ruší bod č.11 usnesení z 19. řádného zasedání konaného 29.11.2021.
b) 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 nového návrhu. Podpisem této smlouvy, týkající se poskytnutí dotace 75 000,-Kč na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“, pověřuje starostu obce.
9. ZO rozhodlo nabýt pozemek parc. č. st. 13/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 377 m2, na kterém stojí a jehož součástí je stavba č. p. 177, Hostašovice –
obč. vybavení a pozemek parc. č. 47 – ostatní plocha o výměře 599 m2, způsob
využití jiná plocha v k. ú. a obci Hostašovice, včetně všech součástí, příslušenství
a inženýrských sítí na základě kupní smlouvy za kupní cenu ve výši 3.000.000,Kč. ZO souhlasí se zněním kupní smlouvy dle předloženého návrhu a podpisem
kupní smlouvy a jejím uzavřením v tomto znění s prodávajícím dle evidence katastru nemovitostí č. 348 v k. ú. Hostašovice a k úkonům souvisejícím pro provedení vkladu v katastru nemovitostí ZO pověřuje starostu.
10. ZO zmocňuje starostu k rozpočtovému opatření mezi rozpočtovými kapitolami a
ke změnám položek v rámci rozpočtových kapitol ke konci roku 2021, u výdajů
v objemu do 400 000,-Kč a u příjmů neomezeně.
V Hostašovicích 22.12.2021

USNESENÍ
21. řádného zasedání ZO Hostašovice konaného dne 18. března 2022
ZO Hostašovice přijímá ze svého 21. řádného zasedání toto usnesení:
1. ZO schvaluje program 21. zasedání zastupitelstva obce s přijetím usnesení ke každému bodu programu.
2. ZO volí:
a) návrhovou komisi ve složení předseda: Mgr.Vratislav Vytejček, člen ing. Kateřina Kudělková.
b) za ověřovatele zápisu: Rostislava Moščáka a ing. Lukáše Velarta.
3. ZO bere na vědomí zprávu starosty o činnosti OÚ od posledního zasedání zastupitelstva obce.
4. ZO bere na vědomí hospodaření obce do 28.2.2022, ve kterém bylo dosaženo příjmů ve výši 2 888 784,54 Kč a výdajů ve výši 4 601 475,38 Kč.
5.
a) ZO bere na vědomí hospodaření obce za rok 2021, ve kterém bylo dosaženo
příjmů ve výši 17 332 069,10 Kč a výdajů ve výši 13 889 941,78 Kč.
b) ZO bere na vědomí 12. rozpočtové opatření k rozpočtu na rok 2021, provedené
na základě pověření z 20. zasedání ZO.
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6. ZO bere na vědomí uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene týkající se pozemků p.č.724/80 a p.č.1195/3, Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby „IV-12-8021948/1, Hostašovice p.č. 701/12,
příp. NNk a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby „IV-12-8021831, Hostašovice, p.č. 694/23, NNk.
7. Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti
ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258
72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře pana Zdeňka
Kelnara, nar.11.3.1968, bytem Hostašovice 72. Delegace zástupce obce, jakožto
zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře
na valné hromadě konané v pátek dne 27. 5. 2022, 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.
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 zpracování odborného posudku autorizované osoby a navazujících
činností na akci likvidace odpadních vod v Hostašovicích decentralizovaným způsobem podle požadavků Výzvy 7/2021 SFŽP ČR.
10.
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
7500,-Kč na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, pověřuje starostu obce.
b) ZO podle § 84 odst. 2 písm. b) schvaluje 1. rozpočtové opatření k rozpočtu na
rok 2022 podle předloženého návrhu, kterým se výdaje zvyšují o 7 500,-Kč a
financování se mění o 7 500,-Kč.
c) ZO ruší tuto část textu usnesení bodu 8b) z 20. zasedání: „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 nového návrhu. Podpisem této smlouvy,
týkající se poskytnutí dotace, pověřuje starostu obce.
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d) ZO schvaluje poskytnutí dotace a uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Hostašovice“. Poskytovatel Obec Hostašovice, Hostašovice
44, 741 01 Nový Jičín, IČ: 00600725, zastoupena starostou Zdeňkem Kelnarem, příjemce Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,
zastoupený prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc, hejtmanem kraje, IČ:70890692,
dle předloženého návrhu. Podpisem této smlouvy, týkající se poskytnutí dotace
75 000,-Kč na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“, pověřuje starostu obce.
11. Zastupitelstvo obce Hostašovice:
a) bere na vědomí informaci o průběhu projednání návrhu Územního plánu Hostašovice dle předložené důvodové zprávy.
b) konstatuje po ověření ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavením řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), že Územní plán Hostašovice není
v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského
úřadu.
c) rozhoduje v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách ve smyslu kap. 4.b)
odůvodnění Územního plánu Hostašovice, části zpracované pořizovatelem, jež
je nedílnou součástí předložené přílohy.
d) vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona a za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 13
a přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších přepisů a dále za použití ustanovení § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Územní plán Hostašovice, formou opatření obecné povahy, jež je předkládán jako
příloha.
12.ZO schvaluje Směrnici č.1/2022, kterou se stanovují podmínky poskytování peněžitého příspěvku na stravování pro zaměstnance a uvolněné zastupitele obce dle
předloženého návrhu. ZO schvaluje, že uvolněný člen zastupitelstva má nárok na
příspěvek na stravování za stejných podmínek jako zaměstnanci.
13.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 18.3.2022
Zdeněk Kelnar

