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1. Místní komunikace

pozitivního. Začali jsme si více vážit

Dokončili jsme projektové přípravy

STAROSTKY

všeho, co nám dříve přišlo tak

opravy dvou komunikací. Projekt

samozřejmé. Osobně mě velmi mrzí,

Pasíčky – oprava místní komuni-

že jsme se nemohli společně potkat

kace od kulturního domu na

Milí spoluobčané,

na akcích, které byly naplánovány.

Dolňák. Je již vyřízeno i stavební

čas Vánoc a vánočních svátků se

Neuspořádali jsme společné posezení

povolení a projekt je připraven

opět pomalu blíží. Kdo by si pomys-

s důchodci, ani nepoblahopřáli našim

k realizaci v roce 2021. Dále pro-

lel, že tradiční setkání u vánočního

jubilantům. Neproběhlo ani přivítání

jekt komunikace pod kaplí II. etapa

stromu a svěcení adventního věnce

našich nových malých občánků a další

včetně opravy opěrné zdi. Je

akce. Pevně věřím, že v příštím roce

vyřízeno i stavební povolení a i ten-

bude lépe, vše doženeme a zažijeme

to projekt je připraven k realizaci

tu správnou pohodu, která na spo-

v roce 2021. U obou komunikací

lečných akcích vždy panovala. Dou-

budeme žádat dotace. Investiční

fám, že v lednu proběhne i rozloučení

akce na opravy komunikací jsou

s vánoční dobou a nový rok tak

finančně nákladné. Celkové výdaje

zahájíme společným setkáním u naší

v příštím roce na výše uvedené

za poslechu písniček od Bábinek
a Hostbandu, popíjení dobrého čaje
či svařáku si letos nebudeme moci
společně užít tak, jak jsme byli zvyklí.
Kdo by si byl před rokem pomyslel,
že to někdy může být vše úplně jinak
a věci, které nám připadaly tak běžné, se stanou vzácnými. Svět kolem

kapličky tak, jak jsme zvyklí.

nás se skoro zastavil kvůli pandemii,

Život v naší obci se ovšem nezastavil.

která nám kromě mnoha omezení

Zde přináším malou rekapitulaci:

akce předpokládáme v hodnotě
5 100 000,- Kč.
Pokračování na str. 2
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Pochod Clay-Eva
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Změny v dopravě
Mont Blanc pokořen
Myslivost 2020
Pozvánky

Hostišovský občan pan Libor Sviečka (na fotce vlevo) podal obdivuhodný
výkon, když zvládl výškovými metry vystoupat na nejvyšší horu Evropy
Mont Blanc, a to v podstatě „za humny“. Článek o tomto parádním
sportovním výkonu si přečtěte na straně 8.

Již v letošním roce jsme stopli investiční akce
a šetřili i na provozních výdajích, abychom na tyto
investice měli dostatek finančních prostředků.
Bohužel nám do plánů vstoupila pandemie a s ní
nečekané snížení daňových příjmů. Přesto doufám,
že s pomocí dotací se nám podaří uskutečnit obě
akce.

POCHOD CLAY-EVA
17. ročník nočního pochodu Clay-Eva do Bystřice pod
Hostýnem proběhl velmi netradičně. Nekonal se v dubnu, ale
3. října, nikoli z pátku na sobotu, ale ze soboty na
neděli, zahájení proběhlo o dvě hodiny dříve než obvykle
a především při velmi omezené účasti.

2. ČOV
Pokračujeme také v přípravách na čištění odpadních
vod Dolňák.
3. Sběr odpadů
Podařilo se nám nakonec získat dotace na nový
systém sběru odpadů. Nyní vypisujeme výběrové
řízení na dodavatele. Více o systému uvnitř
Hostišovských novin na str. 6.
4. Sportovní areál
Složité a velmi nepříjemné bylo rozhodování
zastupitelstva o nepřijetí dotace na I. etapu
rekonstrukce sportovního areálu. V I. etapě mělo
být vybudováno koupaliště a částečně inženýrské
sítě. Jednalo se o investici 6 000 000,- Kč, kdy
dotace činila 3 000 000,- Kč. Vzít si na dofinancování
úvěr nepřicházelo v úvahu, neboť máme již úvěr ve
výši 7 000 000,- Kč na zemědělský areál a na ten
jsme bohužel dotaci nedostali. Čerpat další úvěr by
vedlo k předlužení obce. Pokud bychom chtěli
koupaliště dofinancovat z rozpočtových prostředků,
již by nám nezbylo nejenom na plánované opravy
komunikací, ale ani na běžné opravy. Proto jsme
s díky museli dotaci odmítnout. Věřte, milí občané,
že to byl opravdu velmi těžký krok. Ale pustit se do
této akce za současné situace by bylo velmi
nezodpovědné.
Vážení občané, i přes všechno nečekané a špatné se
zkusme ohlédnout a najít na letošním roce to
pozitivní. Loučím se s vámi s přáním klidného prožití
vánočních svátků a šťastného vykročení do lepšího
roku 2021.
Vaše starostka Marta Smolková
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ČARODĚJNÉ ČTENÍ
pořádané Knihovnou-Infocentrem Hostišová se konalo
v úterý 6. října. Vzhledem k hygienickým opatřením se knihy
Kubula a Kuba Kubikula, Krása nesmírná a Kytice četly
venku před knihovnou. Škoda jen, že přišlo tak málo dětí….
Tak snad příště.

