Ročník XXVI.

SLOVO

STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
pomalu, ale jistě se nám přibližují
měsíce, které toužebně vyhlížejí
hlavně děti. Je to období letních
prázdnin. A ty nepřináší odpočinek
jenom dětem, ale i většina z nás si
vybírá delší dovolenou. Všichni se
těšíme na trochu volna a pohody.
Odpočinek, lenošení, výlety, grilování a večerní posezení s rodinou
a přáteli. Vždyť je léto!
Když už jsem zmínila děti a prázdniny, měla bych napsat i pár slov
o základní škole Mysločovice. Jistě
mnohým z vás neuniklo napětí kolem
přijímání letošních prvňáčků. Vše
odstartovala rekonstrukce školy, kdy
na nás (na okolní obce Hostišová,
mmmmmmm

číslo 2
Machová,
Míškovice,
Lechotice
a Sazovice) zastupitelstvo obce Mysločovice vyvíjelo nátlak k úhradě
milionových částek na rekonstrukci,
aniž bychom se mohli jakkoliv podílet
na rozhodování o projektu, výběrovém řízení a kontrole realizace. Navíc
obec Mysločovice dostává do svého
rozpočtu peníze i na naše žáky.
V letošním roce to bude cca 14 000,Kč/žáka. Při počtu cca 300 dětí
z okolních obcí to je již částka větší
než 4 000 000. Následně na to jsme
všichni odmítli zaplatit faktury za
výdaje školských zařízení (školní jídelna a družina), ve kterých byly nejasné
položky. A problém byl na světě.
Proběhlo několik náročných jednání
zástupců všech obcí, kdy se rozpory
mezi námi stále více prohlubovaly.
Byla dokonce podána žaloba k soudu,
do případu se vtáhli poslanci, Ministerstvo školství ČR a Krajský úřad
Zlínského kraje. Nakonec zvítězil
zdravý rozum a obce se spolu
mmmmmmmmmm

Červen 2019
dohodly. Ústupky byly udělány na
obou stranách a vznikla nová Dohoda o školském obvodu, kde jsme
odsouhlasili paušální platbu ve výši
1 200,- Kč/žáka a rok s inflační
doložkou. Dohodu nakonec odsouhlasily všechny obce vyjma obce
Lechotice.
Ráda bych zmínila ještě jednu
důležitou informaci, která bude mít
zásadní vliv na rozvoj obce. Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo
odkoupení zemědělského areálu
v naší obci od firmy ZEMET Tečovice. Tato investice bude mít
výrazný dopad na investiční akce
v naší obci, které budeme muset
pro příští roky omezit. Přesto je
zastupitelstvo přesvědčeno, že se
jedná o rozumnou investici, kterou
jsme schopni finančně zvládnout.
Obec získá prostory pro svůj další
rozvoj a může přímo ovlivnit, co
s areálem bude.
Pokračování na str. 2
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Večer plný krásných písní a pozitivní energie se skvělou Radůzou
zpestřil bohaté kulturní dění na Hostišové.

V případě vykoupení cizím subjektem bychom
tento vliv ztratili.
Dále bych vás chtěla upozornit na novou podobu
našich webových stránek. Snažili jsme se o větší
přehlednost, snazší vyhledávání informací o obci
a samozřejmě i o zlepšení grafické úpravy.
Stránky jsou i přívětivější k mobilním aplikacím.
Na úplný závěr bych vám ráda popřála klidné období, sloužící především na odpočinek
a regeneraci duše i těla. Přeji vám hodně
sluníčka a příjemnou dovolenou. A budete-li
někam cestovat, přeji vám šťastnou cestu
a šťastný návrat do svých domovů.
Vaše starostka Marta Smolková

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ  Této milé slavnosti se tentokráte ujaly
obě naše místostarostky Renata Beňačková a Kateřina Chutná.
 Náš pěkný sál zaplnily poslední březnovou neděli nové
ratolesti se svými rodinami.

arta

Smolková

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Ve dnech 24. a 25. 5. 2019 proběhly volby do Evropského
parlamentu. V naší obci se z celkového počtu 403 voličů
voleb zúčastnilo 94 voličů, což je 23,33 %. Platných hlasů
bylo 93. Výsledky v naší obci:

