Ročník XXV.

SLOVO

STAROSTKY
Vážení občané,
končí naše čtyřleté funkční období
a myslím, že je mojí povinností podat
vám stručnou zprávu za celé toto
volební období. Do zastupitelstva
obce byli v říjnu 2014 vámi zvoleni:
Marta Smolková, Renata Beňačková,
Lenka Rašíková, Mgr. Michal Mynář,
Václav Pospíšil, Radim Pospíšil
a Ing. Ivan Dort. Ing. I. Dorta po jeho
odstoupení nahradil v říjnu 2015
Milan Kovář.
Uskutečnilo se celkem 45 zasedání.
Docházka zastupitelů na zasedání
zastupitelstva byla ve většině případů 100 %. Neúčast zastupitelů byla
vždy řádně omluvena.

číslo 3
Naše činnost v roce 2015

V roce

 Modernizace bezdrátového rozhlasu – pořízení nového vysílače
a domácích přijímačů

pozemkové úpravy. Bylo provede-

 Modernizace hasičské zbrojnice –
oprava příjezdové plochy ke
zbrojnici a výměna garážových
vrat

no

2015

byly

a vyhodnoceno

dokončeny
dotazníkové

šetření ohledně výstavby mateřské školky v naší obci – ze strany
občanů

nebyl

projeven

zájem

o vlastní mateřskou školu. Byly
pořízeny

pasporty

komunikací,

veřejného osvětlení a dopravního

 Pořízení kompostérů do domácností a tašek na tříděný sběr pro
domácnosti

značení. Podařilo se po dlouhých

 Zpevnění cesty recyklátem a její
správné umístění (posunutí) v terénu v části Záhumenice

a vodovodu. Tím se otevřela cesta

 Nové kanalizační vpusti Pod kaplí
a U Josefka
 Rekonstrukce místní komunikace
Pod kaplí – nový asfaltový povrch,
nové inženýrské sítě – vodovod
a kanalizace pod vozovkou
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Události v obraze

Socha Panny Marie již stojí na svém místě u kaple Navštívení
Panny Marie. Byla posvěcená při mši svaté 2. září 2018.
Zrestauroval ji hostišovský kameník Jan Rašík ml. Na
upraveném terénu okolo sochy proběhne letos výsadba růží.

letech jednání domluvit s VaK Zlín
na směně majetku obce kanalizace
ke sjednocení stočného v rámci
obce. Byla také podepsána darovací smlouva s paní Marií Frištákovou
na darování pozemků obci ležících
v katastru naší obce o celkové
výměře 19 600 m2 = 1,96 ha.
Pokračování na str. 2

Naše činnost v roce 2016

Naše činnost v roce 2018

 Sklad nářadí Nedbálkovo – stavba
skladu, zpevnění plochy a oplocení
 Rekonstrukce sálu v kulturním
domě – vybudování zázemí –
kuchyňka, zlepšení akustických
vlastností sálu, obložení, parkety,
osvětlení, zastínění oken
 Rekonstrukce místní komunikace
na Horňáku od č.p. 78 k č.p. 138
včetně rekonstrukce kanalizace
a vybudování opěrné zdi
 Zpevnění cesty Skopalíkovo pole
recyklátem
 Pořízení dopravního automobilu
pro zásahovou jednotku požární
ochrany

 Úprava okolí kaple a umístění
sochy Panny Marie – nové
schodiště, vyrovnání terénu pomocí opěrné zídky, obnova studny,
výsadba stromů a květin
 Rekonstrukce pomníku obětem
světových válek – oprava pomníku
II. sv. války a nově vybudovaný
pomník obětem I. sv. války
 Modernizace chodníků Horňák –
nově položená dlažba
 Rozšíření osvětlení – do nově
zastavěných lokalit Strážná, Pasíčky
a Skopalíkovo pole
 Oprava kanalizačních vpustí na
Dolním konci a Pískách
 Položení
optického
kabele
z Mysločovic na Hostišovou –
zkvalitnění internetových služeb

