Hostouňský
zpravodaj
Čtvrtletník obce Hostouň

leden - březen 2018

Číslo 85/Cena 5,- Kč

Veselé Velikonoce
Velikonoce už jsou tady,
a tak přejeme Vám všichni dohromady
bohatou pomlázku a hodně štěstí,
hlavně však radost, jež jaro věští.
Přejí členové zastupitelstva obce Hostouň

Přehled stavu přípravy a realizace investičních akcí
Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že od mého posledního příspěvku uplynul nějaký čas a situace pokročila,
mi dovolte Vás seznámit s aktuálním stavem řešených investičních akcí v naší obci.
1. Projekt multifunkčního objektu „Komunitní centrum“
Dlouhá příprava, trvající od léta 2016 byla ukončena na konci roku 2017 obdržením stavebního povolení. Na
základě projektové dokumentaci obec vyhlásila výběrové řízení, ve kterém zvítězila firma Kargea s.r.o., se kterou
byla po kontrole nabídkových cen a po prověření jejich dokladovaných referencí uzavřena smlouva o dílo.
Vlastní výstavba byla zahájena na přelomu února a března, v době psaní tohoto příspěvku probíhají práce na
základech objektu. Na kvalitu provádění stavby z pozice technického dozoru investora dohlíží Ing. Miroslav Vlček.
Pokud půjde vše podle plánu, stavba bude dokončena na podzim tohoto roku, kdy bude předána Obci k užívání.
2. Úpravy Sulovického potoka
Po všech útrapách, kdy jsme byli kvůli špatně zpracované původní projektové dokumentaci nuceni začít
projektovat de facto od nuly, se příprava projektu dostala do konečné fáze, Obec obdržela téměř všechna
stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební povolení. Pouze stanovisko Odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu souhlasné nebylo a kladlo podmínku na provedení biologického průzkumu na
přítomnost raka kamenáče.
Po jednáních na Krajském úřadě bylo docíleno dohody, kdy Obec požádala o udělení výjimky z ochranných
podmínek ohrožených druhů rostlin a živočichů a nebude muset čekat do jarních měsíců, kdy bude možno tento
průzkum provést (průzkum by zcela jistě potvrdil přítomnost raků a žádost by se musela podat tak, jako tak).
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Zároveň byly na jednání stanoveny některé zásady a postupy vlastní rekonstrukce koryta, kdy bude muset být
stavba rozetapizována na krátké úseky a po nich postupně realizována.
Zároveň byl dokončen koncept projektové dokumentace pro provedení stavby a spočteny náklady celé akce.
Jakmile bude obdržena výše uvedená výjimka, dokončí se veřejnoprávní proces stavebního povolení a akce bude
připravena k realizaci. Vzhledem k nutné etapizaci počítáme při výstavbě s přesahem do roku 2019.
3. Projekt Revitalizace prostoru Posvícenské návsi
Probíhá proces územního řízení, který obdobně, jako v případě Sulovického potoka zadrhl na přítomnosti raků
v potoce, jehož se revitalizace dotýká. Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek ohrožených druhů
živočichů a rostlin byla podána společně na oba projekty (Úpravy Sulovického potoka i Posvícenská náves).
Po dokončení řízení o udělení výjimky bude vypsána soutěž na zpracovatele dokumentace pro stavební povolení a
akce bude posunuta do další fáze přípravy. Tento projekt bude připraven pro výstavbu v gesci dalšího
zastupitelstva Obce.
4. Odlehčovací kanalizační stoka v ulici U Rybníka
Na základě oprávněných stížností manželů Musilových na vyplavování splašků na jejich zahradu v případě silných
srážek bylo svoláno místní šetření v prostoru pod rybníkem, provedeno geodetické zaměření kanalizačních šachet
a zahájena příprava této akce.
Jedná se o odstranění chybně navrženého a zrealizovaného přepadu jednotné kanalizace do koryta, vedoucího do
Sulovického potoka. Nová odlehčovací stoka bude vedena v ulici U Rybníka a na návsi napojena do systému
kanalizace. V současné době probíhá dokončování projektové dokumentace pro územní řízení, po jejím obdržení
budou obeslány dotčené orgány a poté podána žádost o územní řízení. V návaznosti na změny ve stavebním
zákonu prověříme i možnosti zkrácení veřejnoprávního procesu sloučením územního a stavebního řízení.
5. Stavební úpravy ulice Na Obci
Obyvatelům ulice, kteří poukazovali na špatný technický stav povrchu ulice, bylo přislíbeno, že zastupitelstvo
prověří technické možnosti nápravy stavu. Ulice je dlouhá, úzká a svým šířkovým uspořádáním nevyhovuje platné
technické legislativě. Z těchto důvodů byla zadána projektová studie, řešící možnosti stavebních úprav. Úkolem
této projektové studie je stanovení technického řešení, projednání tohoto řešení s PČR a Odborem dopravy a
stanovení investičních nákladů.
Vzhledem k řídkému osídlení této ulice a předpokládaným velmi vysokým nákladům na provedení rekonstrukce a
inženýrských sítí tato akce není prioritou tohoto zastupitelstva a studie bude připravena pro příští zastupitelstvo,
které rozhodne o dalším postupu.
6. Rekonstrukce Nové ulice
Po dokončení velmi povedené opravy ulice Lipová zbývá tato ulice jako poslední kompaktní celek ve „staré
zástavbě“, který nutně potřebuje výraznější stavební zásah. Dispozice uličního prostoru je poplatná době svého
vzniku a neodpovídá již dnešním požadavkům. Podobně, jako v případě ulice Na Obci byla zadána projektová
studie, která bude řešit varianty technického řešení uličního prostoru. Vzhledem k zásahu do území budou
varianty řešení projednány s obyvateli ulice.
Po výběru finální varianty dispozice Nové ulice bude příprava projektu dále pokračovat s přesahem do funkčního
období dalšího zastupitelstva, které bude v přípravě projektu dále pokračovat.
S přáním příjemných jarních dnů, Ing. Lukáš Morávek
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Zastupitelstvo obce Hostouň

