Ročník XXVI.

SLOVO

STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
čas plyne jako voda a přede dveřmi
jsou vánoční svátky. S nimi se nezadržitelně blíží konec roku 2019,
a proto je vhodné se krátce ohlédnout, jaký ten rok byl z pohledu dění
v naší obci.
Začnu tím, co se nám nepodařilo. Jak
jsem již psala v minulém čísle Hostišovských novin, nepodařilo se nám
získat dotace na rekonstrukci sportovního areálu a sběrného místa.
Obě žádosti podáme v příštím roce
znovu. Nezískáme-li dotace, rekonstrukce sportovního areálu se
posune do dalšího období. Pokud
nezískáme dotace ani na sběrné
místo, jehož součástí je i nákup
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barevných popelnic na plasty a papír
pro občany, pořídíme tyto v příštím
roce z rozpočtu obce i bez dotací.
Další akcí, která se měla rozjet
v letošním roce, bylo vybudování
komunikace na propojení dolního
a horního konce přes Pasíčky. Zde by
se měla větší část investice hradit
z pozemkových úprav, neboť součástí
je i soustava protierozních příkopů
(tedy ze státního rozpočtu). Ministerstvo zemědělství ovšem upřednostnilo protipovodňové projekty
(poldry) a náš projekt odsunulo.
Zadali jsme proto zpracování náhradního projektu tak, aby byl ufinancovatelný z rozpočtu obce (z větší části
by se jednalo pouze o zpevněnou
komunikaci recyklátem). Projekt
bude hotový v květnu 2020, do konce
příštího roku bychom chtěli vyřídit
stavební povolení a realizace proběhne v roce 2021.

Prosinec 2019
A nyní to příjemnější – tedy to, co
se nám podařilo. Provedli jsme
demolici zchátralého domu č.p. 25
a na jeho místě vybudovali prostor
pro mládež s workoutovými prvky.
Abychom toto místo mládeži
zatraktivnili, dokončujeme nyní
v tomto
prostoru
bezplatné
připojení na wifi. Jak vidíte,
snažíme se mládeži vyjít hodně
vstříc, a proto mě velmi mrzí, že již
po týdnu fungování hřiště se
někteří jedinci chovají jak utržení
ze řetězu a ničí vybavení (přehazují
houpačku přes horní hrazdu, mlátí
s ní o konstrukci, rozhazují kamínky
z dopadové plochy a špiní blátem
betonové lavky). Zaráží mne,
s jakou neúctou se k tomuto
vybavení chovají. Asi mylně jsem si
myslela, že si budou vážit toho, že
se mají kde setkávat a odkud je
nebude nikdo vyhánět.

Pokračování na str. 2

Pro dokreslení představy, že se nejedná o nezanedbatelné
částky, uvádím, že demolice a revitalizace celého prostoru
stála celkem 1 257 144,- Kč. Z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR z programu Podpora revitalizace území jsme
obdrželi dotaci ve výši 362 796,- Kč. Celý projekt
zrealizovala na základě výběrového řízení firma PB Scom
s.r.o., Hranice.
Dalším dokončeným projektem bylo provedení stavebních
úprav pro sběrné místo ve středu obce. Práce na základě
výběrového řízení uskutečnila Navláčil stavební firma,
s.r.o., Zlín za celkové náklady 538 779,- Kč. Na toto sběrné
místo jsme umístili velkokapacitní kontejnery na BIO
odpad. Místo bude ještě doplněno o kontejnery na
tříděný odpad a železo. Cílem přestěhování kontejnerů na
BIO odpad bylo esteticky zlepšit vzhled obce u kulturního
domu a u autobusové zastávky.
Na závěr dnešního slova bych vám chtěla jménem celého
zastupitelstva popřát mnoho úspěchů v novém roce, a aby
se vám splnila vaše přání. Svátky by měly být svátky klidu
a míru. Přeji vám, aby takové skutečně byly, aby vám přinesly plno pěkných zážitků, hodně radosti, pohody a klidu.
Vaše starostka Marta Smolková
Foto 1: Dům č.p. 25 před demolicí. Obci se podařilo
zchátralou nemovitost získat v dražbě.
Foto 2: Demolice proběhla v letních měsících.
Foto 3: Vzniklý prostor má sloužit především mládeži. Jak
dlouho asi vydrží?