V roce 2016 došlo ke sjednocení
stočného na výši 18,- Kč/m3 v celé
obci. Oficiálně vznikla část obce
Hostišová – Horňák. Podařilo se
vyřídit
změnu
Plánu
rozvoje
vodovodů a kanalizací Zlínského kraje
a tím se otevřela cesta k získání
dotací na tuto infrastrukturu.
Naše činnost v roce 2017
 Sjezd rodáků
 Pořízení nového traktorku na
údržbu obce
 Asfaltový povrch místní komunikace Záhumenice
 Sanace silnice III/43830 – příjezdová cesta lesem na Hostišovou
 Rekonstrukce kanalizace k výusti
do Hostišovského potoka
 Čištění odpadních vod na Horňáku
– systém domovních čistíren
a biofiltrů
V roce 2017 jsme vyřídili bezúplatný
převod pozemku p.č. 60 z vlastnictví
kraje do vlastnictví obce. Jedná se
o pozemek pod místní komunikací na
Horňáku. Provedli jsme vyhodnocení
územního plánu, z kterého vyplynula
potřeba pořízení jeho změny.
Vydražili jsme pozemek p.č. 1136 –
vedle skladu na Nedbálkovém.
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2017
2018

4 966 326,- Kč
696 000,- Kč

Obec financovala investiční akce
pomocí 2 úvěrů:
1. Úvěr ve výši 1 300 000,- Kč na
obnovu místní komunikace Strážná. Tento úvěr je již splacen.
2. Úvěr ve výši 5 500 000,- Kč na
domovní čistírny.
K 31. 8. 2018
zbývá
splatit
1 166 664,- Kč.

V roce 2018 jsme začali pracovat na
Změně č.1 územního plánu. Podařilo
se vyřídit bezúplatný převod pozemku
p.č. 368/1 z vlastnictví ČR do vlastnictví obce. Jedná se o pozemek pod
místní komunikací směrem na Chlum.

Snažila jsem se vám poskytnout pokud možno stručný přehled aktivit.
Samozřejmě za každou investiční
akcí stojí příprava, která je někdy
složitá a jindy ještě složitější. Musí
vzniknout projekt, vyřídit se stavební povolení, provést výběrové řízení,
popřípadě vyřídit dotace. Musíme
se vyrovnat s neustálými změnami
zákonů a s nárůstem administrativní
zátěže. Zde patří poděkování Ing.
Marii Gorecké. Velice rychle se zapracovala a zvládá bravurně veškeré
požadavky na ni kladené.

Každým rokem jsme prováděli vyhodnocení Programu rozvoje obce
a poskytovali příspěvky na inženýrské
sítě na nové stavby rodinných domů.

Jsem přesvědčená o tom, že za
čtyřleté volební období jsme udělali
hodně práce a nově zvolené
zastupitelstvo má na co navázat.

Pro nové zastupitelstvo máme rozpracované projekty na rekonstrukci
sportovního areálu, projekt na propojení Dolňák – Horňák, projekt na
čištění odpadních vod dolní části obce
a Písky a studii projektu Retenční
rybníky podél Hostišovského potoka.

Na závěr volebního období mi
dovolte poděkovat všem zastupitelům za jejich práci, jen společně
lze dosáhnout úspěchů, poděkování patří také občanům naší obce
za jejich vstřícnost, pochopení a zájem o dění v obci i práci obecního
úřadu.

Celkem v tomto volebním období
obec Hostišová uskutečnila investice
za 23 247 514,- Kč:
2015
4 296 864,- Kč
2016
7 663 332,- Kč
2017
7 720 524,- Kč
2018
cca 3 566 794,- Kč
Z toho dotace činily 9 935 486,- Kč:
2015
2 666 800,- Kč
2016
1 606 360,- Kč

Zároveň přeji novému zastupitelstvu, které vzejde z voleb ve
dnech 5. a 6. 10. 2018, aby se mu
dařilo realizovat všechny nedokončené a připravené projekty
v obci a dál rozvíjet kulturní
a společenský život naší obce.
Vaše starostka Marta Smolková

