
… který vypadá takto.

Paní  Studeníková  v Poslanecké  sněmovně  při  slavnostním 
předání dekretu, ...
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Milí čtenáři,
aniž bychom chtěli kategorizovat dění a události v tomto čísle popisované, připadá nám schválení obecních symbolů, ačkoli je  
někdo může považovat za věc jakkoli formální, jako událost významnou pro další posilování sounáležitosti občanů a vytváření  
identity naší obce. Zcela přirozeně věnujeme obecnímu znaku a vlajce titulní stranu. redakce hostě do domu

Ve znamení hvězdy a lilie
Hostětín do prvního dubnového pátku „zdobila“ mezi obcemi v širším okolí jedna odlišnost: byli jsme obcí, která 
dlouho otálela s návrhem a schválením obecních symbolů. Zatímco okolní radnice zdobí prapory a znaky se symboly 
odkazujícími na historii té které obce či města, nám se podařilo zařadit mezi obce s vlastním znakem a praporem 
teprve až ve zmíněný pátek 7. dubna.

Cesta ke vlastním obecním symbolům byla relativně 
dlouhá.  Společně  s Pitínskými  jsme  se  obrátili 
na pana Jiřího Loudu, třiaosmdesátiletého heraldika 
z Olomouce, který představuje v odborných kruzích 
pojem.  Je  totiž  autorem  státního  znaku  České 
republiky  a  mít  návrh  obecního  znaku  a  vlajky 
z jeho heraldické dílny, můžeme považovat za čest. 
První  domlouvání  započalo  na  konci  roku  2004 
a naše  poněkud  ospalé  počínaní  urychlilo  až 
slavnostní  svěcení  pitínského  znaku  a  praporu 
v červnu loňského roku. V té době jsme měli první 
návrh  podoby  znaku  a jeho  konečnou  podobu 
schválilo  obecní  zastupitelstvo  na  svém  zasedání 
13. října  2005.  Potom jsme odeslali  náš  návrh  na 
posouzení  heraldickému  a  lexikologickému 
podvýboru  Poslanecké  sněmovny.  Letos  v  únoru 
jsme obdrželi z parlamentu příznivou zprávu: znak 
a prapor pro obec Hostětín byl schválen. Současně 
nás  kancelář  předsedy  Poslanecké  sněmovny 
pozvala  na  slavnostní  předání  dekretu  o  udělení 
znaku a vlajky.

Tohoto slavnostního aktu se zúčastnila paní Jarmila Studeníková v doprovodu pana Petra Drhy. Během hodinového 
ceremoniálu na půdě Poslanecké sněmovny předal její předseda Lubomír Zaorálek dekrety o udělení znaku či vlajky 
zástupcům 59 obcí z celé republiky. Po závěrečném přípitku pak zbyl 
našim vyslancům čas na krátkou prohlídku jednacího sálu sněmovny.
Zbývá napsat to nejpodstatnější: jak naše obecní symboly vypadají. 
Jak  znak,  tak  vlajka  jsou  přednostně  popsány  slovně  a  grafické 
ztvárnění  je  „nadstavbou“  tohoto  popisu.  Heraldika  tedy  „funguje 
obráceně“: na základě popisu (tzv. blasonu) je vymalován znak či erb. 
Blason tedy podle heraldických pravidel sděluje komukoliv, jak znak 
vypadá. Blason našeho znaku zní:  v modro-červeně kosmo děleném 
štítě  nahoře zlatá osmihrotá hvězda,  dole stříbrná lilie. Vlajku pak 
autor popisuje takto:  Červeno-modře kosmo dělený list. V červeném 
žerďovém poli  bílá  lilie,  v modrém vlajícím žlutá osmicípá hvězda.  
Poměr šířky k délce listu je 2:3.
Heraldika je nauka,  která  se  řídí  po staletí  stejnými  pravidly a při 
návrhu  vychází  jen  z ověřených  historických  faktů  a  skutečností. 
Nejinak tomu je v případě našich symbolů. Autor návrhu, Jiří Louda, 
jej odůvodňuje takto:
„Nejstarší  zpráva  o  Hostětíně  je  z roku  1412,  kdy  obec  náležela 
k panství hradu Světlov, drženému od onoho roku až do první poloviny  
následujícího století pány ze Šternberka. V navrženém znaku je proto 
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uplatněno erbovní  znamení  tohoto  rodu,  totiž  zlatá osmihrotá  hvězda v modrém poli,  jako připomínka nejstarší  
historie obce. Do dolní části štítu je umístěna stříbrná lilie, atribut Panny Marie, patronky místní kaple. Prapor  
opakuje znamení ze znaku i jeho barvy.“ Mimo oficiální zdůvodnění lze ještě dodat, že červená barva symbolizuje 
mučednickou smrt sv. Stanislava, patrona naší farnosti. Lilie je pro naši obec i symbolem šetrného vztahu k okolní 
krajině a životnímu prostředí obecně: kvetoucí lilie zlatohlavé v Hostětíně a po celých Bílých Karpatech symbolizují 
počínající léto a jejich hojný výskyt dokládá to, že v Bílých Karpatech se tu a tam dochovalo pestrá a harmonická 
kulturní krajina, krajina spoluvytvářená člověkem.
Pro obecné použití i slavnostní příležitosti je pak nejdůležitější grafická podoba obou symbolů, kterou nám rovněž 
připravil  pan Louda.  Obecní  znak a  vlajka  jsou díky použitým barvám a motivu šternberské osmihroté  hvězdy 
obdobné jako u pitínských symbolů – vychází totiž ze stejné historie obou obcí a vhodně poukazují na blízkost, jak 
geografickou, tak historickou, obou obcí.  Současně však grafická podoba a motiv lilie jsou výrazně odlišujícími 
prvky našeho znaku a vlajky.