Zkrácené zápisy z jednání
ZASTUPITELSTVA OBCE
Hostišová
ZASTUPITELSTVO OBCE NA
ZASEDÁNÍ DNE 21. 9. 2020
1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
Schválilo rozpočtové opatření č.
6/2020.
Rozpočtovým opatřením se mění
rozpočet obce o 1.629.000,- Kč. Na
straně příjmů se jedná o tyto změny:
+682.000,- Kč jednorázový příspěvek
obci (tzv. kompenzační bonus),
+47.000,- Kč přijatá dotace na volby
do zastupitelstev krajů a Senátu PČR,
+900.000,- Kč převody mezi účty
obce (i ve výdajích). Na straně výdajů
se jedná o tyto změny: +25.000,- Kč
příspěvek na DČOV k novostavbě
rodinného domu, +2.000,- Kč zájezd
– Knihovna, +655.000,- Kč rekonstrukce sportovního areálu, +47.000,Kč volby do zastupitelstev krajů
a Senátu PČR.
2. PŘÍSPĚVEK NA STAVBU RD
Schválilo příspěvek na stavbu RD ve
výši 25.000,- Kč.
Žadatel splňuje veškeré podmínky
přidělení dotace.
3. SPORTOVNÍ AREÁL
Nebylo přijato žádné usnesení.
Obec již obdržela registraci akce a do
30. září je nutné doložit stavební
povolení a smlouvu o dílo, které
předchází výběrové řízení. To obec
není schopna časově zajistit. Po konzultaci na MMR může obec zažádat
o prodloužení termínu a s velkou
pravděpodobností by byl prodloužen
do konce listopadu. V případě prodloužení termínu již obec bude
i vědět, zda získala dotaci na brownfield. Pokud by obec tuto dotaci
neobdržela, nebude mít dostatek
finančních prostředků na sportovní

areál a bude muset dotaci odřeknout.
4. ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL
Nebylo přijato žádné usnesení.
Přihlásil se zájemce o odkup horní
části zemědělského areálu. Než však
začne jakékoliv jednání o prodeji, je
nutné počkat na rozhodnutí o přidělení dotace. V případě získání
dotace totiž obec nesmí areál prodat.
5. PŘEVOD AKCIÍ VAK ZLÍN, A. S.
Nebylo přijato žádné usnesení.
Statutární město Zlín nabízí převzetí
práv a povinností, které nyní drží
společnost Jižní vodárenská, a.s. na
odkoupení akcií obce ve společnosti
VaK Zlín, a.s., podléhajících nyní
komplexu smluv uzavřeného původně s Českou spořitelnou, a.s. Prodej
akcií je možný pouze mezi městy
a obcemi. Bližší mechanismus a podmínky nejsou ještě zcela zřejmé.
Pravděpodobně by město Zlín
převzalo za úplatu od JV hlasovací
práva, následně by prosadilo na valné
hromadě převod akcií a obci by
doplatilo 20 % ceny.
6. KULTURNÍ AKCE
Nebylo přijato žádné usnesení.
Projednávala se organizace akcí –
Beseda s důchodci, Vítání občánků
a Sbírka pro Diakonii Broumov.

ZASTUPITELSTVO OBCE NA
ZASEDÁNÍ DNE 26. 10. 2020
1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
Schválilo rozpočtové opatření č.
7/2020.
Rozpočtovým opatřením se mění
rozpočet obce o 2.000,- Kč. Na straně
příjmů se jedná o tyto změny:

+1.000,- Kč vyšší příjmy z místního
poplatku za psy a +1.000,- Kč vyšší
příjmy z daně z hazardních her. Na
straně výdajů se jedná o tyto změny:
-25.000,- Kč – snížení výdajů na
kulturní akce, -19.000,- Kč snížení
výdajů na materiál na nátěr
koupaliště a +46.000,- Kč vyšší výdaje
na nákup nové tiskárny na OÚ.
2. DOTACE - MYSLIVCI
Schválilo příspěvek na činnost ve výši
5.000,- Kč Mysliveckému spolku
Hostišová – Lhotka.
Myslivecký spolek Hostišová – Lhotka
žádá o dotaci ve výši 5.000,- Kč na
materiál na svou činnost na katastru
obce. Finanční prostředky jsou
vyčleněny v rozpočtu obce.
3. DOTACE MMR
Schválilo podání žádosti o dotaci na
akci Rekonstrukce MK Pasíčky I. etapa a Rekonstrukce MK Pod kaplí do
programu Podpora a rozvoj regionů,
podprogramu
Podpora
obnovy
a rozvoje venkova, dotačního titulu
DT 117d8210A - Podpora obnovy
místních komunikací.
MMR vyhlásilo dotační tituly na rok
2021. Příjem žádostí bude ukončen
již 21. 12. 2020. Jedná se o MK od
č.p. 126 po č.p.153 a MK Pod kaplí.
Výše dotace činí 80 %.
4. DOTACE ZLÍNSKÝ KRAJ
Schválilo podání žádosti o dotaci na
akci Rekonstrukce MK Pod kaplí II.
etapa z Programu na podporu
obnovy venkova Zlínského kraje.
Zatím každoročně byla vyhlašovaná
výzva na rekonstrukce MK z Programu na podporu obnovy venkova.
Výše podpory doposud byla 50 %.
Připravena je akce rekonstrukce MK
pod kaplí II. etapa. Jedná se o 2. část
MK pod kaplí včetně rekonstrukce
opěrné zdi.
5. VÝPOVĚĎ SMLOUVY
Pověřilo starostku obce oslovením
dvou firem, které provozují odpadové hospodářství v okrese Zlín »
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a uzavřením smlouvy s výhodnější
nabídkou.
TS Otrokovice k 31. 12. 2020 obci
vypověděly smlouvu o likvidaci
odpadů. TS Otrokovice, jejichž
zřizovatelem je město Otrokovice,
smí vykazovat omezené příjmy
z provozu, které činí procentuální
část z obslužnosti města Otrokovice.
Tuto částku TS Otrokovice již druhým
rokem překračují, a proto museli
omezit obsluhu okolních obcí. Bude
proto potřeba dojednat smlouvu
s jiným subjektem.
6. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE
Schválilo výši odměny za IT služby.
Jedná se o dohodu o provedení práce
na údržbu PC na obecním úřadě a
v knihovně. Tato dohoda je uzavírána
se členem zastupitelstva obce, tudíž
musí být schválena zastupitelstvem
obce.
7. AKCIE VAK ZLÍN, A. S.
Pověřilo starostku obce vyjednáváním o možnostech převodu akcií či
převodu hlasovacích práv tak, aby
akcie VaK Zlín, a.s. byly ve vlastnictví
měst a obcí, tzn. ve vlastnictví obce
Hostišová nebo Statutárního města
Zlín či jiné obce/města.
Statutární město Zlín nabízí převzetí
práv a povinností, které nyní drží
společnost Jižní vodárenská, a.s. na
odkoupení akcií obce ve společnosti
VaK Zlín, a.s., podléhajících nyní
komplexu smluv uzavřeného původně s Českou spořitelnou, a.s. Prodej
akcií je možný pouze mezi městy
a obcemi. Bližší mechanismus a podmínky nejsou ještě zcela zřejmé.
Pravděpodobně by město Zlín
převzalo za úplatu od JV hlasovací
práva, následně by prosadilo na valné
hromadě převod akcií a obci by
doplatilo 20 % ceny.

ZASTUPITELSTVO OBCE NA
ZASEDÁNÍ DNE 30. 11. 2020
1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
Schválilo
8/2020.
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rozpočtové

opatření

č.

Rozpočet se mění o 49.000,- Kč. Na
straně příjmů se jedná o tyto změny:
+11.000,- Kč daň z příjmu FO
vybíraná srážkou, +14.000,- Kč daň
z hazardních her, +24.000,- vyšší
odměna EKO-KOM. Na straně výdajů
se jedná o tyto pohyby: +25.000,- Kč
montáž vánoční výzdoby a výměna
LED světel, +24.000,- Kč přeložení
sloupu NN na workoutovém hřišti.
2. ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM
Schválilo rozpočtové provizorium
měsíčně ve výši 1/12 provozních
výdajů roku 2020 na rok 2021, uhrazeny budou měsíční splátky úvěru ve
výši 52.350,- Kč a proplaceny závazky
vyplývající z již uzavřených smluvních
vztahů a objednávek a výdaje související s dotačními tituly.
Pokud do 31. 12. běžného roku není
schválen rozpočet obce na další rok,
musí se ze zákona přijmout rozpočtové provizorium. S ohledem na značně
nejisté daňové příjmy obce v souvislosti s Covid – 19 bude rozpočet
sestaven až na začátku roku 2021.
3. INVENTARIZACE
Určilo členy inventarizační komise
v tomto složení: předseda – Pavel
Vyoral, členové – Renata Beňačková,
Kateřina Chutná, Jiří Zámorský za
SDH a Alena Pakostová za místní
knihovnu.
Inventarizace majetku a závazků
proběhne k datu 31. 12. 2020.
4. SMLOUVA O DÍLO S TS ZLÍNSKO
Schválilo Smlouvu o dílo č.
03/602/21/4O s Technickými službami Zlínsko s.r.o.
V souvislosti s odpadovým hospodářstvím starostka oslovila 2 firmy
(TS Zlínsko a Marius Pedersen).
Nabídku podalo pouze Zlínsko,
Marius nemá volné kapacity na
obslužnost našeho území. Obec bude
nově hradit Technickým službám tisk
známek na popelnice. Náklady na tisk
jedné známky činí 12,- Kč s DPH.
Občané při platbě místního poplatku
obdrží jednu známku na domácnost