Zkrácené zápisy z jednání
ZASTUPITELSTVA OBCE
Hostišová
ZASTUPITELSTVO OBCE NA
ZASEDÁNÍ DNE 19. 6. 2018
1. Rozpočtové opatření č. 3/2018
Schválilo rozpočtové opatření č.
3/2018.
Rozpočet obce se mění o 10.000,Kč. Na straně příjmů se jedná
o následující navýšení příjmů:
+10.000,- Kč odvody za odnětí
půdy ze zemědělského půdního
fondu. Na straně výdajů se jedná o
následující zvýšení výdajů: +7.000,Kč veřejná finanční podpora
včelařům a dar do tomboly na
Myslivecký ples, +3.000,- Kč
materiál a PHM – údržba obce,
+10.000,- dar Domovu pro seniory
v Lukově, +8.000,- Kč volby do
Senátu PČR (refundace mezd,
materiál), +1.000,- Kč volba
Prezidenta ČR (stravné členů OVK).
Výdaje byly sníženy o 19.000,- Kč
na MŠ Mysločovice.
2. Rozšíření osvětlení
Schválilo
zhotovitele díla „Rozšíření rozvodu
veřejného osvětlení v obci Hostišová“ firmu Zbyněk Šimčík, Žeranovice 240, 769 01 a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
Výběrového řízení se zúčastnily
dvě firmy. Jediným kritériem byla
nejnižší cena, která činí 740.907,20
Kč s DPH.
3. Dražby pozemků Neschválilo účast obce na dražbě výše
uvedených pozemků.
Byla vyvěšena dražební vyhláška
na dražbu pozemků v katastru
obce Hostišová na pozemky: p.č.
157 o výměře 6 066 m2 podíl 4/9,
p.č. 82/1 o výměře 517 m2 podíl
½, p.č. 82/2 o výměře 156 m2
podíl ½, p.č. 759 o výměře 1 516
m2 podíl 2/3, p.č. 760 o výměře
6 384 m2 podíl 2/3. Nejnižší podání
je 145.000,- Kč. Jelikož se jedná

mmmmmmmmmmmmmmmmm
o pozemky daleko od obce,
vysokou cenu a malé podíly,
dohodli se členové zastupitelstva,
že obec se dražby nezúčastní.
4. Žádosti občanů a) Schválilo pacht
s předkupním
právem
části
pozemku p.č. 100/11 ostatní
plocha v k.ú. Hostišová o výměře
cca 800 m2 na dobu neurčitou.
Výše ročního pachtu činí 0,20
Kč/m2, tj. celkem 160,- Kč/rok.
b) Schválilo pacht s předkupním
právem části pozemku p.č. 122
orná půda v k.ú. Hostišová
o výměře cca 1 362 m2 na dobu
neurčitou. Výše ročního pachtu činí
0,20 Kč/m2, tj. celkem 272,- Kč/rok.
Na základě usnesení ZO ze dne
29. 5. 2018 byly vyvěšeny 2 záměry
na pacht pozemků s předkupním
právem. Na pozemek p.č. 100/11
byla doručena 1 žádost. Na
pozemek p.č. 122/2 byly doručeny
tři žádosti. V případě více žádostí
se rozhoduje losováním, které
provedla za přítomnosti všech
žadatelů zapisovatelka Ing. Marie
Gorecká.
5. Žádost
Hlahol
Mysločovice
Neschválilo
žádost
Hlaholu
Mysločovice.
Hlahol
Mysločovice
žádá
o sponzorský dar u příležitosti 20.
výročí vzniku. Jelikož soubor
nevystupuje v naší obci, hlasovalo
zastupitelstvo obce o neschválení
žádosti.
6. Žádost MS Hostišová – Lhotka
Schválilo Smlouvu o poskytnutí
veřejné finanční podpory č. Dot.
4/2018 Mysliveckému spolku
Hostišová – Lhotka ve výši 5.000,Kč na zakoupení materiálu na
stavbu krmných zařízení, krmiva,
kulturní a úklidovou činnost.
Požadovaná částka je v rozpočtu
obce. Jelikož spolek provádí

pravidelný úklid lesů na katastru
naší obce, zastupitelstvo hlasuje
o schválení žádosti.
7. Stanovení počtu členů ZO
Stanovuje
podle
zákona
128/2000Sb., o obcích počet členů
zastupitelstva obce Hostišová na
volební období 2018-2022 ve výši 7
členů.
Současný počet 7 členů se
osvědčil,
v příštím
volebním
období tedy zůstane stejný.
8. GDPR Schválilo Základní pravidla
postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů.
Tato pravidla stanovují např.
přijímaní opatření k zabezpečení
osobních údajů, zřízení funkce
pověřence, a také zavazují členy
zastupitelstva obce mlčenlivostí
v souvislosti s ochranou osobních
údajů.
9. Kulturní akce Neschválilo cirkusové představení – Divadelní
kouzelnická revue KELLNER na
katastru obce Hostišová.
Projednávala se organizace akce
Koštování slivovice, která se letos
bude konat v pátek 31. 8. 2018 od
18 hodin. Dále byla na obecní úřad
doručena žádost o povolení
cirkusového představení v naší
obci po dobu 3 dnů. Členové
zastupitelstva hlasovali o nepovolení tohoto představení.