ing.Kateřina Dudová

starosta

místostarostka
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Částečná rekonstrukce a drobné opravy v restauraci
u Formánků.
Mezi nutné práce stavebního charakteru je údržba a taky nutná oprava budov ve
vlastnictví obce Hostašovice. Jarní počasí nám začíná přát, a to je signál započít stavební práce v nedávné době koupeného objektu – RESTAURACE U FORMÁNKŮ.
Začátkem dubna jsme začali se stěhováním i úklidem vnitřních prostor, nyní se provádějí drobné stavební úpravy a opravy, jako je malování všech prostor restaurace a
sálu, je také plánovaná oprava sociálního zařízení včetně výměny umyvadel, vodovodních baterií, WC apod. Součástí rekonstrukcí vnitřních prostor byla nutná výměna
osvětlení, vypínačů a zásuvek. Po dokončení těchto oprav se udělají ještě další kosmetické úpravy, jako je broušení a leštění dřevěných podlah, PVC, montáž vertikálních žaluzií a krytů radiátorů, popř. ocelových trubek topení. Závěrečné práce budou
spočívat v opětovném nastěhování nábytku, stolů, židlí, demontáži stávajícího výčepního pultu a místo toho kompletaci obslužného baru s osvětlovací technikou. Sklad s
kompletním vybavením jídelního servisu, skleniček apod. nám zaručuje dostatečné
množství pro 50-70 hostů. Mluvili jsme o částečné rekonstrukci, ale víme, že nás čekají i venkovní opravy a úpravy objektu, je to jen otázka času, financí, popř. možnosti
získat dotační příspěvek. Věříme, že výše uvedené opravy objektu budou do začátků
velmi dobře vyhovovat všem akcím, které se zde kdysi organizovaly, můžeme vzpomenout hasičský ples, sokolský ples, školní ples, ale můžou být i další - myslivecký,
sousedský apod. Prostory budou vyhovovat i různým druhům soukromých akcí, koncertů, školení. Také mixu příjemných společných akcí, které často pořádá i klub seniorů a zasedací místnost na OÚ je již pro tyto účely malá….
Věříme, že pořádáním kulturních a společenských akcí v tomto nebo i jiném objektu
utužíme sousedské vztahy a obecní pospolitost.
Zdeněk Vilímek
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Poničený altán u víceúčelového hřiště
Když se tak procházím sportovním areálem zjistil jsem, že máme neocenitelný dar od
svých pokrokových předchůdců v podobě vybudované plochy fotbalového hřiště a
areálu kolem něj na velmi dobré úrovni. Areál byl otevřen v roce 1980, v té době byl
nejkrásnější v celém okrese, a pořád má velmi dobrou úroveň, co se týče hrací plochy, zabezpečení sportovců a diváků. I my (současné zastupitelstvo obce) se snažíme
o neustálé zvelebování areálu. Naše chyba ve snažení je jediná….zatím, zdůrazňuji,
zatím, jej nemáme monitorován kamerami. Nejsem příznivcem neustálého sledování,
co, kde a jak někdo dělá…. Každý si musí uvědomit a být zodpovědný za své jednání…Když se mi ale naskytl pohled na poničený altán u víceúčelového hřiště nedámi, abych nevyslovil svých několik otázek… Komu vadí to, že je altán u umělky
umístěn? Přemístili jsme jej ze zahrady u
mateřské školy, abychom jej „zachránili“
od likvidace před budováním nové tělocvičny. Spoléhali jsme na to, že i když má
svá léta, bude ještě užitečný lidem, kteří
mají nějakou akci na „umělce“. Teď čelí
náporu vandalům, kteří doslova „vykopali“ jednu stěnu altánu… Asi byli posíleni
alkoholem, nebo něčím jiným, jinak si to
neumím vysvětlit… Jediná odpověď těmto
„silákům“ je, že stejně, jak je monitorována tělocvična a vchod do ní, bude monitorováno i víceúčelové hřiště a prostor kolem něj. Bude to stát možná několik desítek tisícovek, ale za ten pocit usvědčení
„hříšníků“ to stojí.
Starosta

Milí přátelé senioři,
již devátým rokem se v Hostašovicích schází pravidelně klub seniorů na společných
posezeních, vycházkách, zajímavých přednáškách, zájezdech po památkách a exkurzích. Jezdíme taky na sportovní a vědomostní soutěže.
Každé úterý v 16 hodin cvičíme v tělocvičně protahovací cviky a prvky jógy.
Pečeme pro různé akce perníčky, koláčky a cukroví. A už teď máme téma na výstavu
na den obce.
Kdo by se chtěl přidat k nám, bude všemi srdečně vítán.
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Vždyť i našemu seniorskému zdraví prospívá
pohyb a přátelské setkávání.
Proto přinášíme plán našich akcí od ledna do srpna 2022.
Pokud si vyberete jen nějakou akci, přijďte. Vždy
je to upřesněno v kabelové televizi anebo ve
skříňce u obchodu.

