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 host do domu 
 obecní zpravodaj občanů Hostětína | květen 2002 |   

Milí občané, 
asi pro je pro Vás toto první, nebo spíš možná nulté, číslo obecního zpravodaje překvapením. Myšlenka vydávat 
obecní zpravodaj se však zrodila již dávno. Nejdůležitějším důvodem pro její uskutečnění je to, že o potřebě obecního 
zpravodaje jsme se od Vás, občanů, dovídali při nejrůznějších příležitostech, kdy jsme museli uznat, že obecní pově-
domí o té či které události není takové, jak bychom si přáli. 
Název zpravodaje jsme si trochu vypůjčili – za první republiky představoval časopis Host jeden z nejvýraznějších 
kulturních časopisů meziválečného období. Na tuto tradici navázal v letech 1954 –1970 brněnský měsíčník pro litera-
tur, umění a kritiku s názvem Host do domu. Jeho vydávání bylo v normalizačním období zastaveno – jeho následov-
níkem je časopis HOST, který vychází od r. 1985 v Brně. Název obecní zpravodaje „host do domu“ považujeme, pro 
nás občany Hostětína, za obzvláště přiléhavý – ať „host“ přináší do každého domu v obci zajímavé čtení a zprávy. 
Co vám chceme na stránkách obecního zpravodaje nabídnout? Úsudek si můžete udělat už podle tohoto čísla: infor-
mace o tom, co se v obci stalo, či co se teprve chystá. Pro příště chceme, aby bylo více prostoru věnováno zprávám 
z obecního úřadu, například zápisům z jednání obecního zastupitelstva, vyhláškám a užitečným informacím.  
Proto, aby toto číslo nebylo zároveň číslem jak prvním, tak posledním, je třeba, aby si zpravodaj našel své aktivní 
čtenáře, kteří nejen, že si jej se zájmem přečtou, ale zároveň nám dají vědět, co si o zpravodaji myslí. Na každý, i 
sebemenší, časopis dohlíží redakční rada, a proto bychom chtěli vyzvat každého, kdo nám chce s vydáváním časopisu 
pomoci, aby o sobě dal vědět. Pokud členy redakční rady nebudou jen členové zastupitelstva, pak budeme skutečně 
moci nazývat náš zpravodaj obecním. Budeme též rádi, když se s námi podělíte o vaše návrhy na logo časopisu – 
místo v záhlaví titulní stránky je zatím prázdné a pevně věříme, že do příštího čísla jej zaplníme! 

Vaše obecní zastupitelstvo  

Kam s ním? 

V předjaří, ještě než se všecko stačí zazelenat, je příro-
da doslova “nahá”. Zatímco v zimě bylo všechno pře-
krytou bílou peřinou, tak do nástupu toho opravdového 
“zeleného jara“ je všechno odkryté. Právě v tuto dobu 
nám přináší cesta kolem silnic ty nejpřekvapivější obje-
vy. V příkopě kolem cesty se povalují nejrůznější druhy 
odpadu: všudypřítomné plastové láhve, pneumatiky, o 
kterých si původní majitel myslel, že příkop je pro ně 
místem nejpřirozenějšího odpočinku, rezavé harampádí, 
igelitové pytle pečlivě naplněné domácím odpadem, ale 
i nádoby od motorového oleje a akumulátory! Taková 
procházka z Hostětína na Křížné, kde je silnice po obou 
stranách „vyšperkovaná“ odpadky, pak člověku, jak 
pěšímu, tak motorizovanému, pořádně pokazí jarní ná-
ladu. Ba co víc, co si asi pomyslí ten, kdo naším krajem 
jen projíždí? Takový nepořádek nám dobrou vizitku 
nedělá! 

Pokud si o odpadcích nejenom kolem cest, ale i všude 
jinde v lese či na poli – zkrátka tam, kam nepatří, myslí-
te to samé, pak jsem rád. Předpokládám, že patří 
k základům lidské slušnosti a zodpovědnosti vědět, jak 
správně naložit s odpadem. Vždyť v tomto případě platí 
pořekadlo „Co sám nerad, nečiň jinému“ dvojnásob. 
Nebo byste strpěli, kdyby se někdo „odložil“ pytel 
s odpadky do vaší zahrádky?  Odhazování odpadu do 
přírody tedy nepovažuji jen za prohřešek proti přírodě, 
ale především proti dobrým mravům. 