ZASTUPITELSTVO OBCE NA
ZASEDÁNÍ DNE 28. 8. 2018:
1. Rozpočtové opatření č. 4/2018
Schválilo rozpočtové opatření č.
4/2018.
Rozpočet obce se mění o13.000,Kč. Na straně příjmů se jedná
o následující navýšení příjmů:
+2.000,- Kč místní poplatky za svoz
komunálního odpadu a +11.000,Kč vyšší vybrané stočné. Na straně
výdajů se jedná o následující
změny: +50.000,- Kč zvýšení výdajů
na příspěvky občanům na vybudování domovních ČOV (přesun
prostředků mezi jednotlivými
paragrafy) a +13.000,- Kč vyšší
výdaje na údržbu obce (nákup
materiálu, PHM).
»
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2. Věcné břemeno Schválilo Smlouvu
o zřízení věcného břemene č. OT –
14330047142/002. Jedná se o přípojku nízkého napětí u novostavby
rodinného domu. Smlouva o smlouvě budoucí již byla schválena zastupitelstvem obce. Cena za zřízení
břemene činí 1.900,- Kč.
3. Věcné břemeno Schválilo Smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 1030044631/
007.
Jedná se o vybudování sítě VN a NN
k lokalitě Písky. Úplata podle ceníku
obce činí 21.200,- Kč.
4. Odkup pozemku Schválilo záměr
prodeje části pozemku p.č. 109 v k.
ú. Hostišová za účelem vybudování
kioskové trafostanice Betonbau UF
2536 za cenu 200,- Kč/m2.
Firma E.ON žádá o odkup pozemku
pod novou kioskovou trafostanicí
v lokalitě Písky. Bude vyvěšen záměr
na prodej pozemku.
5. Příspěvek na stavbu RD Schválilo
poskytnutí příspěvku na stavbu RD
ve výši 25.000,- Kč. Byla podána
žádost o poskytnutí příspěvku na
domovní ČOV. Žadatel splnil všechny
podmínky poskytování příspěvku.
Finanční prostředky jsou vyčleněny
v rozpočtu obce.
6. VFP Bábinky Schválilo veřejnou
finanční podporu souboru Bábinky
ve výši 3.000,- Kč na zájezd na Sv.
Hostýn. Finanční prostředky jsou
vyčleněny v rozpočtu obce.
7. VFP SDH Hostišová
Schválilo
veřejnou finanční podporu SDH
Hostišová ve výši 16.000,- Kč na
materiál a pohonné hmoty.
SDH Hostišová žádá obec o veřejnou finanční podporu ve výši
16.000,- Kč, z toho 10.000,- Kč na
nákup materiálu a 6.000,- Kč na
nákup pohonných hmot. S tímto
výdajem je již počítáno v rozpočtu
obce.
8. Dražba nemovitosti a) Schválilo
účast na dražbě st.p. č. 29/1 včetně
domu č.p. 25 s nejnižším podáním
166.667,- Kč. Výše jistoty činí
65.000,- Kč.
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b) Určilo výši nejvyššího podání.
c) Pověřilo starostku obce zajištěním účasti na dražbě.
Po demolici RD č. p. 25 by se
pozemek v centru obce mohl dále
využít dle potřeb obce. Nejnižší
podání je dáno dražební vyhláškou,
zastupitelstvo obce musí schválit
maximální částku, kterou může
obec v dražbě nabídnout.
9. Bezúplatný převod nemovitosti
Schválilo Smlouvu o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/BZL/8302/
2017-BZLM, uzavřenou mezi obcí
Hostišová a Českou republikou –
Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových.
Jedná se o bezúplatný převod
pozemku p. č. 368/1 v k. ú.
Hostišová pod komunikací na
Horním konci. V současné době je
tento pozemek ve vlastnictví státu.
Převod proběhne bezúplatně, obec
zaplatí pouze správní poplatky spojené s převodem majetku.
10. Nájem
společenské místnosti
a půjčování ubrusů a) Schválilo
nájem společenské místnosti jako
zázemí k sálu ve výši 200,- Kč.
b) Schválilo půjčovné pogumovaných ubrusů ve výši 10,- Kč/kus.
Při většině nájmů sálu je zapůjčována i společenská místnost jako
zázemí (např. na uskladnění zákusků). V ceníku nájmů není cena za
toto půjčení společenské místnosti
stanovena. Účtována bude také
spotřeba elektrické energie. Obec
dokoupila pogumované ubrusy (bílé
a šedé), které bude půjčovat za
cenu 10,- Kč/ 1 kus = 2 stoly. Bílé
látkové ubrusy již obec nebude
půjčovat, neboť jsou již stálým
půjčováním znehodnocené, budou
ponechány pouze pro účely obce,
např. na volby, vítání občánků.

