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nevíme, zda tyto akce budeme moci
uskutečnit. A setkání u vánočního

STAROSTKY

stromu? Nikdo netušíme, co nám

Milí spoluobčané,

Ruku v ruce s tím jdou i ekonomické

prázdniny, dovolené a teplé letní dny
jsou za námi a začíná nám nejistý
podzim.

Stále

jsou

tu

obavy

z koronaviru, který nabírá na síle.
Někteří z nás nad tím již mávnou
rukou, jiní mají stále obavy o své

zima s kovidem přinese.

dopady a vypadá to, že zřejmě v plné
síle

teprve

dorazí.

Sice

jsme

nepolevili v přípravě nových projektů,
ale nad jejich realizací visí stále velký
otazník. Mám obavy, že ani na konci
roku nebudeme moudřejší.

zdraví. Jedno ale máme společné.

Byla bych moc ráda, kdyby se vám

Nikdo neví, jaká opatření budou kdy

osobně vyhnuly existenční problémy

vstupovat v platnost a jak moc

a ztráta zaměstnání. Věřme, že se

ovlivní naše životy.

nám toto období podaří překonat

Na podzim máme naplánovanou

a začneme zase volně dýchat.

Besedu s důchodci a chtěli jsme i přivítat naše nové občánky. Dnes ale

Vaše starostka Marta Smolková
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Od loňského vítání občánků se na Hostišové narodilo 7 dětí. 3 holčičky
a 4 chlapečky přivítala do života v obci místostarostka Renata
Beňačková. Více na straně 2.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

KOŠTOVÁNÍ SLIVOVICE

Trochu opožděně, kvůli opatřením, jsme přivítali
21. června 2020 další malé občánky v naší obci. Je
pravda, že některé děti se nám do kolébky už málem
nevešly, ale je radost vidět, že na Hostišové přibývá
miminek a mladých rodin. Všechny děti dostaly malý
finanční příspěvek a drobný dárek. Slavnostní okamžik
nám zpříjemnily starší hostišovské děti pod vedením
paní Fryštacké za hudebního doprovodu pana Mynáře,
kterým za kulturní vložku děkujeme.

Letošní koštování slivovice bylo trochu jiné, stejně jako
všechny akce, kvůli opatřením, která se letos dotkla nás
všech. Zastupitelstvo trochu s obavami, jestli vůbec bude
moct akci uskutečnit, začalo s přípravami. Díky firmě Zemet,
která nám byla hlavním sponzorem, bylo opékané prase
zdarma. Vzorky se jako každý rok dodávaly na poslední chvíli
a určitě byly všechny dobré, protože v půl třetí ráno, kdy
jsme končili, nezbyla ani kapička. Letos si dokonce vlastní
vzorky poznali: Jiří Křížan, Radek Vyoral a Tonda Drozd, za
což byli odměněni. Na prvních třech místech se umístili:

Renata Beňačková

1. Jan Rašík ml. - mandlovice
2. Václav Kovář – meruňka
3. Zdeněk Zapletal - špendlík
Myslím, že kdo přišel, ten nelitoval a dobře se bavil.
Příští rok bude koštování asi velice zajímavé, protože příroda
se nám odměnila letošní úrodou ovoce všeho druhu ve
velkém, a určitě bude z čeho vybírat.
Děkuji všem, kteří nám pomohli koštování připravit.
Renata Beňačková

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA ZLÍNSKÉHO KRAJE
A I. KOLO VOLEB DO
SENÁTU PARLAMENTU ČR
se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020. Volební
místnost bude v sále KD a bude otevřena:
pátek