5.-6. Česká pirátská strana

6 hlasů

6,45 %

7.-8. HLAS

4 hlasy

4,3 %

7.-8. KSČM

4 hlasy

4,3 %

9. ANO, vytrollíme europarlament

3 hlasy

3,22 %

2 hlasy

2,15 %

1.-2. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

19 hlasů

20,43 %

10. ČSSD

1.-2. SPD - T. Okamura

19 hlasů

20,43 %

11.-14. Klub angažovaných nestraníků

1 hlas

1,07 %

3. ANO 2011

17 hlasů

18,27 %

11.-14. Strana nezávislosti ČR

1 hlas

1,07 %

4. Koalice STAN, TOP 09

9 hlasů

9,67 %

11.-14. Koalice Rozumní, ND

1 hlas

1,07 %

5.-6. ODS

6 hlasů

6,45 %

11.-14. Volte Pr. Blok www.cibulka.net

1 hlas

1,07 %
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Zkrácené zápisy z jednání
ZASTUPITELSTVA OBCE
Hostišová
ZASTUPITELSTVO OBCE NA
ZASEDÁNÍ DNE 19. 3. 2019
1. Strategický plán rozvoje sportu
Schválilo Strategický plán rozvoje
sportu v obci Hostišová 2019 –
2022.
Zákon ukládá obcím povinnost
zpracovat plán rozvoje sportu
v obci a zajišťovat jeho provádění.
Zpracování plánu je podmínkou
pro podávání žádostí o dotace.
2. Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace Schválilo Plán
financování obnovy vodovodu
a kanalizace na období 2019 –
2029 a současně se ruší Plán
financování obnovy 23. 2. 2016 č.j.
XIX/4Z/2016 ze dne 23. 2. 2016.
Z důvodu navýšení majetku (DČOV
a biofiltry) bude nově obec vytvářet rezervní fond ve výši 30.000,Kč na kanalizaci a 10.000,- Kč na
DČOV ročně.
3. Strategické dokumenty pro Mikroregion Žídelná Schválilo vytvoření
strategických dokumentů pro obce
Mikroregionu Žídelná a za tímto
účelem vyčlenění 40.000,- Kč
v rozpočtu obce.
V rámci dotace z OP Zaměstnanost
se budou pro obec Hostišová
vytvářet tyto dokumenty: Pasport
jednotné kanalizace, Strategie boje
se suchem – přívalové srážky,
Strategie udržitelného rozvoje
odpadového hospodářství, Koncepce veřejného osvětlení, Koncepce rozvoje zeleně. Finanční
podíl mikroregionu bude činit 5 %,
10 % půjde ze státního rozpočtu
a 85 % z prostředků Evropské unie.
4. Mikroregion Žídelná – rozpočet,
výhled a) Schválilo Rozpočet DSO
Mikroregion Žídelná na rok 2019.
b) Schválilo Střednědobý výhled
rozpočtu DSO Mikroregion Žídelná
na období 2020 – 2023.

5.

6.

7.

8.

Členské obce musí oba tyto
dokumenty
schválit
svými
zastupitelstvy. Rozpočet počítá
s celkovými příjmy 448.600,- Kč
a výdaji 448.600,- Kč. Příjmy tvoří
členské příspěvky. Podíl naší obce
je 7.845,- Kč.
Místní komunikace Schválilo rekonstrukci místních komunikací
Pasíčky a Skopalíkovo pole firmou
Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
Obě komunikace budou opraveny
pomocí asfaltového recyklátu.
V případě MK Pasíčky se předpokládá cena 90.000,- Kč a u MK
Skopalíkovo pole 130.000,- Kč.
Práce budou provedeny v 1. pololetí roku 2019.
Revitalizace území po odstranění
stavby č. p. 25 Schválilo studii
Revitalizace území po odstranění
stavby č. 25.
Po upřesnění požadavků včetně
finanční náročnosti byl upraven
původní návrh projektu.
Vyřazení majetku Schválilo vyřazení majetku dle návrhu.
Na základě inventarizace k 31. 12.
2018 doporučila inventarizační
komise k vyřazení poškozený
a nefunkční majetek v celkové
hodnotě 83.281,70 Kč.
Odepsání pohledávek Schválilo
upuštění od vymáhání pohledávek:
1) Ovonira – poplatek za hlášení:
500,- Kč č. fa 14-050-00036 a 250,Kč č. fa 15-050-00020.
2) Kamenictví GAL – poplatek za
hlášení 100,- Kč č. fa 17-050-00011
3) Poskytování informací: 400,- Kč
č. fa 15-050-00022 a 1.600,- Kč č.
fa 16-050-00008.
4) Stočné: 648,- Kč č. fa 16-07000053 a 2.592,- Kč č. fa 15-07000047.
5) Místní poplatky - odpad 5.600,Kč a pes 300,- Kč.