zdarma a za každou další zaplatí 12,Kč. Toto opatření by mělo vést
k omezení množství známek, které si
občané berou, a tím pádem
k ušetření finančních prostředků
obce za dotisk chybějících známek.
Technické služby budou schopny
v případě kontejnerů na sklo vyvézt
pouze zvonové nádoby. Obec proto
bude muset tyto nádoby zajistit
náhradou za současné.
5. DARY Z ROZPOČTU OBCE
Nebylo přijato žádné usnesení.
Starostka seznámila přítomné s dary
poskytnutými z rozpočtu obce v roce
2020, o jejichž poskytnutí rozhoduje
starostka obce. V roce 2020 byly
poskytnuty tyto dary:
• TJ SOKOL Mysločovice - sportovní
činnost mládeže – 3.000,- Kč
• Naděje Otrokovice - poskytování
sociálních služeb – 10.000,- Kč
• Farnost Mysločovice - dětský tábor
– 2.500,- Kč
• Centrum pro zdravotně postižené –
sociální činnost – 2.000,- Kč
• Farní ples – tombola – 1.013,- Kč
• Horizont - dětský karneval - 959,Kč
• Domov pro seniory Lukov – sociální
služby – 10.000,- Kč
• Diakonie Broumov – sociální služby
– 3.000,- Kč
• Centrum dětský sluch - sociální
služby - 2.000,- Kč
• Linka bezpečí z.s. – sociální pomoc
– 2.000,- Kč
• Azylový dům pro matky s dětmi –
sociální pomoc – 2.000,- Kč
• MS Hostišová – Lhotka – tombola
na myslivecký ples - 1.000,- Kč.
6. MÍSTNÍ POPLATKY
Schválilo Přílohu č. 6 k OZV1/2016
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce
Hostišová.
Podle zákona o místních poplatcích »

musí být každoročně zpracována
příloha k OZV, kde jsou rozúčtovány
skutečné náklady na netříděný
odpad (popelnice a velkokapacitní
kontejnery). Výše poplatku zůstane
stejná jako v loňském roce, tj. 450,Kč/osoba.
7. VĚCNÉ BŘEMENO
Schválilo Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene
č. OT-001030063152/003-ELMO.
Jedná se o věcné břemeno –
kabelové vedení NN na pozemku p.
č. 390/2 v k. ú. Hostišová. Úplata
činí 1.000,- Kč.
8. ZÁMĚR NA SMĚNU POZEMKŮ
Schválilo vypsání záměru na směnu
tohoto majetku: část pozemku p.č.
227/1 o výměře cca 400 m2 v k.ú.
Hostišová za stejnou část pozemku
p.č. 227/3 o výměře cca 400 m2
v k.ú. Hostišová. Pozemky budou
před směnou odděleny geometrickým plánem. Případný drobný rozdíl
ve výměrách pozemků bude
vypořádán částkou 30,- Kč/m2.
Jedná se o směnu části pozemku
vedle panelové cesty k ZEMETU
(nyní parkoviště) za stejnou část
pozemku p.č. 227/1 pod pozemkem
p.č. 227/5. Pod pozemkem p. č.
227/3 vede hlavní sběrač kanalizace. Musí být vypsán záměr na
směnu a zveřejněn po dobu 30 dní.

VÝSLEDKY VOLEB
Volby do zastupitelstva Zlínského kraje 2. a 3. října 2020:
Volební účast: 37,10%, tj. 151 voličů ze 407 oprávněných, z toho bylo
149 platných hlasů.
Pořadí stran:
1. KDU-ČSL
42 hlasů
28,19 %
2. ANO 2011
22 hlasů
14,77 %
3. Starostové a nezávislí
21 hlasů
14,09 %
4. SPD
18 hlasů
12,08 %
5. Česká pirátská strana
14 hlasů
9,40 %
6. ČSSD
10 hlasů
6,71 %
7. Trikolóra
9 hlasů
6,04 %
8. ODS
7 hlasů
4,7 %
9. KSČM
5 hlasů
3,36 %
10. Pravý blok
1 hlas
0,67 %
Výsledky I. kola voleb do Senátu PČR 2. a 3. října 2020:
Účast: 31,2%, tj. 127 voličů ze 407 oprávněných, z toho platných hlasů
bylo 124.
Pořadí kandidátů:
1. Pavel Stodůlka
27 hlasů
2. Tomáš Goláň
25 hlasů
3. Michaela Blahová
23 hlasů
4. Petr Michálek
19 hlasů
5. Radek Henner
16 hlasů
6. Jan Doleček
8 hlasů
7. Jan Šťovíček
6 hlasů
Výsledky II. kola voleb do Senátu PČR 9. a 10. října 2020:
Účast: 11,76%, tj. 48 voličů ze 408 oprávněných, z toho platných hlasů
bylo 48.
1. Pavel Stodůlka
27 hlasů
56,25 %
2. Tomáš Goláň
21 hlasů
43,75 %

9. KRONIKA OBCE
Schválilo zápis za rok 2019.
K zápisu v kronice za rok 2019
nebyly vzneseny žádné dotazy ani
připomínky.
Jelikož
současný
kronikář se odstěhoval z obce, je
potřeba najít a jmenovat nového.
Na příštím zasedání zastupitelé
předloží své návrhy.