PLÁN AKCÍ NA ROK 2022
LEDEN
ÚNOR
Čtvrtek 3.2. Život na farmě na Islandu – Viktorka Hlaváčková.
BŘEZEN
Čtvrtek 3.3. Připomenutí MDŽ –
návštěva starosty a
místostarostky obce.
Čtvrtek 10.3. Procházka za pohledy
Hodslavic.
Čtvrtek 17.3.Divadlo A. Dvořáka v Ostravě - činohra Revizor.
Středa 23.3. Hra v kuželky – Hodslavice.
Čtvrtek 31.3. Košt slivovice a jablkovice – placení příspěvků KS.
DUBEN
Čtvrtek 7.4. Výroční členská schůze, pohoštění, možnost zaplacení zájezdů
na 21.4. a 10 – 11.5. 2022.
Čtvrtek 14.4. Před velikonoční posezení s pomlázkou.
Čtvrtek 21.4. Zájezd – planetárium Ostrava, radniční věž, oběd- lázně Darkov,
Karviná -šikmý kostel Sv. Alkantary.
Středa 27.4. Vědomostní soutěž Senior kvíz v Háji ve Slezsku – jen pro přihlášené.
Čtvrtek 28.4. Prezentace a ochutnávka čokolády -Marcela Krčálová -čokoláda
Jordi’s.
10

KVĚTEN
Čtvrtek 5.5. Vycházka kolem Hostašovic – Václav Hasalík a Ladislav Hub.
Úterý
10.5. - středa 11.5. Zájezd Bučovice, Moravský Krumlov-Slovanská
epopej, Telč večeře, Znojmo turistickým vláčkem po městě, oběd, památník u Slavkova.
Středa 18.5. Hostašovská škračenice na hřišti – s harmonikářem Jardou Pávkem.
Čtvrtek 26.5. Přednáška nebo promítání z archívu klubu seniorů.
ČERVEN
Čtvrtek 2.6. Tradiční výšlap na kopec Padělek a posezení v klubovně.
Čtvrtek 9.6. Červnové posezení v klubovně.
Čtvrtek 16.6. Vycházka – Petřkovické Lurdy.
Čtvrtek 20 – 23.6. Zájezd KS Hostašovice a Hodslavice do Polska.
Úterý 28.6. Krajské sportovní hry seniorů pro přihlášené.
Čtvrtek 30.6. Příprava na výstavu na pouť.
ČERVENEC
Úterý 5.7. Prodej pouťových perníkových srdíček na den obce a výstava KS
na OÚ.
Čtvrtek 21.7. Zájezd Jeseníky – Rýmařov exkurze, oběd, hrad Sovinec, dřevěné sochy Jiříkov.
SRPEN

Seniorské prázdniny

VELIKONOČNÍ VÝZVA – I COVID PŘINESL NĚCO
HEZKÉHO
Milé děti, žáci, rodiče a občané,
po milé zkušenosti z minulého roku, Vás opět vyzýváme k vytvoření atmosféry letošních Velikonoc. A zároveň tímto zakládáme novou tradici 😊
Jak to udělat?
Doma libovolně nazdobte či vyrobte vajíčko,
a při procházce pověste před školou
na smuteční vrbu (u branky).
Těšíme se na veselou velikonoční výzdobu.
kolektiv ZŠ a MŠ Hostašovice 😊
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SBĚR PAPÍRU
Při minulém sběru, který proběhl ve dnech 23. – 25. 11. 2021 jsme získali částku
4173 Kč.
Všem ochotným „sběračům a dárcům“ moc děkujeme za pomoc 😊
(Na co přesně budou získané penízky použity, se dozvíte v příštím zpravodaji.)
Na začátku května 2022 proběhne znovu na naší škole sběr papíru.
Přesný termín bude upřesněn!
Co budeme sbírat:
 noviny, časopisy, letáky, knihy bez vazby – nesmí být svázáno provázkem
 kartony musí být svázané – dejte prosím bokem
V případě, že nebudete mít možnost dopravit sběr do školy, kontaktujte nás!
Tel.: 556 750 179
Email.: zs@skolahostasovice.cz