U poplatků za hlášení místním
rozhlasem se jedná o nízké částky,
jejichž další vymáhání by bylo
ekonomicky nevýhodné. Rozsáhlé
vyhledávání informací bylo fakturováno před provedením vyhledávání. Faktura nebyla zaplacena,
informace nebyly tedy poskytnuty,
obci nevznikl žádný výdaj. V případě stočného a místních poplatků se
zaslané upomínky vracely jako
nedoručené a současný fyzický
pobyt dlužníka není znám, trvalý
pobyt má na adrese Obecního
úřadu Hostišová.
9. Kontrolní výbor Nebylo přijato
žádné usnesení.
Kontrolní výbor na svém zasedání
naplánoval schůze na rok 2019,
provedl kontrolu zápisů v kronice
za rok 2018, provedl kontrolu
agendy poskytování informací za
rok 2018, byl seznámen s investičními akcemi na rok 2019 a byl
seznámen s přezkoumáním hospodaření obce za rok 2018.
10. Kronika Schválilo zápis do kroniky
za rok 2018.
Kontrolní
výbor
doporučuje
zastupitelstvu zápis ke schválení.
11. Příspěvky na stavbu RD Schválilo
poskytnutí příspěvku na stavbu RD.
Oba žadatelé splňují podmínky
poskytnutí příspěvku na stavbu RD
ve výši 25.000,- Kč.
12. Žádost občana Neschválilo žádost.
Jednalo se o žádost o bezplatné
rozebrání a odebrání střešní
konstrukce z demolovaného domu
č. p. 25. Na demolici musí být
vypsáno výběrové řízení, občan se
poté může dohodnout s firmou,
která bude demolici provádět.
13. ZŠ a MŠ Mysločovice a) Neschválilo příspěvek na školská
zařízení dle fa č. 19-200-00014
a požaduje vysvětlení obce Mysločovice k uvedené faktuře.
b) Schválilo společné stanovisko
obcí Hostišová, Lechotice, Machová, Míškovice a Sazovice ke komentáři obce Mysločovice k dohodě
o vytvoření společného školského
obvodu spádové základní školy.
c) Nebylo přijato žádné usnesení. »
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Faktura – obec Mysločovice naší
obci 2x fakturovala rok 2018, bude
proto požadováno vysvětlení.
Školský obvod – obce školského
obvodu usilují o vytvoření dohody,
ve které požadují společné projednání rozpočtu na školská
zařízení a aby ke každé faktuře byla
přiložena příloha s detailním rozpisem skutečných příjmů a výdajů.
Mateřská škola – zastupitelstvo
obce Mysločovice nesouhlasilo se
sepsáním nové dohody a znovuobnovení školského obvodu MŠ
s odůvodněním, že předpokládají
dostatečný počet žáků ze své obce.
Ředitelka MŠ však v březnu rozeslala do okolních obcí žádost o zveřejnění zápisu do MŠ Mysločovice
s možností umístění dětí z těchto
obcí v jejich MŠ. Tato žádost je ve
zjevném rozporu s tvrzením Zastupitelstva obce Mysločovice o dostatečném počtu žáků z jejich obce.
Na základě těchto skutečností
bude potřeba prověřit možnost
umístění dětí z Hostišové v okolních mateřských školách, např.
Sazovice, Machová, Tečovice.

ZASTUPITELSTVO OBCE NA
ZASEDÁNÍ DNE 18. 4. 2019
1. ZŠ Mysločovice a) Schválilo Dohodu o vytvoření společného
školského obvodu základní školy
Mysločovice.
b) Schválilo obecně závaznou
vyhlášku obce Hostišová č. 1/2019.
c) Schválilo proplacení faktury č.
19-200-00014.
Se zastupiteli obce Mysločovice
bylo dohodnuto vytvoření společného školského obvodu a proplacení faktury z roku 2019.
Financování bude až do uzavření
dodatku zajištěno paušální částkou
2.000,- Kč na žáka. Faktura z roku
2018 je předmětem soudního
sporu, čeká se na verdikt soudu.

ZASTUPITELSTVO OBCE NA
ZASEDÁNÍ DNE 23. 4. 2019
1. Místní komunikace a šatny
přijalo žádné usnesení.
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Majitel pozemku p. č. 305/11 pod
místní komunikací jej chce prodat
obci. O prodejní ceně bude jednáno na základě znaleckého posudku.
K šatnám na pozemku p. č. 5/1
požaduje zachovat kanalizační přípojku. Další jednání budou probíhat po zjištění, kudy kanalizace
vede.
2. Rozpočtové opatření
Schválilo
rozpočtové opatření č. 1/2019.
Rozpočet obce se mění o 140.000,Kč. Příjmy: +4.000,- odměna za
inzerci EKOLAMP + nová smlouva
na poplatek za odvoz odpadu
s firmou MM Laser Sazovice,
+200.000,- Kč převody mezi účty,
bankou a pokladnou (i ve výdajích)
a -64.000,- Kč nižší daň z příjmu
právnických osob za obec (i ve
výdajích). Výdaje: +40.000,- Kč
podíl obce na tvorbě strategických
dokumentů pro obce mikroregionu
DSO Žídelná, +21.000,- technický
dozor – Modernizace chodníků
Horňák, +38.000,- Kč zvýšení
rezervy na kanalizace a DČOV
a opravy kanalizace, +83.000,- Kč
základní škola, +1.000,- Kč dar do
tomboly na farní ples, +25.000,- Kč
technický dozor – rozšíření rozvodu veřejného osvětlení, +37.000,Kč nákup sypače na zimní údržbu
obce, +2.000,- Kč – dar Centru pro
zdravotně postižené, -4.000,- Kč
internet do knihovny (připojení
bezplatně) -234.000,- Kč opěrná
zeď u kaple (akce se neuskuteční),
-5.000,- Kč internet na OÚ
(připojení bezplatně).
3. Linka bezpečí Schválilo dar ve výši
2.000,- Kč na provoz Linky bezpečí
z. s.
Podpora na základě přijaté žádosti
bude poskytnuta formou daru.
4. Výkup pozemků Schválilo záměr
vykoupení částí pozemků pod
místní komunikací p. č. 300/5
a 300/6, obě v k. ú. Hostišová.
Součástí pozemků je místní
komunikace,
která
dvěma
vlastníkům přilehlých rodinných
domů pravděpodobně zasahuje do
jejich pozemků. Majitel jednoho
z domů se proto s obcí dohodl na
výkupu částí těchto dotčených

