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SLOVO

STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
dne 12. ledna jsme společně přivítali
u vánočního stromu rok 2020 a ani
jsme se nenadáli a vstupujeme do
jarních měsíců. Pro mě osobně je to
nejhezčí období, které přináší sluníčko, nový život, nové naděje.
A jak vidíme rok 2020 očima zastupitelstva obce? Nejvýznamnějším
počinem bylo jistě podepsání kupní
smlouvy na areál firmy Zemet.
Smlouva byla uzavřena 31. 1. 2020
na částku 6 900 000,- Kč. Jedná se
o 14 151 m2 pozemků a dvě budovy.
Areál plánujeme využít pro odpadové hospodářství. Přesuneme sem
velkokapacitní kontejnery, které jsou
nyní za požární zbrojnicí, a vytvoříme
prostory pro dotříďování odpadů,

číslo 1
které budou muset mít obce zajištěny od roku 2024. Další prostory
využijeme jako skladovací místa.
Dlouhodobě jsme se potýkali s nedostatkem místa pro uložení hlavně
stavebního materiálu při investičních
akcích a platili nájemné za jeho umístění v tomto areálu. Jednu budovu
plánujeme využít pro krizové řízení
obce a jednotku SDH. Další halu
můžeme nabídnout našim hasičům
pro trénink hasičského sportu v zimním období. Realizace těchto představ a nápadů si vyžádá samozřejmě
delší časové období. Také se nebráníme dalším nápadům na co nejlepší
využití těchto ploch a budov. Pokud
máte zajímavý nápad, dejte nám
vědět. Výkup areálu jsme uskutečnili
pomocí úvěru a splátky rozložili na 10
let tak, aby se obec mohla i s tímto
úvěrem dále rozvíjet. Současně jsme
požádali o dotace na regeneraci areálu. Šance na jejich získání nejsou
bohužel velké.

Březen 2020
Zastupitelstvo se shodlo pro tento
rok na pozastavení velkých investičních akcí. Budou probíhat pouze
udržovací a dokončovací práce jako
např. dokončení chodníku na
Horňáku, nainstalování dětských
prvků na novém hřišti pod kaplí,
oprava soklu u kříže apod. Současně dokončíme projekty na místní
komunikace Pasíčky a Pod kaplí
a začneme vyřizovat stavební povolení. Naším cílem je připravit oba
projekty pro realizaci v roce 2021.
Dále pracujeme na projektové
dokumentaci čištění odpadních
vod Dolňák. V letošním roce dokončíme dokumentaci k územnímu
řízení a začneme na dokumentaci
ke stavebnímu povolení.
Na závěr vám, milí spoluobčané,
přeji krásné velikonoční svátky
a užívejte si sluníčka.
Vaše starostka Marta Smolková
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Areál bývalého družstva na
Hostišové od letošního roku
patří obci.

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
Zastupitelstvo obce děkuje všem, kteří nám pomohli
připravit příjemné povánoční odpoledne u kaple. Kapela
Hostband s Bábinkami krásně zahráli koledy k čaji od
pana Zatloukala, koláče od našich babiček byly výborné,

nechyběla ani Hostišovská swodka. Počasí nám
přálo, takže kdo přišel, určitě nelitoval. Příspěvky za
občerstvení budou použité pro děti. Děkujeme.
Renata Beňačková

LETEM SVĚTEM S MALÝM PTAČÍM KABARETEM
Dne 10. března patřil sál kulturního domu v Hostišové
malému divadelnímu kabaretu pro děti. Představení
doprovázely písničky, scénky, říkanky a tanečky - to vše
s ptáky z celého světa. Děti s napětím sledovaly asijský
jeřábův závod s větrem, interview s tučňáky z Antarktidy,
jihoamerický karneval s papoušky, severoamerický gangsterský příběh krocana a slavíka, jak vzniknul australský
ptakopysk, strhující africký rytmus pštrosů i šanson evropských vrabců.
Představení bylo výrazně interaktivní, děti byly vyzývány ke
spolupráci s herci, tancovaly, zpívaly i vytleskávaly rytmy,
zahrály si „všechno lítá, co peří má“ atd.
Kdo kabaret navštívil, odcházel s úsměvem. Zúčastnily se ho
děti z mateřských škol z Mysločovic a ze Sazovic. Jenom
škoda, že naše hostišovské maminky se svými dětmi, až na
dvě výjimky, nedorazily!!!!
Marta Smolková
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Zkrácené zápisy z jednání
ZASTUPITELSTVA OBCE
Hostišová
ZASTUPITELSTVO OBCE NA
ZASEDÁNÍ DNE 18. 12. 2019
1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
Schválilo rozpočtové opatření č.
8/2019. Rozpočet obce se mění
o 1.349.000,- Kč. Změny příjmů:
+103.000,- Kč daně z příjmu FO,
+149.000,- Kč DPH, +181.000,- Kč
DPH, +4.000,- Kč daň z hazardních
her a odvod z loterií, +363.000,- Kč
přijatá dotace z MMR na demolici
domu č. p. 25, +5.000,- Kč prodej
šaten za KD, +4.000,- Kč odměna
EKO-KOM a +540.000,- Kč převody
mezi účty, bankou a pokladnou (i ve
výdajích). Změny výdajů: +112.000,Kč opravy místních komunikací,
+1.000,- Kč rozbory vody, +5.000,- Kč
veř. fin. podpora spolku Baobaby,
+45.000,- Kč vybudování veř. wi-fi
sítě v obci, +600.000,- Kč demolice č.
25 a revitalizace území, +17.000,- Kč
svoz odpadů, +13.000,- Kč servis
traktůrku na údržbu obce a ořez větví
v obci, +12.000,- Kč nákup programu
KEO 4 Účetnictví.
2. AREÁL ZEMET – DODATEK Č. 1
Schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o budoucí kupní smlouvě, která byla
uzavřena dne 23. července 2019
s firmou ZEMET s.r.o. Tečovice.
V dodatku bude změněn termín
podpisu kupní smlouvy (článek II.
odst. 2.1.b) na termín do 31. 1. 2020.
Pokud obec chce žádat dotace, nesmí
mít podepsanou smlouvu před
podáním žádosti. Jelikož dotace byly
vypsány až v týdnu před Vánoci,
nebylo by možné do konce roku
podat žádost o dotace. Proto bylo se
zástupci firmy ZEMET s. r. o. dohodnuto prodloužení termínu podpisu do
31. 1. 2020.