Grafická podoba 
schváleného znaku 
a vlajky, který 
navrhl pan Jiří  
Louda.

Do divadla s přispěním evropských dotací
Dotace  z Evropské  unie,  dnes  často  skloňované  téma,  má  většina  z nás  spojené  s představou  dotací  například 
zemědělcům, či na výstavbu silnic, dálnic a infrastruktury. „Evropskými“ penězi je však podporována i celá řada 
drobných regionálních projektů. Jedním z příkladů jsou Sochy v krajině, které vznikly v Hostětíně z programu CBC 
Phare.
Druhou ukázkou může být aktuální projekt obce Rokytnice „My u Vás, Vy u nás – Přátelství nezná hranice“, který 
vznikl  v rámci  programu  INTERREG  IIIA zaměřený  na  přeshraniční  spolupráci.  Po celé  naší  hranici  tak  jsou 
vyhlašovány programy na spolupráci obcí, měst a neziskových organizací s partnery v Německu, Rakousku, Polsku a 
na Slovensku. Jelikož je Hostětín tuzemským partnerem Rokytnice v tomto projektu, mohli se Hostětínští účastnit 
některých společných česko – slovenských akcí.
Součástí rokytenského projektu byla i podzimní návštěva představení „Maryša“ ve Slováckém divadle v Uherském 
Hradišti.  Stejné  divadlo  čelilo  nájezdu  dvou  autobusů  dychtivých  rokytenských,  hostětínských  a  slovenských 
příznivců divadelní tvorby i na začátku jara, kdy jsme si společně dopřáli zážitek z dnes již vyhlášeného muzikálu 
„Donaha!“.
Děj muzikálu vychází ze známého stejnojmenného britského filmu. Vše se točí kolem několika kamarádů, jejichž 
problémy s přítelkyněmi, manželkami, placením alimentů a podobné životní kalamity mají společného jmenovatele: 
žádný z nich nemůže sehnat práci. Když už se jejich snažení zdá být beznadějné, přijde jeden z party se spásným 
nápadem, k němuž ho nevědomky inspirovala vlastní manželka. Ta se chodí čas od času bavit do dámského klubu, 
jehož součástí je i program složený z pánských tanečních čísel. Naši nezaměstnaní se rozhodnou zkusit své štěstí 
a napnou všechny síly k tomu, aby nacvičili pánské striptérské číslo a vystoupili v místním klubu. Z počáteční recese 
se stane „tvrdá dřina“, postupně se však bývalí oceláři v továrně stávají skutečnými tanečníky! 
Při sledování nadprůměrných strhujících pěveckých, tanečních a hereckých výkonů představitelů jsme zapomněli 
i na úmorné vedro, které bylo v sále. Skvělá rockově-funková hudba nás málem zvedala ze sedadla a při závěrečné 
písni už tleskalo celé hlediště. Nezklamala ani poslední scéna, která odpovídala názvu muzikálu – bylo to skutečně 
donaha!
Představitel hlavní postavy, herec Tomáš Šulaj, získal za svůj výkon divadelní cenu Thálie a o oblibě muzikálu svědčí 
i to, že obdržel v kategorii muzikálů cenu Alfréda Radoka. Za všechny zúčastněné Hostěťany děkujeme Rokytnici za 
pozvání do divadla a už teď se těšíme na příště.