pozemků tak, aby komunikace byla
jen na pozemcích obce. Navrhl
symbolickou částku 1,- Kč.
5. Předžalobní výzva Schválilo nezaplacení smluvní pokuty dle výzvy
Jižní vodárenské, a.s. ze dne
10. dubna 2019 doručené obci dne
10. dubna 2019 datovou schránkou, k úhradě smluvní pokuty ve
výši 565.760,- Kč a starostce obce
ukládá zajistit obranu proti
uplatněnému nároku.
Obci byla doručena předžalobní
výzva za neudělení plné moci na
jednání valné hromady Vak Zlín
v roce 2018. Toto udělení plné
moci však zastupitelstvo obce
schválilo, plná moc byla vystavena
a zaslána. Tyto skutečnosti byly
oznámeny
Jižní
Vodárenské.
Předžalobní výzva byla doručena
více obcím Zlínského kraje, které
se dohodly na společném postupu.
Případ převezme JUDr. Plašilová,
advokátní kancelář, Brno.
6. Valná hromada VaK
Schválilo
udělení plné moci Jižní vodárenské
a.s. k výkonu akcionářských práv
obce Hostišová v roce 2019.
Dne 16. 5. 2019 se koná valná
hromada VaK Zlín, a.s. a Jižní
vodárenská opět poslala výzvu
k vystavení plné moci k zastoupení
na valných hromadách konaných
v roce 2019.

ZASTUPITELSTVO OBCE NA
ZASEDÁNÍ DNE 28. 5. 2019
1. Šatny u sportovního areálu Nebylo
přijato žádné usnesení.
2. Místní komunikace Nebylo přijato
žádné usnesení.
Majitel pozemků se nedostavil na
jednání, u bodu č. 1 a 2 tedy
nebylo přijato žádné usnesení.
3. Rozpočtové opatření Se seznámilo s rozpočtovým opatřením č.
2/2019.
Rozpočet obce se mění o 29.000,Kč. Na straně příjmů se jedná
o dotaci na volby do Evropského
parlamentu ve výši 29.000,- Kč. Na
straně výdajů se jedná o snížení
výdajů na opěrnou zeď u kaple 2.000,- Kč, zvýšení výdajů – dar na »

4.

5.

6.

7.

8.

provoz Linky bezpečí +2.000,- Kč
a zvýšení výdajů na volby do EP ve
výši 29.000,- Kč. Rozpočtové opatření schválila starostka obce.
Závěrečný účet za rok 2018
a) Schválilo závěrečný účet obce
Hostišová za rok 2018 se souhlasem s celoročním hospodařením
bez výhrad.
b) Schválilo účetní závěrku obce
Hostišová zpracovanou k 31. 12.
2018 za účetní období od 1. 1.
2018 do 31. 12. 2018.
Obec v roce 2018 hospodařila
s přebytkem 2 706 tis. Kč. Byl
čerpán a splácen dlouhodobý úvěr
na vybudování domovních ČOV.
Přijaté dotace činily celkem 5 758
tis. Kč. Při inventarizaci majetku
a závazků k 31. 12. 2018 nebyly
zjištěny rozdíly. Při přezkoumání
hospodaření byly zjištěny chyby
a nedostatky,
které
nemají
závažnost nedostatků uvedených
v § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004
Sb. pod písmenem c). Tyto chyby
byly již opraveny.
Školský obvod Schválilo Dodatek
č. 1 k Dohodě o vytvoření
školského obvodu ZŠ Mysločovice.
Dodatek stanovuje výši úplaty na
1.200,- Kč/žáka/rok. V dohodě je
sjednaná inflační doložka.
ČOV Dolní konec Schválilo Smlouvu o dílo o provedení služby –
zhotovení dokumentace, vyřízení
územního rozhodnutí firmou Ing.
Lenka Vyoralová – V- projekt.
Obec Hostišová má povinnost do
31. 12. 2021 vyřešit čištění
odpadních vod v dolní části obce.
Se zhotovitelskou firmou má obec
již dobré zkušenosti.
Veřejná finanční podpora Schválilo veřejnou finanční podporu ve
výši 6.000,- Kč na zájezd do
westernového
městečka
do
Boskovic.
Požadovaná částka je vyčleněna
v rozpočtu obce.
Nákup pozemku Schválilo odkoupení části pozemku p.č. 300/5 pod
místní komunikací za cenu 5.000,Kč.
Na tomto pozemku vázne zástavní
právo pro banku. Jeho zrušení je za