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
Adventní čas jsme zahájili společně u naší kapličky. Jmelí
bylo dostatek, svařák připomněl, že Vánoce jsou tady, čaj
s rumem od pana Zatloukala zahřál, písničky s Hostbandem
a Bábinkami nás příjemně přenesly do doby vánoční.
Adventní věnec od paní Kovářové posvětil pan farář Šálek za
dozoru andílků. Kdo chtěl, mohl si koupit drobný dárek,
perníčky od našich maminek, děti ozdobily vlastními
výrobky stromeček.
Další rok utekl jak voda, událo se plno věcí, ať smutných či
veselých. Už nakupujeme dárky, pečeme cukroví, těšíme se
na rozzářená očka našich nejmenších u vánočního stromečku, na tu slavnostní atmosféru s koledami. Přeji Vám,
abyste tyto dny prožili v klidu, bez stresu, že jste něco
nestihli uklidit nebo nakoupit, abyste je mohli prožít se
svými blízkými. Abyste byli v novém roce šťastní, zdraví
a spokojení.
Renata Beňačková
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Zkrácené zápisy z jednání
ZASTUPITELSTVA OBCE
Hostišová
ZASTUPITELSTVO OBCE NA
ZASEDÁNÍ DNE 1. 10. 2019
1. Nákup přívěsu Schválilo zakoupení požárního přívěsu typ DV 21B
Hasičská skříň s laminátovým víkem s polepem za cenu 67.543,41
Kč s DPH od dodavatele VEZEKO
s.r.o., Velké Meziříčí.
Jedná se o dovybavení jednotky
SDH tak, aby byla akceschopná.
2. Veřejná wifi Schválilo jednorázový
příspěvek na vybudování veřejně
přístupné wifi v obci Hostišová ve
výši 45.000,- Kč.
Pokud obec přispěje na vybudování zařízení pro wifi, bude
osvobozena od stálých měsíčních
plateb za veřejně přístupnou wifi
v kulturním
domě,
knihovně
a workoutovém hřišti.
3. Rozpočtové opatření
Schválilo
rozpočtové opatření č. 6/2019.
Rozpočtovým opatřením se mění
rozpočet obce o 2.000,- Kč. Na
straně příjmů se jedná o zvýšení
místních poplatků za svoz odpadu.
Na straně výdajů se jedná
o následující změny: +1.000,- Kč
zvýšení příspěvku na dopravní
obslužnost, +7.000,- Kč věcné dary
obyvatelům – vyšší počet jubilantů,
+3.000,- Kč vyšší výdaje na DPP na
úklid obce, +/- 2.000,- Kč změna
účtování daru Centru pro dětský
sluch TamTam, -15.000,- Kč snížení
výdajů na opravu požární nádrže
a +6.000,- Kč vyšší výdaje na volby
do EP.
4. Veřejná finanční podpora Schválilo
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Hostišová ve
výši 5.000,- Kč Mysliveckému
spolku Hostišová – Lhotka.
Myslivecký spolek Hostišová –
Lhotka žádá o veřejnou finanční
podporu na nákup krmiva pro zvěř,