Hana Machů
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Les jako zdroj obnovitelné energie
V sobotu 1. dubna a v pátek 7. dubna uvedla Česká televize v cyklu Náš venkov pořad Les jako zdroj obnovitelné 
energie.  Tématem bylo využívání  dřevní  hmoty v podobě biomasy jako jednoho z obnovitelných energetických 
zdrojů.
Část  tohoto  pořadu  se  natáčela  mimo jiné  také  v Hostětíně,  který  byl  uveden  jako  příklad  využívání  biomasy 
v podobě dřevěné štěpky k vytápění domů prostřednictvím obecní kotelny. Průvodcem celého pořadu je renomovaný 
odborník, profesor Vladimír Simanov z brněnské lesnické fakulty, který celou problematiku představil v kontextu 
rozvoje našeho venkova i Evropské unie.

zdk

Stavba seminárního centra začala
V červnu 2002 představila Veronica občanům Hostětína první návrh seminární budovy a formou ankety je požádala 
o názor na navrhovanou podobu objektu. Od té doby uteklo v Kolelači hodně vody, projekt budovy doznal řady 
různých změn, ale základní vlastnosti – použití pro přírodu šetrných technologií, které uspoří energii na provoz domu 
i vnější tvář domu – zůstaly v podstatě stejné.
Druhý jarní den, 22. března, přestože v té době byly kolem stavební parcely ještě hromady sněhu, začal bagr skrývat 
ornici  – stavba započala.  Trochu překvapivým se může zdát,  že stavba bude dokončena a předána k užívání  po 
7 měsících od jejího zahájení.
Hlavním programem vzdělávacího střediska budou semináře a kurzy zaměřené především na ekologické souvislosti 
života jednotlivců i  celých obcí.  Objekt však bude zároveň sloužit  účelům kulturním, společenským, turistickým 
a bude poskytovat prostor pro aktivní využití volného času.
Investorem  stavby  je  ZO  ČSOP Veronica,  jejím  dodavatelem  bude  firma  SKANSKA CZ  a.s.,  která  zvítězila 
v otevřeném výběrovém řízení. Finanční prostředky ve výši 23 mil. Kč pocházejí z větší části z prostředků Evropské 
unie  –  ze  Společného  regionálního  operační  programu  (SROP)  a  Státního  fondu  životního  prostředí.  Stavbu 
podporuje  také  státní  rozpočet  ČR,  Nadace  Partnerství  z programu nizozemské vlády  MATRA, Českomoravský 
cement a.s., Environmentální program Ford Motor Company a řada dalších sponzorů.

Důležitými prvky stavby jsou ty, které jsou typické pro ekologické objekty, jimž náleží označení pasivní dům:
● izolace z minerální vlny a částečně i balíků slámy – tloušťka izolace se pohybuje do 40 cm,
● základy tepelně oddělené od podloží dvaceti centimetry speciálního polystyrénu,
● systém větrání se získáváním tepla z odcházejícího vzduchu,
● okna s prostupem tepla nižším než 0,8 W/(m2.K),
● velmi dobrá těsnost budovy ověřená při stavbě speciální zkouškou.

Při stavbě nebudou opomenuty ani přírodní materiály jako jsou omítky z nepálené hlíny či nepálené cihly.

Jaké přínosy bude mít budova Centra pro občany obce?
● Možnost  účastnit  se  programů  a  kurzů  pro  děti,  mládež  i  dospělé  zaměřených  na  zlepšení  počítačové 

gramotnosti, jazyky, pohyb či řemeslné a tvůrčí činnosti.
● Přednáškový sál je zároveň určen i pro společenské setkávání, rodinné oslavy, promítání a podobné příležitosti.
● Provoz budovy s sebou přinese  možnost  spolupráce i  konkrétní  pracovní  příležitosti  spojené s  vytvářením 

programu i zabezpečením provozu.
● Ubytovna bude k dispozici nejen turistům, ale i k ubytování rodinných příslušníků, přátel a známých.