Ze zasedání zastupitelstva 22.01.2018
dílo bude předložen právnímu zástupci obce k
posouzení.
Obec Hostouň obdržela tři cenové nabídky
ve výběrovém řízení "Zpracování studie a
jednostupňové projektové dokumentace pro
stavební povolení i provedení stavby na akci
Rekonstrukce ulice Nová ulice v obci Hostouň u
Prahy":
DS Pro spol. s r.o.
175.000,- Kč bez
DPH
MILOTA Kladno spol. s r.o. 232.000,, Kč bez
DPH
Dopravní projekce s.r.o.
222.400,- Kč bez
DPH
Komise pro otevírání, posouzení a
hodnocení nabídek doporučila zadavateli jako
ekonomicky nejvýhodnější nabídku firmy DS Pro
spol. s r.o.
Obec Hostouň obdržela dvě cenové nabídky
ve výběrovém řízení "Zpracování studie
Rekonstrukce ulice Na Obci v obci Hostouň u
Prahy":
DS Pro spol. s r.o.
57.000,- Kč
Ing. Petr Peštál
38.000,- Kč
Komise pro otevírání, posouzení a
hodnocení nabídek doporučila zadavateli jako
ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatele
Ing. Petra Peštála.
Na zasedání zastupitelstva přišli zástupci
obce Pavlov, starosta Josef Kozel a místostarosta
Ing. Vítek Kohoutek. Předmětem jednání byla
Dohoda o připojení kanalizace rozdílných
vlastníků, kterou mezi sebou chtějí uzavřít obce
Hostouň a Pavlov (usnesení č. 3/3/2017 ze dne
27.03.2017). Do dnešního dne nebyla tato dohoda
uzavřena, protože obec Pavlov požaduje kapacitu
na čistírně odpadních vod v Hostouni 450 EO
oproti původně schváleným 350 EO (usnesení č.
5/2/2017 ze dne 27.02.2017). Starosta Pavlova
tvrdí, že obci Pavlov 350 EO nestačí.
Zastupitelé obce Hostouň znovu prověřili,
zda je na ČOV Hostouň dostatečná kapacita, aby
mohlo být obci Pavlov poskytnuto ještě 100 EO.
Vzhledem k tomu, že se připravuje ve spolupráci s