3. DOTACE Z MMR
a) Schválilo obsah projektu regenerace území brownfieldu bývalého
zemědělského družstva.
b) Schválilo podání žádosti o dotaci
na jeho revitalizaci z MMR z programu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití.
Jednou z příloh k žádosti o dotace je
i schválení obsahu projektu regenerace území a podání žádosti o dotaci
na jeho revitalizaci zastupitelstvem
obce.
4. PROGRAM ROZVOJE OBCE
Schválilo změny v PRO:
a) Doplnit do PRO Osvětlení v lokalitě
ke Lhotce na roky 2023 – 2024.
b) Doplnit do PRO rekonstrukci komunikace pod kaplí II. etapa a současně prodloužit rekonstrukci opěrné
zdi pod kaplí na roky 2020-2022.
c) Doplnit do PRO revitalizaci zemědělského areálu I. etapa na roky 2020
– 2022.
V závěru roku každoročně zastupitelstvo obce provádí kontrolu plnění
PRO, zároveň jsou doplněny nové
aktivity.
5. DARY Z ROZPOČTU OBCE
Nebylo přijato žádné usnesení.
Od posledního projednání v zastupitelstvu dne 1. října 2019 jsou
poskytnuté dary z rozpočtu obce
beze změny. Dary schvaluje starostka
obce, zastupitelstvo je s nimi pouze
seznámeno jednou za čtvrtletí.
6. FINANČNÍ VÝBOR
Nebylo přijato žádné usnesení.
Finanční výbor projednával rozpočet
obce na rok 2020 a doporučuje jej
zastupitelstvu obce ke schválení.

7. ROZPOČET OBCE 2020
Schválilo rozpočet obce na rok 2020.
Celkové příjmy ve výši 7.252.400,- Kč
a celkové výdaje ve výši 6.832.400,Kč. Financování ve výši -420.000,- Kč.
V rozpočtu jsou vyčleněny finanční
prostředky na investiční akce –
Sběrné místo - systém MESOH
500.000,- Kč, výkup a revitalizace
zemědělského areálu 635.200,- Kč,
sportovní areál 525.000,- Kč.
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na
úřední desce v době od 15. 11. –
18. 12. 2019. Financování zahrnuje
splátky úvěrů a zůstatky na
bankovních účtech a v pokladně.
8. KULTURNÍ AKCE
Nebylo přijato žádné usnesení.
Projednávala se organizace akce
Druhé setkání u vánočního stromu
přátelství, která se bude konat
v neděli 12. ledna 2020.

ZASTUPITELSTVO OBCE NA
ZASEDÁNÍ DNE 21. 1. 2020
1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
Schválilo rozpočtové opatření č.
1/2020. Rozpočet se mění o 6,7 mil.
Kč na straně výdajů na nákup areálu
ZEMET a na straně financování
o přijatý dlouhodobý úvěr na tento
nákup.
2. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
Schválilo plán možných ohrožení
a plán činnosti orgánů obce při
vzniku mimořádné události. Podle
krizového zákona je nutné každoročně aktualizovat plán možných
ohrožení a plán činnosti orgánů obce
při vzniku mimořádné události. Oba
dokumenty jsou beze změn.
3. ČOV DOLŇÁK
a) Schválilo nabídku Ing. Lenky
Vyoralové, V-Projekt, Zlín v ceně
535.000,- Kč celkem.
b) Schválilo podání žádosti o dotaci
z programu Zlínského kraje „Podpora
vodohospodářské
infrastruktury“,
dotační titul „Pořízení projektové
dokumentace na komplexní řešení »
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vodohospodářské
infrastruktury.“
Obec musí do konce roku 2021
vyřešit čištění odpadních vod na
Dolňáku. Cena projektové dokumentace zahrnuje také inženýrskou
činnost, geologický průzkum a geodetické zaměření. Výše dotace ze
Zlínského kraje činí 70% způsobilých
výdajů, tj. cca 320.000,- Kč, žádost je
nutné podat do 28. 2. 2020.
4. ELEKTRONICKÁ DRAŽBA
Schválilo, že se nezúčastní dražby
nemovitosti pozemku p.č. st. 24, jejíž
součástí je RD č. 8 v k.ú. Hostišová.
Byla vypsána elektronická dražba na
RD č. 8 na p.č. st. 24 o celkové výměře 152 m2 v k.ú. Hostišová. Vyvolávací
cena je 490.000,- Kč. S ohledem na
velikost a stav nemovitosti je cena
nepřiměřená.
5. ZŠ MYSLOČOVICE
Pověřilo starostku obce jednáním se
zřizovatelem ZŠ Mysločovice o výši
úplaty za školská zařízení. Platby za
rok 2017 a 2018 budou poníženy
v souladu s rozhodnutím Zlínského
kraje č.j. KUZL/32807/2019 ze dne
16. 12. 2019. Dohoda o vytvoření
společného školského obvodu ze dne
23. 4. 2019 a dodatku č. 1 ze dne
10. 6. 2019, kde je pro další období
sjednána paušální platba, nebude
zrušena a zůstane v platnosti.
Uskuteční se schůzka starostů dotčených obcí, kde se bude projednávat
přepočet dotčených faktur v souladu
s rozhodnutím Zlínského kraje, tedy
že obce tvořící společný školský obvod jsou povinny společně hradit
výdaje školských zařízení podle počtu
žáků s trvalým pobytem v dané obci
bez ohledu na to, zda školské zařízení
využívá. Dále rozhodl, že obec Mysločovice je povinna od výdajů odečítat
příjmy (např. přijaté platby od rodičů). Od roku 2019 zůstává v platnosti
dohoda o paušální úhradě.