materiálu na stavbu krmných zařízení, nákup úklidových prostředků
pro úklid v katastru obce. Finanční
prostředky jsou vyčleněny v rozpočtu obce.
5. Žádost o snížení nájmu KD
Schválilo žádost o jednorázové snížení nájmu sálu kulturního domu
za účelem pořádání stužkovacího
večírku. Cena nájmu je stanovena
ve výši 1.000,- Kč.
Žádost byla odůvodněna tím, že se
jedná o studentskou akci. Stužkovací večírek se koná 15. 11. 2019.
6. Dary z rozpočtu obce Nebylo přijato žádné usnesení.
V roce 2019 poskytla obec
následující dary ze svého rozpočtu:
1.000,- Kč – Farnosti Mysločovice
do tomboly na farní ples, 868,- Kč
MS Hostišová - Lhotka do tomboly
na myslivecký ples, 872,- Kč Horizontu Hostišová na dětský karneval, 10.000,- Kč Naději Otrokovice
na poskytování sociálních služeb,
3.000,- Kč TJ Sokolu Mysločovice
na tělovýchovnou činnost, 2.500,Kč Farnosti Mysločovice na dětský
tábor, 2.000,- Kč Centru pro
zdravotně postižené na sociální
činnost, 10.000,- Kč Domovu pro
seniory v Lukově na sociální
činnost, 2.000,- Kč Klubu vojenské
historie na zajištění ceremoniálu
Clay-Eva, 2.000,- Kč na provoz
Linky bezpečí, 2.200,- Kč dárcům
krve, 2.000,- Kč Centru pro dětský
sluch TamTam na činnost.
7. Kulturní akce Nebylo přijato žádné usnesení. Projednávala se
organizace Besedy s důchodci,
která se koná 12. 10. 2019.

ZASTUPITELSTVO OBCE NA
ZASEDÁNÍ DNE 19. 11. 2019
1. Rozpočtové opatření Schválilo
rozpočtové opatření č. 7/2019.

2.

3.

4.

5.

Rozpočet obce se mění o 6,7 mil.
Kč. O tuto částku je zvýšeno
financování – úvěr na nákup areálu
ZEMET a výdaje na tuto investici.
Další změny ve výdajích: -120.000,Kč investice do silnic, -47.000,- Kč
opěrná zeď u kaple, -265.000,- Kč
sportovní areál, +5.000,- Kč oprava
rozhlasu, +2.000,- Kč nákup více
kusů popelnic, +1.000,- Kč svoz
nebezpečného odpadu, -532.000,Kč oprava požární nádrže, 30.000,- Kč odměny členům
výborů, +45.000,- Kč jednorázový
příspěvek na vybudování wifi sítě.
OZV 2/2019 Schválilo OZV 2/2019
O místním poplatku ze psů.
Z důvodu novely zákona o místních
poplatcích je nutné přijmout novou obecně závaznou vyhlášku
O místním poplatku ze psů. Rovněž
bude navýšen poplatek ze psů na
150,- Kč za druhého a každého
dalšího psa.
OZV 3/2019 Schválilo OZV 3/2019
O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Hostišová.
Z důvodu novely zákona o místních
poplatcích je nutné přijmout
novou obecně závaznou vyhlášku.
Příloha č. 4 k OZV 1/2016
Schválilo Přílohu č. 4 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.
Přílohu této vyhlášky tvoří výpočet
skutečných nákladů na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu
a stanovení sazby poplatku. Sazba
poplatku bude ponechána ve stávající výši, tj. 450,- Kč/osoba.
Kalkulace cen pro stočné Schválilo
kalkulaci cen pro stočné a schválilo
stočné ve výši 23,- Kč/m3 vč. DPH.
Z kalkulace skutečných nákladů pro
rok 2020 vycházejících z roku 2019
vychází jednotkové náklady ceny
pro stočné na 35,80 Kč/m3.
»
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Výrazný nárůst těchto nákladů přinesly
významné investice do infrastrukturního majetku v minulých letech, které
zvýšily odpisy majetku. Zvýšení ceny
stočného na 35,80 Kč/m3 shledali zastupitelé jako neúměrné. Současně je však
neudržitelná současná cena 18,- Kč/m3.
Byla tedy schválena cena 23,- Kč/m3.
6. Smlouva o právní pomoci Schválilo
Smlouvu o poskytování právní pomoci
obcím ve věci sporných práv Jižní
vodárenská, a.s.
Dne 23. 4. 2019 ZO schválilo společný
postup s ostatními obcemi ve věci
předžalobní výzvy od společnosti Jižní
vodárenská, a. s. Společný postup sníží
náklady za právní služby, které se
budou podílem rozpočítávat mezi obce.
Obce bude zastupovat JUDr. Plašilová.
7. Kontrolní výbor Nebylo přijato žádné
usnesení.
Kontrolní výbor zasedal dne 4. 11.
2019. Kontroloval obecně závazné
vyhlášky obce a žádosti občanů. Nebyly
zjištěny žádné závady.
8. 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.
Jedná se o inventarizaci majetku
a závazků k 31. 12. 2019.
9. Dotace
a) Schválilo podání žádosti
o dotace z programu Podpora revitalizace území – Podpora regenerace
brownfieldů
pro
nepodnikatelské
využití.
b) Pověřilo starostku obce zajištěním
povinných příloh a podkladů k žádosti.
Ministerstvo pro místní rozvoj bude
vypisovat výše uvedený dotační titul.
Obec podá žádost o dotace na regeneraci zemědělského areálu ZEMET.
10. Kulturní akce Nebylo přijato žádné
usnesení.
Projednávala se organizace akce
Setkání u vánočního stromu přátelství,
která se bude konat v neděli 1. prosince
2019.