14.00 – 22.00

sobota

8.00 – 14.00

Případné II. kolo voleb do Senátu PČR se uskuteční
ve dnech 9. a 10. října 2020.
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Zkrácené zápisy z jednání
ZASTUPITELSTVA OBCE
Hostišová
ZASTUPITELSTVO OBCE NA
ZASEDÁNÍ DNE 10. 8. 2020
1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
Se seznámilo s rozpočtovým opatřením č. 5/2020.
Rozpočtové opatření č. 5/2020
schválila starostka obce dne 29. 6.
2020 v souladu s usnesením
zastupitelstva č. III/1b/Z/2019 ze dne
15. 1. 2019. Rozpočet obce se mění
o 2.000,- Kč. Na straně příjmů se
jedná o vyšší příjmy z prodeje
popelnic občanům o 2.000,- Kč. Na
straně výdajů se jedná o tyto změny:
+2.000,- Kč dar na provoz Linky
bezpečí, +2.000,- Kč dar pro Azylový
dům pro matky s dětmi a -2.000,- Kč
snížení výdajů na sportovní areál.
2. VĚCNÉ BŘEMENO
Schválilo Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. OT – 014330058203/001.
ZO schválilo dne 19. 2. 2020 smlouvu
o smlouvě budoucí č. 1030048028/
001. Tato smlouva souhlasí se
smlouvou o zřízení VB.
3. SMLOUVA O PŘELOŽCE
Schválilo Smlouvu o přeložce č.
9090005321.
V souvislosti s vybudováním dětského hřiště je nutné přeložit vedení
nízkého napětí. Cena přeložení činí
159 tis. Kč, předem musí být
zaplacena záloha 24 tis. Kč.
4. PŘÍSPĚVEK NA STAVBU RD
a) Schválilo příspěvek na stavbu
rodinného domu ve výši 25.000,- Kč.
b) Neschválilo příspěvek na stavbu
rodinného domu ve výši 25.000,- Kč.
Byly podány dvě žádosti o příspěvek
na domovní ČOV. První žadatel

splňuje
podmínky
poskytnutí
příspěvku, druhý nesplňuje – nejedná
se o novostavbu RD.
5. PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Schválilo Provozní a návštěvní řád
dětského hřiště.
Po instalaci dětských herních prvků je
potřeba schválit provozní a návštěvní
řád dětského hřiště pod kaplí a tyto
dokumenty musí být na hřišti vyvěšeny. Budou pořízeny také cedule
„Zákaz kouření“ a „Nešlapat“, které
budou umístěny na hřišti a na betonových lavicích určených k sezení.
6. ELEKTRONICKÁ DRAŽBA
Neschválilo účast v elektronické
dražbě nemovitosti č. p. 8 Hostišová.
Dne 16. 9. 2020 se bude konat druhá
elektronická dražba nemovitosti č.p.8
v Hostišové. Nejnižší podání je stanoveno částkou 367.500,- Kč. Tato
částka je nevýhodná a silně nadhodnocená.
7. SMLOUVA - ÚTULEK
Schválilo Smlouvu o umístění
nalezených, opuštěných a toulavých
zvířat v útulku pro zvířata v nouzi Zlín
– Vršava.
Obec je povinna zabezpečit toulavá
zvířata pohybující se na katastru
obce. K dnešnímu dni není uzavřena
žádná smlouva o zabezpečení toulavých zvířat. Nově se bude platit za
umístění zvířete, nikoliv paušální
platba.

9. PŘEVOD AKCIÍ VAK ZLÍN
Nebylo přijato žádné usnesení.
V červenci proběhla informativní
schůzka JUDr. Plašilové se zástupci
obcí, které zastupuje. Ohledně další
dispozice s akciemi VaK Zlín je několik
možností, jak dále postupovat. JUDr.
Plašilová nachystá podklady a rozbory jednotlivých variant. Projednání
a usnesení k tomuto bodu bude
proto odloženo na září.
10. DOTACE – SPORTOVNÍ AREÁL
Neschválilo dotaci MMR z Programu
Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku na
akci Modernizace a výstavba
multifunkčního sportovně kulturního
areálu Hostišová.
Obec má přislíbenou dotaci na
rekonstrukci sportovního areálu –
I. etapa. Dotace však musí být
dofinancována z rozpočtu obce
předpokládanou částkou cca 2,5 mil.
Kč. Obec nyní splácí úvěr na
zemědělský areál Zemet v hodnotě
6,9 mil. Kč. S ohledem na finanční
situaci není vhodné obec zatěžovat
dalším úvěrem. Starostka vyžádala
stanovisko České spořitelny a.s. (kde
má obec účet). Další navyšování
úvěrového rámce nedoporučují.
11. VÝVOJ ROZPOČTU OBCE

8. ŽÁDOST – DH MALENOVJANKA

Nebylo přijato žádné usnesení.
Do tabulek předpokládaného vývoje
rozpočtu obce v letech 2020 a 2021
byly zahrnuty předpokládané příjmy,
provozní výdaje, splátky úvěrů a nezbytné investice. Dle těchto tabulek
by obec měla na konci roku 2020
hospodařit s malým přebytkem.
V roce 2021 za předpokladu uskutečnění všech naplánovaných investičních akcí by se obec dostala do minusového hospodaření. Vývoj příjmové
části obce je velmi nepříznivý.