ZASTUPITELSTVO OBCE NA
ZASEDÁNÍ DNE 18. 2. 2020
1. VYŘAZENÍ MAJETKU OBCE
Schválilo vyřazení majetku obce dle
návrhu.
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Na základě inventury majetku
provedené k 31. 12. 2019 podává
inventarizační komise návrh na
vyřazení majetku obce v celkové výši
28.475,- Kč.
2. FINANČNÍ PODPORA SDH
Schválilo finanční podporu SDH ve
výši 40.000,- Kč.
Obec v letošním roce poskytne
finanční podporu ve výši 10 tis. Kč na
PHM, 15 tis. Kč na materiál, 5 tis. Kč
na sportovní činnost a 10 tis. Kč na
údržbu sportovních strojů.
3. DĚTSKÉ PRVKY NA HŘIŠTĚ
Pověřilo starostku obce zajištěním
poptávky 4 ks dětských prvků od čtyř
firem.
Jedná se o pořízení jednoduchých
kovových prvků na workoutové hřiště
pod kaplí, pravděpodobně to bude
průlezka ve tvaru pejska, houpadlo
na pružině, kolotoč se sedátkem,
skluzavka a prvek na lezení.
4. PRÁVNÍ OCHRANA
Schválilo nabídku právní ochrany od
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro
ČR.
Jedná se o pojištění výdajů spojených
se soudy (např. bezplatné zastoupení
právníků u soudu). Cena pojištění je
9.650,- Kč za rok.
5. BROWNFIELD
Schválilo, že v případě nezískání
dotace na regeneraci brownfieldu
bude jednat se zájemci o pronájem
části areálu (Baobaby).
Spolek Baobaby má zájem o pronájem části areálu za účelem zkušební
výroby slaměných panelů. Pokud
však obec získá dotace na regeneraci
brownfield, nesmí areál pronajímat
ani prodat. Bude tedy vyčkáno na
rozhodnutí o získání dotace.
6. ODKUP POZEMKU
Neschválilo odkoupení pozemku p.č.
351 v k.ú. Hostišová.
Jedná se o pozemek v lokalitě
Skopalíkovo pole, který je ve
vlastnictví státu. Podle schválené
změny č. 1 Územního plánu se tento
pozemek nachází v lokalitě určené

pro výstavbu rodinných domů,
přičemž stavební místa jsou v rukou
soukromých osob. Zastupitelstvo se
shodlo, aby nejprve o odkup požádal
soukromník, a teprve v případě, že by
neuspěl, může o odkup požádat
obec.

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

DATABÁZE PSŮ
Státní veterinární správa spustila
Databázi ztracených a nalezených
psů i pro Zlínský kraj.
Aplikace umožňuje chovatelům a naopak nálezcům sdílet informace
o ztracených a nalezených psech
a tím by měla usnadnit návrat psů
k majitelům. Databáze prozatím
částečně nahrazuje některé funkce
centrálního registru psů, který má
vzniknout od roku 2022.
Odkaz na databázi:
https://www.svscr.cz/databazeztracenych-a-nalezenych-psu/
Všichni psi v České republice musí být
podle veterinárního zákona v současné době označeni čipem (u starších psů možno i tetováním), a to
nejpozději ve třech měsících věku.
Mezi povinné údaje při vkládání dat
do aplikace patří plemeno psa nebo
alespoň jeho stručný popis, číslo čipu
(nebo tetování) je povinné v případě
nahlášení ztráty, v případě nálezu ne.
Dále místo a datum nálezu/ztráty,
jméno majitele respektive nálezce
a kontakt. Volitelně je možné připojit
také fotografii psa a případně další
informace formou poznámky.
Připomínáme občanům, že na Obecním úřadu v Hostišové mohou
nahlásit číslo čipu svého psa do databáze obecního úřadu.