Plná znění usnesení a zápisů
z jednání zastupitelstva jsou
k nahlédnutí na OÚ a na webu obce
www.hostisova.cz.
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MÍSTNÍ POPLATKY
Z důvodu změny zákona o odpadech a místních poplatcích schvalovalo
zastupitelstvo obce nové obecně závazné vyhlášky, které se vztahují
k této problematice.
1. Poplatek ze psů zůstává ve stejné výši, to je 100,- Kč/psa/rok pro
držitele jednoho psa. Za druhého a každého dalšího psa se poplatek
zvyšuje na 150,-Kč/psa/rok.
2. Poplatek za odpady (popelnice) zůstává ve stejné výši, tedy 450,Kč/osobu a rok, a to i přesto, že se nám navýšily platby za likvidaci
velkoobjemového odpadu. Zastupitelstvo zvažovalo možnost
přistavování velkokapacitních kontejnerů pouze několikrát do roka,
tak jak je tomu v okolních obcích. Není možné, aby někteří občané
jednorázově vyvezli 3 vlečky odpadu. Pokud mají takové množství
odpadů (např. z důvodu rekonstrukce) jsou povinni si na vlastní
náklady objednat kontejner pro vlastní potřebu. Současně žádám
občany o důsledné rozebírání velkoobjemového odpadu tak, aby
zabíralo v kontejnerech menší plochu. Pokud nedojde ke zlepšení
situace, budeme muset zrušit celoroční přístup ke kontejnerům.
3. Stočné se od roku 2020 zvyšuje na 23,-Kč/m3. Výše stočného se
odvíjí z kalkulované ceny (skutečných nákladů předchozího roku).
Kalkulovaná cena v naší obci pro rok 2020 činí 35,-Kč/m3. Z toho
skutečné náklady na provoz, opravy a údržbu činí 15,-Kč/m3 a 20,Kč/m3 činí odpisy (částka, která by měla být vkládána do fondu
oprav na postupnou obnovu staré kanalizace po vypršení její doby
životnosti). Zastupitelstvo obce rozhodlo, že zvýšení stočného na
35,-Kč/m3 by znamenalo sociálně neúměrné skokové zvýšení ceny,
a proto schválilo cenu pouze 23,- Kč/m3, s tím, že obnova
kanalizace bude hrazena postupně z větší části z rozpočtu obce.
Obec při výběru stočného nevytváří žádný zisk. Celá částka se vrací
zpět do provozu, oprav a rekonstrukce kanalizace. Nové investice
jsou plně hrazeny z rozpočtu obce a dotací. Pro srovnání uvádím, že
ve většině obcí a měst Zlínského kraje se platí solidární stočné ve
výši 45,-Kč/m3.
Marta Smolková

