Hostouňský
zpravodaj
Čtvrtletník obce Hostouň

leden - březen 2019

Číslo 89/zdarma

Starosta zve na úklid větrolamů
Vážení spoluobčané,
rád bych vás tímto příspěvkem informoval o aktuálním dění v obci a v neposlední řadě i požádal o pár
maličkostí.
V měsíci únoru bylo kompletně dokončeno Komunitní centrum se zdravotním střediskem a od
4.2. můžeme všichni využívat služeb našich doktorů v nových prostorách. Pevně věřím, že jejich služeb
budete potřebovat co nejméně a když už, tak alespoň v příjemném prostředí. Na dalším obsazení
ordinací se pracuje a budeme vás samozřejmě průběžně informovat.
V letošním roce se chceme hlavně věnovat přípravě projektů pro další období tak, abychom
mohli na jejich realizaci využít dotační tituly.
Velmi rád bych poděkoval zaměstnancům úřadu a bratrům Novotným za velmi dobré zvládnutí
sněhové kalamity v měsíci únoru.
Dne 13.4. bude realizován úklid větrolamů v katastru obce. Rád bych tímto pozval všechny,
kterým není lhostejné okolí naší vsi - sraz bude v 9 hodin u kostela. Ochranné pomůcky zajišťuje obec.
Hrábě a další si, prosím, doneste ze svých zásob. Budeme rádi za každou pomocnou ruku.
V poslední řadě bych rád poprosil
všechny majitelé psů, aby se chovali ke
svým spoluobčanům tak, jak se chovají ke
svým mazlíčkům. Uklízet jejich potřebu je
povinností každého z nás a je jedno, jestli
je to uprostřed obce nebo za její značkou.
V poslední době se každá procházka za
hranice naší vsi podobá běhu minovým
polem a o plochách uprostřed obce ani
nemluvě. Pevně věřím, že lhostejnost
několika jedinců se již nebude opakovat.
Martin Krátký, starosta obce
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Zastupitelstvo obce Hostouň

Ze zasedání 21.01.2019
Pan Ing. Jiří Hondl, předseda oddílu
kopané, za výbor oddílu kopané Sokol Hostouň z.s.
podal žádost o přehodnocení rozhodnutí ohledně
neudělení příspěvku na sportovní činnost pro rok
2019. Pan Hondl a pan Miroslav Vlček se
zúčastnili zasedání zastupitelstva, seznámili
zastupitele s činností oddílu kopané a s plány, které
mají do budoucna. V oddíle kopané je věnována
velká pozornost práci s mládeží, oddíl má družstva
ve všech věkových kategoriích. Dále zástupci
Sokola zastupitelům sdělili, že nevěděli o tom, že
když požádají o dar z programu Dobré sousedství,
že obec dostane o to méně peněz. Dar z programu
Dobré sousedství může Sokol použít pouze na účel,
který je stanoven darovací smlouvou a tyto
finanční prostředky nemůžou být použity na
financování provozu hřiště a činnost oddílu.
Zastupitelé po diskuzi ohledně neudělení
příspěvku obcí na sportovní činnost doporučili
zástupcům Sokola, aby si podali novou žádost s
vysvětlením, na co konkrétně takovou finanční
pomoc využijí.
Obec Hostouň provozuje pohřebiště na
pozemku parc.č. 164, který je ve vlastnictví
Římskokatolické farnosti Unhošť. Zastupitelům je
předložena smlouva o výpůjčce tohoto pozemku za
účelem provozování hřbitova a zastupitelé schválili
její podepsání.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo
dotační program Podpora obnovy a rozvoje
venkova v roce 2019, jehož součástí je dotační titul
Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů.
Obec Hostouň se do tohoto programu přihlásí s
projektem "Oprava hřbitovní zdi, Hostouň". Obec
Hostouň v minulých letech již opravila zeď
hřbitova ze tří stran a zbývá již strana poslední.
Termín ukončení příjmu žádosti je
28.02.2019. Dotace je poskytována až do výše 70%
nákladů akce. Horní limit dotace na jednu akci činí
500 tis. Kč.
Zastupitelům je předložen návrh na úpravu
rozpočtu 2018 z důvodu navýšení výdajů na
dokončení výstavby komunitního centra a