NA CO SE VE ŠKOLE TĚŠÍME…?
DUBEN
 V nejbližší době, přesněji 5. 4. se vybraní žáci 3. – 5. ročníku zúčastní Školní
ligy v házené v Novém Jičíně.
 Ve čtvrtek 7. dubna proběhne dopolední výuka společně s ukrajinskými dětmi.
Starší děti si pro ně později ve družině připraví hru „hledání pokladu“. V rámci
noci s Andersenem všechny děti čeká večerní edukačně-zábavný program,
který zakončíme společným přespáním našich žáků ve škole.
 Hned 8. 4. proběhne projektový den zaměřený na téma Den Země.
 Ještě před Velikonocemi - 13. dubna, přivítáme mezi nás předškoláky na
Zápisu do první třídy.
 Na návštěvu zámku Žerotínů do Nového Jičína se vydá společně 3. a 4. ročník v pátek 22. dubna.
 Po delší covidové pauze budeme od 26. dubna pravidelně každé úterý jezdit na
povinný plavecký výcvik. Toho se zúčastní žáci 2., 3., a 4. ročníku. Poslední
hodina tohoto výcviku proběhne 28. června.
KVĚTEN
 V průběhu května proběhne znovu na naší škole sběr papíru. Přesný termín
bude upřesněn!
 Dne 20. května znovu vyrazí naši třeťáci a čtvrťáci na Žerotínský zámek do
Nového Jičína na edukační program Samá louka, sem tam les.
 Obec Hostašovice ve spolupráci se školou uspořádá dne 27. května Den dětí,
který se uskuteční na fotbalovém hřišti TJ Sokol Hostašovice.
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ČERVEN
 V prvním červnovém týdnu chceme strávit odpoledne s maminkami a tatínky
našich žáků. Všichni společně tak chceme oslavit Den matek a Den otců.
Přesný termín bude upřesněn!
 Na začátku června, přesněji 9. 6. jsme pozvání k hostašovským vojákům na
Den dětí.
 Velký školní výlet se uskuteční 23. června. Tento rok vyjedeme na hrad Bouzov a následně se podíváme do Mladečských jeskyní.
 V pondělí 27. června máme naplánovanou návštěvu rodného domu Františka Palackého v Hodslavicích. Při cestě do Hodslavic nás čeká naučná stezka,
kterou našim žákům připraví zaměstnankyně muzea.
 V poslední školní den nás čekají hned dvě události. Ráno nás navštíví se svým
programem dravci pana sokolníka Jaroslava Oszeldy. Po skončení tohoto
programu bude následovat slavnostní předání vysvědčení a rozloučení s našimi
nejstaršími žáky – páťáky.
Všechny akce, termíny a podrobné informace budou postupně zveřejňovány
na webových stránkách školy www.skolahostasovice.cz 😊

CO BYLO JE A BUDE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE…
Co se ve školce událo?
 15.3. se děti ze třídy Berušek a 16.3. ze třídy Sluníček vypravily do knihovny
ve Straníku. Tímto děkujeme paní Olbrichové za milé přijetí, seznámením
s prostředím knihovny a dětskými knihami.
 27.3. se vybrané předškolačky zúčastnily slavnostního vítání občánků
s připraveným programem.
 31.3. přijelo do MŠ Divadlo Koloběžka s programem „Na tom našem dvoře“.
Dětem se vystoupení velice líbilo.
A co teprve bude…?
 11.4. Hledání velikonočních vajíček ve školce (za vhodného počasí se hry
uskuteční na zahradě MŠ)
 4.5. besídka ke Dni matek ve třídě Berušek od 15:30
 5.5. besídka ke Dni matek ve třídě Sluníček od 15:30
 1.6. Hledání pokladu v MŠ
 3.6. Výlet zoopark ranč Horečky, Frenštát pod Radhoštěm, obě oddělení
Upozornění na veškeré akce najdete na webových stránkách ZŠ a MŠ Hostašovice,
kde je i k nahlédnutí fotogalerie MŠ, která je každý týden doplňována o aktuální dění
ve školce.
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Vítání občánků
V neděli 27.3.2022 proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu tradiční Vítání
občánků. Naše občánky a jejich rodiče přivítaly nazdobené prostory obecního úřadu,
které navodily příjemnou atmosféru a přitáhly oči nejen rodičů ale i těch nejmenších.
Tato akce proběhla po třech letech, neboť předchozí čas nebyl příznivý k tomu, abychom se v plné parádě setkali. Od posledního vítání občánků přibylo do naší obce
16 dětí, z toho 11 děvčátek a 5 chlapečků. Nejstaršímu dítěti byly necelé tři roky
a nejmladší občánek měl jeden a půl měsíce. Tradičně vystoupily v úvodu akce děti
z naší mateřské školky. Pásmem tematických básniček a písniček přivítali naše nejmenší, jejich rodiče a příbuzné. Slovo patřilo také panu starostovi, který přivítal naše
občánky do „hostašovské rodiny“ a popřál jim pevné zdraví, spoustu lásky kolem sebe a aby dělali svým rodičům jen samou radost.
Každé z přítomných dětí bylo obdarováno stříbrným přívěskem, dárkovou kartou
v hodnotě 1000 Kč a na památku obdrželo pamětní list. Maminky byly potěšeny kytičkou a na své si přišli také tatínci. Na zdraví svých dětí připili štamprlí slivovice
nebo skleničkou šampaňského.
Malým občánkům přejeme do života hlavně zdraví a krásné dětství i dospívání v naší
krásné obci.
Reportáž z vítání občánků bude možné shlédnout na webu obce pod odkazem Hostašovjan.
Kateřina Kudělková
kulturní komise
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Statistika za rok 2021
Na OÚ Hoštašovice bylo v roce 2021 ověřeno: 104 podpisů