Přestože na počátku května už vše začalo nezadržitelně 
zelenat a nevábně vypadající okolí silnic se takto „sa-
mo“ každoročně uklidí, osm malých dobrovolníků ve 
složení Martin Maňas, Mirek a Martin Penčákovi, Peťa 
Hamšík, Kuba a Adéla Miklovi a Patrik a Robert Jano-
tovi se rozhodlo jít na věc z gruntu. Ve volný den, 8. 
května, důkladně prohledali okolí silnice od Veliké 
zatáčky na Křížné a vyčistili příkopy od odpadků, které 
se tam povalovaly. Zprvu se dalo jen těžko odhadnout, 
kolik odpadu asi nasbíráme. Když jsme v půli cesty, 
kousek nad starým hřištěm – na Háji – museli vrátit 
s plnou malotraktorovou vlečkou do dědiny, abychom 

Skupina malých dobrovolníků s úlovkem 
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vytříděný odpad naházeli do kontejnerů, byli jsme pře-
kvapeni, kolik odpadu kolem cest je. A protože ani 
zbylá část necelý kilometr dlouhého úseku nebyla na 
odpadky o nic chudší, jeli jsme i podruhé zpátky 
s plnou vlečkou. Dohromady se dětem podařilo posbírat 
zhruba 1,5 m3 odpadu, za což si vysloužili odměnu 
v podobě večerního opékání špekáčků v zahradě za 
moštárnou. Největší odměnou by však pro ně bylo, 

kdyby podobný jarní úklid už nebylo potřeba dělat. 
Nezbývá jen doufat, že do nadcházejícího předjaří bude 
vyčištěné okolí silnice na Křížné ušetřeno nezodpověd-
ných řidičů či obyvatel místních nebo přespolních, kte-
rým je zatěžko odložit odpadky řádně do popelnice 
nebo nádob na vytříděný odpad. Vždyť si tímto nezod-
povědným chováním děláme sami sobě nepěknou vizit-
ku. 

Hospodaření obecní výtopny v roce 2001 
Hospodaření obecní výtopny za rok 2001 skončilo ztrátou ve výši 43.434,49 Kč, kterou jsme kryli stotisícovou dotací 
z obecního rozpočtu. Na celkových nákladech se nejvíce podílely náklady na palivo, které úhrnem představují téměř 
2/3 celkových výdajů (nákup hotové štěpky, výroba paliva štěpkováním). Další významnou položkou je pak zejména 
doprava paliva (21%) a spotřeba elektrické energie (12%). Naopak mzdové náklady jsou minimální. 

Rok 2001 byl ve znamení vylaďování provozu 
kotelny. Během roku jsme provedli některé 
důležité úpravy v technologii kotelny (regulace 
teploty vody do sítě, změny v podávání paliva) a 
v jejím zabezpečení (instalace poruchové signa-
lizace, které předává kotelníkovi zprávy o sta-
vech kotelny pomocí SMS zpráv na mobilní 
telefon; propojení měřičů tepla v jednotlivých 
domech a monitoring těchto dat), které se proje-
vily ve spolehlivějším chodu kotelny. Přesto 
došlo k částečným výpadků při dodávce tepla, 
za které se Vám, odběratelům, omlouváme. 
V letošním roce plánujeme do začátku topné 
sezóny vyřešit podávání paliva tak, abychom 
omezili možné poruchy na minimum. Řešení 
spočívá ve výměně „nejužšího“ místa v systému 
podávání za zařízení, které pracuje na jiném 
principu (klapkový mechanismus). 
Rovněž zvažujeme z pohledu účetnictví nevý-
hodnou současnou situaci, kdy obec není (a do 