rekonstrukce hasičské zbrojnice v závěru roku
2018. Zastupitelé schválili tuto úpravu rozpočtu.
Obec Hostouň je vlastníkem pozemku
parc.č. 1629, který je využíván jako silnice III.
třídy ve směru z obce Hostouň do obce Hřebeč. O
silnice III. třídy se stará Krajská správa a údržba
silnic Středočeského kraje. V závěru roku byl
neznámým znečišťovatelem na pozemku silnice
odložen odpad - sudy s olejem a pneumatiky.
Jelikož vlastníkem pozemku je obec, tak i obec
musela na svoje náklady tento nebezpečný odpad
odklidit. Zastupitelstvo projednalo návrh na
bezúplatný převod tohoto pozemku do vlastnictví
vlastníka povrchu komunikace, tj. Středočeského
kraje.
Starosta
Martin
Krátký informoval
zastupitele, jaká se budou provádět v obci dopravní
opatření. Ve spolupráci s firmou ADSUM bude
osazen ukazatel rychlosti v ulici Kladenská na
příjezdu od Dolan, instalováno zrcadlo při výjezdu
z ulice Na Obci na ulici Na Skalech. Dále bude
provedena demontáž částí zpomalovacích pásů v
ulicích Sportovní a Hájecká, instalace dopravní
značky zákaz stání na výjezdu z ulice Kladenská k
nemovitosti pana Šťastného.
Starosta navrhl, aby bylo prověřeno na
Policii ČR a odboru dopravy Magistrátu města
Kladna, jaké je možné provést dopravní opatření v
ulici Jenečská tak, aby projíždějící automobily
dodržovaly rychlost 50 km/h, např. zpomalovací
semafor, sektorové měření rychlosti. Tímto úkolem
je zastupitelstvem pověřen místostarosta Evžen
Vávra.
Vzhledem k rozrůstající se výstavbě v obci
chce zastupitelstvo v obci zavést Obecně závaznou
vyhlášku o místním poplatku za zhodnocení
stavebního pozemku. Vypracováním této vyhlášky
zastupitelstvo pověřuje Ing. Šárku Hůlovou.
Zástupce obce ve školní radě Ing. Šárka
Hůlová informovala zastupitele o jednání školské
rady, které se uskutečnilo 17.1.2019. Zástupci
rodičů ve školské radě požadují po obci zřízení
sportoviště pro děti školního věku. Zastupitelé tuto
informaci berou na vědomí.
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Ze zasedání 18.02.2019
Ředitelka základní školy paní Mgr. Milena
Filikarová předložila zastupitelstvu Zprávu o
hospodaření školy za rok 2018. Obec Hostouň na
údržbu a provoz školy v roce 2018 vynaložila ze
svého rozpočtu částku 1 125 979,- Kč. Celkové
příjmy školy v roce 2018 činily 6 385 391,- Kč a
celkové výdaje 6 380 906,56 Kč. Škola hospodařila
s hospodářským výsledkem 4 484,44 Kč.
Ředitelka základní školy žádá obec o
schválení rozdělení hospodářského výsledku takto:
do fondu odměn 3 587,44 Kč a do rezervního
fondu 897,- Kč. Zastupitelé toto rozdělení
schválili.
Zastupitelstvu je předložena Zpráva o
průběžné kontrole účetnictví obce za období 01.01.
- 30.11.2018. V závěru zprávy auditor konstatuje,
že v účetnictví obce nebyly za období do 01.01. 30.11.2018 zjištěny nedostatky.
Od 1.1.2019 nabylo účinnosti nařízení
vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných
celků
č.
202/2018
Sb.
Zastupitelstvo se rozhodlo, že nebude navyšovat
odměny členům zastupitelstva a odměny zůstanou
ve výši, které schválilo usnesením č. 14/UZ/2018
ze dne 5.11.2018.
Sokol Hostouň z.s. podalo novou žádost o
příspěvek na údržbu hřiště na částku celkem 343
000,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo žádost
projednalo a z rozpočtu obce na údržbu hřiště
Sokolu Hostouň z.s. poskytne v roce 2019 dotaci
ve výši 250 000,- Kč. Mezi obcí a Sokolem bude
na tuto dotaci uzavřena veřejnoprávní smlouva.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo
dotační program Podpora obnovy a rozvoje
venkova v roce 2019, jehož součásti je dotační titul
Podpora obnovy místních komunikací. Obec
Hostouň se do tohoto programu přihlásí s
projektem "Obec Hostouň, oprava ulice
Kladenská".
Termín ukončení příjmu žádostí je
28.02.2019. Dotace je poskytována až do výše 70%
nákladů akce. Horní limit dotace na jednu akci činí
5 mil. Kč.
Manželé Dobešovi podali žádost o
odkoupení pozemku parc.č. 593/16 a části
pozemku parc.č. 597/36. Pozemek 593/16 je pruh
sousedící s pozemkem ve vlastnictví manželů