správní poplatek ve výši 5.000,- Kč,
vlastník tedy pozemek prodá za
tuto cenu. Jedná se o cenu nižší
než je cena obvyklá, vykoupením
pozemku také budou uvedeny do
souladu majetkoprávní vztahy.
9. Změna územního plánu a) Schválilo žádost o změnu využití části
p.č. 346/4 a 20/10 o celkové ploše
cca 1 100 m2 na stavební místo,
úhradu nákladů na pořízení změny
provede žadatel.
b) Schválilo žádost o změnu využití
části p.č. 73 o celkové ploše cca
1 100 m2
na stavební místo,
úhradu nákladů na pořízení změny
provede žadatel.
c) Pověřilo starostku obce postoupením žádostí dle bodu 9 a), b)
pořizovateli územně plánovací
dokumentace tzn. odboru územního plánování Magistrátu města
Zlína.
Změna bude stát cca 20.000,- Kč.
10. Výběrové řízení Nebylo přijato
žádné usnesení.
Dne 22. 5. 2019 proběhlo výběrové
řízení na Odstranění stavby RD č.
p. 25 a revitalizace území. Z důvodu nutnosti písemného objasnění nabídek u dvou nejvýhodnějších nabídek ještě není dokončeno
vyhodnocení nabídek. Výsledek
bude předložen na příštím zasedání zastupitelstva.
11. Kontrolní výbor Nebylo přijato žádné usnesení.
Kontrolní výbor se zabýval
Programem rozvoje obce (PRO)
a kontroloval záměry. Doporučuje
do PRO zařadit rozšíření osvětlení
v lokalitě ke Lhotce. Toto bude
projednáno na konci roku, kdy
zastupitelstvo vyhodnocuje PRO.
12. ZEMET Tečovice
a) Schválilo
odkoupení areálu firmy ZEMET
v k.ú.
Hostišová
za
cenu
6.900.000,- Kč a za podmínek
uvedených v nabídce.
b) Pověřilo starostku obce
k podepsání smlouvy o smlouvě
budoucí.
c) Pověřilo starostku obce vyřízením projektové dokumentace
potřebné k podání žádosti o dota-

ce z programu Podpora regenerace
brownfieldů.
Areál může obci sloužit jednak jako
plocha pro úplné dotřiďování
odpadů, dále jako plocha ke
složení stavebního materiálu při
investičních akcích, část plochy
může nabídnout k pronájmu. Obec
může získat dotace na obnovu
brownfield. Banka může obci
poskytnout úvěr na 7 mil. Kč, obec
je tedy schopná nákup zafinancovat. Bude však nutné v příštích
letech omezit investice.
13. Akcie VaK Nebylo přijato žádné
usnesení.
Obec Hostišová postupuje ve věci
žaloby od Jižní vodárenské společně s ostatními obcemi. Zastupuje nás JUDr. Pavla Plašilová. Na
její doporučení starostka zjistila
u okresního a krajského soudu, že
Jižní vodárenská doposud na naši
obec žalobu nepodala a předala ji
dle pokynů ostatním. Další postup
bude koordinovaný s ostatními
obcemi.