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

Volby do zastupitelstva obce
Hostišová se budou konat ve
dnech

5. a 6. října 2018
Volební místnost bude v sále
KD a bude otevřena v pátek
od 14 do 22 hodin a v sobotu
od 8 do 14 hodin.

Ú p r a vy o k o l í k a p l e
Střed obce dostává novou tvář.
Buduje se nové schodiště (foto), dále zde vznikla opěrná
zídka. Obnoví se studna a proběhne výsadba zeleně. Celému
prostoru vévodí zrekonstruovaná socha Panny Marie.

VE ZKRATCE
V katastru obce natáčí Česká
televize třináctidílný dětský
seriál Kriminálka 5.C., který
bude mít premiéru na podzim
2019 na ČT:D.

REKAPITULACE OBDOBÍ 2015 - 2018 V ČÍSLECH
VÝZNAMNÉ VÝDAJE

PŘIJATÉ DOTACE

2015
Částka v Kč

2015

Účel

40 435 Cesta Záhumenice
150 637 Oprava příjezdové plochy k hasičské zbrojnici
195 561 Rekonstrukce HZ a garáže HZ
516 237 Bezdrátový rozhlas
1 866 685 Kompostéry
254 808 Štěpkovače
1 235 501 Místní komunikace Pod kaplí
37 000 Kanalizační vpusti Pod kaplí a u Josefka
4 296 864
2016

Účel
Společné řešení
biologicky
rozložitelného odpadu
obcí Hostišová,
Mysločovice a Sazovice
(kompostéry a
štěpkovače)
Modernizace garáží
hasičské zbrojnice
Rekonstrukce MK
Hostišová, Pod kaplí
Bezdrátový rozhlas

312 472 Úprava veřejného prostranství Nedbálkovo
1 288 198 Rekonstrukce sálu v kulturním domě
3 072 642 Místní komunikace Strážná
488 888 Kanalizace Horní konec
881 395 Dopravní automobil pro SDH Hostišová
358 886 Místní komunikace Skopalíkovo pole
7 663 332
2017

Poskytovatel

1 785 439,45 EU - FS

105 025,85 SFŽP ČR

117 336,00 Zlínský kraj
449 000,00 Zlínský kraj
210 000,00 Zlínský kraj
2 666 800,00

833 863 Sklad nářadí Nedbálkovo
426 988 Opěrná zeď - Strážná

Částka

2016
Účel
Nákup dopravního
automobilu SDH
Obnova MK - Strážná
Stavební úpravy v sále
KD

Částka

Poskytovatel

290 169,00 Zlínský kraj
435 297,50 MV ČR
371 894,00 MMR ČR
100 000,00 Zlínský kraj
409 000,00 Zlínský kraj
1 606 360,50

286 501 Traktor na údržbu obce s příslušenstvím
56 000

Nákup pozemku p. č. 1136 v k. ú. Hostišová dražba

142 782 Cesta Záhumenice
6 241 894 Domovní čistírny odpadních vod v JV části obce
993 347 Opravy obecní kanalizace

2017
Účel
Domovní čistírny
odpadních vod

2018
36 000 Restaurátorské práce - socha panny Marie
428 777 Rekonstrukce pomníků obětem sv. válek
950 000 Úprava okolí kaple
125 000 Změna č. 1 Územního plánu
950 000 Rozšíření veř. osvětlení

4 415 326,00 SFŽP ČR
551 000,00 Zlínský kraj

2018
Účel
Rekonstrukce pomníku
obětem sv. válek
Změna č. 1 Územního
plánu
Okolí kaple

Částka

Poskytovatel

308 000,00 MO ČR
88 000,00 Zlínský kraj
300 000,00 Zlínský kraj
696 000,00

760 000 Modernizace chodníků Horňák
105 000 Architektonická studie - Hřiště za KD

Poskytovatel

4 966 326,00

7 720 524
41 017 Tlakový čistič na čištění DČOV

Částka

CELKEM ZA OBDOBÍ

9 935 486,00

36 000 Architektonická studie - Retenční rybník
135 000 Opravy obecní kanalizace
3 566 794