Na každé stavbě sice platí přísný zákaz vstupu, ale jelikož je tato stavba výjimečná použitými technologiemi, bude 
několikrát  zpřístupněna  návštěvníkům.  Nejen  těm,  kteří  se  o  ekologické,  nízkoenergetické  či  pasivní  stavění 
profesionálně zajímají. „Dny otevřených dveří“ budou veřejnosti včas oznámeny.

Vážení  občané,  pokud budete  mít  kdykoli  v průběhu stavby nějaký dotaz,  případně bude-li  třeba  řešit  aktuálně 
problém  se  stavbou  související,  můžete  se  samozřejmě  obrátit  na  pracovníky,  kteří  dnes  pro  Veroniku  pracují 
v kanceláři moštárny – Věrku Pospíšilíkovou, Janu Tesařovou nebo Radima Machů.

Několikaměsíční  stavební  ruch v obci bude jistě nepříjemný.  Prosíme tímto o trpělivost a  shovívavost  a předem 
děkujeme za podporu!

Yvonna Gaillyová
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Takto bude objekt vzdělávacího 
střediska při pohledu z návsi.  
Přední část bude tvořit  
přednáškový sál, kanceláře,  
vstupní hala, kuchyň a část  
technologického zázemí. 
Kapacita sálu je 50 osob při  
výuce a až 100 osob při  
společenské akci nebo 
konferenci. Zadní trakt objektu 
tvoří ubytovna, ve které bude 
10 pokojů pro 24 osob a tvůrčí 
dílny.

Druhý pohled na seminární  
centrum bude k dispozici spíše 
jen ptákům prolétávajícím 
nad sadem za moštárnou 
směrem k hostětínskému 
výletišti.

Slavnostní zahájení turistické sezóny na rozhledně Lopeník

V sobotu  29.  dubna  v pravé  poledne  mají  na  rozhledně  Lopeník  sraz  všichni  turisté. 
Za přítomnosti  hejtmana Zlínského kraje  Libora  Lukáše budou předány klíče  k  otevření 
rozhledny a  první  pohledem do bělokarpatského kraje  účastníci  symbolicky  zahájí  letní 
turistickou sezónu.
Sraz zájemců o hromadný pochod je v 10 hodin na chatě Jana na Mikulčině vrchu.

red
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Rekonstrukce veřejného osvětlení
Lépe a úsporněji – to jsou dvě charakteristiky, které budou platit pro rekonstrukci pouličního osvětlení v Hostětíně. 
Během jara 2006 budou vyměněna současná svítidla za nová, která – spolu s výbojkami – dodala sponzorsky firma 
Philips Česká republika s.r.o. Obec zajistí, aby byl dar uveden do provozu a začal sloužit.
V současné době ulice obce osvětluje 32 svítidel. Na chodce může osvětlení působit nevyrovnaně: někde je světla 
moc, někde málo. Jedním z důvodů řídkosti svítidel je snaha uspořit.

Na  prvním  z následujících  obrázků  je  vidět,  jak  svítí  současná  svítidla  krytá  plastovým vypuklým  krytem:  na 
vypuklém krytu se světlo láme a osvítí  větší  část ulice, ale světlo se rozptyluje i  do výšky a často svítí  do očí 
chodcům i automobilistům.
Druhý obrázek naopak ukazuje svítidlo s rovným krytem, která budou u nás při renovaci použita: světelný kužel 
osvětluje prostor pod svítidlem a nezáří do široké okolí či k obloze.

 

Obr. 1: plastový kryt – ŠPATNĚ Obr. 2: ploché sklo – DOBŘE

Při novém návrhu osvětlení v obci byla obec rozdělena do tří zón podle četnosti chodců a podle rychlosti, jakou se 
automobily v daném místě pohybují:

● na hlavní ulici, kde se pohybuje nejvíce lidí a automobily zde jezdí nejrychleji, bude světla nejvíce,
● v místech, kde jezdí automobily rychlostí do 30 km/h a kde chodí i chodci, bude světle „středně“,
● tam, kde automobily neprojíždějí, ale cestu používají chodci bude přes noc posvíceno, ale světlem o nejmenší 