Barbora Svatošová a Veronika Lainová
podaly žádost o projednání možnosti zřízení
cvičiště pro psy na pozemku parc.č. 594/1 (školní
zahrada). Zastupitelé žádost projednali a rozhodli,
že cvičiště může být na části školní zahrady
zřízeno za těchto podmínek:
- bude založen spolek, který bude cvičiště
spravovat
- obec vymezí část školní zahrady pro cvičiště.
V prosinci 2017 musela ředitelka základní
školy Mgr. Milena Filikarová řešit problém s
osvětlením. V učebně ,určené hlavně pro družinu,
odpoledne za přítomnosti dětí začala hořet zářivka.
Již v minulosti byla škola krajskou hygienickou
stanicí upozorňována, že je potřeba provést
výměnu zářivek kvůli nízké intenzitě osvětlení a
špatnému umístění (kolmo k oknům). V dané
učebně byla vyměněna všechna svítidla a ředitelka
školy celkovou částku 36.552,- Kč uhradila z
rozpočtu školy.
Ředitelka ZŠ žádá zastupitele, aby v roce
2018 uvolnili finanční prostředky na výměnu
osvětlení ve všech zbývajících učebnách a k
žádosti přikládá odborný posudek.
Zastupitelé žádost projednali a shodli se, že
až paní ředitelka bude po výběrovém řízení znát
částku, která bude potřebná pro výměnu osvětlení
učeben, tak o ní navýší rozpočet školy v roce 2018.
Místostarosta Martin Krátký seznámil
zastupitele s výsledkem výběrového řízení na
dodavatele stavby Komunitní centrum Hostouň. Do
výběrového řízení byly podány dvě cenové
nabídky:
KARGEA s.r.o.
8 979 873,00 Kč bez
DPH
Elektromontáže Stavby s.r.o. 13 211 685,00 Kč bez
DPH
Komise pro otevírání, posouzení a
hodnocení nabídek ověřila reference u objednatelů
realizovaných akcí firmy KARGEA a v současné
době je po jednotlivých položkách prověřován
předložený nabídkový rozpočet. Návrh smlouvy o
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firmou Panattoni rozšíření ČOV, tak je možné obci
Pavlov navýšit kapacitu na 450 EO.

Z výše uvedených důvodů se zastupitelé
usnesli, že budou zrušena usnesení č. 3/3/2017 a
5/2/2017.

Ze zasedání zastupitelstva 19.02.2018
Středočeský kraj vyhlásil Program 2018, ve
kterém je z rozpočtu Středočeského kraje
poskytována dotace na kofinancování účelových
investičních dotací v rámci programu Dotace pro
jednotky SDH obcí na rok 2018. Obec má v rámci
programu Dotace pro jednotky SDH na rok 2018
registrovanou žádost o dotaci na pořízení
dopravního automobilu pro jednotku SDH ve výši
400.000,- Kč. Obec podala žádost o poskytnutí
další dotace na pořízení dopravního automobilu ve
výši 283.000,- Kč.
Financování pořízení dopravního automobilu pro
jednotku SDH Hostouň:
předpokládaná cena
800.000,- Kč
dotace pro jednotky SDH
400.000,- Kč
dotace z rozpočtu Stř. kraje 283.000,- Kč
z rozpočtu obce
117.000,- Kč
Zastupitelé po projednání prohlašují, že
obec má dostatečné finanční prostředky pro
zajištění vlastních zdrojů na pořízení dopravního
automobilu pro jednotku SDH v rámci programu
Ministerstva vnitra Dotace pro jednotky SDH obcí
2018.
Zastupitelům je předložen návrh Směrnice
k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a
zastupitelé jej schválili.
V současné době podle platného územního
plánu se na zahradách v ulici Zahradní prakticky
nedá postavit rodinný dům, a proto zastupitelstvo
rozhodlo o pořízení změny č. 1 územního plánu
Hostouň pouze v této lokalitě.
Výkon územně plánovací činnosti bude
zajištěn na základě smlouvy s fyzickou osobou
Ing.Petrem Topinkou, Nám.T.G.Masaryka 28, 273
05 Smečno, (§ 24 stavebního zákona).
V nové zástavbě, kterou provádí firma
CANABA, na pozemcích parc.č. 2768/1 a 103/2
vzniká nová ulice. Zastupitelé ji pojmenují U
Tvrze.