Šedě jsou označeny neukončené práce - jejich předpokládané výdaje a přislíbené dotace.
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KDU-Č SL S PODPOROU NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
DO ZASTUPITELSTVA OBC E HOSTIŠOVÁ
Vážení spoluobčané, na naší kandidátce se bude
o vaši podporu ucházet 9 kandidátů. Stručně odpověděli, proč kandidují a co vám mohou nabídnout.
Marta Smolková, 59 let, starostka
Kandiduji proto, abych v tomto volebním období
předala své zkušenosti a znalosti nastupující mladší
generaci. Mohu nabídnout své dlouholeté zkušenosti
z práce v čele obce.
Radim Pospíšil, 37 let, systémový specialista
Protože mě to baví a udělám vše, co bude potřeba.
Renata Beňačková, 52 let, zdravotní sestra
Protože chci dokončit projekty, které jsme začali
a nabízím zkušenosti z práce s lidmi v zastupitelstvu.
Pavel Vyoral, 40 let, technik provozu
Protože mi není lhostejná cesta, kterou se naše obec
ubírá, a nabízím vše, co je v mých silách.
Marek Němec, 21 let, řidič
Protože mne zajímá, jak to chodí v zastupitelstvu.
Nabízím své mládí a zkušenosti ze stavebnictví.
Lenka Rašíková, 45 let, uklízečka
Všichni jsme v dnešní době vytížení a nemáme čas.
Ale mně se zdá, že dobu, kterou trávíme kritikou
o tom, co vše je v obci špatné, bychom měli věnovat
práci na zlepšení celkové situace v obci. Tím myslím
vzhled i funkčnost obce, samozřejmostí by měly být
dobré mezilidské vztahy s ochotou pomoci jeden
druhému.
Snažím se být zodpovědná za dění v obci. Když můžu,
chtěla bych přispět radou i prací ke zlepšení života
v místě, kde bydlím. Mé svědomí mi nedovolí zůstat
nečinná.
Kateřina Chutná, 41 let, zdravotní sestra
I přesto, že nejsem rodilý Hostišovják, cítím se tu
doma a mám to tu velmi ráda. Chtěla bych pracovat
na rozvoji obce, na společných setkáváních jejích
obyvatel a aby se nám tu všem dobře žilo.
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Václav Pospíšil, 66 let, důchodce
Protože chci podpořit tuto kandidátku a hlavně
starostku obce a nabízím nadhled staršího člověka.
Kritizovat a nadávat je jednoduché, těžší je se přímo
zapojit.
Dagmar Karlíková, 66 let, důchodce
Když mne Marta oslovila, váhala jsem, ale nakonec
jsem se rozhodla do toho jít a nabídnout svůj klid
a rozvahu.
V roce 2014 jsme představili ve volebním programu
14 bodů, z toho jsme 12 splnili beze zbytku a 2
částečně. Žádný z bodů nezůstal opominut s tím, že
by ho zastupitelstvo aspoň částečně nesplnilo.
Nedokončené zůstaly projekty finančně náročné,
které se týkaly dobudování inženýrských sítí – hlavně
komunikací. Tyto akce jsme zahrnuli do programu na
další volební období a budeme se snažit je dotáhnout
do zdárného konce.

Náš volební program:
1. Rekonstrukce místních komunikací – v první
řadě se budeme snažit dotáhnout do konce
propojení Dolňák – Horňák. Tato akce nám
zůstala jako rest z minulého období, proto ji
považujeme za prvořadou. Chtěli bychom také
pokračovat ve zpevňování vedlejších komunikací.
2. Pokračování v dokončení inženýrských sítí v již
zastavěných lokalitách – jedná se o komunikace
Pasíčky a Skopalíkovo pole.
3. Čištění odpadních vod – Dolňák a Písky – je
potřeba vyřešit bezprávní stav, kdy jsou odpadní
vody z rodinných domů vypouštěny bez čištění
do obecní kanalizace, která je vyústěna do
vodního toku.
4. Vybudování sběrného místa pro kontejnery na
Nedbálkovém – tento projekt přinese vyřešení
estetické závady. Velkokapacitní kontejnery »

budou přemístěny od autobusové točny a kulturního domu do nově vybudovaného zákoutí.
5. Rekonstrukce sportovního areálu – chtěli
bychom vybudovat víceúčelové hřiště, zázemí
pro společenské akce a vodní nádrž vhodnou ke
koupání. Tato akce se bude plnit po etapách
v návaznosti na získané dotace.
6. Retenční rybníky – podél Hostišovského potoka
by mohly vzniknout 2 retenční rybníky doplněné
o chodníky, lavičky, altán, ohniště. Tento kousek
přírody ocení jistě maminky s dětmi, které zde
najdou cíl svých procházek mimo zastavěné
a frekventované území obce.