SBĚR POUŽITÉHO
KUCHYŇSKÉHO OLEJE
Zamysleli jste se někdy nad tím, co dělat s použitým kuchyňským
olejem, když na něm usmažíte k obědu řízky, hranolky nebo smažák?
Nelijte ho do odpadu, ucpáváte ho!
Nedávejte ho do popelnice, znečišťujete tím životní prostředí!
Dávejte olej do hnědých popelnic!!!
Olej po vyychladnutí nalijte trychtýřem přes sítko do PET lahve
a řádně ji uzavřete!
 Pak ji odneste na sběrné místo v naší obci a vložte do hnědé
popelnice.





REGISTRACE ČIPOVANÝCH PSŮ
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely
veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost
povinnost označovat psy na území České republiky
mikročipem. A protože zatoulané řádně označené
a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí
ke svému původnímu majiteli a jeho návrat je operativnější, nabízíme občanům zapsání svého psa do obecní
evidence. Stačí nahlásit číslo čipu na obecním úřadě (např.

při platbě místního poplatku ze psa). K evidenci psů obec
nevydala obecně závaznou vyhlášku. Zapsání svého psa do
evidence obce Hostišová není tedy povinností, ale je
založeno na dobrovolnosti. Čísla čipů budou zveřejněna
na internetových stránkách obce (bez jmen vlastníků psa)
a pomohou tak např. zaměstnancům útulku rychleji
vyhledat vlastníka a vrátit pejska domů.
Marta Smolková

INTERNET JAKO ZDROJ INFORMACÍ A DEZINFORMACÍ
O funkci internetu dnes již nikdo nepochybuje. Význam
informací a informovanosti v moderní době je neocenitelný. Informace jsou alfou a omegou dnešní doby doby, ve které informace zastarávají mnohem rychleji než
kdykoliv předtím, a schopnost osvojit si základní dovednosti spojené s informacemi je nutným předpokladem pro
aktivní účast v moderním světě.
Cílem mediální výchovy je posílení informační gramotnosti
(posoudit obsah a význam zpráv), vytváření multimediálního obsahu, získání přehledu o mediálním trhu,
internetové bezpečnosti či zlepšení seberealizace v online prostoru.
Pro získání a posílení informační gramotnosti můžeme
doporučit Svět médií nebo LUPA.cz.
Média jsou vedle rodiny a školy v současnosti nejvýznam-

nějším faktorem, který přispívá k formování dětí. Vliv
elektronických médií na děti je obrovský. To si uvědomují
nejen rodiče a učitelé, ale také instituce, které se věnují
volnočasovým aktivitám dětí, pomoci ohroženým
a znevýhodněným dětem, či ochraně dětí před možnými
riziky a negativními dopady médií, ať už jde o televizní
vysílání, internet nebo jiné formy mediální komunikace.
Web Děti a média www.deti-a-media.cz je určen těm,
kteří chtějí eliminovat rizika negativního působení médií
na děti.
Vážení rodiče, doporučujeme prohlédnout čas od času
mobily svých dětí, facebook, instagram či jiné sociální sítě.
Předejdete tak možným komplikacím, které děti
nedokážou odhadnout.
Alena Pakostová