Plná znění usnesení a zápisů
z jednání zastupitelstva jsou
k nahlédnutí na OÚ a na webu
obce www.hostisova.cz.

Zničená mapa pod rozhlednou- vandalismus bohužel bují i v naší obci.
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – INFORMACE
Chtěla bych vás seznámit se změnami, které nastanou
v příštím roce v odpadovém hospodářství v naší obci.
1. Odpady z naší obce bude svážet svozová firma
Technické služby Zlínsko a.s. a je možné, že dojde ke
změně dne vývozu popelnic. Zavčasu vás budeme
informovat pomocí rozhlasu a webových stránek obce.
2. Místní poplatek zůstává ve stejné výši a to 450,Kč/osobu/rok.
3. Každá domácnost dostane zdarma pouze jednu známku
na popelnici. Za každou další známku zaplatí 12,- Kč.
4. Od pololetí roku 2021 bude v provozu nový systém
odpadového hospodářství v naší obci. Nový systém
bude zcela dobrovolný. Může se do něho zapojit ten,
kdo bude mít zájem. Jeho hlavní smysl spočívá v tom,
aby ti občané, kteří více třídí odpad, byli zvýhodněni při
platbě poplatků za odpad. Každá domácnost zapojená
do systému dostane modrou popelnici (na papír)
a žlutou popelnici (na plast) zdarma. Popelnice budou

očipovány, abychom měli přehled o vývozech
a množství odpadu z jednotlivých domácností
a mohli reagovat slevami z poplatků. Před
uvedením systému do provozu vás budeme ještě
podrobněji informovat. Doufáme, že výsledkem
bude větší množství vytříděného odpadu, a tím
pádem i menší množství odpadu netříděného.
Ruku v ruce by s tím mělo jít také menší množství
tříděného odpadu v kontejnerech po obci a jeho
povalování v okolí. Snad konečně docílíme toho, že
v okolí sběrných hnízd bude pořádek.
5. Závěrem bych chtěla upozornit, že do velkokapacitních kontejnerů nepatří stavební odpad
a vyzývám toho, kdo tam vyváží betonové kvádry
a podobný odpad, aby této činnosti zanechal.
Buďme ohleduplní jeden k druhému.
Marta Smolková

KAM S NÍM?
Tuto otázku si kladl ve svém fejetonu už i Jan Neruda. To se
psalo 19. století a jednalo se o starý, použitý slamník. Od té
doby jsme v mnohém pokročili. Slamníky nahradily matrace
a běžná spotřeba několikanásobně vzrostla. Tomu odpovídá
i množství vyprodukovaného odpadu. Je to téma, které
s různým přístupem řeší celý svět. Naše obec má několik
nádob na tříděný odpad a dva kontejnery na větší domovní
odpad. To ale neznamená, že se do nich může dávat všechno,
co nám doma překáží. Rozmohl se nám takový nešvar (jak zní
oblíbená hláška z jednoho filmu). V našem případě se jedná
o házení odpadu přes plot, nebo odložení vedle mimo
otevírací dobu kontejneru. A že se nejedná jen o drobnosti.
Například tam někdo odložil několik těžkých betonových
obrubníků a velkých kameninových plátů. Bez těžké mechanizace by to přes plot nešlo zvládnout. Bohužel si někteří
neuvědomují, že za odvoz tohoto odpadu platí obec (tedy my)
nemalé peníze. Vytříděný odpad je naopak zdrojem příjmu.
Zřejmě ale těmto nešvarům bez použití kamer a přísných
pokut těžko zabráníme. Určitě všichni chceme mít své okolí
hezké, nemělo by to být ale na úkor obce. Před tím, než
nějakou věc vyhodíme, můžeme ji ještě nabídnout někomu,
kdo ji využije. A taky nekupovat zbytečně věci, které nutně
nepotřebujeme k životu. Země nám za to poděkuje.
Rudolf Karlík
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RECYKLACE – MYSLEME
NA BUDOUCNOST
O odpovědném přístupu k přírodě kolem nás, ochraně
planety Země i o nevytváření zbytečných odpadů už
slyšel nebo četl snad každý z nás. Dnes a denně na nás
z médií i sociálních sítí útočí spousty článků, fotek
a videí ukazujících škody, které člověk nerozumným
chováním přírodě způsobuje.
Ekologie a recyklace nejsou ale jen módní pojmy, jsou
nedílnou součástí uvědomělého způsobu života.
Třídění odpadů je pro lidi, kteří myslí na budoucnost
planety i svých dětí, již zcela přirozenou součástí
života. A nejedná se jen o papír, sklo a plasty, které
odnášíme do barevných kontejnerů. Vytřídit můžete »

například i textil, kovy a v neposlední řadě také
elektrozařízení.