7. Program rozvoje obce pro další období –
program je zpracovaný do roku 2019 a protože
se jedná o strategicky významný dokument, je
potřeba ho vypracovat pro další období.
8. Podpora
spolkové
činnosti,
kulturních
a společenských akcí.
Vážení občané, přestože pro další volební období
byla sestavena pouze jedna kandidátka, zvu vás
k volbám, abyste z 9 kandidátů vybrali 7 členů, kteří
budou pracovat v zastupitelstvu obce.
Děkujeme za vaši přízeň a podporu.
Marta Smolková

ZAPLATÍŠ, KOLIK NEVYTŘÍDÍŠ!
Milí spoluobčané,
jak jste si již jistě všimli, naše obec
se vždy snaží jít s dobou, proto
jsem se rozhodla, že je potřeba
udělat v oblasti odpadů další
kroky. Velmi mi vadí přeplněné
kontejnery na tříděný odpad.
Navíc v souvislosti s připravovanou novelou zákona o odpadech,
která předpokládá zdražování
poplatku za skládkování komunálního odpadu na skládkách a zároveň od roku 2024 nebude u nás
možno skládkovat využitelný odpad, je zřejmé, že se v následujících letech, při současném
způsobu nakládání s odpadem,
nevyhneme navýšení poplatku za
odpady. Pro vaši informaci, základ
poplatku za ukládání využitelného
odpadu na skládku v roce 2018
činí 500 Kč za tunu, přičemž do
roku 2024 se pravděpodobně vyšplhá až na hodnotu 2000 Kč za
tunu. Naštěstí se před zdražováním dá bránit poctivějším třídění
odpadu.
Nechci se s takovou situací smířit,
a proto navrhnu novému zastupitelstvu řešení nepříznivé situace
v odpadovém hospodářství zave-

dením Motivačního a evidenčního
systému MESOH. Evidencí a dostatečnou motivací vás, občanů, by
se mělo docílit optimalizace odpadového hospodářství obce. Tento
systém už je zaveden a osvědčil se
v desítkách obcí a měst.
Co se změní?
Každá domácnost
obdrží plastové
popelnice na třídění
odpadů
(plast, sklo) a čárové kódy.
Popelnice s vytříděným odpadem
si domácnost označí čárovým kódem, který zaměstnanci svozové
firmy sejmou čtečkou čárových
kódů a popelnice svezou na

dotřiďovací linku. Na základě této
evidence bude mít obec přesné
informace o tom, kdo se zapojil do
třídění odpadů a na základě toho
bude moci zapojeným občanům

ulevit z poplatku za odpady. To
tedy znamená, kdo se do systému
zapojí a bude třídit, bude mít nižší
poplatky za odpad.
Sledovat budeme také obsloužené
popelnice na směsný odpad,
abychom měli kontrolu nad tím,
kolik směsného odpadu se v naší
obci ve skutečnosti vyprodukuje.
Popelnice budou označeny
permanentním čárovým kódem, jejichž nalepení zajistí
obec. Evidencí popelnic na
směsný komunální odpad se budeme snažit docílit efektivnějšího
svozu odpadů a transparentnější
platby svozové firmě za skutečně
odvedenou práci.
Na webu www.mojeodpadky.cz
bude každé domácnosti vytvořený
odpadový účet, kde bude moci
každý sledovat své výsledky ve
třídění odpadů. Na tomto webu si
můžete přečíst další informace
o tomto systému.
Zaujal vás tento článek? Jste
nakloněni tomuto novému systému? Zapojíte se? Dejte mi vědět.
Děkujeme, že třídíte odpad!
Marta Smolková
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NEJLEPŠÍ KNIHOVNICE ZLÍNSKÉHO KRAJE ROKU 2018
Zlínský kraj a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Pakostové, knihovnici KNIHOVNA – Infocentrum obec

udělují každoročně od roku 2013 Ocenění nejlepších

Hostišová, za dlouhodobou a vynikající práci a mimořádné

knihoven a knihovníků Zlínského kraje. Cílem ocenění je

aktivity v knihovně.