ROZPOČET OBCE HOSTIŠOVÁ NA
ROK 2020
PŘÍJMY CELKEM

7 252 400

Daňové příjmy
Výnosy z daní
Místní poplatky
Výnosy z loterií
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu
Správní poplatky

6 532 000
6 247 000
229 000
30 000
20 000
6 000

Nedaňové příjmy
Nájmy pozemků
Stočné
Věcná břemena
Sběr a svoz komunálních odpadů
Poplatky EKOKOM
Činnost místní správy (nájem, hlášení)
Ostatní nedaňové příjmy - úroky
Převody mezi účty
Doplatek dotace na volby do EP
Přijaté dotace - na výkon státní správy

603 200
25 000
350 000
10 000
11 000
71 000
15 000
1 000
117 200
3 000
117 200

VÝDAJE CELKEM

6 832 400

Běžné výdaje
Deratizace obce
Veřejná finanční podpora - prodejna
Značka u zastávky
Silnice - opravy, údržba
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Kanalizace
Fyzikální a chemické rozbory vody
ZŠ a MŠ
Knihovna
Rozhlas
Oprava kapličky
Kulturní akce
Zájmová činnost a rekreace (koupaliště, hřiště...)
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Digitální mapa
Členské příspěvky, ostatní služby
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Dar TJ Sokol Mysločovice
Dar Naděje Otrokovice
Dar Domovu pro seniory Lukov
Dar farnosti Mysločovice na dětský tábor
Ochrana obyv. (zabezpečení krizových opatření)
Dotace na zájezd a materiál - Bábinky
Požární ochrana - SDH
Zastupitelstvo (odměny, pojištění)
Místní správa (elektřina, služby, mzdy, SW, mat...)
Ostatní běžné výdaje (bank. poplatky, platby daní…)

5 254 200
17 000
60 000
2 000
24 000
52 000
10 000
252 000
12 000
142 000
59 000
1 000
60 000
93 000
37 000
120 000
19 000
2 000
65 000
10 000
820 000
784 000
3 000
10 000
10 000
4 000
10 000
10 000
40 000
1 020 000
1 188 000
318 200

Kapitálové výdaje
Příspěvek na přípojky k RD (domovní ČOV)
Investice - silnice - projekt cesta Pasíčky, výkup cesty
Investice - ČOV Dolní konec
Sportovní areál za KD
Areál ZEMET

1 578 200
50 000
148 000
220 000
525 000
635 200

FINANCOVÁNÍ
Zůstatky na bankovních účtech
Splátka úvěrů (DČOV a areál ZEMET)

-420 000
500 000
-920 000

A JAK JE TO U NÁS
V HOSTIŠOVÉ?
V poslední době mne zaujaly dva články v denním tisku.
Velmi ráda se o úryvky z nich s vámi podělím. Nebudu je
komentovat, jenom vás požádám o zamyšlení: A jak je
to v Hostišové?
Marta Smolková
1. Lidové noviny – článek Na úřadě se začaly množit
stížnosti na kokrhání kohoutů, bučení krav i na
bzučení včel
Na obecním úřadu se postupně začaly množit
připomínky a stížnosti na kokrhání kohoutů, bučení krav
a dokonce i na bzučení včel. Navíc díky moderním
technologiím dnes není žádný problém zjistit, že kousek
pozemku před mým plotem je ve vlastnictví obce, a tak
je nejjednodušší zavolat starostovi, ať se tedy stará
a někoho pošle, aby těch 10 m2 trávníku posekal. Na
druhou stranu fakt, že dotyčný na jiný obecní pozemek
provizorně odložil materiál či auto, je z pohledu
některých obyvatel záležitostí téměř samozřejmou.
V zimě je to mnohdy i horší. Tak třeba, když napadne
celých 5 cm sněhu a chudák občan se musí brodit
k svému vyhřátému SUV. Pak teprve začíná ten pravý
pogrom na starostu a jeden telefonát stíhá druhý. Každý
se ptá, proč je jeho místo před domem ještě zasněžené,
a to, že dělníci uklízejí komunikace postupně, nikoho
nezajímá.
Bohužel, v dnešní době je skoro nemožné požádat kohokoliv, aby udělal něco málo pro obec navíc, a tak by se
s trochou nadsázky mohla prosba o úklid chodníku
svépomocí rovnat téměř vlastní žádosti o odvolání
z funkce.
Sečteno a podtrženo, k čemu dnes vlastně obecní úřad
máme? Podle nejčastěji řešených problémů jsem došel
k závěru, že důvody jsou přibližně čtyři. K tomu, aby
zabezpečil bezproblémový přívod vody do domácností,
aby vyprodukované odpadní vody v klidu někam
odtekly, aby každý týden byly vyvezeny popelnice, aby
byl v zimě sníh nejpozději do 6. hodiny ranní uklizený.
Samozřejmostí je to, aby všechny tyto služby nestály
občana moc peněz, v ideálním případě byly bezplatné
a jako bonus by mohl každý obdržet od obce popelnici
zdarma.
»
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Přesto – i v současnosti se u nás najdou
jedinci, již působí téměř jako životabudič,
kteří ocení to, jak obecní úřad pracuje,
a zároveň jsou ochotni sami a nezištně pro
obec něco udělat. Děkuji, že jste.

HOSPODAŘENÍ OBCE
rozpočet

skutečnost

Daňové příjmy

6 866 000

6 843 103

- z toho

6 574 000

6 562 517

228 000

226 696

6 000

4 650

20 00

12 709

38 000

36 532

501 000

442 499

25 000

22 795

282 000

281 064

věcná břemena

25 000

4 300

prodej popelnic, odměny EKOKOM
činnost místní správy (hlášení rozhlasem,
nájem KD)
sankční platby - celní úřad - odvody za
zemědělskou půdu

86 000

84 804

47 000

14 190

30 000

30 000

6 000

5 346

11 000

10 800

- prodej pozemku p. č. 109/2

6 000

5 800

- předání šaten na p. č. 5/1

5 000

5 000

1 442 400

1 441 671

29 000

29 000

- dotace na výkon státní správy
- dotace ze Zlínského kraje na Změnu č. 1 Územního
plánu

111 200

111 200

88 000

88 000

- dotace MMR na demolici domu č. p. 25

363 000

362 796

Starosta obce Vráto

místní poplatky
správní poplatky
odvody za odnětí půdy ze zemědělského
a půdního fondu

