Hostouňský
zpravodaj
Čtvrtletník obce Hostouň

duben - červen 2018

Číslo 86/Zdarma

Vážení spoluobčané,
rád bych vás tímto článkem informoval o aktuálním dění v obci za měsíce duben až červen 2018. Obec
rozběhla v tomto roce nebývalé množství investičních akcí a nákup movitých věcí, které, jak pevně věříme,
povedou ke zkvalitnění života v naší obci a budou ku prospěchu nás všech. Velký podíl na tomto stavu lze
přičíst úspěšnému čerpání dotací. Jako příklad mohu uvést nákup nového dopravního automobilu pro Sbor
dobrovolných hasičů Hostouň, kde z původní částky 820 000,- Kč včetně DPH díky příspěvku
z Ministerstva vnitra a fondu Středočeského kraje zůstává za obec doplatit částku 117 000,- Kč včetně
DPH. Jako další velmi pozitivní hledisko lze chápat i to, že obec v loňském roce hospodařila se ziskem ve
výši 6 462 577,- Kč, který nebyl rozhodně vytvořen na úkor malé stavební a investiční činnosti v obci.
Nyní mi dovolte, abych vás ve zkratce informoval o aktuálním stavu jednotlivých akcí.
1. Komunitní centrum – zdravotní středisko
Stavba probíhá dle časového harmonogramu, od 2.7. 2018 bude cca po dobu jednoho měsíce uzavřen
příjezd na školní zahradu a ulice Hájecká z důvodu provádění výstavby přípojek plynu a vody. Zároveň
s tímto bude prováděna kompletní rekonstrukce komunikace příjezdu na školní zahradu. Tímto vás prosím
o shovívavost, jelikož dopravní obslužnost bude v této době velmi problematická. Dokončení stavby je
plánováno na říjen 2018.
2. Zvýšení kapacity Sulevického potoka
Momentálně jednáme s majiteli dotčených pozemků o umožnění výstavby na jejich pozemcích, zároveň
připravujeme výběrové řízení na dodavatele stavby tak, aby bylo možné letos po prázdninách stavbu
zahájit. Její dokončení je plánováno na polovinu roku 2019.
3. Odlehčovací stoka dešťové kanalizace u rybníka
Byla dokončena projektová dokumentace, na Magistrátu města Kladna bylo domluveno sloučení územního
a stavebního řízení do jednoho procesu, což samo o sobě znamená značnou úsporu času. Byla zahájeno
obstarávání potřebných stanovisek tak, aby bylo možno zahájit stavbu samotnou na jaře příštího roku.
4. Rekonstrukce ulice Nová
Dne 21.6.2018 proběhlo setkání s občany žijícími v této lokalitě. Zde byla prezentovány tři možné varianty
rozpracované ve studii, kterou jsme objednali. Po prázdninách bude umožněno občanům hlasovat o jedné
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z těchto variant. Následně budou na vítěznou variantu zpracovány další stupně projektové dokumentace.
Realizace je prozatím plánována na rok 2019.
5. Zateplení hasičské zbrojnice
V červnu byla zahájena akce zateplení hasičské zbrojnice za příspěvku z Státního fondu životního prostředí
ČR. Celá akce spočívá nejen v zateplení vnějšího pláště budovy, ale také ve výměně oken a dveří, izolace
stropů a podlah, výměně topného systému atd. Ukončení je plánováno během podzimu 2018.
6. Výměna střešní krytiny nad knihovnou
Tato akce bude zahájena během letních prázdnin a v té samé době také ukončena.
Rád bych tímto článkem poprosil všechny občany, kteří likvidují bio odpad prostřednictvím
kontejneru u školní zahrady, aby tento před vhozením vyjmuli z igelitových pytlů. Pokud se nachází
v kontejneru něco jiného než bio odpad, musí být odvezen na skládku v Lánech a jeho likvidace je násobně
dražší.
V neposlední řadě bych velmi rád poděkovali všem spolkům, které se podílejí na akcích v naší obci
a to nejen na úkor svého volného času, ale zároveň i s využitím své soukromé techniky. Velmi si vaší
činnosti a pomoci vážím a budu ji s ostatními zastupiteli i nadále v maximální míře podporovat. Na závěr
mi dovolte, abych jménem zastupitelstva popřál všem krásné léto.
Martin Krátký, místostarosta
Zastupitelstvo obce Hostouň