budoucna ani nebude) plátcem DPH. Z tohoto důvodu si jako provozovatel kotelny nemůže odečíst daň z přidané 
hodnoty, kterou zaplatí zejména při nákupu paliva, elektřiny a dopravy (u všech těchto položek je DPH 22%). 
V případě, že by provozovatel kotelny byl plátcem DPH, pak by rozdíl v úhradě DPH na vstupu (nákupy paliva a 
služeb) a na výstupu (prodej tepla, který je zdaněn 5%) činil přibližně 90.000 Kč. Jediným řešením, jak této úspory 
dosáhnout, je založit samostatnou společnost, která je 100% vlastněna obcí a která by se plátcem DPH stala. Protože 
je zřejmé, že náklady na provoz této společnosti by ukrojily z uspořených financí, konečné rozhodnutí o tom, zda 
provozovatelem výtopny bude jako doposud obec, nebo obec jako výhradní a výlučný vlastník samostatné společnos-
ti, není ještě jasné. V žádném případě však tyto úvahy neznamenají převedení hospodaření na kotelně mimo dosah a 
kontrolu obecního úřadu. 

Sochařské sympozium 
V letošním roce byl pro žadatele z okresů na moravské straně česko-slovenské hranice vyhlášen fond malých projek-
tů programu PHARE, který podporuje Evropská unie. Náš obecní úřad připravil do tohoto výběrového řízení projekt 
z oblasti cestovního ruchu, který se skládá ze dvou částí. První navrhovanou akcí je sympozium za účasti českých a 
slovenských sochařů, jehož výsledkem budou umělecká díla z tradičních místních materiálů (především dřevo, čás-
tečně kámen). Vytvořené sochy chceme umístit na zajímavá místa v okolí Hostětína, například na místa dalekého 
rozhledu, na významné body obecní hranice, do míst, ke kterým je vztažena nějaká místní pověst (Kočičák) či jako 
obnovená boží muka. Chceme tak přispět k dotváření krajiny v okolí Hostětína a zpestřit ji pro návštěvníka, ale i 
místní obyvatele. 
V druhé části projektu chceme společně s okolními obcemi (partnerem projektu je Obecní úřad v Rokytnici, ale před-
pokládáme na základě předchozího zájmu i účast Šanova a Pitína) vypracovat návrh místních turistických stezek, 
které by ukazovaly zajímavosti v našem kraji. Rozhodnutí o vybraných projektech bude známo na začátku června. 

Položka Výdaje (v Kč) Podíl  
Nákup paliva 402 856,61 58,2% 
Výroba paliva 41 223,00 6,0% 
El. energie 86 502,42 12,5% 
Doprava 146 170,20 21,1% 
Mzdy 9 000,00 1,3% 
Soc. pojištění 2 610,00 0,4% 
Bankovní poplatky 2 452,80 0,4% 
Zdravotní pojištění 540,00 0,1% 
Daň 900,00 0,1% 
Výdaje - celkem  692 255,03 100,0% 
Příjmy za odběr tepla 646 505,00  
Úroky 2 315,54  
Příjmy - celkem  648 820,54  
Hospodářský výsledek -43 434,49  
Dotace z obecního rozpočtu 100 000,00  
Konečný výsledek 56 565,51  
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Centrum modelových venkovských projektů Hostětín 
Nadace Veronica připravuje na pozemku vedle 
moštárny výstavbu školicího střediska, které by 
podporovalo rozvoj venkova. Veronica chce využít 
koncentrace zajímavých ekologických i podnikatel-
ských aktivit v CHKO Bílé Karpaty pro školící, 
exkurzní a vývojový program určený starostům, 
drobným podnikatelům, studentům, neziskovým 
organizacím, zájmovým sdružením i mezinárodním 
organizacím.  
 
Náplní střediska bude:  
▪ přenášet praktické zkušenosti z realizace projek-

tů v oblasti úspor energie a využívání obnovi-
telných zdrojů, z ekologického stavění, ekolo-
gického zemědělství a ovocnářství, ze zpraco-
vání a marketingu zemědělských produktů i tra-
dičních řemesel, z vodního hospodářství, ochra-
ny přírody a krajiny apod.; 

▪ přinášet a ověřovat v praxi nejnovější metody a technologie pro rozvoj venkova ohleduplné k životnímu prostředí 
a respektující místní kulturu a podmínky a vést diskusi o budoucí podobě a roli vesnice; 

▪ sledovat a dokumentovat přínos ekologických projektů pro místní ekonomiku, zaměstnanost, zapojení obyvatel-
stva do rozvoje regionu i pro kvalitu prostředí; 

▪ rozvíjet a podporovat spolupráci mezi místními obyvateli, samosprávou, státní správou, podnikateli a nevládními 
organizacemi ve prospěch šetrného rozvoje regionu. 