7 listin

Vydáno: 13 výpisů z Rejstříků trestů, 1 výpis z Katastru nemovitostí a 1 snímek
z katastrální mapy
Občané obce vyprodukovali za uplynulý rok následující množství odpadu:
množství celkem
Plasty
18,17 t
BRO
81,14 t
Směsný komunální 114,59 t
Velkoobjemový
16,04 t
Sklo
10,59 t
Papír
9,52 t

množství na 1 obyvatele
23,5 kg
107,7 kg
147,85 kg
20,70 kg
13,70 kg
12,30 kg

Počet obyvatel k 31.12.2021 je 775.
Narozeni:
Matyáš Thinius

Hostašovice 284

Nikol Thiniusová

Hostašovice 284

Emma Duchková

Hostašovice 55

Richard Orlita

Hostašovice 157

Rozálie Žáčková

Hostašovice 100

Albert Plešek

Hostašovice 40

Přihlášeno k trvalému pobytu: 21 občanů, odstěhováno: 13 občanů
V minulém roce nás navždy opustili:
Jan Kramoliš

Stanislav Indrák

Stanislav Hasalík

Pavla Hasalíková

Marta Hasalíková

Jan Horák

Vlasta Kramolišová

Jaromír Plešek

Marcela Hasalíková

František Formánek

František Milata

Anna Davidová

Jan Švajda

Gizela Šandová

Tomáš Krutílek
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Vodění medvěda po dědině
Postcovidové vodění medvěda se konalo v sobotu 26.2.2022. Ogaři Kašaři a ostatní
partyja nám opět přinesli slunce do našich srdcí. Průvod prošel celkem 16 zastávkami, na kterých se hrálo, zpívalo a tancovalo. Pochování basy se uskutečnilo již podruhé v „Uličce smrti“.
Děkujeme všem, kteří se průvodu zúčastnili, Ogarům Kašařům za hudební doprovod
a samozřejmě také těm, kteří nás vítali a hostili při vodění medvěda u svých domovů.
Zvláště bychom chtěli také poděkovat obyvatelům Uličky smrti za vzornou přípravu
a bohaté pohoštění v závěru vodění.
ogar obecní Smrťák a ogar Starosta