Ze zasedání zastupitelstva 16.04.2018
Zastupitelé schválili tyto názvy ulic:
pozemek parc.č. 165/256 (lokalita směrem na
Dobrovíz) - Na Pomezí
pozemek parc.č. 223/26 (lokalita mezi ulicí
Jenečskou a hřištěm) - Krátká.
Letiště Praha - Ruzyně opět vyhlásilo pro
obce, které jsou členy Zájmového sdružení
právnických osob dotčených provozem letiště Praha
- Ruzyně, program Žijeme zde společně. Obec
Hostouň v rámci tohoto programu dostává částku
1,153.270,- Kč. Zastupitelstvo rozhodlo, že v

letošním roce bude tato částka použita na stavbu
"Protipovodňová opatření obce Hostouň - zvýšení
kapacity Sulovického potoka".
Komunitní centrum - stavba probíhá bez
problémů, proběhl již první kontrolní den,
provádějící firma byla požádána o cenovou nabídku
na parkoviště a zpevněné plochy, na příjezdovou
komunikaci a na schody do ulice Jenečská.
Projektové studie na ulice Na Obci a Nová
ulice se zpracovávají.

Ze zasedání zastupitelstva 28.05.2018
Firma Ventura spol. s r.o., Pod Žvahovem
279/11, 152 00 Praha zastoupená panem Janem
Šimšou podala žádost o změnu územního plánu
Hostouň na pozemcích parc.č. 165/253, 165/246 a
165/244. Změna se týká odstranění ochranného
pásma BZ1 pro elektrické vedení a změnu využití
pozemku na regulativ B1 tak, aby na výše
zmíněných pozemcích bylo možné postavit rodinné

domy. Elektrické vedení bylo přeloženo již v roce
2013 do země a tudíž vyznačené ochranné pásmo v
územním plánu již není aktuální.
Zastupitelstvo projednalo žádost o změnu
územního plánu s tím, že bude zahájena změna ÚP
č. 3, která bude měnit pouze výše uvedené pozemky
a finanční náklady spojené s pořízením změny č. 3
bude plně hradit žadatel.
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Pan Ing. Jan Dobeš podal kontrolnímu
výboru a zastupitelstvu k projednání stížnost na
vystupování místostarosty Martina Krátkého. Pan
Krátký byl požádán panem Václavem Koukalem,
aby mu pomohl vyřešit neoprávněné umístění
stavebního materiálu na pozemku parc.č. 593/9,
kterou užívá jako zahradu. Stavební materiál na
pozemek umístil pan Ing. Jan Dobeš. Kontrolní
výbor, i když to nespadá do jeho kompetencí,
stížnost projednal s tím, že výboru nepřísluší
hodnotit aktivitu místostarosty. Nicméně, je-li
jakýkoliv zastupitel požádán občanem obce o
pomoc, je jeho povinností jako zastupitele konat.
Zastupitelstvu byl předložen závěrečný účet a
účetní závěrka obce Hostouň za rok 2017. Obec v
roce 2017 hospodařila s přebytkem ve výši
6 462 577,- Kč.
Zastupitelstvu byla předložena Zpráva
auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření
obce Hostouň za rok 2017. Při přezkoumání
hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Obec Hostouň uzavřela s firmou GESTIO
s.r.o. se sídlem Na Palouku 3/3219, 100 00 Praha 10
Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce
za rok 2018. Cena za vykonání přezkoumání
hospodaření je sjednána dohodou ve výši 18.000,Kč bez DPH.
V souvislosti s přípravou voleb do
zastupitelstev obcí, které se budou konat na podzim
tohoto roku, je nutné stanovit počet členů
zastupitelstva obce na volební období 2018 - 2022.
Pro obce s počtem obyvatel nad 500 do 3 000 je
počet členů zastupitelstva 7 až 15. Stávající
zastupitelstvo má 9 členů. Zastupitelé na volební
období 2018 - 2022 stanovili počet členů
zastupitelstva na 9.
Obec vyhlásila Výběrové řízení na akci
"Výměna střešní krytiny na budově knihovny,
Hostouň", do kterého se přihlásily tři firmy:

Název dodavatele, adresa, IČ:
pfk stavební s.r.o., Sportovní 416, 252 61
Jeneč
Václav Chýský, J. Opletala 108, 273 45
Hřebeč
NEO Trading s.r.o., Dlouhá 554, 272 01
Kladno
Nejvýhodnější nabídku předložila firma pfk stavební
s.r.o. S touto firmou bude uzavřena smlouva o dílo
na tuto akci.
Zastupitelstvo obce Hostouň rozhodlo ve
smyslu § 6 odst.(5) písm. a) a § 55a odst.(2) zákona
č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) z vlastního podnětu
o pořízení změny č. 1 územního plánu Hostouň a o
jejím obsahu. Změna bude pořizována zkráceným
postupem.
Zastupitelstvo obce Hostouň v souladu s § 6
odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební
zákon) schvaluje způsob pořizování změny č. 1
územního plánu Hostouň postupem podle § 6 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Výkon
územně plánovací činnosti bude zajištěn na základě
smlouvy s fyzickou osobou Ing. Petrem Topinkou,

Nabídková cena
v Kč (bez DPH):

Pořadí dle nejnižší
nabídkové ceny:

165.820,00

1.

195.375,70

2.

248.624,00

3.

Nám. T. G. Masaryka 28, 273 05 Smečno, IČ
46431276 (§ 24 stavebního zákona).
Zastupitelstvo obce Hostouň rozhodlo, že ve
smyslu zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) je
určeným zastupitelem pro zpracování a pořízení
změny č. 1 územního plánu Hostouň pan Martin
Krátký.
Na základě výběrového řízení na akci
"Zateplení hasičské zbrojnice obce Hostouň" byla
dodavatelem zakázky vybrána firma KARGEA
s.r.o., nabídková cena je 1.681.718,12 Kč bez DPH.
Zastupitelům byla předložena kronika za rok
2017, kterou zpracoval kronikář Petr Blahuta.
Zastupitelé jí schválili.
Manželé Hana a Robert Dologovi si podali
žádost o odprodej části pozemku parc.č. 1488/17 za
účelem zřízení zahrádky s obezdívkou. Jedná se asi
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o 2 m široký pás před jejich nemovitostí č.p.18 o
ploše cca 60 m2. Chtěli by tuto část veřejného
prostranství směnit za ušlé metry z jejich zahrady při
realizaci akce "Zvýšení kapacity Sulovického
potoka", jejímž investorem je obec.
Zastupitelstvo
bere
žádost
manželů
Dologových na vědomí. Do příštího zasedání bude
prověřeno, kolik m2 trvale zabere plánovaná stavba
na Sulovickém potoce z pozemku manželů
Dologových.
Firma ENVOS STAVBY s.r.o. na žádost
obce zpracovala cenovou nabídku na drobné
stavební úpravy v obci. Jedná se o :
Odvodnění vjezdu, vjezd u kostela, oprava poklopu
šachty
19 521,46 Kč s DPH
Vjezd u kostela před č.p. 50
80 680,27 Kč s DPH
Odvodnění vjezdu u statku č.p. 18
46 067,73 Kč s DPH
Celkem
148 260,46 Kč s DPH
Na návrh nájemce hospody Petra Šťastného
zastupitelé projednali možnost vybudování pergoly
před kulturním domem. Bude zadáno zpracování
projektové dokumentace.
Paní Hana Zoubková a pan Vladimír Černý
podali žádost o posunutí zpomalovacího pásu, který
je umístěn v ulici Sportovní, blíže ke křižovatce.
Auta přejíždějící zpomalovací pás způsobují hluk,
který
jim
velmi
znepříjemňuje
bydlení.
Zastupitelstvo prověří, jak daleko od křižovatky
může být pás umístěn a pak zváží další postup.
Zastupitelstvo nechalo zpracovat studii
rekonstrukce komunikace ulice Na Obci. Studie je
zpracována ve dvou variantách. Varianta A je
navržena velmi úsporně. Základní šířka vozovky ve