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

SLUŽBA
UTILITYREPORT
Dne 31. 5. 2019 byla spuštěna
služba UtilityReport pro území
Zlínského kraje. Tato služba
umožňuje
hromadné
podání
žádosti o vyjádření k existenci sítí
všem územně dotčeným správcům
inženýrských
sítí
najednou
a z jednoho místa pomocí webové
aplikace.
Služba
je
určena
zejména
občanům
–
stavebníkům,
pro které je bezplatná.
Adresa pro vstup je
https://site.kr-zlinsky.cz
Informační letáky jsou občanům
k dispozici na stavebních úřadech.
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VÝLET DO WESTERNOVÉHO MĚSTEČKA BOSKOVICE
se vydařil. Počasí nám přálo, ani horko, ani zima,
dobrá nálada a chuť se bavit nás provázela po celý
výlet. Jeli jsme přes Chropyni, kde jsme si
připomněli pověst o Ječmínkovi, projeli jsme
Prostějovem, kde se historické části města
přezdívalo Hanácký Jeruzalém, Plumlovem se
zámkem, který se tyčí nad Plumlovskou
přehradou. Městečko nás přivítalo spoustou
atrakcí, kde se mohly děti vyběhat a vyřádit podle
libosti. Rýžoviště zlata, lanová dráha, půjčovna
koz, rybníček plný koi koi kaprů, lokomotiva, která
snad zajímala všechny děti, ale hlavně indiánská
show. Tak to bylo něco. Indiánská vesnice
a napínavý příběh doprovázela vynikající drezúra
koní, kteří předváděli své umění jen na mírný
dotek biče Indiána. Děti ani nedutaly. Pak už zbyl
čas na oběd, zmrzlinu a nějakou hračku a šup do
indiánského teritoria, kde nás čekalo lovení
bobříků - odvahy, dobrodružství, mlčení a den bez
mobilu. Provázel nás příběh indiánského chlapce
Roye z knihy Hoši od Bobří řeky spisovatele
Jaroslava Foglara. Úspěšnost byla stoprocentní,
děti si držely i pusu, aby bobříka mlčení ulovily.
Indián čekal také na děti, aby si mohly zastřílet
z luku a pak už další představení ve starém lomu,
kde byl příběh z divokého západu plný střílení,
jízdy na koni a napínavého děje.
Cesta zpátky už byla ve znamení únavy. Děti
usnuly, vylítané a ušpiněné a rodiče zažívali chvíle
zaslouženého klidu. V podvečer nás opět přivítala
Hostišová. Bylo příjemné zorganizovat výlet pro
takové účastníky výletu. Tak třeba příště zas.
Alena Pakostová
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PODĚKOVÁNÍ - ŠKOLNÍ VÝLET, 9. ROČNÍK
Svůj poslední školní výlet jsme prožili pod stanem v
Kurovickém lomu. Ve zdejší přírodní památce se o nás
pečlivě staral pan Martin Zelina se svou rodinou, který
nám připravil nejen místo pro stanování, ohniště,
hygienické zázemí, ale také občerstvení a dovoz/odvoz
stanů. Dokonce pro nás zařídil prohlídku Kurovického

hradu, kde nám ochotně ukázali celou památku a poskytli
nám v horkém dni občerstvení. Všem výše zmíněným
děkujeme. Velmi si vážíme času a energie, který nám
zdarma věnovali.
Deváťáci, M. Mrázková, L. Kračinová

ŠKOLNÍ ZÁJEZD LONDÝN
V letošním školním roce se nám po delší době podařilo
realizovat poznávací pobyt do hlavního města Velké
Británie. Díky výrazné podpoře MRB Sazovice, spol. s.r.o.,
ZEMET spol. s.r.o., ZEKO s.r.o. a Spolku přátel školy mohlo
40 žáků z 8. a 9. tříd navštívit Londýn a jeho památky.

Navzdory únavné cestě jsme se druhý den naší výpravy

První den naší cesty, pondělí, jsme strávili v autobuse.
Projeli jsme naší zemí, sousedním Německem a dále jsme
pokračovali přes Holandsko a Belgii do francouzského
přístavu Calais. Zde jsme se po přísných celních prohlídkách nalodili na trajekt směr Dover, odkud jsme v brzkých
ranních hodinách odjížděli do vytouženého Londýna.

zemní dráhou přemístili k další památce Tower. Před

vrhli do víru osmimilionového velkoměsta. Naše první
kroky vedly do Greenwich k nultému poledníku a do
Královské observatoře. Přes rozlehlý park jsme poté přišli
k Národnímu námořnímu muzeu. Odtud jsme se nadnávštěvou známého hradu jsme ochutnali tradiční Fish &
Chips. Během prohlídky jsme zhlédli mimo jiné korunovační klenoty královské rodiny. Zároveň jsme však
z hradeb nedočkavě vyhlíželi Tower Bridge. Procházka po
něm byla plná nostalgie starých anglických filmů. A tato »
mmmmmm
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nálada nám vydržela i u válečné
lodě HMS Belfast a St Paul’s
Cathedral, v níž měli v roce 1981
svatbu princ Charles a lady Diana.
Úterý jsme zakončili rozdělením
naší velké skupiny do jednotlivých
rodin, v nichž jsme byli ubytovaní.
Středeční slunečný den jsme zahájili
u London Eye. Ještě před projížďkou
na nejvyšším kole Evropy jsme
zhlédli krátkou 4D upoutávku na
známé „oko“. Výhled ze samotné
atrakce byl ohromující stejně jako
nekonečná rozloha města a jeho
památky, které nás tento den
čekaly.
Pěšky i metrem jsme stihli během
dne navštívit muzea v Kensington,
procházku kolem Big Ben, budovy
parlamentu a Westminster Abbey
(gotický kostel) a dále přes Hyde
Park na Oxford Street. Zde jsme
využili možnost nákupů. S plnými
taškami a prázdnými žaludky jsme
se večer rozcházeli do našich rodin.
Čtvrteční den nás čekaly dlouhé
pěší trasy, při kterých jsme si
prohlédli
Buckingham
Palace,
Trafalgar Square s Národní galerií,
Čínskou čtvrť. K autobusu jsme se
vrátili lodí po Temži. Během plavby
jsme se pohledem rozloučili se