TURNAJ ČLOVĚČE, NEZLOB SE!
V sobotu 23. listopadu 2019 se sešly děti k 3. ročníku soutěže
ve hře Člověče, nezlob se. Pro všechny děti byly nachystány
jako odměna knihy a něco sladkého na zub, aby prohra tolik
nebolela. Pro posilněnou bylo nachystáno občerstvení –
nějaký koláč, čaj, minerálka a pro dospělé káva. Úderem 15.
hodiny se děti začaly scházet a zasedat ke hře. Bylo to tvrdé
zápolení, ale děti tentokrát i statečně prohrávaly. Už dopředu
měly vyhlédnutou knihu, kterou chtějí vyhrát. Po turnaji
každý hráč dostal i sladkou odměnu, a když jsme vyhlásili
a odměnili hlavního výherce, tentokrát to byl Dan Hubáček,
děti se doslova vrhly na knihy a vybraly si každý pro sebe
odměnu. Turnaj měl podtitul: Přečtu knihu, kterou vyhraji,
takže vyhrané knihy mohou posloužit dětem i k zápisu do
čtenářského deníku. Turnaje se zúčastnilo i 8 rodičů
a prarodičů. Hráli sice srdnatě, ale na děti nestačili. Přesto
celý turnaj provázela dobrá nálada a trocha legrace. Tak snad
příště zas.
Alena Pakostová
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY V KRAJI
„Byl jsem závislý na automatech.“ Příběh Patrika,
mladého muže, který našel cestu ven.
Dvaadvacetiletý Patrik ještě před nedávnem čelil
závislosti na hraní. Výherní automaty ho připravily
o všechny finanční prostředky, potýkal se s narůstajícími
dluhy a neviděl žádnou perspektivu. Naštěstí zkusil
kontaktovat zlínské Centrum komplexní péče Společnosti Podané ruce a vše se postupně obrátilo.
Začalo to jako sranda. Pracoval sem jako pokladní asi pátý
měsíc. Můj plat nikdy nepřesáhl 10 000 a najednou přišla
výplata a tam se zjevila částka 15 790 Kč. Nějaký prémie
v tom byly, už nevím pořádně ani za co. Tak sem si řekl, že
zkusím automat. Že tam hodím tak 50 Kč a když to vyjde,
tak potěší, a když ne, tak ani moc nenaštve. Jenže bral
jenom bankovky… tak sem hodil kilčo. A co se nestalo! Za
deset minut odcházím se sedmičkou. Tak jsem si řek‘,
panečku asi mám slušnej vedlejšák.
Měsíc jsem vyhrával víc, než prohrával. Den před výplatou
mi tehdy zbylo 8000 Kč, jindy tak maximálně dvě kila. Tak
jsem zase šel na bedny. Nevím proč, těch 8 litrů sem tam
na ex hodil. Po chvilce otáček za 50 Kč sem se dostal na
12 000 a nějaký drobný. A místo toho abych to vybral
a vypadnul, tak sem si řekl, že to ještě rozmnožím. Za
chvilku jsem se dostal zpátky na 8 000 Kč a místo toho,
abych odešel aspoň v tu chvíli, s tím, že jsem si chvilku
pěkně zahrál, jel jsem dál. Jak to skončilo, si asi každý
domyslí. Druhý den přišla výplata, ale už jen něco málo
přes 12 000 Kč. Tak jsem tam šel s tím, že se dostanu
zpátky na 20 000 Kč. Jak to dopadlo, je asi jasné. Během
večera sem prohrál výplatu.
A už to jelo, nejdřív půjčka od lichvářky na 13 000. První
splátku 2 000 na měsíc sem jí hned zaplatil a týden jsem to
vydržel. Pak sem si řek‘, že to zase zkusím za kilo a ejhle,
byly z toho dva litry a jelo to nanovo. Za týden sem prohrál
6 000 Kč. Teď mám i dluh kontokorent na 15 000 Kč. Ten
také skončil více méně v bednách. Co teď, zase si půjčit?
Další úžasná věcička je kreditní karta. Celý limit jsem