staničení 0,00 - 0,10 km mezi zvýšenými obrubami
je 5,0 m, jednostranný chodník podél vozovky je
navržen v šířce 1,5 m. Návrhová rychlost je
stanovena na 30 km/h. Ve zbývající části je
komunikace navržena v základní šířce mezi
zvýšenými obrubami 3,0 m, jednostranný chodník v
šířce 1,5 m a návrhová rychlost je 30 km/h.
Rekonstrukce ulice Na Obci vyvolává další
investice: přeložky stožárů nadzemního vedení
inženýrských sítí, zaústění nové dešťové kanalizace
do Sulovického potoka, výkup pozemků v
soukromém vlastnictví.
Celkové investiční náklady varianty A jsou
10.487.100,- Kč bez DPH.
Varanta B vychází z varianty A. Rozdíl
oproti variantě A je pouze v šířkovém uspořádání.
Ulice Na Obci bude v prostoru, kde byla varianta A
řešena jako jednopruhová obousměrně pojížděná
komunikace rozšířena o jeden jízdní pruh a o
chodník. Varianta B by navýšila celkové investiční
náklady o 3.264.846,- Kč bez DPH.
Studie řešila pouze náklady na rekonstrukci
komunikace. K těmto investicím je potřeba ještě
přidat
investice
spojené
s
vybudováním
inženýrských sítí - kanalizace a vodovodu.
V současné době nemá obec Hostouň
dostatečné finanční prostředky na takovouto
rozsáhlou investici a ani nejsou vypsány vhodné
dotační tituly, které by obec mohla využít.
Zastupitelé obdrželi studii na rekonstrukci
Nové ulice. Studie obsahuje tři možné varianty
rekonstrukce. Zastupitelstvo rozhodlo, že studie
budou prezentovány obyvatelům Nové ulice a že
obyvatelé budou variantu vybírat hlasováním.
Setkání s občany se uskuteční ve čtvrtek 21.06.2018
v kulturním domě.

Ze zasedání zastupitelstva 25.06.2018
Zastupitelstvu je předložen návrh Obecně
závazné vyhlášky obce Hostouň č. 1/2018, o nočním
klidu. Zastupitelé požadují v článku 3 bod 2. doplnit
písm. f) v tomto znění: v době konání memoriálu
Jiřího Kukelky. Po doplnění tohoto bodu se zněním
vyhlášky souhlasí.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo přijetí
dotace z Programu 2018 pro poskytování dotací z

rozpočtu Středočeského kraje - Středočeský Fond
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a
uzavření veřejnoprávní smlouvy na akci "Hostouň Dopravní automobil" v rámci tematického zadání
Kofinancování účelových investičních dotací v
rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na
rok 2018 - Pořízení nového dopravního automobilu.
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Zastupitelstvu je předložena Darovací
smlouva, ve které Letiště Praha, a.s. v rámci
grantového programu Žijeme zde společně daruje
obci částku 1.153.270,- Kč na akci Protipovodňová
opatření obce Hostouň - zvýšení kapacity
Sulovického potoka". Zastupitelstvo schválilo její
podepsání.
Obec Hostouň má uzavřenou smlouvu o
nájmu pozemků parc.č. 593/16 a 597/36 s panem
Václavem Koukalem za účelem umožnění přístupu
k pozemku parc.č. 593/9. Vzhledem k tomu, že
majitelem pozemku parc.č. 593/9 se stali manželé
Dobešovi, smlouva o nájmu pozemků ztratila svůj
význam. Ve spolupráci s právníkem obce bude
připravena výpověď této smlouvy o nájmu pozemků.
Obec Hostouň zveřejnila výzvu k podání
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na
akci "Rekonstrukce fasády Základní školy Hostouň".
Realizace akce měla probíhat v červenci a srpnu
letošního roku. Do výběrového řízení se nepřihlásil
žádný zájemce. Výběrové řízení bude opět
vyhlášeno s tím, že termín provedení akce bude v
roce 2019.

Po několikaletém jednání konečně přišla
rozumná nabídka od Metropolitní kapituly u sv. Víta
v Praze na směnu a koupi pozemků v katastru obce
Hostouň.
Metropolitní kapitula smění s obcí Hostouň
pozemek parc.č. 165/63 o výměře 1831 m2 - ostatní
plocha (ulice Zahradní) za pozemek parc.č. 1822 o
výměře 16702 m2 (orná půda) na základě směnné
smlouvy a zároveň s uzavřením směnné smlouvy
uzavře obec s Metropolitní kapitulou kupní smlouvu,
na základě které budou převedeny pozemky parc.č.
1584/2 o výměře 24 m2 a 1584/3 o výměře 48 m2 do
vlastnictví Metropolitní kapituly za cenu 500,Kč/m2.
Dále Metropolitní kapitula žádá obec ještě o
přiřazení dvou částí pozemku parc.č. 1488/1, a to
jedné části hned vedle pozemku 1584/3 (nájezd k
budově kina) a druhé části vedle pozemku 1548/2
kolem parcely 110/22, která je ve vlastnictví
Metropolitní kapituly. Vše je celkem cca 160 m2.
Kupní cena by byla opět 500,- Kč/m2.
Zastupitelé po projednání s návrhem
Metropolitní kapituly souhlasí.