2. INS – článek Starosti starostů
Samozřejmě, starosta musí být zvyklý
a stále připravený na kritiku. S tím musí
počítat, vždyť nic jiného nemůže čekat.
Vždy se najde někdo, kdo by daný
problém vyřešil lépe. Uvedu jednoduchý
příklad. Naplánujete opravu místní
komunikace. První reakce velmi kladná.
Konečně budeme mít novou cestu. Pak
přistoupíte ke shánění financí na realizaci.
To zabere při troše štěstí tak rok práce.
Když se to podaří, máte radost a občané
také. Pak ale následuje samotná realizace,
a to už není tak růžové. Ti samí občané,
kteří měli radost, vám začnou telefonovat,
že se nemohou dostat domů, práce dlouho trvají, omezujeme je v jejich běžném
fungování, stavební firma nepracuje, jak
má, dělníci jsou opřeni o lopatu, co jste si
to najali atd. Pak přijde kýžený okamžik. Je
položen finální asfaltový koberec a vy se
po vychladnutí povrchu poprvé projdete
po nové silnici. Provází vás krásný pocit
a radost z dobře provedené práce. Ovšem
do okamžiku, než si všimnete, že uprostřed ulice už na vás netrpělivě čeká jeden
z místních, který okamžitě vytkne vše, co
je špatně a co se mělo udělat jinak. Takže
kolik to bylo, pět minut radosti? Ale pak
dojdete až na konec a někdy se i stane, že
tam čeká jiný soused a ten jednoduše
řekne: děkuji. To je to pravé pohlazení po
duši. Stačí jeden člověk ze sta, kterému
jste udělali radost, a celá akce měla smysl.
Mezi těmi devadesáti devíti nejsou jen
nespokojení občané, ale i takoví, kteří to
berou automaticky, nebo se nevyjadřují
a jsou spokojeni či nespokojeni. Takový je
prostě život starosty.
Starosta obce Ratiboř
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výnosy daní

odvody z loterií
Nedaňové příjmy
- z toho

nájem pozemků
stočné

ostatní nedaňové příjmy (např. úroky)
Kapitálové příjmy

Přijaté transfery
- dotace na volby do Evropského parlamentu

Převody mezi účty obce, bankou a pokladnou

851 200

850 675

PŘÍJMY CELKEM

8 820 400

8 738 074

FINANCOVÁNÍ

7 570 000

-131 998

- z toho

vlastní zdroje

1 371 000

368 006

přijatý úvěr - areál Zemet

6 700 000

0

-501 000

-500 004

5 584 400

5 068 067

deratizace obce

17 000

16 711

veřejná finanční podpora - prodejna

60 000

60 000

120 000

111 865

2 000

0

52 000

51 300

307 000

246 793

13 000

12 023

225 000

150 270

69 000

67 352

4 000

3 300

4 000

3 500

splátky úvěru ČOV
Běžné výdaje
- z toho

údržba silnic
dopravní značení
dopravní obslužnost
kanalizace
fyzikální a chemické rozbory vody
ZŠ a MŠ
knihovna
zhotovení písma na pomník obětem 1.
světové války
dar Farnosti Mysločovice na dětský tábor

HOSTIŠOVÁ V ROCE 2019
rozhlas - sim karta do rozhlasu a oprava rozhlasu
kulturní akce
příspěvek TJ Sokol Mysločovice
veřejná fin. podpora - Baobaby - herní prvek na hřiště

rozpočet

skutečnost

6 000

4 988

90 000

87 617

3 000

3 000

5 000

5 000

34 000

19 470

5 000

4 382

veřejné osvětlení

113 000

84 758

členské příspěvky (MAS, mikroregion Žídelná, apod.),
elektřina Nedbálkovo, příspěvky spolkům (Horizont),…

114 000

71 408

19 000

18 600

6 000

5 406

nakládání s odpady

361 000

355 059

péče o vzhled obce

771 000

736 667

SDH

40 000

32 714

ochrana obyvatelstva

10 000

0

zájezd Sv. Hostýn - Bábinky + dary dárcům krve

9 000

5 800

sociálně terapeutické dílny (příspěvek Naděje)

10 000

10 000

koupaliště, hřiště
příspěvek MS Hostišová - Lhotka (krmivo, materiál)

pohřebnictví
digitální technická mapa a pasporty

dar Domovu pro seniory Lukov

10 000

10 000

944 000

927 951

1 112 000

953 460

851 200

850 675

35 000

31 352

14 000

12 700

149 200

113 945

10 806 000

3 538 009

92 000

91 730

Místní komunikace Skopalíkovo pole

140 000

140 463

Rekonstrukce MK Pod kaplí II. etapa

24 000

23 595

Modernizace chodníků Horňák - technický dozor

21 000

20 570

209 000

4 000

75 000

75 000

355 000

354 814

25 000

24 200

253 000

252 185

25 000

24 200

Demolice č. 25 a revitalizace území po demolici

1 530 000

1 528 639

Nákup areálu Zemet

7 348 000

298 726

Nákup pozemku p. č. 300/65

14 000

13 100

Dar na zřízení wi-fi sítě v obci

45 000

45 000

Přívěs za automobil SDH

70 000

68 043

580 000

573 745

16 390 400

8 606 076

zastupitelstvo obce
místní správa
převody peněz mezi bankovními účty obce
volby do Evropského parlamentu
Dary Centru pro dětský sluch TamTam, Nadaci T.
Maxové, Nadaci Pes pro tebe, Centrum pro zdravotně
postižené, provoz Linky Bezpečí
ostatní běžné výdaje (např. bankovní poplatky,
rezerva pitná voda, úroky, DPPO za obec, vratky…)