Neschválilo sponzorství DH Malenovjanka.
DH Malenovjanka žádá obec
o sponzorství. Členové zastupitelstva
se shodli na neschválení sponzorství.

Plná znění usnesení a zápisů
z jednání zastupitelstva jsou
k nahlédnutí na OÚ a na webu
obce www.hostisova.cz.
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NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY
Od 1. ledna 2021 vstoupí v platnost nové jízdní řády
a nový systém řízení hromadné dopravy tzv. Integrovaný
dopravní systém Zlínského kraje.
Jízdní řády: Jízdní řády zůstanou pro naši obec téměř beze
změny. Dojde pouze k drobným minutovým úpravám.
Původně byl z návrhu vynechán přípoj na autobus v 9.30
ze Zlína s přestupem pod lesem. Na základě našich
připomínek byl tento spoj pro naše občany zachován.
Podařilo se nám také zajistit návaznost spoje s odjezdem
ve 13.30 ze Zlína s přestupem v Mysločovicích na spoj na
Hostišovou. Tento spoj bude zajímavý zejména pro
školáky studující ve Zlíně.
Čipové karty: Současné čipové karty přestanou platit
k 31. 12. 2020. Počítejte proto s ukončením jejich platnosti
již při dobíjení karty nejpozději v prosinci letošního roku.
V rámci nového integrovaného systému se počítá se
zavedením nových čipových karet, ale pravděpodobně se
to nepodaří zajistit již k 1. 1. 2021.
Marta Smolková
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SLAMĚNÉ PANELY BODUJÍ TAKÉ U VEŘEJNOSTI
Vítězem Ceny veřejnosti 10. ročníku soutěže Tmobile Rozjezdy se s 946 hlasy stal Viktor Karlík,
který za svůj projekt Samonosné slaměné panely
vyhrál i 1. místo ve Zlínském kraji a v celostátním
kole Cenu za odpovědné podnikání a Zvláštní cenu
ČMA. Gratulujeme! Více na www.rozjezdy.cz
Zdroj: Facebook T-Mobile Rozjezdy