Obecně závazná vyhláška obce Hostouň č. 1/2018,
o nočním klidu
Zastupitelstvo obce Hostouň se na svém zasedání dne 25.06.2018 usnesením č. 3/6/2018 usneslo
vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č.
251/2016 Sb., o některých přestupcích, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):
Článek 1
Předmět
Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.
Článek 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.
Článek 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž
nemusí být doba nočního klidu dodržována
1. Doba nočního klidu se nevymezuje:
v noci ze dne 31.12. na 01.01.
2. Doba nočního se vymezuje od 03:00 hodin do 06:00 hodin, a to v následujících případech:
a) v noci z 30. dubna na 1. května - pálení čarodějnic
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b) v době plesové sezóny - zpravidla v noci ze soboty na neděli od ledna do konce března - při konání
těchto plesů: Myslivecký ples, Baráčnický ples, Sportovní ples, Hasičský ples
c) v době konání Velikonoční zábavy
d) v době konání Bartolomějského posvícení
e) v době konání Hubertské zábavy
f) v době konání Memoriálu Jiřího Kukelky
3. Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 2., písm. c), d), e) a f) této
vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konán
Článek 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
Informace z obecního úřadu

www.hostounuprahy.cz

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 10.09.2018
Motto: Kronika se píše proto, aby si budoucí jednou mohli udělat obrázek o době, ve které žil kronikář.

Knihovna

www.hostoun.knihovna.cz

Slovo z knihovny
Milí čtenáři,
knihovna pro vás bude během léta otevřena, ovšem v omezeném režimu:
2. 7. otevřeno
9. 7. zavřeno
16. 7. otevřeno
23. 7. otevřeno
30. 7. zavřeno
6. 8. otevřeno
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13. 8. zavřeno
20. 8. otevřeno
27. 8. otevřeno
Přesto, prosím, sledujte internetové stránky knihovny, může dojít během léta k určitým změnám.
Aktuálně velkou změnou pro naše čtenáře je informace Středočeské vědecké knihovny v Kladně, se
kterou úzce spolupracujeme v rámci výpůjční služby. Kladenská knihovna zavádí od 1. 7. 2018 povinnost
platit poplatky z prodlení také pro knihovny, a to ve stejné výši jako pro běžné čtenáře.
 Zpozdné ve výši 5 Kč se bude napočítávat za každý provozní den a za 1 dokument. Provozním
dnem je pondělí, úterý, čtvrtek, pátek, sobota.
 Výpůjční lhůta je stanovena na 37 pracovních dní, z toho je 7 dní počítáno na přepravu.
Z tohoto rozhodnutí vyplývá, že pokud do kladenské knihovny bude pozdě vrácena kniha, knihovna
zaplatí výše určenou pokutu a bude ji poté vymáhat po našem čtenáři. Dosud se žádné pokuty neplatily,
prosím tedy všechny čtenáře o dodržení výpůjční doby.
V hostouňské knihovně máme aktuálně nový výměnný fond, přijďte si na léto půjčit knihu, určitě si
vyberete.
Těším se na vás a přeji vám léto plné zážitků a radosti.
Vaše knihovnice Karolína Svatošová
Základní škola