Basa 2022
Vážení sešlí, padlí i živí…Je to už celé dva roky, co naposled jsme tu plesali,
a z nového viru z Číny si ještě srandu dělali.
Dva týdny na to jsme hleděli jak vyorané myši,
co to naše uši z televize slyší:
nouzový stav, COVID, pandemie, karanténa,
veškerá činnost byla náhle zastavena.
Zavřely se školy, školky a některé obchody,
nesměli jsme k holiči ba ani do hospody.
V panice jsme brali obchoďáky útokem
a z boje o záchod papír měli moncle pod okem.
Ušili jsme kvanta roušek, obličeje zakryli,
na dva metry od sebe ve frontách se dusili.
Nařízení měnila se rychleji než počasí,
když chtěl člověk vyjít z domu, ztrácel přehled, co se smí.
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Na resortu zdravotnictví ministři se střídali,
v boji s virem všichni čtyři totálně to posr…..
Hranice se uzavřely, nelétala letadla,
křivka cestovního ruchu se až pod zem propadla.
Kdo okusil home office nebo výuku distanční,
zjistil, že jít do práce či školy je fakt senzační.
Jedna vlna za druhou, konce vidět není,
očkování měla být cesta ke spasení.
Být či nebýt naočkován, toť otázka zásadní,
díky ní se mezi lidmi strhla mela parádní.
Teď se zdá, že situace vrací se zas k normálu
a o době pandemie budem jen číst z análů.
V karanténě nemohli jsme dělat, co jsme chtěli,
jediným rozptýlením byla Valašská rally.
I když covid znamenal v mnoha směrech omezení,
místní senioři nebyli k zastavení.
Na jaře furt sledovali, kdy můžou do obchodu,
kde jinde utratit prachy, co přidali jim k důchodu?
Sotva přišlo rozvolnění, vyrazili do akce,
bez problému vyčerpali své obecní dotace.
Také naše hasičky na dotaci dosáhly,
s novou výzbrojí a dresy to až na vrchol dotáhly.
První místo z Velké ceny přivezly si domů,
bronz z novojičínské ligy připojily k tomu.
V požárním sportu se daří - doufejme i nadále,
jednotka sboru má ale už pár roků namále.
Snáz než složit jednotku jde zdolat velehory.
Nezbývá než spolehnout se na okolní sbory.
Na budově úřadu visí nová krabice,
je v ní defibrilátor – věc užitečná velice.
Po schválení rozpočtu či územního plánu,
vyčerpaný starosta dopřeje si ránu.
Rázem bude zase čilý jako rybička,
bude se mu lépe řídit naše malá vesnička.
Kaplička na návsi prošla generální opravou,
pyšní se novou fasádou a taky střechou blýskavou.
Je to náš obecní symbol, v ní útěcha se nachází,
její zvon nás při odchodu na věčnost vyprovází.
Mineš-li ji cestou kolem, s úctou pohleď na ni,
skloň svou hlavu, můžeš vyprosit si požehnání.
Tělocvičnu otevírali jsme s velkou slávou,
pak to ale vypadalo, že zaroste nám trávou.
Velké plány sportovců zhatila pandemie,
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naštěstí to v jejich zdech zas pořádně žije.
Kilům navíc ve Fit Klubu můžeš vale dát,
sexy fotky na Instagram potom postovat.
V obci stále chybí společenské prostory,
obec proto schválila koupi Formánkovic hospody.
Po nezbytných opravách to v sále zase roztočíme,
při plesech se na parketu v rytmu tance rozvlníme,
Budeme-li míti kliku a dotaci získáme,
opravy šaten na hřišti se snad brzy dočkáme.
Místo nich vyroste nový multi-kulti dům,
v naší obci pak nastane společenský boom!
Okolí školy se načas proměnilo v staveniště.
Vznikl nový plot, chodník a pro tři auta parkoviště.
U něj značka K+R – jak to chápat teď?
Strýček Google napoví: „Polib si a jeď!“
V hospůdce na Jalovčí bývávalo živo,
posezení na terase, taky dobré pivo.
Chlapi se tam na taroky každý pátek scházeli,
při fotbale a hokeji hráčům palce drželi.
Dobré časy zdá se jsou už dávno pryč,
úřady na majitele chystají si bič.
Stavební úpravy prováděli bez schválení,
budovu užívají, k čemu povolená není.
To, že máme k Ukrajině postoj solidární,
neznamená, že tu chceme ubytovnu ilegální!
Nakládání s odpady je v obci evergreenem.
Pro starostu je to jako boj s větrným mlýnem.
Skoro v každém zpravodaji se problémem zabývá,
neúnavně ke třídění a pořádku vyzývá.
Bohužel jsou mezi námi stále hovada,
co odhodí odpadky všude, kde se dá.
Nepořádek u kontejnerů je jim ukradený,
hlavně, že vlastní pozemek mají uklizený!
Rosťa Moščák na Trojačku partyzány přivedl,
čímž tradiční akci zase o stupeň výš pozvedl.
Se starostou se radili a přitom je napadlo,
uspořádat pod Padělkem velkolepé divadlo.
Když Den obce už dva roky nemohli jsme mít, rozhodla se obec jinak si poradit.
U Vekendu užasli jsme nad bojovou ukázkou
střetu chrabrých partyzánů se zlou německou cháskou.
Na hřišti pak dechovka vyhrávala zvesela
a do rána diskotéka areálem duněla.
Tož, súsedé, to je všecko, s Pánembohem jděte! Mějte se, jak zaslúžíte, anebo jak chcete!
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INZERCE
Manželský pár koupí stavební pozemek nebo rodinný dům k rekonstrukci. Platba v hotovosti.
Nabídky na tel.: 603 111 528
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Štědrovečerní akce Zářící mosty
jako spojnice k našim srdcím
I na štědrý den roku 2021 pokračovala tradice zapalování svíček na návsi.
V dopoledních hodinách byla na místě přítomna hlídka skautů - Eliška a Olda,
s Betlémským světlem. Lidé mohli zapalovat svíčky na lávce pomocí tohoto světýlka,
nebo si zapálit svíčku a odnést do svých domovů.