Návrh smlouvy o dílo na akci Výstavba
Komunitního centra v obci Hostouň u Prahy byla
zkontrolována právníkem obce a obec se s
provádějící firmou KARGEA s.r.o. dohodla na
jejím podepsání.
Paní Hana Vršková požádala obec, zda by
mohla být pořádána veřejná sbírka pro její sestru
Janu Šecovou, která těžce onemocněla. Přátelům
paní Jany Šecové se podařilo pro ni zařídit peněžitý
dar, který ale může být paní Šecové poukázán
pouze prostřednictvím sbírky.
Pan Karel Mrkvička koupil nemovitost
Hostouň č.p. 19, která má pouze pěší přístup přes
Sulovický potok a žádá obec o zřízení věcného
břemene na pozemku parc.č. 93/3, který je ve
vlastnictví obce, spočívající v právu chůze a jízdy a
možnosti vybudovat přístupovou cestu tak, aby se
k nemovitosti dalo dostat autem. Dále žádá
přemostění potoka v prostoru před nemovitostí tak,
aby se přes něj dalo jet autem nebo povolení
vystavět trvalou nebo alespoň mobilní lávku pro
pěší přes potok.
Zastupitelé žádost projednali a konstatovali,
že pro pěší pohyb a jízdu není potřeba k pozemku
parc.č. 93/3 zřizovat věcné břemeno. V současné
době je na tomto pozemku místní komunikace
volně přístupná. Nemovitost č.p. 19 je bohužel
přístupná pouze pěšky, ale z důvodu
protipovodňových opatření není možné na
Sulovickém potoce budovat jakékoli další
přemostění.
Ředitelka Základní školy Hostouň Mgr.
Milena Filikarová předložila zastupitelům Zprávu
o hospodaření základní školy za rok 2017. Škola
hospodařila s hospodářský výsledkem 1.140,97 Kč.
Dále paní ředitelka žádá zastupitelstvo o souhlas s
převedením této částky do rezervního fondu.
Zastupitelstvo souhlasí.
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Ze zasedání zastupitelstva 19.03.2018
Dne 10.07.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován
pod č. 193/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a
další související zákony s účinností od 1. září 2017.
Tento zákon mimo jiné upravuje obsah řádu
veřejného pohřebiště. Z tohoto důvodu je potřeba
upravit a vydat nový řád veřejného pohřebiště v
Hostouni. Nově vytvořený řád veřejného
pohřebiště bude nejprve zaslán ke schválení na
Krajský úřad Středočeského kraje a pak následně
bude schválen zastupitelstvem obce.
Dne
11.04.2018
bude
pověřenými
pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje
provedena kontrola v obci Hostouň ohledně
dodržování zákona č. 256/2001 Sb.
Zastupitelé byli informováni, že byla
opravena numerická chyba v součtu výdajů v
rozpočtu na rok 2018.
Příjmy 2018 15 630 708,00 Kč
Výdaje 2018 24 771 595,00 Kč
Bilance
-9 140 887,00 Kč
V kulturním domě je opona a zadní a boční
vykrytí na jevišti od doby postavení budovy
kulturního domu. Cenová nabídka na výměnu
opony a vykrytí je 102 737,50 Kč.

Paní Alena Márová žádá zastupitelé o
zajištění vyčištění komunikace na pozemku parc.č.
1917 (Hájecká cesta k bývalému vojenskému
objektu). V současné době je komunikace zanesená
bahnem a nelze jí využívat k procházkám.
Zastupitelé přislíbili, že se touto
komunikací budou zabývat a zajistí její vyčištění.
Pan Mgr. Daniel Slavík žádá zastupitele o
provedení dopravního opatření v ulici Pod
Kostelem. Přestože je v ulici značka s přikázanou
rychlostí 30 km/h, tak není většinou řidičů
dodržována. Pan Slavík svoji žádost odůvodňuje
usmrcením domácího mazlíčka před č.p. 56 a také
skutečností, že v srpnu 2018 bude v areálu č.p. 56
otevřena mateřská školka s kapacitou 15 dětí.
Zastupitelé svolají do ulice Pod Kostelem
místní šetření, na kterém bude zvoleno vhodné
dopravní opatření ke zpomalení dopravy, např.
zřízení parkovacích stání, která opticky
zkomplikují průjezd.
Zastupitelům je předložena cenová nabídka
na vypracování projektové dokumentace na opravu
fasády základní školy. Cena je 18 700,- Kč bez
DPH. Zastupitelé souhlasí s objednáním projektové
dokumentace.