 
Školicí středisko bude mít ubytovací kapacitu asi 25 lůžek, školicí a společenskou místnost pro minimálně 50 lidí, 
kuchyň a zázemí, které umožní zřídit například internetové centrum pro obec. Bude provozováno celoročně. 
Budovy jsou projektovány modelově - s využitím nejmodernějších poznatků o úsporách energie a o ekologickém 
bydlení jako příklad pro stavění v novém století.  
Vidíme Centrum jako další impuls pro oživení obce, motivaci mladých lidí, aby v Hostětíně zůstali, pro ekonomický 
rozvoj obce i pro její prestiž.  

Hlavní přínosy pro občany: 
▪ Hostětín získá sál pro společenské události (např. setkání, oslavy, promítání, kurzy, apod.); 
▪ Centrum umožní vzdělávací aj. aktivní programy pro místní mládež i dospělé (např. internetové centrum); 
▪ Centrum přinese další přímé pracovní příležitosti, např. při výstavbě, údržbě a provozu objektu, vaření, prů-

vodcovských službách, apod.; 
▪ Nepřímo přinese další příliv financí do obce tím, že návštěvníci utratí peníze v obchodě, v hospodě, eventuálně 

za různé služby či místní výrobky. 
 

Dovolujeme si všechny občany pozvat na 

veřejnou diskusi 
k návrhu připravovaného Centra modelových venkovských projektů, která se uskuteční na obecním úřadě 

v neděli 2. června od 16.00 hodin. 
Zájemci se budou moci seznámit s detaily návrhu, které představí Yvonna Gaillyová a Mirek Kundrata. 

 
Abychom podrobněji zjistili názor občanů Hostětína na náš připravovaný záměr, chceme se prostřednictvím jednodu-
chého dotazníku zeptat na Vaše mínění o návrhu Centra. Dotazníky budou k dispozici na nedělní diskuzi, těm, kteří 
se nebudou moci setkání zúčastnit, je rozneseme domů. 
 

za Nadaci Veronica 
Mirek Kundrata 

 
Pohled na návrh připravovaného střediska z místa autobusové 
zastávky na náměstí 
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Program obnovy venkova 

je celostátním projektem pro venkovské obce, který 
garantuje Ministerstvo místního rozvoje. Cílem pro-
gramu je rozvíjet tradiční hodnoty života na vesnici, 
podporovat obnovu architektonického vzhledu obcí a 
podnikání na venkově a udržovat společenský život 
v malých obcích. V minulých letech jsme v Hostětíně 
díky podpoře z POV opravili požární nádrž (300.000 
Kč - 1996), upravili vstupní část obecního úřadu a okolí 
kapličky (240.000 Kč - 1997) či provedli celkovou re-
konstrukci středu obce a obecního úřadu, jejímž vý-
sledkem je nová podoba náměstí (640.000 Kč - 1999). 
V roce 2000 jsme získali prostředky na rekonstrukci 
veřejného osvětlení (120.000 Kč), loni pak na opravy 
chodníků v obci (120.000 Kč). Mimo to obec byla ga-
rantem projektů, do kterých byly zapojeny i ostatní 
obce z uherskobrodského regionu (ovocnářství, využití 
biomasy a architektura v Bílých Karpatech). Je tedy 
zřejmé, že podpora z Programu obnovy venkova je 
v Hostětíně, ale i v okolních obcí, které Programu vyu-
žívají, důležitým rozvojovým nástrojem.  
Pro letošní rok jsme požádali o dotaci v rámci POV pro 
dva projekty. První z nich je pokračováním již započaté 

rekonstrukce veřejného osvětlení, pro letošní rok jsme 
plánovali II. etapu (120.000 Kč). Druhý z projektů 
„Rekonstrukce dětského hřiště“  obsahuje projekt na 
vybudování a opravu vybavení výletiště (oprava a rozší-
ření parketu, výletiště, doplnění vybavení dětského 
hřiště – houpačky, prolézačky atd., vybudování chodní-
ků, ….). Pro tento projekt jsme požadovali dotaci ve 
výši 400.000 Kč. 