Eliška a Olda

A takto zářila lávka na návsi večer

Poděkování za sbírku pro Ukrajinu…
Vážení občané, když se ve čtvrtek 24. února 2022
v médiích objevila informace o vojenské invazi Ruska na
Ukrajinu, nikdo tomu z počátku nevěřil. Po zjištění skutečnosti se spustila vlna podpory ukrajinskému lidu… Nabídek pomoci bylo mnoho. Přes pomoc Charity Nový Jičín, kde máte stále možnost materiální i finanční pomoci,
přes účty jiných spolehlivých organizací, jsme se rozhodli
pomoci přímo na místa na Ukrajině. Impulsem byla iniciativa hostašovjanky paní Kořenské. Dle informací byly
mimo jiné potřeba i ortopedické pomůcky a léky proti bolesti, alergii a průjmu. Díky pomoci občanů Hostašovic,
ale i ze Straníka, se shromáždilo na OÚ za krátkou dobu 6
párů berlí, 11 párů francouzských holí a 8 ortéz různého využití. Kromě toho léky
proti bolesti, alergii a průjmu. Veškeré pomůcky a léky jsme v pátek 25.3. předali
zástupci humanitární organizace. Ten jej dopravil do tranzitního centra, přidal k
ostatním a v současné době putuje celá dodávka do Lvovské a Charkovské nemocnice.
Děkujeme, že chcete pomáhat…zvláště v dnešní době je to velmi potřebné…. Opravdu si toho vážíme….
starosta
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Poskytujete nebo chcete poskytnout ubytování
uprchlíkům z Ukrajiny?
Poradíme vám, jak na to
odkaz na stránky krajského úřadu s těmito informacemi:
https://www.msk.cz/cs/kraj/poskytujete-nebo-chcete-poskytnout-ubytovaniuprchlikum-z-ukrajiny--poradime-vam--jak-na-to-11215/
Provozovatelé ubytovacích zařízení, kteří nabídnou nouzové ubytování uprchlíkům
z Ukrajiny, dostanou finanční příspěvek. Musí k tomu doložit evidenci každého
ubytovaného a mít řádně uzavřenou smlouvu s příslušnou obcí s rozšířenou působností.
Důležité upozornění: Ubytování v obydlí fyzické osoby se dle usnesení vlády nepovažuje za dočasné nouzové přístřeší ani nouzové ubytování, tento druh ubytování je řešen prostřednictvím pracovních úřadů. Otázky a odpovědi k příspěvku pro solidární
domácnost si můžete stáhnout z webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí.
Pokud poskytujete tento typ ubytování, nevztahují se na vás postupy uvedené dále
v tomto dokumentu.
Chtějí-li provozovatelé ubytovacích zařízení poskytnout ubytovací prostory pro ukrajinské občany a dosud nejsou zaregistrováni v databázi HUMPO, musí se nejprve zaevidovat, což je možné provést vyplněním online formuláře. Až potom bude uzavřena
smlouva s provozovatelem ubytovacího zařízení, na jejímž základě mohou čerpat kompenzace.
Smlouvu s ubytovatelem bude uzavírat příslušná obec s rozšířenou působností.
Pro čerpání finanční kompenzace a následné vyúčtování je nutné vést evidenci ubytovaných osob (a to rovněž v sytému HUMPO, do něhož vám budou krajem následně zaslány přístupové údaje) a tyto údaje pak uvádět i do vyúčtování, které bude podkladem pro
vyplacení kompenzace.
Dotazy k poskytování ubytování
Případné dotazy vztahující se k poskytování ubytování může ubytovatel směřovat na
krajský e-mail: UbytovaniUkrajina@msk.cz, nebo na telefonní číslo krajského dispečinku: 800 720 210.
Usnesení vlády počítá s těmito typy ubytování a finanční pomoci
 Dočasné nouzové přístřeší se poskytuje bezplatně v zařízeních, která nejsou běžně určena k ubytování (například prostory pro sport nebo kulturu), popřípadě byla
pro účely dočasného nouzového přístřeší vytvořena (například stany).
V zařízeních pro poskytnutí dočasného nouzového přístřeší se bezplatné ubytování poskytuje ubytované osobě po dobu zpravidla 30 dnů.
 Nouzové ubytování se poskytuje bezplatně v zařízeních, která zpravidla slouží
k bydlení nebo ubytování (například ubytovny, školská ubytovací zařízení, byty,
penziony), popřípadě byla pro účely nouzového ubytování vytvořena (například
montované objekty připojené na infrastrukturu). V zařízeních pro poskytnutí nouzového ubytování se bezplatné ubytování poskytuje ubytované osobě zpravidla po
dobu 3 měsíců.
Výše kompenzačního příspěvku je stanovena usnesením vlády
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U dočasného nouzového přístřeší částkou 200 Kč na osobu a noc.
U nouzového ubytování:
 ve výši až do částky 250 Kč na ubytovanou osobu a noc v zařízeních ve vlastnictví ostatních osob.
 ve výši až do částky 200 Kč na ubytovanou osobu a noc v zařízeních (vč. bytů) ve
vlastnictví územních samosprávných celků nebo jimi zřízených nebo založených
právnických osob nebo na studentských kolejích dle zákona o vysokých školách,
V případě bytů ve vlastnictví právnických osob (včetně obcí) je výše kompenzačního
příspěvku omezena na 3000 Kč na osobu a měsíc a maximálně 4 osoby v jednom bytě.