www.zshostoun.wbs.cz

Rok v naší škole
Máme za sebou společně strávený rok. Z dětí, které v září poprvé usedly do školních lavic, se stali
opravdoví školáci. S koncem školního roku přichází vždy kromě radosti z vykonané práce i loučení
s našimi nejstaršími žáky. Věříme, že jsou dobře připraveni a přejeme jim, aby si ve školách, kam po
prázdninách přestoupí, našli své místo.
Uplynulý rok byl naplněný snahou o všestranný rozvoj dětí, o rozvíjení vzájemného respektu,
hezkého vztahu k okolí, k přírodě.
Mezi tradičním učením v lavicích se našlo i místo pro poznávání přírody. Hned v září jsme
navštívili zahradu v Jenči, kde jsme měli možnost obdivovat cvičení dravých ptáků. Velký zájem vzbudila
beseda o plazech s živými ukázkami. Žáci sami vyhledávali v encyklopediích a předávali získané poznatky
spolužákům. Pro žáky 1. a 2. třídy byla zážitkem návštěva Výzkumného ústavu včelařského v Dole, kde se
žáci seznámili se životem včel, s jejich významem i s prací člověka, kterou musí včelám věnovat. Přírodu
jsme si tradičně užili na ozdravném pobytu – tentokrát v Krkonoších v Harrachově.
Každoročně pořádáme plaveckou výuku pro žáky 2. a 3. ročníku. O tělesný rozvoj dětí se kromě
hodin tělesné výchovy snažíme i v pohybovém kroužku. Rádi bychom zajistili další zájmové kroužky
spojené s pohybem, problém však nastává při hledání vedoucích.
Věnovali jsme se rovněž kulturnímu rozvoji – tentokrát jsme se zaměřili na hudbu. Na závěr
celoškolního projektu Hudba a pohádka jsme navštívili České muzeum hudby v Praze a seznámili se
s muzikoterapií a jejími účinky. Děti měly možnost zahrát si na různé hudební nástroje.
Vedeme žáky k ekologickému myšlení. Zúčastnili jsme se besed pořádaných Letištěm Praha,
zaměřených na ekologii a její význam. Škola je zapojena do Recyklohrátek. Po celý rok jsme sbírali
elektroodpad, baterie a náplně do tiskáren. Za body, které škola získala, dostaly děti odměny v podobě
materiálu na vyrábění, her apod. Rovněž se dlouhodobě věnujeme sběru papíru a víček. Naše škola
odevzdala v tomto školním roce 11.160 kg papíru!
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S dopravní výchovou se žáci setkávali v kroužku, při besedách a na cvičném dopravním hřišti (ve
spolupráci s Labyrintem Kladno).
Dbáme i o rozvoj pracovních dovedností. Proto jsme zařadili předvánoční výlet do svíčkárny
v Šestajovicích, kde si děti měly možnost vyrobit vlastní svíčku. Také workshopy, které rozvíjejí pracovní
dovednosti dětí, jsou velmi oblíbené.
V tomto školním roce jsme v rámci školy v přírodě podnikli exkurzi do sklárny v Harrachově, aby
děti získaly představu, jak vznikají skleněné výrobky, setkaly se s namáhavou prací sklářů.
Tento rok je na samém konci. Nezbývá než poděkovat:
 všem vyučujícím a pracovníkům školy za spoluvytváření příznivého prostředí,
 zastupitelům obce za pomoc a podporu,
 pracovníkům obecního úřadu za pomoc při odvážení sběru,
 všem, kteří škole pomáháte při organizaci akcí, výletů, sběru…
Velice děkujeme!
Přeji Vám všem krásné prázdniny a těším se na spolupráci v novém školním roce.
Za ZŠ Hostouň Milena Filikarová, ředitelka

Činnost spolků

HOSTOUŇŠTÍ NADŠENCI
Jsme v půlce roku 2018 a máme za sebou několik úspěšných akcí. Vítání občánků, jarní dětský bazar a
především největší akci celého roku – dětský
den. Letos jsme uspořádali antické olympijské
hry.
Hostouňská přehrada se na celý den proměnila
ve starověké Řecko se vším, co k tomu patří.
Nejprve průvod řeckých občanů slavnostním
průvodem došel k posvátnému místu, kde byl
obřadně zapálen olympijský oheň. V Diově
chrámu nalezli lidé nejen úkryt před horskými
slunečními paprsky, ale také lahodný mok a
chutnou krmi.
Po celé přehradě bylo
nachystáno mnoho olympijských disciplín,
Paní Vinšová a paní Zimová
které děti a dokonce i řada dospělých s radostí
plnili. Na Olympu na ně za to čekaly starořecké bohyně s dary za jejich snahu. Svou šikovnost si děti mohly
vyzkoušet ve starořecké manufaktuře – vyráběly si zde dřevěné meče, panenky a řecké přilbice. Za zmínku
určitě stojí přítomnost hrozivého minotaura, který na ty nejstatečnější číhal v hostouňském podzemí,
chrlil kouř za ohlušujícího řevu.
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Dětský den se vydařil. Děkujeme všem, kteří
nás přišli podpořit, vážíme si všech, kteří byli
ochotni hodit za hlavu ostych a přijít v antickém
oděvu.
Obecnímu úřadu děkujeme za finanční podporu
při realizaci dětského dne.
Hostouňským dobrovolným hasičům děkujeme
za přehlídku techniky a také za velmi osvěžující
pokropení.
Starořečtí občané radující se z olympijských her