intenzitě.
Většina výbojek použitých do svítidel budou sodíkové o příkonu 50 W, které svítí žlutým světlem. Nahradí současné 
výbojky,  z nichž  část  jsou  dokonce  na  zneškodnění  náročně  rtuťové  výbojky.  Na  návsi  bude  světlo  bělejší: 
ve svítidlech budou výbojky typu CosmoWhite.
Oslňování  chodců  a  řidičů  rozptýleným  světlem  nebo  jeho  příliš  velkou  intenzitou  není  jedinou  „nevýhodou“ 
světelného znečištění (tento termín označuje přebytek světla tam, kde není třeba). Přebytek světla nebo jeho zamíření 
např. do ložnice neprospívá kvalitě našeho spánku. Světelné znečištění je zhoubné i pro populace nočního hmyzu, 
který v blízkosti „špatných“ lamp houfně hyne, pro tažné ptáky, kteří jsou při tahu dezorientování, ale i pro stromy 
ve městech,  jejichž  listy  na  podzim pro  přemíru  světla  ne  a  ne  zhnědnout  a  přicházející  zima stromy překvapí 
a mohou pomrznout.  Pro omezení  nechtěného světla  se  zasazují  také astronomové,  kteří  hájí  právo na možnost 
vnímat krásu jasné noční oblohy nejen pro sebe, ale pro všechny. Hlavně se ale díky zbytečnému svícením plýtvá 
energií.

Výměna  svítidel  přinese  úsporu  peněz.  V současné  době  ročně  vydáme  za  elektřinu 
potřebnou k osvětlení Hostětína průměrně 24 000 Kč. Nové výbojky s menší spotřebou 
mohou ročně uspořit kolem 5 000 Kč. 
V Hostětíně bude během jara vyměněno stávajících 32 svítidel za moderní, úspornější 
a světlo  účelněji  směrující  typy.  Pro  zlepšení  rovnoměrnosti  osvětlení  bude  přidáno 
kolem hlavní  cesty  dalších  7  lamp.  Moderní  technologie  umožní  zkvalitnit  osvětlení 
v obci a přitom ušetřit energii.

◄
Co do účelnosti svícení jsou v Hostětíně nejproblematičtější svítidla na návsi (kulovitá svítidla bez 
stínidel, která oslňují), která budou po renovaci nahrazena typem Forest.

Pozn.  Rozbor  současného  stavu  osvětlení  v Hostětíně  i  s  komentářem  Jana  Hollana  najdete 
na http://amper.ped.muni.cz/noc/hostetin/popis.htm. vp
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Slavičín, Horní náměstí 111 – další zdroj vzdělávání a informací
Pivečkova vila, sídlo Nadace Jana Pivečky, se od roku 1992, kdy se do Slavičína vrátil pan Jan Pivečka, stala cílem 
mnoha návštěv, a to nejen významných osobností, ale i žáků a studentů. Přicházeli se inspirovat životem a osobností 
pana Pivečky. Pro mnohé občany však zůstávala vila nepoznaná a možná i trochu tajemná.
Od  poloviny  letošního  ledna  je  tento  žlutý  dům  na  Horním  náměstí  přístupný  všem,  především  mládeži, 
nezaměstnaným, maminkám na mateřské dovolené a handicapovaným. Dveře však nejsou zavřené pro nikoho, kdo 
bude  chtít  přijít  a něčemu  se  přiučit.  Nadace  otevřela  Vzdělávací  středisko,  které  by  mělo  především  sloužit 
potřebným lidem ze Slavičína  a  okolí  k  bezplatnému přístupu k  PC a  internetu  a  k  získávání  dalších  znalostí, 
vědomostí, dovedností a zkušeností.