Obyvatelé obce Hostišová mohou nefunkční elektrozařízení

Vysloužilá elektrozařízení patří na místo zpětného
odběru, jen tak se mohou dostat k ekologické
recyklaci. Například v loňském roce se prostřednictvím
společnosti EKOLAMP podařilo sebrat a následně
recyklovat 706 tun vysloužilých světelných zdrojů, 587
tun malých elektrozařízení a 1586 tun velkého elektra.

smíšeného zboží nebo v elektro obchodě při nákupu nových.

Opětovně se využilo přes 95 % materiálů ze světelných
zdrojů a více než 90 % materiálů z malých a velkých
elektrozařízení. Získané kovy, plasty či sklo slouží
k další výrobě či jako technický materiál. Pečlivým
sběrem a zpracováním se navíc zabrání znečištění
přírody, ke kterému by mohlo dojít, pokud by se
škodlivé látky z nerecyklovaných zařízení dostaly do
půdy či do podzemních vod.

odevzdat k recyklaci prostřednictvím více než 4500 sběrných

zdarma odevzdávat do sběrné nádoby u vstupu do prodejny
Společnost EKOLAMP se od roku 2005 stará o vše, co již
nesvítí. Od ledna 2019 se navíc stará o ekologickou likvidaci
i dalších elektrozařízení. Tuto službu nabízí městům a obcím
zcela zdarma.
Nefunkční světelný zdroj či jiné elektrozařízení je možné
míst, která společnost EKOLAMP po celé České republice
zřídila. Sběrná místa jsou vybavena vhodnými sběrnými
nádobami, ve kterých jsou elektrozařízení bezpečně uložena
do doby jejich přepravy k recyklaci.
Mapu

sběrných

míst

a

více

informací

najdete

na

www.ekolamp.cz.

ZMĚNY V INTEGROVANÉ DOPRAVĚ
ZLÍNSKÉHO KRAJE OD 1. 1. 2021
Zlínský kraj dokončuje další etapu rozvoje veřejné dopravy,
tentokrát zaměřenou na autobusy, která přinese vysoký komfort
cestujícím.
HLAVNÍ ZMĚNY
 Platit bude stále kilometrický tarif, který už jako cestující
znáte z letošního roku.
 Autobusoví dopravci vyjedou v roce 2021 s více než 200
novými vozy (z celkových 350).
 Cestovní doklad budete moci zaplatit prostřednictvím
mobilního telefonu, bankovní karty nebo hotovostí a to jak
v autobusech, vlacích tak v prodejních místech.
 Železniční i autobusová doprava bude ve Zlínském kraji jezdit
častěji, zvýší se také možnosti přestupování díky lepší návaznosti
spojů.
 Začnou platit časové jízdenky na 7 a 30 dní. Dosavadní kartičky vydávané dopravci na příměstskou dopravu přestanou platit.
 Při přestupu mezi autobusovými linkami nebudete muset
platit nástupní sazbu 9 Kč (při předložení jízdenky z předchozího
spoje).
 V průběhu roku bude postupně probíhat výměna dopravních
značek autobusových zastávek, které budou pro cestující
přehlednější.

JAK TO BUDE V ROCE 2021 S ČIPOVÝMI KARTAMI
V RÁMCI ID ZK?
Pandemie COVID 19 významně zkomplikovala
dodavatelsko-odběratelské vztahy, v jejímž důsledku postupně přestalo být možné dodržení
harmonogramu zavedení krajské čipové karty. Od
1. 1. 2021 tak nebude možné nakupovat časové
kupony na kartu a platit bude papírový jízdní
doklad. Výjimku tvoří cestující, kteří využívají čipové
karty vydávané dopravcem ARRIVA Morava
(ODISKy). S nimi budou moci cestovat u všech
autobusových dopravců na území našeho kraje už
od 1. 1. 2021. U vlaků je bude možné využívat
v průběhu III. čtvrtletí. Po tomto datu bude možné
využívat i Zlínské karty pro cestování vlakem/busem
na území Moravskoslezského kraje. Všechny ostatní
čipové karty, vydávané pro příměstskou dopravu,
přestávají od 1. 1. 2021 v rámci Zlínského kraje
platit, podrobnější informace jsou popsány v kapitole Městská hromadná doprava.
Dočasně je zavedeno zvýhodnění cestujících při
přestupu také mezi autobusy, kdy se nebude platit
nástupní sazba (9 Kč pro obyčejné jízdné) při
předložení jízdenky z předchozího spoje, kterou je
třeba uchovat po celou dobu přepravy. »
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JAK SE BUDE JEZDIT V RÁMCI IDZK OD 1. 1. 2021?
Autobusy
Od začátku roku bude platit na území kraje jen kilometrový tarif. Nově k němu přibude možnost zvýhodněného
přestupu (autobus-autobus) pomocí papírové jízdenky,
zakoupené u řidiče, nebo pomocí čipové karty ODISKa. Ve
všech autobusech bude možné platit bankovní kartou,
mobilním telefonem nebo v hotovosti.
Vlaky
U vlakových spojů nedojde od 1. 1. 2021 oproti
současnému stavu k žádné změně. Nadále tak bude platit
stejný tarif a časově kilometrické jízdenky jako letos
a přestup mezi vlak-autobus (a naopak) nebude cenově
zvýhodněný. Ve všech vlacích je opět možné platit
bankovní kartou, mobilním telefonem nebo v hotovosti.
Městská hromadná doprava
K 1. 1. 2021 dojde i ke změně zapojení MHD do systému
ID ZK.
V souměstí Zlín – Otrokovice budou uznávány na
vyjmenovaných linkách ID ZK také jízdní doklady DSZO
a současně budou dále platné podmínky Zlínské