Po prázdninách nás čekají další akce:
Podzimní dětský bazar 21. a 22. 9.,
Putování se světýlky 3. 11.
Rozsvícení vánočního stromečku – datum bude upřesněno.
Přejeme všem lidem v Hostouni krásné léto plné dobré nálady, sluníčka (max. do 30 oC) a vody (včetně té
z nebe).
Těšíme se na vás zase v září!!!
Krásné léto přejí Hostouňští nadšenci
www.nadsenci.estranky.cz

TJ Sokol Hostouň
Nejúspěšnější sezóna v historii Sokola Hostouň byla zároveň sezónou, ve které měl Sokol poprvé v
soutěžích zapojené mládežnické týmy všech věkových kategorií. Mládežnická základna v uplynulé sezoně
čítala kolem 150 hráčů.
Dorosty byli úspěšnější v podzimní části svých soutěží. Starší dorost - účastník 1.A třídy dorostu pod vedením trenéra Zdeňka Nachtigala, se v první polovině soutěže pohyboval na 3 - 5 místě. Bohužel po
výsledkově horším jaru nakonec obsadil 11. příčku.
Mladší dorost vedl Miro Mokroluský a v okresním přeboru staršího dorostu po podzimním 3. místě
skončil nakonec čtvrtí.
Okresní přebor hráli i starší žáci. Trenér Ilja Bureš přivedl svůj tým ke konečnému pátému místu.
Kluci se probojovali i do finálového turnaje Lidického poháru, kde nakonec skončili třetí.
Další mládežnické týmy působí v klubu v rámci fotbalu malých forem. To znamená, že svoje
zápasy hrají na menším hřišti v počtu 7+1,5+1,4+1. Těmto klukům se věnuje tým trenérů pod vedením
Jaromíra Boháče, Davida Šípa, Romana Hašpla a Milana Meszárose.
Mladší žáci v okresním přeboru předváděli velice dobré výkony. V porovnání s ostatními družstvy
nastupovali ale s mladším ročníkem, což v konečné tabulce stačilo na 8. místo.
V kategorii přípravek se tabulky nevedou. Nicméně sezóna končí turnajem o přeborníka, kterého se
účastní osm týmu s nejlepšími výsledky v průběhu celého roku. V kategorii mladší přípravky naši obsadili
5. příčku. Starší přípravka měla dokonce dvojí zastoupení. "B" tým skončil taky na pátém místě a "A" tým
celý turnaj vyhrál. Kromě dlouhodobých soutěží se naše přípravky účastnili několika turnajů, ze kterých se
často vraceli s vítězným pohárem.
Kromě už zmiňovaných trenérů patří veliký dík i dalším, kteří pomáhali jak s tréninkovým
procesem, tak s organizací a zabezpečením jednotlivých družstev.
Miro Mokroluský
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Spolek rybářů Hostouň – zahájení sezóny a dětské
rybářské závody
Spolek rybářů Hostouň zahájil novou sezónu 2018 uspořádáním již tradičních rybářských závodů na
místní nádrži V Roklích. Ty se uskutečnily v sobotu 14. dubna za účasti 22 závodníků. Na prvním místě se
v závodech umístil pan Miroslav Maršálek, který nalovil celkem 499 cm ryb a odnesl si i cenu za největší
úlovek, a to kapra měřícího 68 cm. Druhé místo obsadil pan Jan Urbanovský s úlovkem 212 cm, třetí
místo pak pan Josef Kloubek, kterému se podařilo nalovit 209 cm. Při závodech bylo uloveno 39 kusů ryb
s celkovou délkou přesahující 18 metrů.
Spolek rybářů Hostouň dále uspořádal oblíbené dětské rybářské závody, které se konaly v sobotu 9.
června za účasti 29 soutěžících. Ti závodili ve dvou kategoriích, a to děti do 10 let a mládež od 10 do 15
let. Ač počasí vybízelo spíše ke koupání, aktivitě ryb to příliš neuškodilo. Úlovky byly bohaté, mladí
soutěžící nalovili téměř 30 metrů ryb!
V kategorii dětí do 10 let zvítězil s neuvěřitelným úlovkem 944 cm ryb Přemysl Schamberger. Druhý se
umístil Šimon Schamberger, který nalovil úctyhodných 659 cm. Třetí místo obsadil Petr Hašpl s úlovkem o
celkové délce 247 cm. Cenu za největší rybu si odnesl Vojtěch Krátký, a to za chycení dvou kaprů o
velikosti 55 cm.
V kategorii mládež 10 do 15 let zvítězila Lucie Dobrovolná, které se podařilo nalovit 185 cm ryb. Druhé
místo obsadil Jan Slánička s celkovým úlovkem 149 cm. Jako třetí se pak umístil Petr Vnouček (112 cm
ryb), který si zároveň odnesl cenu za největší úlovek v této kategorii, a to za krásného amura o délce 71
cm.
Všichni vítězové i další účastníci závodu byli odměněni poháry a hodnotnými cenami, které bylo možné
zajistit z podpory obecního úřadu Hostouň a společností Panattoni Czech Republic Development, s.r.o.,
Amazon, DHK Beroun, s.r.o. a restaurace fotbal klub Petr Šťastný.
Obě akce měly celkově velmi vydařený průběh. Provázela je dobrá nálada, příjemná atmosféra a
spokojenost závodníků, pořadatelů i všech ostatních přihlížejících.
Za Spolek rybářů Hostouň,
Petr Kozlovcev