všemi navštívenými památkami,
neboť se blížil závěr našeho
londýnského poznávání. U O2 arény
jsme utratili poslední libry, snědli
jsme teplé párky, které nám
připravili ochotní řidiči autobusu,
a spokojeni, unaveni jsme ve
večerních hodinách vyrazili na cestu
domů.
Na trajektu jsme potkali německé
vrstevníky, kteří rovněž se svou
školou navštívili Londýn. Potěšilo
nás, že jsme mohli využít i znalosti
němčiny, byť zatím skromné.
Cesta domů ubíhala docela rychle.
Snad to bylo tím, že ji mnozí z nás
prospali.
Není
divu.
Slečna
průvodkyně nám při rozloučení
řekla, že během tří dnů jsme
nachodili přes třicet kilometrů!!!
A to si zasloužilo potlesk!
Alespoň na dálku bychom chtěli
poděkovat všem, kteří se starali
o naše pohodlí a organizaci zájezdu.
Je to především tým pracovníků ZŠ
Mysločovice v čele s paní učitelkou
Zuzanou Hutlovou, dále pak skvělá
průvodkyně Petra Bilíčková, trpěliví
řidiči, rodiče a v neposlední řadě
výše jmenovaní dárci.
Žáci 8. a 9. třídy, L. Kračinová

PROJEKT ČTENÍ PRO CHARITU
Knihovna se přihlásila k projektu Čtení pro charitu, který
byl vyhlášen 3. ledna 2019 a úspěšně ukončen 1. dubna
2019. Smyslem tohoto projektu bylo motivovat čtenáře ke
čtení a udělat něco pro potřebné spoluobčany.
Celý projekt byl velice úspěšný, protože byl ukončen již
k 1. dubnu 2019, místo plánovaného 1. září t.r. Čtenář za
každou přečtenou knihu získal 50 korun, které mohl
věnovat buď Nadaci Terezy Maxové nebo Nadaci Pes pro
tebe. Bylo tak přečteno 69 knih pro Nadaci Terezy
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Maxové v celkové částce 3 450 korun. Děti, kterých bylo
29, většinou věnovaly peníze Nadaci Pes pro tebe. Bylo
tak získáno 3 250 korun a přečteno 65 knih. Po ukončení
projektu bylo ještě odevzdáno 9 dotazníků a získáno tak
450 korun. Věřím, že celý projekt měl smysl, podpořil
čtenáře ve čtení a získali jsme finanční prostředky, které
budou věnovány zmíněným nadacím. Poděkování patří
všem, kteří se projektu zúčastnili.
Alena Pakostová

UDÁLOSTI V OBRAZE

Synové parašutistů skupiny CLAY vzdávají poctu svým
otcům.

Fotografie jen ztěží zachycuje magickou atmosféru u večerního táboráku s rejem místních čarodívek a čarožen.

Na Den matek nechybělo tradiční dětské divadlo,
chybělo však bohužel vystoupení dětí z mateřské školy.

Také Hostband tradičně našim maminkám a babičkám
zahrál.

Společná zábava, společné tvoření a společná fotka dětský den se vydařil.

Traktor při oblíbených „projížďkách“
nahradila čtyřkolka.

tentokráte

9

POZVÁNKY
Náš svátek
Letos se na Hostišové slaví v úterý,
jelikož je to 2. červenec! Začíná se
tradičně mší svatou u kaple v 9 hodin.

Koštování slivovice
Zastupitelstvo připravuje také letos
oblíbené klání o nejlepší slivovici.
Soutěžní vzorky budou posouzeny
a hodnoceny odbornými komisemi
v sobotu 14. září 2019.

VĚČNÁ HÁDANKA…
Člověk se narodí na tento svět
pod neznámou hvězdou,
ale jak prožije svůj život,
je věčnou hádankou.
Života čas rychle plyne
a přijde ta chvíle,
kdy zeptáš se:
Jaký to byl život?
No tak otevři knihu života a čti,
přečti si, jaké to byly roky a dni,
co tak rychle plynuly.
Uchovej si v paměti jen ty krásné stránky,
co ti pohladí srdce i duši,
stránky těch malých radostí,
úspěchů i potěšení,
co provázeli tě po všechny dny.
Dni chmurné, trpké, bolestivé,
co zanechaly rány těžce hojivé,
rychle vymaž a nevracej se k nim,
byly by zase jen utrpením.
Při posledních stánkách postoj
a přemýšlej, přemýšlej a bilancuj,
nelituj svůj čas žití,
neboť byl něžný, milý a krásný.
Že byl trpký a krutý?
Ale byl to život.
Radoval ses i plakal,
padal jsi, ale dále kráčel.
Proč to tak v životě bývá?
Nuž, i tu zasahuje Boží síla.
Karel Nedbálek