integrované dopravy (ZID) vč. uznávání dokladů ZID na
trati 331 Otrokovice – Zlín – Vizovice.
Cestování do sousedních krajů
Zlínský kraj objednává také některé spoje v rámci
mezikrajského spojení v linkové a regionální železniční
dopravě. Pro cesty do sousedních krajů platí ID ZK
u smluvních dopravců Zlínského kraje.
K 1. 1. 2021 také pokračuje již dnes zavedený systém
uznávání dokladů IDS JMK, IDSOK a ODIS na
mezikrajských linkách. Konkrétní platnost je uvedena na
každém jízdním řádu označením čísla zóny příslušné IDS
u názvu stanice/zastávky a také případnou poznámkou.
Kde najdete bližší a aktuální informace?
WEB: www.id-zk.cz
FACEBOOK: https://www.facebook.com/IDZKCZ
TWITTER: www.twitter.com/IDZK_cz
JÍZDNÍ ŘÁDY: https://www.id-zk.cz/jizdni-rady
DISPEČINK: 573 775 410, 739 219 254

DVA NADŠENCI V OTROKOVICÍCH
POKOŘILI MONT BLANC
Parádní kousek předvedli borci Milan Šima a Libor Sviečka z otrokovického
SKÁJ teamu, když si dali za úkol výškovými metry zdolat Mont Blanc.
A nemuseli přitom ani jezdit nikam daleko. 4810 metrů nastoupali na trase
od areálu kynologů za moravní lávkou ke žlutavskému hřišti, serveru
Zlin.cz to sdělila mluvčí města Romana Pastuszková.
„Kopec za Moravou není největší a ani nejprudší. Nápad vyšlapat nějaké ty
větší metry jsem měl v hlavě už chvíli. Tak proč si k tomu nevybrat
žlutavský kopec? Trasu jsem vybral po žluté turistické značce od
‚psíčkárny‘ ke hřišti. Trasa dlouhá 800 metrů s převýšením 105 metrů.
Nahoru a dolů tedy 1,6 km. Nechtěl jsem jít sám a tak jsem oslovil parťáka
z Beskydské sedmičky a 5 Beskydských vrcholů Libora Sviečku. V sobotu
v 6.00 hodin ráno jsme vyrazili do kopečka s cílem nastoupat 4810 metrů
a za Moravou tím vyšlápnout na Mont Blanc. Znamenalo to se 46 x
podívat nahoru při vzdálenosti 72 km,“ popsal sportovec Milan Šima.
Na trase je podporovaly rodiny s dětmi i kolegové ze SKÁJ teamu. Přinesli
teplý čaj i polévku. Někteří se na část cesty přidali. „Ráno s námi vyrazil
i Marek Baška s cílem vyšlápnout na Sněžku. Vystoupal tedy nahoru 16 x
a pro velký úspěch přidal ještě jeden výstup a kolečko na žlutavském hřišti
navíc. Mohl jsem vybrat prudší kopec a udělat to na pár výstupů. Ale já to
za Moravou mám rád. Při posledním sestupu mi Libor povídal, abych se
mu tak půl roku neozýval. Dva týdny to vydržím, a pak něco zase
vymyslím,“ dodal s úsměvem Šima.
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Otrokovice jsou městem sportu nejen díky
svému sportovnímu zázemí, ale především díky aktivním lidem. „Jsem hrdá, že
ve městě máme sportovce, kteří neustále
hledají nové výzvy i v této době. A co víc,
dělají to doma – za humny. Klukům patří
gratulace za parádní výkon, ale i poděkování, že svými činy inspirují ostatní,“ dodala starostka Otrokovic Hana Večerková,
která sportovce na trase také podpořila.
Zdroj: www.zlin.cz