„inteligentně“ vyčerpal tím, že jsem ho vybral z bankomatu a zase postupně vše naházel do beden. Zase došly prachy. Našel jsem si půjčku na 50 000 Kč. Za měsíc zase
skoro všechno v bednách. Pak jsem asi 14 dní nehrál.
A u té půjčky 50 000 Kč si nechal odložit 4 splátky. Tím
jsem ale pohromu jen posunul v čase. A navíc jen o malou
chvilku.
Rozhodnutí o odložení splátek totiž přišlo domů, našla to
moje matka. To bylo rachotu, na co jsem potřeboval tolik
peněz. Vždyť nic nemáš kromě nového mobilu… Snažil sem
se vykrucovat, jak jen to šlo, ale stejně jsem nakonec
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musel kápnout božskou. No, seřvala mě, jestli jsem vůbec
normální atd. Odpřisáhnul jsem, že už tam nevlezu. Ale
stejně jsem zas šel.
Následovala další půjčka u lichvářky, ale od jiné a „jenom“
na 10 000 Kč. Kde to z velké části skončilo, nemá smysl ani
zmiňovat. Mezitím jsem odešel pracovat ke konkurenci,
kde mám 15 000 Kč bez prémií a v tom byl ten háček.
Došly prachy, tak co teď? Jsem ve zkušebce a nikde mi
nepůjčí. Do toho se blížila splátka kontokorentu, na kterou
jsem neměl. Tak jsem se v noci chtěl uškrtit na šále.
Nevyšlo to, protože to byla taková bolest, že jsem to vzdal.
Za dva dny jsem šel za dědou, má něco našetřeno. Když
viděl můj seznam půjček, málem dostal infarkt. Ve finále
mě z nejhoršího vysekal. Nalil do mě něco přes 11 000 Kč.
Mamka dalších 7 500. Teď čekám na pondělí, až mi skončí
zkušebka, v úterý pak půjdu zažádat o úvěr na takovou
částku, která ty moje předchozí dluhy pokryje. Na splátky
budu dávat na místo 6 500 Kč jen 3 200 Kč, ale splácení se
protáhne ze 4 na 7 let.
K tomu jsem se dopracoval i díky podpoře Centra
komplexní péče. V Podaných rukách mi pomohli podívat se
na svou situaci realisticky. Mají tam taky dluhové
poradenství, a nakonec mi přes terapii pomáhají s tím,
abych se k automatům už pokud možno nikdy nevrátil.
Znáte podobný příběh z vlastní zkušenosti? Připomíná
Vám to někoho z Vašeho okolí nebo z rodiny? Pokud ano,
i vy máte možnost využít našich odborných služeb. Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji se zabývá léčbou
nelátkových závislostí – to jsou třeba právě automaty, sociální sítě, počítačové hry, pornografie nebo nakupování.
Nabízíme kvalifikovanou pomoc a zcela bezpečný a anonymní prostor, v němž můžeme společně s terapeuty
a dalšími odbornými pracovníky v sociální oblasti zvládnout Váš problém. Jdeme cestou individuálních, párových,
rodinných či skupinových terapií. Kvůli hazardnímu hraní
se lidé často dostávají do finančních obtíží, proto centrum
nabízí také dluhové poradenství.
A co je také nesmírně důležité? Naše služby jsou bezplatné! Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji najdete na
adrese tř. Tomáše Bati 202 ve Zlíně v Loukách. Služba je
dobře dostupná, dům se nachází hned u zastávky MHD –
Louky Křižovatka a poblíž je i vlakové spojení. Ve stejných
prostorách sídlí také naše Terapeutické centrum. Je tu pro
lidi, kteří mají problém s látkovou závislostí, tedy především s alkoholem, drogami, kouřením nebo závislostí na
léky.
Navštivte www.podaneruce.cz, volejte tel.: 777 293 960.