Kapitálové výdaje
Místní komunikace Pasíčky

ČOV Dolní konec
Příspěvek na DČOV občanům
Rekonstrukce opěrné zdi u kaple
Veřejné osvětlení - technický dozor
Sportovní areál
Změna č. 1 územního plánu

Sběrné místo - dvorek
VÝDAJE CELKEM

STATISTIKA
OBYVATEL
Počet obyvatel k 1. 1. 2019
z toho cizinci
Narození
Zemřelí
Přistěhovaní
Odstěhovaní
Stěhování v obci

523
5
5
6
24
4
11

Počet obyvatel k 31. 12. 2019 549
z toho cizinci
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O KNIHOVNĚ
– ROK 2019

Knihovna na Hostišové byla otevřena
pro své čtenáře celoročně a knihovnu navštívilo během roku celkem
886 čtenářů, internet využilo 258
návštěvníků a bylo půjčeno 2.107
knih, časopisů a deskových her.
V knihovně je zapsáno 114 čtenářů
a knihovna nabízí své služby i dětem
ve věku do 6-ti let.
Jako každoročně, i v roce 2019 přibyly v knihovně nové knihy a knižní
fond doplňovaly dva výměnné soubory knih. Pro čtenáře je připraveno
30 společenských her, které si můžete zahrát v knihovně nebo půjčit
domů. Pokud si chcete zjistit informace o knihovně, využijte webové
stránky hostisova.knihovna.info.
Knihovna je otevřena v úterý
a čtvrtek od 15.30 do 18.30 hodin.
Alena Pakostová

KONTEJNERY
Nová otevírací doba velkokapacitních
kontejnerů u zbrojnice je

STŘEDA
SOBOTA

15.00 – 17.00
9.00 – 11.00
7

RECYKLACE MÁ SMYSL
Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samozřejmost
recyklaci skla, papíru nebo plastů. Méně zažité máme, že
stejně tak by tomu mělo být i u elektrozařízení, i když toto
tvrzení neplatí na sto procent. Starou pračku, televizi
nebo ledničku bychom se asi do popelnice vyhodit
nepokoušeli. U velkých elektrospotřebičů nezaváháme
a odvezeme je do nejbližšího sběrného dvora. Ale jinak
tomu je u tak běžných věcí denní potřeby, jako jsou
úsporné žárovky, fény či holicí strojky. Ty se do popelnice
před domem vejdou bez nejmenších problémů, tak proč
pro ně hledat speciální sběrné místo? Navíc je nevyhazujeme každý den, tak proč si přidělávat práci?
Ložiska nerostných surovin se postupně vyčerpávají, řada
z nich se nachází na nepřístupných místech, kde by jejich
těžba byla nejen časově, ale především finančně velmi
náročná. Nezbývá než začít s přírodními zdroji šetřit
a recyklovat suroviny ze starých elektrospotřebičů.
Díky recyklaci lze využít mnoho materiálů – kovy včetně
vzácných, plasty či sklo. Kromě využitelných surovin však

obsahují elektrozařízení také různé škodlivé látky, které se
díky ekologické recyklaci nedostanou do životního
prostředí.
Recyklace má smysl, pomozte nám chránit přírodu v obci
Hostišová a nevyhazujte elektrozařízení do směsného
odpadu.
Světelné zdroje můžete zanést do malé sběrné nádoby,
která je umístěna u vstupu do obchodu.
Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších elektrozařízení
pro obec Hostišová zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP,
který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří
síť sběrných míst a plně hradí přepravu sběrných
kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky
tomu ušetříme finanční prostředky, které bychom jinak
museli zaplatit za recyklaci nebezpečných odpadů.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými
zdroji a dalšími elektrozařízeními dočtete na
www.ekolamp.cz.

PODZIM A ZIMA V NAŠÍ ŠKOLIČCE
Pro děti rozdělené do dvou tříd – Sluníčka a Mráčci bylo
během podzimu a zimy připraveno spoustu kulturních
akcí. Děti zhlédly dvě divadelní představení, jedno
loutkové a druhé maňáskové, úsměv na tváři dětem pak
vykouzlil kouzelník Veselý Tom v podání herce Slováckého divadla pana Šulaje. Opět nás přijel navštívit pan
Sklenář, který pro děti přichystal ukázku netradičních
hudebních nástrojů spojenou s muzikoterapií- každé dítě
si pak mohlo sáhnout a zkusit zahrát na tyto nástroje
přivezené z celého světa. V říjnu jsme pro rodiče a jejich
děti připravili “Podzimní tvořivé odpoledne” - vyráběli
jsme ze šišek a přírodnin podzimní skřítky, kteří pak
zkrášlili prostory naší školky. Při této příležitosti se také
rodiče přišli rozloučit s paní učitelkou Zdeňkou Kutrovou,
mmmmmmmmmm

Masopustní karneval - Mráčci
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která byla dlouholetou vedoucí učitelkou naší mateřské
školky. Pro samotné rodiče pak byla na konci října
připravena přednáška s odborným pedagogem na téma
„Školní zralost”. Ředitelka ze sazovické školy paní Mgr.
Věra Velísková předala rodičům podrobnější informace
o školní zralosti podle jednotlivých oblastí vývoje dítěte.
Poté následovala diskuse na dané téma a ukázka her,
rodičům byly také předány písemné materiály týkající se
této problematiky. Advent jsme v naší školičce zahájili
tradičním pečením perníčků se staršími dětmi a vystoupením těchto dětí na Mikulášském jarmarku v Mysločovicích. V prosinci nás ve školce navštívil sv. Mikuláš
s andělem, čerta nebylo třeba zvát – máme přece ve
školce jen samé šikovné děti. Vánoční atmosférou »
mmmmmmm