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V KRAJI
V minulém čísle jsme vám představili Společnost podané
ruce. V tomto čísle bychom vám rádi přiblížili Mobilní
hospic Strom života. Strom života je domácí hospic, který
poskytuje své služby v Moravskoslezském, Olomouckém
a Zlínském kraji pacientům v pokročilých a konečných
stadiích nevyléčitelných nemocí. Cílem je umožnit těžce
nemocným pacientům, aby strávili závěr života v rodinném kruhu, zachovali si svoji důstojnost a měli přístup
k co nejkvalitnějším službám. Zároveň podporuje jejich
blízké v každodenní péči.
Domácí hospic Strom života zdarma nabízí své služby
nevyléčitelně nemocným lidem a jejich blízkým, kteří o ně
doma pečují. Poskytuje rodině podporu, umožňuje, aby
člověk v posledních dnech a týdnech života mohl žít
důstojně, měl čas na své nejbližší a čas na rozloučení.
Ve Zlíně má svou pobočku na poliklinice v I. etáži.
Kontakt: Marie Ryšková, telefon 553 038 016.
Marta Smolková
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Vážení čtenáři,
dovolujeme si Vám představit Mobilní hospic Strom života (dále jen Hospic), který sídlí v Novém
Jičíně. Našim heslem je: „ŽÍT DOBŘE, ZNAMENÁ NEŽÍT JEN PRO SEBE“. Hospic funguje od roku
2015 a poskytuje komplexní služby, což znamená služby zdravotní i sociální. Náš tým, kterému
odborně říkáme multidisciplinární, se skládá z řad lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, psychoterapeutů, pastoračních pracovníků, pracovníků v sociálních službách (odlehčovacích
asistentů), dobrovolníků apod., a toto všechno zprostředkováváme našim klientům a jejich
rodinám v jejich domácím prostředí. Tam, kde se cítí bezpečně, dobře, pohodlně. Staráme se, aby
byl pro tyto pacienty závěr jejich života co možná nejkvalitnější, aby netrpěli fyzicky ani psychicky.
Léčíme bolest a další symptomy spojené s nemocí, nikoli nemoc jako takovou. Všichni naši pacienti
jsou nevyléčitelně nemocní, většina z nich onkologicky. Byly u nich již vyčerpány všechny možnosti
kurativní léčby a další možná léčba pro ně již neexistuje. My umožnujeme těmto lidem všech
věkových kategorií (včetně dětí) důstojně a kvalitně prožít závěr svého života. Působnost těchto
našich služeb je ve všech Moravských krajích. V rámci sociálních služeb nabízíme odlehčovací
služby (terénní forma) a odborné sociální poradenství (terénní i ambulantní forma). Obě služby
jsou samozřejmě registrovány. Zmínili jsme, že nepomáháme jen pacientům/klientům, ale i jejich
rodinám, příbuzným, přátelům, včetně dětí, kteří jsou součástí životů našich pacientů a i jim
chceme být nápomocni v jejich těžkém období. Snažíme se o to, aby nikdo nebyl sám, aby měli lidé
na výběr, kde chtějí strávit poslední chvíle života, aby netrpěli, aby jejich osobní příběh nebyl
zapomenut. A tuto naší pomoc můžeme poskytovat díky dotacím a darům, ať už jsou to prostředky
malé nebo velké, věřte, že všech si vážíme a díky nim, zde můžeme být pro naše pacienty a jejich
blízké. „Děkuji“ je pouhé slovo, ale věřte, že jej vyslovujeme s obrovskou vděčností. Vidíme, že
naše práce má smysl a vidíme to u našich pacientů i klientů a jejich blízkých, kteří nám děkují, že na
to nejsou sami. Tuto vděčnost přenášíme alespoň touto formou. Děkujeme.
Závěrem Vás chceme k nám pozvat - pokud půjdete někdy po Kostelní ulici v Novém Jičíně, nebojte
se za námi zastavit, rádi Vás našim hospicovým centrem provedeme nebo můžete něco nakoupit
v našem malebném obchůdku, kterému říkáme Srdcovka.

V případě, že potřebujete pomoci, nebojte se na nás obrátit na níže uvedené kontakty:
Potřebujete hospicové služby?
Volejte paní Janu Wasilovou, 553 038 016
nebo pište na e-mail wasilova@zivotastrom.cz
Potřebujete odlehčovací služby?
Volejte paní Anetu Badžgoňovou, 604 144 504
nebo pište odlehcovaci@zivotastrom.cz
Potřebujete poradenské služby?
Volejte paní Marii Dorazilovou, 734 571 194
nebo pište dorazilova@zivotastrom.cz
Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj
Korespondenční adresa a provozovna: Kostelní 71/37, Nový Jičín 74101, IČ: 03632661
Telefon: +420 553 038 016, Email: info@zivotastrom.cz, Web: www.zivotastrom.cz