upozornit na práci veřejných knihoven a jejich přínos

Osobně bych chtěla paní Aleně Pakostové poděkovat za

k rozvoji knihovnických a informačních služeb a ocenit

to, že pozdvihla celkovou úroveň naší knihovny, a to

mimořádnou práci knihovníků, kteří se zasluhují o rozvoj

nejenom vzhled, ale také možnosti využití. Knihovna se

dané oblasti mnohdy nad rámec svých povinností a ve

stala hlavně pro děti a mládež kulturním centrem, kde se

svém volném čase.

setkávají, společně hrají různé hry, prohlíží časopisy

Rada Zlínského kraje schválila na doporučení odborné

a knihy a samozřejmě využívají počítače. Knihovnickou

komise (složené ze zástupců Zlínského kraje, Krajské

práci nebere jako zaměstnání, ale je to pro ni srdeční

knihovny Zlín, Knihovny Kroměříž, Vsetín a Uherské

záležitost, což se samozřejmě odráží na chodu knihovny.

Hradiště) na svém zasedání 20. srpna 2018 udělení

Velmi si její práce ceníme.

ocenění Knihovník Zlínského kraje roku 2018 paní Aleně

Marta Smolková

KOŠTOVÁNÍ SLIVOVICE
Prázdninový čas jsme ukončili už v pořadí 21. ročníkem
Koštování slivovice. Letos jsme museli termín přizpůsobit
ostatním akcím, proto bylo koštování v pátek. Sešlo se 18
vzorků, z toho 16 z Hostišové. Kdo přišel, mohl ochutnat
nejen špendlík a trnku, ale i specialitu z malin. K výborným
uzeným klobáskám nám zahrála skupina Medium a nebyl
snad nikdo, kdo by nic nevyhrál v tombole, kde bylo skoro
sto cen.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli s organizací celé akce.
Výherci v koštování jsou:
1. místo - Milan Jehlička, Tečovice, trnka
2. místo - Jakub Dosoudil, Hostiová, špendlík
3. místo - Rudolf Karlík, Hostišová, třešňovka
Renata Beňačková

Modernizace chodníků – Horňák
Byla provedena rekonstrukce posledního úseku
starých chodníků v Hostišové. Tím jsou všechny
chodníky v obci nově položené.
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UDÁLOSTI V OBRAZE

Kapela JINAN po svém úspěšném koncertu na
Minifestivalu.

Minifestival na Strážné byl neformálním setkáním
příznivců alternativní hudby.

Traktoriáda je u dětí velmi oblíbená - hlavně projížďka
na vlečce.

Náročná trať dokonale prověřila řidiče i traktory
samotné. Ale pomocná ruka byla vždy nablízku.

Slivovici na Hostišové hodnotily laické poroty s velkou
praxí.

Ještě dlouho do noci se sedělo, povídalo, koštovalo
i tancovalo.
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TOK ČASU…
Tok času pomalým krokem,
měří nám život každým rokem,
podzimní soumrak do dáli padá,
den pomalu hasne,
navracíme se na dno svého já.
Myslí přeletí staré známé tísně,
každá z nich nám trochu srdce stiskne,
dnes už vím, co bylo v nich,
poselství vážná a moudrost vrytá.
Život je chvíle kratší než náš vzdech,
je čistou pravdou o nás,
do srdcí blízkých vbitá,
i když bývá někdy skrytá.
Ty chvíle nekonečných večerů
protkané nitkami vzpomínek,
jak tóny tklivé písně znějí,
bez nároku na odměnění,
neskutečné jsou věčné otázky,
jak klíč od srdce, bez citu, bez lásky.
Karel Nedbálek

SBĚR ELEKTROODPADU

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V sobotu 20. 10. 2018 v odpoledních hodinách bude SDH
Hostišová po obci sbírat
stará ELEKTROZAŘÍZENÍ:

V pondělí 22. 10. 2018 v ranních hodinách (od
7.00 hodin) se bude po obci sbírat nebezpečný
odpad.







televize, monitory, PC, tiskárny bez
cartridge, wi-fi
ledničky, mrazáky
pračky, myčky, sporáky, mikrovlnky
veškeré elektrické nástroje – velké i malé
elektrické radiátory a topidla atd.

Prosíme občany, aby tento odpad nachystali před
své domy.

Do nebezpečného odpadu patří:







pneumatiky,
autobaterie,
akumulátory,
zářivky,
eternity,
barvy, ředidla, oleje...

Prosíme občany, aby tento odpad nachystali
před své domy.
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