Co ve středisku najdete, jaké aktivity pro veřejnost pracovníci Vzdělávacího střediska připravují?
Veřejně  přístupné  počítače –  k  dispozici  je  moderně vybavená učebna s  12  počítači  připojenými na  internet. 
Zájemci mohou přijít třikrát v týdnu v pondělí, středu a pátek od 12 do 20 hodin. V době konání vzdělávacích kurzů 
je provozní doba omezena. 
Čítárna je otevřena každé úterý od 14.30 do 16.30 hodin je určena všem zájemcům, především mládeži. Cílem je 
vrátit knihy do života mladých lidí, setkávat se, diskutovat, vzájemně se inspirovat. Číst se bude v češtině i v jiných 
jazycích. 
Konverzační soboty jsou určeny zájemcům, kteří se učí nebo učili cizímu jazyku a nemají možnost tuto znalost 
v praxi využít. Jednou měsíčně bude připraveno setkání s rodilým mluvčím. Cílem je zdokonalování a rozšiřování již 
nabytých jazykových schopností, získávání sebevědomí v používání cizího jazyka, ale také poznávání nových lidi 
a kultury jiných zemí.
Vzdělávací kurzy, například kurzy práce s PC a internetem, kurzy základů účetnictví a další, motivační semináře 
zájemce seznámí se způsoby jak hledat práci, nebo jak napsat strukturovaný životopis. 
Další složkou činnosti jsou kurzy řemesel: ruční výroba papučí z ovčí kůže, paličkování, výroba košíků a ošatek, 
tkaní koberečků, výroba drátěných ozdob, pečení a zdobení perníků a další. 
Výtvarné dílny se budou konat ve spolupráci s místními výtvarníky a pedagogy SUPŠ v Uherském Hradišti a budou 
mít různá témata: malování, modelování, výroba keramických předmětů apod. Výuka řemesel a výtvarné činnosti 
budou probíhat i v budově bývalého ekocentra v č. 96 (znáte je z Dětských vánočních jarmarků) a také v roubeném 
domě č. 7 ve Valašských Kloboukách.
Pokud jste našli něco, co by vás zaujalo, přijďte se do Vzdělávacího střediska podívat.

red

Zprávy z radnice
Usnesení č. 20/2005 zastupitelstva obce Hostětín ze dne 13. října 2005
Zastupitelstvo obce schvaluje:

● Financování výstavby veřejných toalet na výletišti v maximální výši 60 000 Kč.
● Zadání pro zpracování návrhu změny číslo 1 územního plánu obce Hostětín v lokalitě č. 1 „Nad hasičskou 

nádrží“ – plocha pro venkovské bydlení,  lokalita  č.  2 – „Naproti  kotelně“ plocha pro venkovské bydlení, 
lokalita č. 3 „Směr k ČOV“ – plocha pro občanskou vybavenost a lokalita č. 4 „Úprava ochranných pásem 
vodních zdrojů“.

● Návrh heraldika Jiřího Loudy na znak a prapor obce Hostětín.
● Rozpočtové změny k 30. 9. 2005: příjmy obce 1 430 000 Kč, výdaje obce 1 400 000 Kč, financování úvěru 

36 000 Kč (nákup nemovitosti Hostětín, č.p. 42).
● Vstup obce Hostětín do občanského sdružení Místní akční skupina Bojkovska.
● Provozní dotaci 80 000 Kč pro hospodářskou činnost obce.
● Opravy koupelen v rekreačním zařízení Na staré hospodě č.p. 42.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
● Přidělenou dotaci z Fondu kultury Zlínského kraje na akci Historií Hostětína – výstava.
● Žádost starosty obce o změnu funkce uvolněnéno starosty na funkci starosty neuvolněného.
● Finanční  spoluúčast  při  výstavbě veřejných toalet  na  výletišti:  Sbor  dobrovolných hasičů Hostětín v  částce 

20 000 Kč  a  odpracování  500  hodin  dobrovolné  práce;  Občanské  sdružení  Tradice  Bílých  Karpat  ve  výši 
5 000 Kč.

● Pořízení  změny  č.  1  územního  plánu  obce  Hostětín,  které  provede  Městský  úřad  Uherský  Brod,  odbor 
stavebního úřadu a územního plánování.
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Usnesení č. 21/2005 zastupitelstva obce Hostětín ze dne 15. prosince 2005
Zastupitelstvo obce schvaluje:

● Rozpočtové změny: příjmy obce 1 600 000 Kč, výdaje obce 1 473 000 Kč, financování 127 000 Kč, z toho 
66 000 Kč splátka úvěru, 61 000 Kč přebytek hospodaření.

● Rozpočtové provizorium na rok 2006: rozpočtové hospodaření obce se bude řídit do schválení rozpočtu pravidly 
rozpočtového  provizoria.  Obec  Hostětín  bude  v roce  2006  hospodařit  s objemem  příjmů  1  500  000  Kč, 
s objemem výdajů 1 473 000 Kč.

● Vedení  účetnictví  ve  zjednodušeném rozsahu.  Zastupitelstvo  rozhodlo,  že  obec  povede  v souladu  s ust.§  9 
odst. 3  písm.  c)  zákona č.  563/1991 Sb.  o  účetnictví  ve  zjednodušeném rozsahu kvůli  evidenci  majetku  v 
cenných papírech.