Masopustní karneval - Sluníčka

nás naladilo divadelní představení „Putování do
Betléma”, ve kterém si samotné děti zahrály Marii
a Josefa. Vánoční nadílku jsme si tradičně zpestřili
společným koledováním s mužským pěveckým sborem
Hlahol. Na své kamarády ze školy jsme se byli podívat, jak
jim to jde při vystoupení na vánoční „Akademii“.
Nezapomněli jsme připravit Vánoce i pro zvířátka v lese,
přinesli jsme jim usušené žaludy a kaštany. V lednu jsme
se zúčastnili koncertu „Děti dětem”, abychom si vyslechli,
jak děti z místní školy umí zahrát na různé hudební
nástroje – a že jim to opravdu šlo. Už teď mají některé

naše děti jasno, na co by chtěly v budoucnu hrát. Konec
zimy nám zpříjemnilo maňáskové divadlo a Masopustní
karneval, kdy nás ve školce navštívil i balonkový klaun.
Sluníčko už klepe na dveře a my už se připravujeme na
příchod jara – učíme se básničky a písničky na besídku
pro maminky, připravujeme se k zápisu do školy a čeká
nás spousta dalších překvapení….. Ale o tom až v příštím
vydání novin.
Ilona Doleželová
vedoucí učitelka MŠ Mysločovice

I HŘÍŠNÍK MŮŽE DO RÁJE
Dříve to bývala zkratka pro restaurace
a jídelny „RAJ“. Teď mám na mysli Český ráj.
Kraj, který je nádherný, zvláště svými
pískovcovými útvary. Jsou to především tři
místa. Prachovské skály, Hruboskalsko a Malá
Skála. Ty první skály se nacházejí blízko
„Rumcajzova“ města Jičína a jsou často
využívány filmaři, když natáčejí pohádky. Ani
o hrady není v tomto kraji nouze. Cestou do
Hruboskalska je možno se zastavit u středověkého hradu Kost, od kterého vede chodník
údolím Plakánek. Podél pískovcových stěn
dojdete k rybníku, u kterého je chaloupka a ta
má v zahradě vodníka. Patří herci „Čochtanovi“ Josefu Dvořákovi. Hruboskalsko je
nádhera sama. Ve skalách jsou vytesány
i Drábské světničky, které sloužily lidem
z okolí jako úkryty v dobách neklidu. Je zde
i málo známý Kopicův statek, za kterým jsou
v pískovci vytvořeny postavy z naší dávné
historie. Přesto bych se chtěl zmínit zvláště
o třetí lokalitě a tou je Malá Skála. Jedna
z pohodových tras vede pro turisty přes
Chléviště, kde místní za válek schovávali
dobytek před lapky a nájezdníky. Nad obcí
Malá Skála jsou Vranní skály. Výstup je
náročnější, ale pohled na obec, řeku Jizeru,
Suché skály má svoje kouzlo. Dominantou
Vraních skal je „Pantheon“ v podobě kaple.
V obci je malý parčík, kde stojí kamenná stéla
s nápisem Clay Eva a nad ním mně známé
jméno Čestmír Šikola. Musím se přiznat, že
jsem dosud nevěděl o spojitosti mé rodné
obce a místem v Ráji.
Kvido Janík

SBÍRKA PRO DIAKONII BROUMOV
Proběhne ve dnech 6. a 7. dubna 2020, vždy od 16.30 do 19.00
hodin v kulturním domě Hostišová.
Jako obvykle můžete přinést:
 Veškeré oblečení, nepoškozenou obuv, hračky
 Domácí textil, použitelný i poškozený
 Drobné elektrické spotřebiče, použitelné i poškozené
 Peří, přikrývky, polštáře a deky, i poškozené (spacáky pouze
s funkčním zipem a čisté)
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SWODKA 2019
R1:
Poslední swodka tu zaznívá dnes
Kde na jih výhled je, na sever les
A kam se vracíme zas a znova –
Domov má jméno,
domov má jméno,
domov má jméno, Hostišová.
R2:
Vždy, když se po roce ohlédnem
v čase
V hlavě nám myšlenka vytane zase
Větička nad všechny věty, slova –
Domov má jméno,
domov má jméno,
domov má jméno, Hostišová.
Neco z kultúry:
Baobaby v jediné skvělé akci
Neslučitelné tu spojily v praxi
Divadlo z Halen, Radka bubnování,
S Jitkou Šuranskou krásné notování.
Hostband si hraje, obecní akce zvučí,
Radůza zjara na kultůře hučí
Jedna věc smutná, co týká se
bábinek –
Mira, náš kapelník už je v říši
vzpomínek.
R1
Óřad a obec:
Dětské hřiště stojí namísto bouračky
U kaple krásně, u cesty dvě lavečky.
Sběrný dvůr vidíš, další na očích
není,
Co usnadňuje nám všem tady
bydlení.
Óřad se furt snaží zvelebit dědinu
Moc věcí pohnulo se směrem
k lepšímu
A aj když je pořád po vsi co dělat
Sluší se tu radním všem poděkovat!
R2
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Hasické sbor:
Hasiči jak lůni nás nezklamali,
Reprezentovali, aj vyhrávali,
Zralé ženy, staří páni aj mladí,
Děcka aj trenérky (mimochodem) dost dobré baby!
Zbrojnica krásně je vymalovaná,
Vleze tam vozék, pípa aj s bečkama,
Vozidlo zásahové taky k tomu,
Z kolaudace moja (mimochodem)
přišla včas domů!
R1
Ze společenského života:
Karneval, dětský den, lámání času
Potlach v Netopýru, Štěpán zas
v Děsu,
Polský Kraków, Hostýnek, Boskovice
S Hubíkem od točny – co bys chtěl
více?
Na Strážné Silvestr, čarodějnice
Staník zvládá akce do počtu třicet!
A ještě smutný vzkaz Alči, Květkovi Váš třídní „šedý vlk“ už vám nic
nepoví!
R2
Knihovna, kapitola sama pro sebe:
Knihovna – tak to je Golém bez
šému,
Mrtvo a pusto je tam, věřte temu!
Ale když šém vložíš jménem Alena,
Místnost je náhle prudce oživena!
Čtenáře láká malé i dospělé,
Pořádá pro ně různé akce skvělé,
A když je třeba ke kapli anděle
Čertíky z Hostišek na bílo přemele!
R1
Rozmary přírody (o trnkách radši
nemluvit):
V koupáku letos nám chyběla voda,
Kdo byl na vině – lidé či příroda?