VÝLET DO ČECH POD KOSÍŘEM
Výlet se vydařil. Bylo nás plno, autobus se zaplnil dětmi
a rodiči a vyjelo se. Nejprve do Kostelce na Hané, kde
jsme navštívili muzeum Petra Bezruče, prohlídli si
dokumenty, které básníka připomínaly, Stužkonosku
modrou i básnickou sbírku Slezské písně, vyhodnotili
soutěž dětí Všímálek a rozdělili jako odměnu zlaté
čokoládové penízky. Ještě jsme navštívili kostel sv. Jakuba
Staršího a prohlédli si budovu místní radnice, která stála
za zhlédnutí. Děti si to doplnily mácháním v místní kašně
a svlažili se tam i rodiče.
A pak už do Čech pod Kosířem, kde nás čekal nejen oběd,
ale hlavně prohlídka zámku, připomínka malíře Josefa
Mánese, a nádherný park jako místo procházky
a odpočinku. Děti ho bohatě využily. Někteří se odhodlali
a navštívili nedaleké muzeum kočárů, které stálo za
zhlédnutí. Největší kočár v Evropě se zapřaženým
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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osmispřežím měří na délku 22 metrů, což je obdivuhodné
a vyžaduje to i obrovskou zručnost i zkušenost kočího,
který sedí na kozlíku ve výšce 2,6 m. Jen jsme si říkali, jak
se ty dámy v krinolínách do těch fiakrů vešly. Skutečně
moc místa tam neměly. Ani to vystupování nebylo nic
příjemného, schůdky maličké a úzké, no vyžadovalo to
zručnost a galantní pomoc doprovodu.
A jaký byl závěr naší cesty? Pivovar ve Lhotě pod Kosířem.
Tam jsme doplnili energii, trochu si odpočinuli, děti se
vylítaly na hřišti a pak už jen hurá domů. Cesta uběhla
dobře, děti oproti očekávání v autobuse nespaly a měly
ještě stále dostatek energie, ale nakonec jsme dobře
a šťastně v půl sedmé dojeli na Hostišovou. Tak, účastníci
zájezdu, líbilo se? Asi ano.
Alena Pakostová
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STRACH MÁ VELKÉ OČI
Jako dospívající mladík z malé vísky jsem měl štěstí, že
mne přidělili k vojsku do Prahy. A hned k přehlídkové
rotě! Prostě jsem byl urostlý fešák. Když však zrovna
nepřiletěl nebo neodlétal nějaký ministr obrany,
předseda vlády či prezident, jako například 80tiletý
indický prezident Sarvepalli Rádhakrišnan (viz foto),
nebo neprobíhalo nějaké kladení věnců a střílení čestné
salvy tak jsme fungovali jako strážní oddíl.
Jednou z mých prvních stráží bylo hlídání vojenského
objektu ve Vršovicích. Jednu vnitřní stranu hlídali dobře
vycvičení a nejspíš hladoví vlčáci, a druhou stranu plus
střed objektu my vojáci. Bylo již chvíli po půlnoci, a já
šel středem. Uslyšel jsem za sebou mírné funění. Když
jsem se neohroženě otočil, byl za mnou proti obloze
velký stín. Mou odvahu posiloval samopal vzor 58
s ostrými náboji, tak jsem se zašel podívat blíž.
Přicházím ke stínu, a ten funěl a couval přede mnou.
Když jsem se otočil, tak stín šel za mnou. Po pár
metrech jsem došel k polnímu telefonu, kterých bylo
v objektu několik, a zavolal na strážnici, ať za mnou
přijde někdo s pořádnou svítilnou.
Pak jsem se ani nehnul, a to funící a mlaskající cosi se
taky nehýbalo. Když konečně dorazila posila se silným
světlem, tak se nám v jeho kuželu zjevil opravdu velký
dvouhrbý velbloud. Stáli jsme jako opaření. Ale to se již
v tom hlídaném vojenském objektu objevil človíček,
mm

který, snad arabsky, pokřikoval cosi na toho korába
pouště. Oba narušitele jsme na chvíli zadrželi a požadovali vysvětlení. Velbloud toho moc neřekl, ale jeho
páníček vysvětlil, že mu ten pacholek utekl dírou ve zdi.
Během dne byl totiž z nějakého důvodu v zadní zdi
objektu vybourán otvor, o kterém jsme nevěděli. Mezi
vojenským objektem a hřištěm Slávie byl prostor, kde
se cirkusy připravovaly na další štaci. Milý velbloud se
asi sám nudil, nejspíš se chtěl tedy podívat, kdo to tam
za tou zdí chodí. Využil neohlášenou díru a bylo jen
štěstí, že se tehdy u řezníka „pod pultem“ neobjevilo
exotické maso. A také bych se asi hodně, hodně dlouho
nepodíval do rodné vísky.
Zeď byla ihned opravena, já dostal pochvalu, a i když je
to již 55 let, stále nevím, kolik tak může stát kilo
svíčkové ze cvičeného velblouda.
Váš Kvido Janík