UDÁLOSTI V OBRAZE

PODZIM V DUŠI…
Oklamat mě chceš zlaté slunko,
když paprskem hladíš černou zem,
ale barva listí podzimního
potvrdila mi co již dávno vím.
Pomalu odvracíš svou tvář
a chlad zimy v srdci buší,
je smutný oděv kraje mého
a podzim mám i ve své duši.

Hostband letos na folkovém koštování uvítal již po třetí
sympatickou skupinu EPYDEMYE, která se od svého prvního
vystoupení před deseti lety stala již celostátní folkovou stálicí.

Čtu z knihy života,
má nekonečné množství stran,
každým dnem přečtu jeden list,
však stále je jich na tisíc.
Na stole stojí sklenice dávno dopitá,
věřím tomu, že příjde čas,
kdy bez rozdílu každý z nás,
svou knihu přece dočítá.
Karel Nedbálek

BESEDA S DŮCHODCI
Podzimní dlabání dýní na Strážné se stává tradicí. Letos přálo
počasí, a i když se dýní mnoho neurodilo, podařilo se z nich udělat
krásné „bubáky“.

Hasiči na výroční valné hromadě zhodnotili uplynulou sezónu
a také zvolili nový výbor sboru.

V letošním roce jsme se sešli na besedě s důchodci 12. 10. 2019. V tento den byl vyhlášen
v souvislosti s úmrtím pana Karla Gotta státní
smutek. Proto jsme besedu zahájili tichou vzpomínkou na něho a na naše zemřelé spoluobčany.
Pak jsme se přenesli do vzdáleného Orientu.
V úvodu nám zatančily Orientální tanečnice skupiny NADIRA a navštívil nás kouzelník a fakír pan
Josef Poncza, dvojnásobný mistr ČR v kouzlení.
Po jejich vystoupení jsme popřáli našim jubilantům. Po společné večeři si pro nás připravila naše
knihovnice zábavný kvíz. Vylosovala jednoho
úspěšného luštitele, který získal hlavní cenu –
rum s dudlíkem. A aby to nám ostatním nebylo
líto, obdrželi jsme všichni za účast pytlíček
s překvapením.
Odpoledne a večer jsme si všichni příjemně užili.
Je jenom škoda, že tolik pozvaných stále zůstává
doma a necítí potřebu pobavit se a setkat se se
svými spoluobčany.
(foto »)
Marta Smolková
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POZVÁNKY
Silvestrovský oheň
Přijďte se ohřát na Strážnou od 16.00 hodin.

OPĚT PO ROKU

Tříkrálová sbírka
Skupinky tří králů s kasičkami Charity vyrazí do ulic
v sobotu 4. 1. 2020.

Ulice sněhem zavátá,
stromeček září jak ze zlata,
malý a nebo velký,
každý má to rád,
na dveře Vánoce přišly zaklepat.
Opět po roku přišel ten vzácný host
v každém z nás je touha skrytá,
rozsvícený stromek to je maličkost,
největší radost má, spojí-li rodinu
všude tam kde zavítá.
Očekáváním rozzářené dětské očka,
co pod stromečkem je počká
v tento čarokrásný čas,
dům se plní vůní medovou
když venku je tuhý mráz
a kroky k společnému stolu povedou.
Karel Nedbálek

Druhé setkání u vánočního stromu
Loučení s vánoční dobou proběhne v neděli 12. ledna
2020 ve 14.00 hodin. Na setkání u kaple se těší
zastupitelstvo obce.

Vodění medvěda
Průvod s medvědem vyhlížejte v sobotu 22. 2. 2020.
Všechny masky jsou vítány! Sraz u KD v 10.00 hodin.

HOSTIŠOVSKÉ NOVINY HLEDAJÍ NOVÉ POSILY
Máte nápady, chuť věci měnit a tvořit, máte zájem o dění v obci, básnické střevo nebo pisatelský talent? Přidejte se
do týmu redakční rady Hostišovských novin! V příštím roce jej opouští Dagmar Mynářová a Hana Pospíšilová, proto
uvítáme nové spolupracovníky. Přihlaste se na Obecním úřadě Hostišová, tel.: 577 121 089, e-mail:
ou@hostisova.cz.
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