Informace z obecního úřadu

www.hostounuprahy.cz

Jarní úklid
Rozmístění kontejnerů po obci
V sobotu 31.03.2018 budou po obci rozmístěny kontejnery na odpad. Stanoviště kontejnerů bude
u kulturního domu, u školy a ve sběrném dvoře u obecního úřadu. Do kontejnerů nepatří stavební suť.

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr u obecního úřadu je otevřen v sobotu každý lichý kalendářní týden od 7,30 do 11,30
hodin, dále pak v pondělí a ve středu od 8,00 do 12,00 hodin a od 13,00 do 17,00 hodin. V tyto dny je klíč
k dispozici na obecním úřadě.
Sběrný dvůr odebírá železo, papír, velkoobjemový odpad z domácností, elektrospotřebiče, barvy,
plast, olej, plechovky a bioodpad.
OLEJE NELEJTE DO KANALIZACE!!!
Sběrný dvůr nepřijímá stavební suť a poškozený stavební materiál.
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Kontejner na bioodpad na školní zahradě
Na školní zahradě je opět přistaven kontejner na bioodpad ze zahrad.

Obec hledá kronikáře/kronikářku
Máte zájem o historii obce i o současné dění v obci? Zajímají Vás kulturní,
sportovní i společenské akce? A ještě k tomu máte úhledné písmo?
Staňte se právě Vy kronikářem obce Hostouň a zapište se tak do dějin obce.
(Za tuto funkci náleží odměna.)
Přihlášky a bližší informace na Obecním úřadě Hostouň, e-mailem
ou@hostounuprahy.cz, tel.: 312665367. Uzavírka přihlášek do 10.06.2018
Motto: Kronika se píše proto, aby si budoucí jednou mohli udělat obrázek o době, ve které žil kronikář.

Základní škola

www.zshostoun.wbs.cz

Ve škole si povídali o plazech
Dne 8. února 2018 přijela do školy paní, která nám povídala o plazech, a některé jsme viděli naživo. Byla
tam například: agama vousatá, gekon a chameleon. Moc se mi to líbilo, hlavně než jsme odešli, mohli
jsme si plazy i pohladit. Ta paní říkala například o tom, že ještěrky, aby zahnaly predátora, tak shazují
ocásek, nebo jsme se koukali na hadí kůži. A když je chameleon naštvaný, má na sobě žluté pruhy.
Agáta Štěpánková, 4. třída
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Dnes k nám přijela paní, která nám přinesla ukázat živého chameleona a malou agamu.Začala nám o
nich vyprávět. Když je chameleon naštvaný, pruhy se mu změní na žlutou. Samci spolu bojují hlavami.
Když jsou v nebezpečí, nafouknou se. Když jsou agamy v nebezpečí, upustí svůj ocásek. Některé
agamy roztáhnou krk, aby vypadaly hrozivě.
Mně se to moc líbilo a doufám, že k nám ještě někdy přijede.
Naty Kubíková 3. ročník
Dnešní beseda byla o plazech. Jako první nám paní ukazovala ještěrku, která měla takové trny. Pak
nám ukázala ještě další, ale nejhezčí byl chameleon, který když měl žluté pruhy, tak byl naštvaný.
Každým okem dokázal koukat jinam. Pak se ho paní snažila nakrmit, ale nešlo to. Ukazovala nám i kůži
hada a ještěrky. Svléknou se, protože rostou a do kůže se nevejdou. Do plazů patří hadi i dinosauři.
Dinosauři už nežijí. Tak paní přinesla gumové hračky. Byla to zábava. Nakonec jsme se všichni ptali na
různé otázky.
A taky jsme se dozvěděli odpověď.
Emma Mráčková 3. ročník