Dobešových, který obec nevyužívá. Část pozemku
parc.č. 597/36 pak slouží jako přístup k pozemku
parc.č. 593/16.
Zastupitelé tuto žádost projednali a souhlasí
s přípravou záměru prodeje pozemku parc.č.
593/16 a části pozemku parc.č. 597/36. Na
oddělení části pozemku parc.č. 597/36 bude
vypracován geometrický plán a na oba pozemky
znalecký posudek a pak následně bude vyhlášen
záměr obce oba pozemky prodat.
Na zasedání zastupitelstva dne 21.01.2019
pověřilo zastupitelstvo Ing. Šárku Hůlovou
vypracováním obecně závazné vyhlášky o místním
poplatku za zhodnocení stavebního pozemku.
Podle informace Ministerstva vnitra ČR lze od 1.
července 2017 vydat obecně závaznou vyhlášku o
místním poplatku za zhodnocení stavebního
pozemku možností jeho připojení na stavbu
vodovodu nebo kanalizace nejpozději v
kalendářním roce, kdy nabylo právní moci
kolaudační rozhodnutí pro stavbu vodovodu nebo
kanalizace. Obec Hostouň tuto podmínku nesplňuje
a tudíž nemůže takovou obecně závaznou vyhlášku
vydat.
Zastupitelstvu je předložena smlouva o
zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č.
223/7 a 594/1, které jsou ve vlastnictví obce, ve
prospěch GasNet, s.r.o. Ve služebných pozemcích
je uloženo plynárenské zařízení. Za zřízení
věcného břemene bude obci vyplacena jednorázová
úplata ve výši 605,- Kč. Zastupitelé schválili
uzavření této smlouvy.
Kontrolní výbor na svém zasedání, které se
konalo 12.02.2019, porovnal výnosy z vybraného
stočného a náklady na provoz kanalizace a čistírny
odpadních vod. V roce 2018 bylo na stočném
vybráno 890 553,- Kč. Náklady na provoz
kanalizace a ČOV byly 1 182 054,- Kč. Obec na
kanalizaci a ČOV doplácela ze svého rozpočtu
částkou 291 501,- Kč.
Z tohoto důvodu kontrolní výbor
zastupitelstvu navrhuje zvýšit cenu stočného z 50,Kč/os./měs. na 60,- Kč/os/měs. a cenu za stočné,
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která je hrazena dle skutečné spotřeby, ze 40,Kč/m3 na 50,- Kč/m3.
Po projednání zastupitelé konstatovali, že
cenu stočného upraví. Cena za osobu a měsíc bude

s účinností od 1.1.2019 ve výši 60,- Kč. Stávající
cena stočného dle skutečné spotřeby bude od
1.12.2019 ve výši 50,- Kč/m3.