Usnesení č. 22/2006 zastupitelstva obce Hostětín ze dne 23. února 2006
Zastupitelstvo obce schvaluje:

● Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 obce Hostětín, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 obce 
Hostětín o místních poplatcích ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2005. Sazba poplatku pro poplatníka 
podle čl. 24, odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 350 Kč (roční platba za 1 osobu za likvidaci komunálního odpadu).

● Rozpočet obce Hostětín na rok 2006: příjmy 1 550 000 Kč, výdaje 1 484 000 Kč, financování 66 000 Kč 
splátka úvěru.

● Úhradu neinvestičních nákladů na provoz ZŠ Pitín ve výši 48 048 Kč.
Úhradu neinvestičních nákladů na údržbu hřbitova v Pitíně ve výši 8 051 Kč.
Úhradu neinvestičních nákladů na provoz ZŠ Bojkovice ve výši 26 281 Kč.

● Dodatek pro rok 2006 ke smlouvě o svozu a uložení  komunálního odpadu a ostatního odpadu na skládce 
uzavřená mezi společností Rumpold UHB, s.r.o. Uherský Brod, kde dochází ke změně ceníku.

● Směnu části  obecních pozemků p. č.  1266/1,  46/5 a 716 s částí  pozemku Ladislava Drhy p. č.  435/1 bez 
finančního vyrovnání.

● Veřejné oznámení záměru na pronájmu rekreačního zařízení č.p. 42 „Na staré hospodě“.
● Bezplatný pronájem veřejných toalet  a  pozemku parc.  č.  435/1 jako dočasnou skládku ornice pro potřeby 

dodavatele a investora stavby Seminární centrum Hostětín v době od 1.3.2006 do 30.9.2006.
● Dvousložkovou skladbu ceny tepla v roce 2006.

Stálá složka:
tarif A – domy bez trvale bydlících osob 53 Kč/GJ, množství odebraného tepla 20 GJ/rok.
tarif B – domy trvale obydlené 51 Kč/GJ, množství odebraného tepla 65 GJ/rok.
Proměnná složka: 186 Kč/GJ.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
● Přijetí  daru od firmy Philips ČR s.r.o.  Dar v hodnotě 133 710 Kč včetně DPH zahrnuje světelné zdroje a 

svítidla pro veřejné osvětlení.
● Zahájení stavby Seminárního centra v Hostětíně, investor stavby ZO ČSOP Veronica Brno.
● Žádost pana Pavla Maňase o zavedení autobusového spoje v 7.00 hodin z Hostětína do Slavičína.
● Hospodářský  výsledek  obecní  výtopny  ve  výši  34  302  Kč.  Celkové  náklady  byly  851  678  Kč,  výnosy 

885 981 Kč.

Zastupitelstvo obce pověřuje:
● Starostu obce projednat s ČSAD Vsetín a.s. změnu jízdního řádu. Zavedení autobusového spojení v 7.00 hodin 

z Hostětína do Slavičína. Spoj bude využíván občany Hostětína na cesty k lékaři a dětí do školy.
● Starostu obce vyvolat jednání o prodeji uspořených emisí CO2 s firmou BTG Central Europe s.r.o.

Příští jednání obecního zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 20. dubna 2006.
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Slivovice se může prodávat!
Až stotisícová pokuta hrozí těm pěstitelům ovoce,  který svou ovocnou pálenku, legálně vyrobenou v pěstitelské 
pálenici, prodají jiné osobě. Toto ustanovení je obsažené v současně platného zákonu o lihu, který byl přijat v roce 
1997. Zmíněná pokuta ve výši až do 100 00 Kč je ovšem diskriminující vůči drobným pěstitelům, kteří jsou stavěni 
na roveň podnikatelům - u nich v případě přestupku vůči této části zákona jde o násobně větší objemy nelegálně 
prodaného lihu.
Novela zákona o lihu byla během posledních téměř dvou let několikrát na pořadu jednání obou komor parlamentu. 
Stranou zájmu poslanců při novelizaci zákona nezůstal ani kontroverzní paragraf o přestupcích spojených s prodejem 
lihu z pěstitelského pálení. Díky soustředěnému úsilí zástupců z hradišťského, tak ze zlínského okresu se podařilo 
nakonec ty části paragrafů o přestupcích a pokutách pro fyzické osoby úplně ze zákona o lihu vyškrtnout!
Drobní pěstitelé se tak ode dne platnosti novely, tedy od 1. ledna 2007, nemusí obávat postihů za případný odprodej 
své legálně vypálené slivovice a dalších ovocných pálenek. S ohledem na časté mylné výklady změn v zákoně o lihu 
pak raději připomínáme, že ostatní ustanovení o pěstitelském pálení se nemění. Tato změna zákona pak od počátku 
příštího roku vyvolá to, že z pěstitelských pálenic může zmizet výrazná tabulka s nápisem: Vypálený destilát nesmí 
být předmětem prodeje! (s využitím podkladů od pana poslance Ludvíka Hovorky | red)