Činnost spolků

Výstava drobného zvířectva v Kněževsi
Poslední víkend v lednu bývá sál Kulturního domu v Kněževsi místem, na
které se sjíždí chovatelská veřejnost za účelem návštěvy tradiční zimní
výstavy drobného zvířectva. Výstavu pořádá Základní organizace Českého svazu
chovatelů Hostouň.
Pojem tradiční výstava je zcela na místě, neboť první výstava konaná v
Kněževsi se uskutečnila před dvaceti lety v lednu 1998. Na jubilejní dvacátou
výstavu si ale musíme ještě dva roky počkat, jelikož dva ročníky (2015, 2017)
zastavila epidemie ptačí chřipky. To byly pozastaveny veškeré chovatelské
akce v celé EU, kterých se zúčastňují jakýkoli ptáci.
Tento ročník obeslalo šedesát vystavovatelů z Prahy, Prahy - západ a
Kladenska. Protože se jedná o výstavu drobného zvířectva, jsou vystaveni
především králíci, holubi a drůbež.
Úroveň vystavených zvířat byla velmi dobrá a skladba plemen v
jednotlivých expozicích pestrá.
Návštěvníci
výstavy
měli
možnost
porovnat
obrovitá plemena králíků s
těmi zakrslými, nebo holuby
typové s těmi volatými, či
strukturovými
a
expozice
drůbeže představila slepice
od zakrslých plemen až po
ty
veliké.
Součástí
této odbornosti byly také
křepelky, jejichž vajíčka
jsou
velmi
vyhledávanou
surovinou v české kuchyni.
V každé odbornosti
byly uděleny čestné ceny a
na nejlepšího jedince byl
věnován pohár.
V expozici králíků
pohár získal Ondřej Krunt z
Prahy
na
Meklenburského
Z výstavy drobného zvířectva v Kněževsi
strakáče
černého,
v
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expozici holubů vyhrál Michal Rákos z Kněževse, který vyhrál pohár na
moravského pštrosa modrého a v expozici drůbeže se vítězem stal Jan Průša z
Vráže u Berouna na plemeno zdrobnělá asilka. Čestné ceny z naší základní
organizace získali chovatelé Václav Šafránek na holuba brněnského voláče
bílého a Václav Olišar na králíka malého berana divoce zbarveného.
Po celou dobu konání výstavy nám přálo velmi pěkné počasí, což se
pozitivně projevilo na návštěvnosti této chovatelské přehlídky.
Na závěr chci jménem ZO ČSCH HOSTOUŃ poděkovat Obecnímu úřadu v
Kněževsi, který naší organizaci bezplatně zapůjčuje sál kulturního domu, také
restauraci V Maštali za provoz restaurace během konání celé akce, samozřejmě
Obecnímu úřadu v Hostouni, který nás finančně podporuje a Střední integrované
škole ve Středoklukách, se kterou naše organizace při konání výstav
dlouhodobě spolupracuje.
Michal Rákos