Ceny předávají Antonín Kejmar a Martin Krátký
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Baráčnická obec ,,Sulevice“ Hostouň a Dobrovíz
Zájezd na Kmochův Kolín.

Baráčnická obec pořádala zájezd na Kmochův Kolín v neděli 10.6.2018. V parku Komenského vyhrávala
od 10,00 - 10,45 hod. hudba Svatobořáci, od 10,50 - 11,35 hod. hudba Táboranka od Semil.
Na Karlově náměstí jsme zhlédli Show mažoretek 1. část. Začalo pršet a přešel déšť v průtrž, tak jsme zašli
na oběd nebo do cukrárny. 2. část Show mažoretek byla zrušena. Když přestalo pršet začal Manstrkoncert s
hostem B.Matušem od 14,00 -14,40 Blok A (Harmonie Šterberk, DO ZUŠ Jeseník, DO ZUŠ Letovice, DO
ZUŠ Police nad Metují)
14,55 - 15,35 Blok B (MHFK Kolín, DO ZUŠ Vimperk, DO ZUŠ Vratimov),Městský DO Kopřivnice, DO
ZUŠ Chlumec nad Cidlinou)
15,40 - 15,55 Finále s Františkem Kmochem
16,00 – 17,00 Pavel Callita
Po skončení programu jsme šli na autobus a začalo znovu pršet a jeli jsme domů. Škoda, že se účastnilo jen
27 spokojených lidí.
Chtěla bych Vás jménem Baráčnické obce pozvat na celodenní výlet do Ratibořic a okolí v sobotu
15.9.2018.
Chtěla bych závěrem jménem BO Sulevice poděkovat OÚ Hostouň za finanční podporu na těchto akcích.
Přeji Vám všem krásné léto!
Za BO Sulevice syndik Mirka Hlůžová
Společenská rubrika

K životnímu jubileu blahopřejeme !!!!!
Duben
Petr P R Ů C H A
Ladislava B R E J C H O V Á

75 let
70 let

Květen
Václav O L I Š A R
Naděžda F A N T O V Á
Jaroslava R O U B A L

70 let
65 let
65 let

Červen
Hana Š T Ě P Á N O V Á
Josef STRÁNSKÝ
Josef K A P I T Á N

Z našich řad odešli:
Petr H A N Z L Í K

ve věku 58 let
11

91 let
85 let
70 let

Jaroslava K R Č Á L O V Á
Amália Š T E F A N O V Á
Ivana S O J K O V Á
František Š I L H A N

ve věku 74 let
ve věku 75 let
ve věku 70 let
ve věku 73 let

Vítáme nové občánky a blahopřejeme jejich rodičům:
Sebastian P I Š O F T
Josef V O L T R

Žofie Z A V R T Á L K O V Á

Inzerce

ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ
JANA MIKEŠOVÁ
šití dámských oděvů
možnost i drobných oprav
středa – pátek 13,00 – 17,00 hod.
tel. 608 113 232 Polní 375, Hostouň
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Adresa redakce a inzerce: Obecní úřad Hostouň, Kladenská 119, 273 53 Hostouň, tel. 312665367, e-mail:
ou@hostounuprahy.cz. Uzávěrka příštího čísla je 10.09.2018.
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