Už v lednu prolet včel, v prosinci zase
Na návsi sakury kvetly v plné kráse!
ZÁVOJ i JOZA – dřevorubců rota
Ví, jak se zpracovává dřevní hmota
Jenže v té soutěži bohužel nakonec
Zvítězil outsider se jménem kůrovec.
A co nakonec?
R3
Nemáme už o čem zpívati více
Tak nám nalejte dobrej slivovice
Připijem si rádi s vama znova
Na domov jménem,
na domov jménem,
na domov jménem Hostišová!

JARNÍ PÍSEŇ
Když ráno se vzbudím za východu
slunka,
slyším, jak pod oknem potůček
žbluňká,
je krásné do takého rána se vzbudit
a puky jarních květin probudit.
Dívám se z okna do krásné přírody,
objevuji množství květů úrody,
po trávě chodím bosý,
cítím svěží pocit jarní rosy.
Puky stromů překrásně voní,
že i mraky se před nimi kloní,
když lehnu si do trávy ve stínu,
nasávám omamnou vůni jasmínu.
Co mě to budí ze spánku,
šum příjemně hebkého vánku,
když v trávě znovu zaspím,
od vůně lilie, celý den prospím.
Karel Nedbálek

UDÁLOSTI V OBRAZE

Dětský karneval proběhl tradičně, spontánně a vesele třetí
únorovou sobotu.

Pozornost dětí udržovala pestrá nabídka různých
soutěží a tanečků.

Vodění medvěda letos spojovalo téma boje s kůrovcem.
Občerstvení přišlo vhod malým i velkým účastníkům průvodu.

ČARODĚJNÉ ČTENÍ
Knihovna připravuje pro děti odpoledne
Čarodějné čtení. Budeme si číst o čarodějnicích a jiných strašidlech z pohádek
Boženy Němcové, Krásy Nesmírné
a Erbenovy Kytice. Děti si mohou knihy
zapsat do čtenářských deníků. Pro lepší
zábavu mohou děti přijít v kostýmech,
vzít si nějakou masku nebo nakreslit
obrázek svého strašidla. Sejdeme se
v sobotu 18. dubna 2020 v 15 hodin na
„kultůře“. Čarodějné čtení vám připomenou webové stránky knihovny a uveřejněné plakáty. Těším se na váš zájem.
Alena Pakostová
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POMOC OSOBÁM V KARANTÉNĚ
Oznamujeme občanům, kteří budou mít v souvislosti
s koronavirem (označovaným jako SARS CoV – 2) nařízenu domácí
karanténu a nebudou mít žádnou možnost, jak si zajistit
zásobování potravinami, aby se telefonicky obrátili na Obecní úřad
Hostišová s žádostí o donášku potravin.
Marta Smolková, starostka
Tel. kontakt: 577 121 089, 725 121 105

SBĚR ELEKTROODPADU

V sobotu 18. 4. 2020 v odpoledních
hodinách proběhne sběr elektroodpadu a starého železa.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO
ODPADU

V pondělí 20. 4. 2020 v ranních hodinách (od 7 hodin) se bude po obci sbírat
nebezpečný odpad.

POZVÁNKY

(Pozvánky jsou s ohledem na nouzový
stav v současné chvíli pouze informativní. Sledujte sdělení obecního úřadu.)

KAM LETOS NA VÝLET

Den matek
Oslava Dne matek se plánuje na neděli 10. 5. 2020 v 15 hod. v sále KD.

Jako každoročně, i letos bychom si vyjeli za zábavou a poučením.
Tentokrát do Čech pod Kosířem, kde je krásný zámek s přilehlým
zámeckým parkem, muzeem kočárů a výstavou obrazů malíře Josefa
Mánese.
Také bychom navštívili Kostelec na
Hané s barokním kostelem sv. Jakuba,
muzeem Petra Bezruče, a když vyjde
čas, i Lhotu pod Kosířem s pivovarem.
Výlet je naplánovaný na sobotu
23. května 2020 a podrobnosti si
můžete ověřit na webu hostisova.knihovna.info. O výletě také budete
informováni plakátem a místním
rozhlasem.
Doufám, že se mi podaří program zajistit tak, jak jsem plánovala,
a výlet se nám vydaří stejně jako dřívější výlety. Tak už teď si
udělejte v kalendáři poznámku na 23. května a můžeme vyrazit za
zábavou.
Alena Pakostová
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