Slavnostní odpoledne k 85. výročí založení
samostatné obce baráčníků
,,Sulevice“ v Hostouni
Slavnostní odpoledne se konalo v sobotu 3.3.2018 v Kulturním domě Hostouň od 14
hodin. Při vstupu na toto sezení se hosté podepisovali na prezenční listy a byli vítáni
sousedem Jindrou Hlůžem s poctou - chlebem a solí a do ruky každému byl předán
PAMĚTNÍ LIST – 85.výročí od založení samostatné baráčnické obce.
Zahájení přednesla tetička syndička Mirka Hlůžová, která přivítala všechny
přítomné včetně hostů baráčníků z Kněževse, Středokluk, Cvrčovic, Slaného – Kvíčku,
hudebníky ,,Kladenská heligónka“ za řízení kapelníka pana St. Waise. Minutou ticha se
uctila památka zesnulých baráčníků.
Program: zpráva kronikářky tetička Hana Lehká
zpráva o činnosti - tetička
Mirka Hlůžová
zpráva revizní komise slídil tetička Růženka Krásová
zdravice hostů
vystoupení dětí z okolí
pod vedením paní Andrtové
přestávka, občerstvení
Zprávu o historii baráčnické
obce Sulevice přednesla tetička H.
Lehká a přinesla i k nahlédnutí kroniku
Tetičky Růžena Krásová a Hana Lehká
a foto historických krojů. Uvedla
konšelstvo a jmenovitě přečetla jejich funkce. Vystaven byl i baráčnický prapor, šerpy a
foto zakládajících členů, baráčníků z března roku 1933. K dnešnímu dni spolek čítá
celkem 275 členů.
Tetička Mirka přečetla zprávu o činnosti baráčníků a jejich vydařené akce. Zároveň
pozvala přítomné na:
 koncert Josefa Vejvody na Zbraslav 30.3.2018
 5. května 2018 jsme zváni na Staročeské máje do Kněževse
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 17. května 2018 jsme zváni na parník do Prahy s Country kapelou Blankyt
Návrh výlet:
 v sobotu 9.6.2018 Kmochův Kolín, 55. ročník, dlouholetá tradice 1500 hudebníků a
250 mažoretek
 Ratibořice – Ráj Boženy Němcové, 18.srpna 2018 je tam slavnost kramaření,
jarmark, kulturní program.
V červenci jsme zváni do Středokluk na pietní vzpomínku a na pěknou hodinku.
Jsme pozváni 16. června 2018 na slavnostní průvod Prahou ke 100. výročí založení
Československé republiky – pokud možno v krojích.
Předvánoční koncert v Dobrovízi.
Jako důležitou zprávu uvedla, že rychtář Josef Vacovský končí s touto funkcí. Kdo
by měl zájem, hledáme nového rychtáře i místorychtáře.
Revizní komise zastoupená tetičkou Růženkou Krásovou přečetla finanční zprávu,
kde bylo vše v pořádku.
Zdravice hostů:
Rychtář ze Středokluk přednesl zdravici za 3. Župu Jana Žižky na levém břehu Vltavy.
Za Středokluky rychtář Antonín Čermák: ,,Jsem rád za vaši bohatou činnost, aby se Vám i
nadále dařilo“ a děkujeme za pozvání. Soused Ant.Černý, Tom. Kaigl.
Za Kněževes rychtář Luděk Černý popřál k 85.výročí založení BO Sulevice, aby jste
mohli vykonávat nadále tuto činnost, vážíme si vaší práce. Rádi s vámi spolupracujeme.
Máme se od vás čemu učit. Děkujeme za pozvání.
Tetička a soused Dana a Míla Čermákovi, K.Marval.
Slaný -Kvíček - rychtářka Zdena Srbová popřála k našemu výročí hodně štěstí a zdraví,
hodně baráčnické práce. Přeje nám, aby do naší obce přistoupilo více mladších lidí. Děkují
za pozvání, rádi k nám jezdí, protože se jim u nás líbí. Soused Srb, tetičky Klímová a
Vozková.
Cvrčovice - syndička Eliška Kytková pozdravila nás jménem celého konšelstva. Popřála
hodně zdraví a úspěchů v naší bohaté práci.,,Všichni přede mnou už všechno řekli, nemám
co dodat. Děkují za pozvání." Soused V. Kytka,tetičky Báčová a Kusá.
Děkovný proslov za obec Hostouň pronesl místostarosta Martin Krátký a
podotknul,ať uspořádáme oba výlety a obec Hostouň je finančně zabezpečí. (Proto
neváhejte...)
Další
půlhodinku
nám
zpříjemnilo vystoupení osmi dětiček
,,šikovné děti z Dobrovíze a okolí“, pod
vedením paní učitelky T. Andrtové a za
doprovodu kytary zazpívali několik
písniček, kde se radostí všem rozzářil
úsměv na tváři...za jejich vystoupení
jsme dětičkám předali sladkou odměnu.
Nechybělo ani malé občerstvení,
kde se podávala kávička, dortíček, malé
koláčky a k zakousnutí jeden či dva
chlebíčky.
Na ukončení zahajovacího programu
,,Kladenská
heligónka“
zahrála
Vystoupení dětí na slavnostním odpoledni Baráčníků
písničku Ta naše
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písnička česká...
Po tomto programu už nám jen vyhrávala k poslechu a tanci hudba pod vedením
kapelníka pana S. Waise. Dali jsme zahrát tečičce R. Krásové k narozeninám a členům
Baráčníků, tetičce H. Zachové a V. Rohlové a sousedům J. Hašplovi a J. Rákosovi. Hosté
si s nimi nejen prozpěvovali, ale i zatancovali. Všichni byli nadšeni, velká pochvala...
Děkujeme Všem za účast na tomto sezení. Nadále přijímáme nové členy do tohoto
spolku a těšíme se na další Vaší spoluúčast.
Za baráčnickou obec syndička Mirka Hlůžová
kronikářka Hana Lehká
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Společenská rubrika