MYSLIVOST 2020 - COVID A SÍLÍCÍ VLIV
EKOTERORISMU
Rok 2020 v myslivosti byl opravdu „jedinečný“. Covid-19
se našemu sdružení relativně vyhnul, nicméně jinak
negativně ovlivnil myslivost v celoevropském měřítku.
A to jak poklesem hodnoty zvěřiny, tak ekonomickým
propadem rozpočtů honiteb, které jsou závislé na
příjmech od zahraničních loveckých hostů.
Naše plánované akce v rámci celého roku, až na jeden
neuskutečněný hon, proběhly dle plánu. Plesu se žádná
omezení nedotkla, jelikož jsme ho stihli ještě před jarní
vlnou. Další činnosti proběhly již venku individuálně.
Ohledně plesů je naším zvykem, že se snažíme návštěvníkům vždy poskytnout jedinečný zážitek. Na jednu stranu
se každoročně mohou těšit na vyhlášenou dančí
svíčkovou, na stranu druhou se snažíme každý rok něco
obměnit, aby se tato akce nestala zažitým stereotypem.
Tentokrát se nám podařilo na ples až z Brna přitáhnout
vyhlášenou skupinu Breeze Band. Sice nám tato skupina
značně zatížila rozpočet, nicméně návštěvníkům připravila
jedinečný zážitek, za kterým by jinak museli do pražských
či brněnských hudebních klubů.
Jsme v očekávání, co přinesou vládní opatření, zda brzy
budeme moci zveřejnit program a termín plesu 2021.
Případně počítáme i s variantou, že ples budeme nuceni
posunout až na další rok.
Ohledně venkovní činnosti, v uplynulém roce jsme
postavili dvě nové kazatelny, které jsou nyní dominantou
honitby. Bohužel nám činnost zkomplikovali pobertové,
jelikož nám odcizili tyče, které jsme měli na místě
nachystány. Plánovali jsme také opravit větrem stržený
posed. Bohužel k opravě jsme se nedostali, jelikož si z něj
jeden dobrák nařezal kůly ke stromkům.
Jelikož i v okolních honitbách se rozmáhá působení
různých škůdců na mysliveckých zařízeních, chtěli bychom
vyzvat občany, aby v případě podezření či zjištění
takového pachatele informovali kohokoli z našeho
sdružení či zástupce obce. Jistě najdeme způsob, jak se
takovému oznamovateli odvděčit.
Bohužel různých škod na mysliveckých zařízeních přibývá
v celé ČR. Různé rádoby ekologické organizace využily
současné situace a začaly svými zinscenovanými blamážemi propagovat nenávist k myslivcům. Možná by ani
nevadilo, když jim pár hlupáků přispěje na transparentní
účet, z kterého si pak zaplatí letenky na dovolenou (cesta

na zahraniční seminář), nebo věci osobní potřeby (např.
pohonné hmoty). Nepřípustná je však skutečnost, že tyto
ekoteroristické organizace získávají veřejné finance na
různé nesmyslné projekty. Kde však opravdu skončí
peníze (či jejich část), je otázkou.
Je poněkud vtipné, když tyto organizace se aktuálně snaží
například o zákaz olověných broků v nábojích nebo
o zákaz rybářských olůvek, když průmysl, elektrárny,
spalování odpadu a výroba akumulátorů (do eko aut :-))
znečistí životní prostředí olovem ve zcela jiném měřítku.
Zajímavý je aktuální nález vlčice na Kokořínsku a v květnu
rysa v Beskydech. Oba tyto kusy byly nalezeny u silnice.
Vlčici dokonce ochranářům předali sami myslivci. Bohužel
rádoby ochranářské skupiny z obou případů opět vykonstruovaly nenávistnou story vůči myslivcům a prohlásily,
že byla zvířata zastřelena. Důkazy žádné, světlo světa však
spatřily dva snímky RTG, kdy každému trochu uvažujícímu
člověku musí být jasné, že domnělá střela v ráži 8 by se
o kloub nezastavila a poněkud prapodivné broky na RTG
snímku jsou hranaté a pravděpodobně se jedná o šotolinu
z cesty. Navíc na obou RTG snímcích jsou zřetelné zlomeniny, které potvrzují střet s dopravním prostředkem.
Dalším případem z poslední doby je skutečnost, kdy jeden
myslivec našel pod posedem pečivo v obalech a než přišel
z lesa domů, již mělo jedno ekohnutí fotky z místa na
webu a příspěvek, co jsou myslivci za hovada, čím krmí
zvěř. Kdo to tam dal, si každý může domyslet sám.
A o co jde? O peníze! Pokud nebudou, nebudou ani tyto
pochybné organizace vrhající špínu na myslivost. Používejme zdravý rozum a hned nám některé články ve sdělovacích prostředcích budou srozumitelnější.
Hlavně hodně zdraví přeje hospodář MS Martin Vyoral
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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.

Silvestrovský oheň
Přijďte se ohřát na Strážnou od 16.00 hodin.

Jedna z mála letošních uskutečněných akcí Mikuláš se svojí družinou obešli obec a navštívili
některé děti.

Tříkrálová sbírka
Dvě skupinky koledníků obejdou naši obec v rámci
tradiční Tříkrálové sbírky v sobotu 9. ledna 2021.

Druhé setkání u vánočního stromu
Přijďte se rozloučit s vánoční dobou ke kapli v neděli
10. ledna 2021 ve 14.00 hodin.

Vodění medvěda
Medvěd s průvodem masek vyrazí do ulic v sobotu
13. 2. 2021. Sraz masek u KD bude v 10.00 hodin.

Členové Hostbandu přejí prožití krásného
předvánočního i vánočního času a jako malý dárek
posílají odkaz na píseň Vánoční tajemství, která je
na serveru youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=puMydAKNIB
I

Víte, že každý den ve 12 hodin po celý advent
jsou v naší kapli roráty? Máte-li chuť, můžete
se přidat.
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