Hledáte zábavu i poučení?
Vyrazte do Muzea regionu Valašsko
Zajímavé výstavy a programy, moderní stále expozice, zámecký park a spoustu
dalších lákadel najdete v zámcích Kinských Valašské Meziříčí a Lešná u Valašského Meziříčí, spadající pod správu Muzea regionu Valašsko. Přinášíme vám
program na následující tři měsíce, pro aktuální informace doporučujeme sledovat stránky www.muzeumvalassko.cz nebo Facebook a Instagram
@muzeumregionuvalassko.
Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí
Zámek je otevřen každý den kromě pondělí v době 9:00–17:00 hodin.
VÝSTAVY
JAROSLAV KOLÉŠEK: TECHNOFAUNA: 11. 3. – 24. 4. – Sochařská intervence do muzejního prostoru na téma střetů a splynutí nových technologií s odvěkými
přírodními procesy.
JAK SE ŽILO NA ZÁMKU: 11. 3. – 26. 6. – Nahlédněte do historie zámku Kinských a smutných i veselých osudů posledních šlechtických majitelů.
NENECHME SE OTRÁVIT: 11. 3. – 26. 6. – Seznamte se s jedovatými rostlinami
a živočichy žijícími kolem nás. Jak moc jsou nebezpečné, ale že dokáží i pomáhat.
JAK CHTĚL ZMĚNIT SVĚT: 12. 4. – 6. 5. 2022 – Poznejte osobnost, dílo a životní odkaz učitele národů Jana Amose Komenského.
EXPOZICE
ČLOVĚK V KRAJINĚ – KRAJINA V LIDECH: každý den mimo pondělí,
9:00–17:00 hodin – Moderní stálá expozice, která vás prostřednictvím nejmodernějších audiovizuálních technologií provede valašskou krajinou a přiblíží, jak stopy v ní
zanechal člověk během uplynulých tisíciletí.
AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY
VELIKONOCE V MUZEU: 9. 4., 10:00–17:00 hodin – Tradiční akce plná velikonočních zvyků, ukázek, tvoření a další zábavy pro celou rodinu. Vystoupí soubor
Ovečky.
BULHARSKO: LETEM SVĚTEM: 12. 4., 17:00 hodin – Poznejte Bulharsko, jak
ho neznáte. Přednáška cestovatele Honzy Husáka plná zážitků, fotografií a turistických tipů.
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MEZIŘÍČSKÁ MUZEJNÍ NOC: 27. 5., 19:00–24:00 hodin – Zastavte se v rámci
oblíbeného meziříčského festivalu do zámku Kinských. S muzeem se nudit nebudete.
DEVATERO KVÍTÍ VANDY VRLOVÉ: 23. 6., 17:00 hodin – Přednáška známé
bylinkářky Vandy Vrlové o svatojánských bylinách a jejich léčivé síle.
Zámek Lešná u Valašského Meziříčí
Zámek je v dubnu otevřen pouze o víkendech v době 9:00–16:00 hodin! V dalších měsících každý den kromě pondělí. Aktuální otevírací časy najdete na webových stránkách Muzea regionu Valašsko.
VÝSTAVY
BANKOVKY Z CELÉHO SVĚTA: 9. 4. – 31. 12. – Přijďte si prohlédnout unikátní
sbírku bezmála 400 bankovek z různých koutů naší planety.
AŽ PŘILETÍ ČÁP: 3. 5. – 30. 10. 2022 – Výstava historických kočárků z let 1880
až 1980 ukazuje, jak se měnila móda v průběhu jednoho století.
HISTORICKÁ EXPOZICE
VELIKONOCE NA ZÁMKU: 5.–17. 4. 2022 – Projděte si historické interiéry
zámku vyzdobené krásnými jarními a velikonočními dekoracemi.
DOPROVODNÉ AKCE A PROGRAMY:
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU: 7. 5. 2022, 8:45 hodin – Tradiční procházka
s ornitologem muzea Zdeňkem Tyllerem za ptáky žijícími v okolí Choryňských rybníků. Sraz na vlakové stanici Lhotka n. B.
LOVECKÉ SLAVNOSTI: 11. 6., 14:00–18:00 hodin – Zábavné odpoledne v zámeckém parku, kde bude připravena ukázka myslivecké kynologie, sokolnická show,
zábavné aktivity pro děti, cimbálová muzika i zvěřinová gastronomie.
ZÁMECKÝ PARK: každý den, 8:00–18:00 hodin – Projděte se vyhlášeným anglickým parkem, který nabízí relax i krásu zdejší unikátní flóry.
EXPOZICE – K hlavní lákadlům rekonstruovaného zámku Kinských ve Valašském Meziříčí patří moderní stálá expozice o vztahu člověka a
okolní přírody napříč staletími.

LOVECKÉ SLAVNOSTI – Na zámku Lešná
u Valašského Meziříčí proběhnou v červnu
oblíbené Lovecké slavnosti.
Foto Jiří Koňařík – MRV
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Blahopřejeme k významným životním jubileím
ve druhém čtvrtletí roku 2022
Urban
Orlitová
Horáková
Hasalíková
Jiřičná
Vítek
Hasalíková
Hruška
Mertens
Nyklová
Horák
Plešková
Horáková
Janyšková
Hubová

Karel
Irena
Jarmila
Marie
Anna
Milan
Alena
Zdeněk
Jan
Eva
Jaromír
Ludmila
Božena
Marie
Anna

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

244
8
196
178
151
118
75
54
68
151
133
193
181
55
49

60
65
70
80
88
65
80
82
60
65
70
70
82
86
93

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.
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 12. 4. 2022. Vydáno dne 13. 4. 2022.
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