K životnímu jubileu blahopřejeme !!!!!
Leden
T U Č K O V Á Věra
S O J K O V Á Ivana
K O P Ř I V A František
H E N D R Y C H O V Á Anna
S V O B O D A Jan
J E L Í N E K Miroslav
W I N K E L B A U E R O V Á Jana

91 let
70 let
65 let
65 let
65 let
60 let
60 let

Březen
H R A B Ě T O V Á Blanka
Š T E F A N O V Á Amália
T O M Á Š E K Karel
H O L O U B K O V Á Zdeňka
K O H L Í Č K O V Á Alena
N O V O T N Ý Karel

80 let
75 let
70 let
65 let
65 let
60 let

Únor
Z A C H O V Á Hanna
S O J K A Václav
R A K O U S K Á Marta

Z našich řad odešli:
Š E M E L Í K Miloš
K A S T L O V Á Marie
Č I P E R A Josef
Z B Y Ň K O V Á Anna

ve věku 59 let
ve věku 89 let
ve věku 78 let
ve věku 83 let

Vítáme nové občánky a blahopřejeme jejich rodičům:
K O V Á Ř Jakub
D R A S T I L Jonáš

Výstavba Komunitního centra
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85 let
65 let
60 let

Inzerce

Montessori Mateřská Školka Slavíček v Hostouni otvírá poprvé v
září 2018
A co je to vlastně Montessori? Tento jedinečný způsob přípravy dětí na život vymyslela Italka
Maria Montessori již před první světovou válkou. Na základě pozorování dětí a práce s nimi
sestavila speciální pomůcky a metody, jejichž účelem byl rozvoj dětí v několika hlavních
oblastech, které jsou dnes hlavními pilíři montessori výuky a rozdělení sekcí ve třídě, kde děti
"pracují". "Prací" je v montessori výuce myšlen hlavně rozvoj dítěte samého, které rozhoduje, co
bude dělat, s kým bude pracovat a jak dlouho. Hlavním krédem této pedagogiky je heslo:
"Pomoz mi, abych to dokázal sám.", které se praktikuje v připraveném prostředí pomůckami a
předměty k manipulaci, které je třeba uspořádat tak, aby umožňovaly osvojení nových poznatků
samostatně, bez vnější pomoci. A právě taková třída vzniká u nás pod dohledem odborníků
americké Montessori společnosti, která jediná vydává licenci v souvislosti se správným
používáním předepsaných pomůcek, postupů a celé montessori metodiky.
Chtěli byste, aby i Vaše děti vyzkoušeli tento jedinečný způsob výuky, který je připraví na
samostatný a úspěšný život v dnešní době? I v Hostouni máte možnost dát svým dětem šanci
vyrůstat v harmonickém prostředí respektující a rozvíjející každou osobnost Vašeho dítěte
láskyplně a tolerantně s viditelným progresem v našem nádherném novém prostředí s velkým
venkovním hřištěm se zvířátky i možností pěstování vlastního ovoce a zeleniny přímo dětmi.
Naše komorní a nové moderní prostředí bude připraveno pro děti od 2 do 6 let v kolektivu
maximálně 15 dětí, které mohou navštěvovat školku po dohodě v dopoledních, odpoledních či
celodenních režimech. Zajistíme i zdravou výživu Vašich dětí dle zvoleného režimu.
Více informací sledujte prozatím na facebooku Chateau Nightingales a nezapomeňte, že v září
otvíráme a těšíme se na všechny děti!!!
Přihláška bude přílohou příštího vydání Hostouňského zpravodaje nebo nás kontaktujte.
Montessori Mateřská Školka Slavíček
provozuje nezisková organizace
RANNÉ DĚTSTVÍ z.s.
IČ: 04981014
Pod Kostelem 56
273 53 Hostouň
pište na email: slavicek.hostoun@gmail.com
či nás kontaktujte na tel. 776757055.
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