N EN Í N E MO C J AKO N EMO C
Odborníci se shodují, že pandemie postihovaly lidstvo v minulosti a nevyhne se jim ani v budoucnosti.
Jednou za čas se objeví a potom skončí. Ta současná
nás zastihla nepřipravené. Příroda nás dlouho šetřila,
zkušenosti nemáme. Ale naštěstí poznání lidstva od
minulých pandemií pokročilo mílovými kroky. Co
víme o průběhu pandemií na Hostišové? V brožuře
ke Sjezdu rodáků 2017 Vít Zapletal uvádí:
V roce 1866 se příchodem Prajzů na Hostišovou v tzv.
prajzskou válku rozmohla zlá nemoc zvaná cholera.
Umíralo mnoho lidí, vymřely i celé rodiny.
Podle ústního podání přišlo na Hostišovou deset Prajzů
a po jejich odchodu se tato nemoc rozšířila. Lidé prosili
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Boha o zastavení šířící se cholery a byli vyslyšeni;
z vděčnosti postavili uprostřed obce kapličku, ve které je
třikrát v roce sloužena mše svatá. Jako patronku si
zvolili Pannu Marii.
Na choleru zemřeli dle výpisu z úmrtní matriky
Hostišová 1866 tito lidé:
15. srpna - Jan Janík čp. 17, podsedník, 63 let,
22. srpna - Jan Janík čp. 14, podsedník, 40 let,
26. srpna - František Kulenda čp. 6, domkař, 29 let,
2. září - Pavel Juřena čp. 10, pastýř, 31 let,
2. září - Veronika Juřenová čp. 7, 40 let,
6. září - Karel Juřena čp. 7, 17 let.
Další zápisy v matrice chybí. Podle vyprávění zemřelo na
Hostišové devět osob.

UDÁLOSTI V OBRAZE

Náš svátek 2. 7. letos zařídil sváteční
atmosféru ve čtvrtek.

Jubilejní 10. ročník Baobabyfestu se konal 18. 7. Byl nejen více hliněný, ale
také blátivý, což některým účastníkům vůbec nevadilo 

Hostišovští hasiči byli v létě aktivní. V Machové vybojovali starší žáci skvělé 1. místo a mladší žáci 5. místo.

Ženy vybojovaly ve velké konkurenci na noční soutěži
v Tečovicích krásné 3. místo.

Staří páni, kde přijeli a závodili, byli vždy „na bedně“.
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POZVÁNKY
Pozvánky jsou s ohledem na měnící se
opatření v souvislosti s covidem
v současné chvíli pouze informativní.
Sledujte prosím sdělení obecního
úřadu.

Beseda s důchodci
Zastupitelstvo obce zve všechny
hostišovské seniory na tradiční setkání
v sobotu 31. října 2020. Těší se na
viděnou v 16 hodin na sále KD.

Setkání u vánočního stromu
První adventní neděle letos připadá na
29. listopad. Přijďte se v tento den
vánočně naladit ke kapli ve 14 hodin.

POZ VÁN K Y KN IHOVN Y
Čarodějné čtení
bude pro děti v úterý 6. října 2020 v 16
hodin v knihovně. Budeme si číst
z knihy Kubula a Kuba Kubikula, Krása
nesmírná a Kytice. Děti si mohou knihy
zapsat do svých čtenářských deníků.

Namaluj si strašidlo a turnaj
v Člověče, nezlob se
Děti namalují strašidla, čarodějnice,
čerty a dostávají moriony, za které si
budou nakupovat 21. listopadu 2020
v Čarodějném krámku, který doprovodí
naši tradiční soutěž v Člověče, nezlob
se.

TABLO JUBILANTŮ
Prosíme jubilanty - 60, 70 a 80 let, aby
podle uvážení zapůjčili své fotografie
na tablo jubilantů, které doplní
program na setkání důchodců 31. října
2020 v Kulturním domě na Hostišové.
Fotografie můžete nechat na Obecním
úřadě, v knihovně nebo vhodit do poštovní schránky paní Aleny Pakostové.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO
A ELEKTROODPADU

ODPADU

V sobotu 17. 10. 2020 provede v odpoledních hodinách SDH
Hostišová sběr elektroodpadu.
V pondělí 19. 10. 2020 proběhne od 7 hodin sběr nebezpečného
odpadu. Nachystejte prosím tento odpad před své domy.

SBÍRKA PRO DIAKONII BROUMOV
proběhne ve dnech 23. a 24. listopadu 2020 od 16.30 do 19.00 hod.
v kulturním domě Hostišová.

OTEVÍRACÍ DOBA POŠTY MYSLOČOVICE
Od 1. 10. 2020 dochází ke změně otevírací doby pošty v Mysločovicích, a to:
Pondělí a středa: pouze 13.00 - 18.00 hodin
Úterý, čtvrtek, pátek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 14.00 hodin
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