Ze zasedání 18.03.2019
Paní Renata Petráňová oznámila obci, že
dne 21.2.2019 se v ulici Na Pohoří zřítila opěrná
zeď, která stála na hranici jejího pozemku parc.č.
st. 32 a pozemku parc.č. 1488/1, který je ve
vlastnictví obce. Náklady na úklid spadlé zdi
uhradila p. Petráňová.
Na zasedání zastupitelstva paní Petráňová
navrhla, že zařídí opravu zdi. Informace o
vlastnictví této opěrné zdi nejsou nikde evidovány,
tak zastupitelé přistoupili na návrh, že obec uhradí
polovinu nákladů na opravu této opěrné zdi.
Obec Hostouň je vlastníkem kanalizace a
čistírny odpadních vod. Kanalizaci a čistírnu v
současné době provozuje firma Petr Kožený s.r.o.
Vzhledem k tomu, že legislativa ohledně
provozování kanalizace a ČOV se neustále
zpřísňuje a její neplnění je ze strany ministerstva
zemědělství sankcionováno vysokými pokutami, se
obec rozhodla kanalizaci a ČOV dát do nájmu.
Na zasedání zastupitelstva přijali pozvání
zástupci firmy Petr Kožený s.r.o., pan Kožený a
pan Žáček, aby zastupitelům vysvětlili, co vše
nájemce v rámci nájmu kanalizace a ČOV plní.
Zastupitelé po projednání rozhodli, že bude
vypsáno výběrové řízení na nájem a provozování
kanalizace a ČOV.
Pan Jakub Hnik podal žádost o ukončení
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti,
jejíž uzavření schválilo zastupitelstvo usnesením č.
13/1/2017 ze dne 23.1.2017. Smlouva byla
uzavřena z důvodu, že část budovy (přesah sedlové
střechy), kterou pan Hnik plánoval postavit na
pozemku parc.č. st. 97/2, měla zasahovat nad
pozemek parc.č. 1488/1, který je ve vlastnictví
obce. Pan Hnik nakonec novou nemovitost postavil
bez tohoto přesahu a smlouva pozbyla smyslu a
zastupitelstvo souhlasí s jejím ukončením.
ČEZ
Distribuce,
a.s.
předložila
zastupitelům Smlouvu o zřízení věcného břemene

k pozemkům parc.č. 103/2, 103/45 a 103/47 (ulice
U Tvrze). Na těchto pozemcích je umístěno
zařízení distribuční soustavy. Věcné břemeno se
zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 3000,- Kč.
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením této smlouvy.
S účinností od 1.9.2017 byl novelizován
zákon č. 256/20001 Sb., o pohřebnictví a o změně
některých zákonů a provozovatelé pohřebišť jsou
povinni uvést řád veřejného pohřebiště do souladu
s tímto zákonem do 3 let ode dne nabytí účinnosti
zákona, tj. do 31.8.2020. Z tohoto důvodů obec
Hostouň změnila řád veřejného pohřebiště. Před
schválením zastupitelstvem si obec v souladu se
zákonem vyžádala souhlas Krajského úřadu
Středočeského kraje se změnou řádu veřejného
pohřebiště. Zastupitelé v řádu požadují upravit
článek 2 - Doba zpřístupnění pohřebiště - dle
rozpisu otevírací doby uvedené na vratech při
vstupu na pohřebiště. Po této úpravě řád schvalují.
Zastupitelstvu je navrhovatelkou Xaotra
s.r.o., Pod Žvahovem 279/11, 152 00 Praha 5, IČ
07446217 předložen návrh na pořízení změny
územního plánu Hostouň. Důvodem pro pořízení
změny územního plánu je že, části pozemků parc.č.
165/251, 165/252, 165/253, 165/254, 165/244,
165/245 a 165/246 jsou ve stávajícím Územním
plánu Hostouň vymezeny jako plocha BZ1 zahrady v obytné zóně a změnou by měly být
vymezeny jako plocha B1 - nízkopodlažní bydlení
A. (Přes předmětné pozemky vedlo vedení NN,
které v současné době na pozemcích již není.)
Změna bude vedena pod číslem 3. Náklady na
pořízení změny plně uhradí navrhovatelka.
Zároveň je zastupitelstvu předložena
Smlouva o dílo, která bude uzavřena s Ing. Petrem
Topinkou. Předmětem smlouvy je poskytnutí
součinnosti při výkonu územně plánovací činnosti
při pořizování změny č. 3 územního plánu Hostouň
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Ředitelka Základní školy Hostouň paní
Mgr. Milena Filikarová podala žádost o navýšení
rozpočtu základní školy na rok 2019 o částku
20.000,- Kč z důvodu nákupu pomůcek na tělesnou
výchovu a pro potřeby školní družiny. Zastupitelé
toto navýšení schválili.
Obec se potýká s neustále přeplněnými
kontejnery na papír a tím spojeným nepořádkem

okolo těchto kontejnerů. Přidání kontejnerů by
neřešilo neustálý nepořádek, který musí pracovníci
obce uklízet, a tak se zastupitelé rozhodli pořídit lis
na papír, který bude umístěn v garáži u školy. Papír
bude dán škole, aby ho mohla odevzdat do sběru.
Na základě cenových nabídek, které zajistil
Ondřej Gajda, byl vybrán lis značky ORWAK
3120 v ceně 131 643,- Kč.