Teplo z obecní výtopny
Podobně jako v loňském roce, i  letošní cena tepla je odlišná pro dva základní typy odběratelů: většina domů je 
zařazena do tarifní skupiny B,  mezi  domy trvale obydlené. Do druhé skupiny – tarifu A patří  domy, které jsou 
využívány jako chalupy a není v nich nikdo přihlášený k trvalému pobytu. Mimo to cena tepla má tzv. dvousložkvou 
skladbu. Stálá  složka  pokrývá  fixní,  stálé  náklady  při  provozu  kotelny  (mzdy,  opravy,  revize …),  zatímco 
proměnná složka zahrnuje náklady na palivo, výrobu a rozvod tepla.
Stálá, paušální platba je pro oba tarify určena smluvním ročním množstvím odebraného tepla, která je vypočtené 
podle průměrné spotřeby tepla v roce předcházejícím. Pro rok 2006 mají odběratelé v tarifu A smluvní množství tepla 
20 GJ, zatímco v tarifu B je toto množství 65 GJ za rok. Po vynásobení tohoto množství stálou cenou (viz tabulka) je 
vypočtena roční platba, která je obdobou paušální platby za odběr elektřiny apod.
Odběratelé v tarifu A zaplatí za rok 1 060 Kč a domy v tarifu B pak 3 315 Kč: tuto stálou složku ceny tepla uhradí 
všichni odběratelé v plné výši – tedy bez ohledu na skutečně odebrané množství tepla, nic nevrací se a ani nedoplácí.
Proměnná složka ceny tepla je pro letošní rok předběžně stanovena ve výši 186 Kč/GJ. 

Srovnání s cenami loňskými si každý udělá 
sám, nicméně krátké shrunutí. V případě, že 
odeberete  během letošního  roku  množství 
tepla,  které  odpovídá  průměru  ve  vaší 
tarifní  skupině,  zaplatíte  za  1  GJ 
odebraného  tepla  např.  v  tarifu B  51  Kč 
stálé  platby  a  186  Kč  platby  proměnné, 
tedy úhrnem 237 Kč/GJ. Pro tarif A je pak 
tento součet 239 Kč/GJ (53 + 186 = 239). 

Ve srovnání s předchozím rokem, kdy byla průměrná cena tepla z naší výtopny 230 Kč/GJ je to navýšení o 3,0 % 
v tarifu B, resp. 3,9 % pro tarif A.
Pro názornost nahlédněte na následující tabulku, kde jsou uvedeny příklady průměrných cen pro oba tarify vypočtené 
pro základní tři varianty odběru (odběr průměrný, více nebo méně než průměr). 

ram 

 Stálá složka Proměnná složka Platba
Tarif Množství Cena Odběr tepla Cena Stálá Proměnná Celkem

Průměrná
cena

 GJ/rok Kč/GJ GJ/rok Kč/GJ Kč Kč Kč Kč/rok

A 
20 53 20 186 1 060 3 720 4 780 239
20 53 30 186 1 060 5 580 6 640 221
20 53 10 186 1 060 1 860 2 920 292

B
65 51 65 186 3 315 12 090 15 405 239
65 51 40 186 3 315 7 440 10 755 269
65 51 100 186 3 315 18 600 21 915 219

hosť do domu  obecní zpravodaj občanů Hostětína|č. 1/2006|vydavatel: Obecní úřad Hostětín, ičo: 00542296|
adresa: Hostětín č.p. 75, telefon, fax: 572 641 216, e–mail: hostdodomu@hostetin.cz|toto číslo vyšlo 14. dubna 2006
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Tarif Smluvní 
odběr

Stálá
cena

Roční 
platba

 GJ/rok Kč/GJ Kč/rok
A – trvale neobydlené domy 20 53 1 060 
B – trvale obydlené domy 65 51 3 315 
Tab.: Stálé platby podle tarifů
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