Protože jako každoročně jsou požadavky obcí na Pro-
gram vyšší něž schválený rozpočet, byla ze dvou našich 
žádostí podpořen projekt na rekonstrukci dětského hřiš-
tě. Náš původní požadavek (400.000 Kč) převyšoval 
běžnou výši dotace (ta se pohybuje většinou od 120 do 
200 tisíc Kč na jednu akci), a proto by zkrácen na část-
ku 200.000 Kč. Takové snížení dotace nutně vyvolá 
změny v plánovaném projektu, takže na nejbližším za-
sedání obecního zastupitelstva bude nutné vytvořit zre-
dukovanou podobu projektu pro letošní rok. Přesto však 
jako v minulých letech dotace z Programu obnovy ven-
kova významně podpoří další úpravu vzhledu naší obce. 

Obnovená tradice! 
Nevím sice, od kterého roku se počítá 3. tisíciletí, ale byl bych raději, kdy by to bylo až od letošku. Pokud by platit 
rok 2000 za počátek třetího milénia, pak bychom do něj v Hostětíně nevstoupil moc se ctí – loni totiž máj v Hostětíně 
nestál. Letos se podařilo loňskou ostudu napravit. V podvečer 1. května, sice o den později něž jak velí tradice, se 
nad Hostětínem vztyčila májka. Děkujeme všem, kteří přišli stavět – doufám, že se ti nikdo z dobrovolníků neurazí, 
když jmenovitě poděkuji panu Františkovi Kundratovi, který nezištně pomohl svým traktorem máj postavit, a panu 
Bolečkovi, který máj zase skácel a přitáhl k obecnímu úřadu. 
Mimochodem, abychom čestně pokračovali v tradici, přimlouval bych se za to, aby si „mladí páni“ obnovili stavění 
májky u kapličky. Později se jim tato průprava bude při stavění velkého máje jen hodit. 

Hasičské úspěchy 
Každoročně znamená květen pro naše mladé hasiče dobu, kterou věnují přípravě na jejich sportovní sezónu. Pro le-
tošní okrskovou soutěž, která představuje zahájení roku, se připravovala tři družstva. Vedle smíšeného družstva žáků 
to byla bylo mužstvo dorostenců a mužů. Početné tréninky se odbývaly na louce p. Kundratové pod čističkou, kde 
pilně trénovali zejména žáci a dorostenci. Poctivá příprava se vyplatila: na okrskové soutěži v Krhově, která se kona-
la 19. května, jsme si naše družstva vybojovala v kategorii mužů druhé a třetí místo. Navázali tak na úspěšné výsled-
ky z minulých let a v našem okrsku se tak nejmenší obec Hostětín umístila hned za bojkovickými hasiči. 

Nový pomocník 
Po dlouhém zvažování obecní zastupitelstvo odsouhlasilo zakoupení tak potřebného malého nakladače. V pátek 
24. května jsme dovezli od bojkovické společnosti Zetes, s.r.o. kompletně renovovaný nakladač UNC 061. Cena, 
kterou jsme za tento repasovaný nakladač zaplatili (327 tisíc Kč), je vzhledem k běžným cenám na trhu výhodná.. 
„Uencéčko“ má za sebou první zkušební nahrnování štěpky ve skladu na kotelně, kde ho vyzkoušel Zdeněk Skočov-
ský ml. Kromě „zimního provozu“ na kotelně jej samozřejmě chceme během léta využívat na stavební práce – s na-
kladačem jsme koupili zatím jenom velkou lžíci na lehké a sypké materiály (štěpka, písek), ale po případném dokou-
pení či zapůjčení dalších dílů bude mít nakladač široké použití. Například při dokončení oprav překopů vozovky po 
vedení teplovodu v Dědině, které plánujeme na prázdniny, nebo jako mechanizace pro občany Hostětína při staveb-
ních úpravách v obci. 
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