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu
POZOR - VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU SE BUDOU KONAT V KOMUNITNÍM
CENTRU - ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU, HÁJECKÁ 560, HOSTOUŇ

Komunitní centrum - zdravotní středisko

Starosta obce Hostouň podle § 32 odst.2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
o z n a m u j e:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
 v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a


v sobotu dne 25. května 2019 od

8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu
ve volebním okrsku Hostouň je volební místnost v Komunitním centru - zdravotním středisku,
Hájecká 560, Hostouň
pro voliče bydlící v obci Hostouň
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství. Volič po
příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo
platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do
volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.
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4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve
dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené
hlasovací lístky jiné.

Informace z obecního úřadu

www.hostounuprahy.cz

Jarní úklid
Úklid větrolamů
Zastupitelstvo obce Vás zve v sobotu 13. dubna 2019 na úklid větrolamů. Sraz je v 9,00 hodin u
kostela. Ochranné pomůcky zajistí obec. Hrábě a další nářadí si doneste vlastní.

Rozmístění kontejnerů po obci
V sobotu 13.04.2019 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 a
odpad, který lze třídit (papír, plasty, kov, sklo apod.).

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr u obecního úřadu je otevřen v sobotu každý sudý kalendářní týden počínaje sobotou
6.4.2019 od 8,00 do 12,00 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.
-6-

Změna ceny stočného
Zastupitelé obce z důvodu zvyšujících se nákladů na provoz kanalizace a čistírny odpadních
schválili usnesením č. 9/2/2019 ze dne 18.2.2019 navýšení ceny stočného z 50,- Kč/os./měs. na 60,Kč/os/měs. s účinností od 1.1.2019.
Stočné za kalendářní rok se hradí od 1.1. do 31.3. následujícího roku.
Kulturní akce

ZO CHOVATELÉ HOSTOUŇ
pořádají

VELIKONOČNÍ ZÁBAVU
v sobotu 20. dubna 2019 v Kulturním
domě v Hostouni
K tanci a poslechu hraje hudba
Jaromíra Hory z Tuřan
Začátek ve 20,00 hodin
Vstupné 100,- Kč

Tombola

ZO Chovatelé Hostouň přejí všem občanům, krásné velikonoční svátky.
Za chovatele Jindřich Hlůže
Základní škola

www.zshostoun.wbs.cz

Základní škola
Jménem všech žáků i pracovníků Základní školy Hostouň děkujeme panu starostovi i všem
zastupitelům naší obce za poskytnutí financí, za které jsme mohli pořídit pomůcky na tělesnou výchovu.
Naší dlouhodobou snahou je zlepšovat obratnost dětí a motivovat je k pohybu.
Abychom mohli zařadit i složitější prvky, pořídili jsme dvě vyšší gymnastické žíněnky, jejichž
nákup jsme z finančních důvodů odkládali stejně jako výměnu starých míčů. Pohyb při hrách všichni
nejvíce ocení. A s novými míči – to je radost! V poslední době si děti velice oblíbily florbal, proto jsme
potřebovali zakoupit branky a brankářskou výstroj nezbytnou pro bezpečnost.
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Vzhledem k tomu, že pohyb by měl být pro děti
přirozený (a přitom ho mají stále málo!), přihlásili jsme se
do projektu Sportuj ve škole. Všichni tak budou mít od
nového školního roku možnost si zasportovat i
v odpoledních hodinách. Nakoupené pomůcky tedy určitě
najdou plné využití.
V současné „elektronické době“ je potřeba děti
zvednout od počítačů či mobilů a nadchnout pro jiné
aktivity obzvlášť důležité pro rozvoj jemné i hrubé
motoriky. To je jedním z cílů školní družiny. Velikou
radost dětem, které tráví ve škole i odpoledne, způsobily
nové „cihličky pro dětičky“, těch nikdy není dost!:-))).
Díky kostkám děti dokážou vybudovat společné dílo a
zároveň se učí chápat fyzikální zákony…

Jemnou motoriku u dětí pomáhá rozvíjet stavebnice LEGO. Stavby čím dál složitějších modelů
vyžadují speciální dílky, které však nejsou běžnou součástí stavebnic. Díky poskytnuté dotaci jsme mohli
dokoupit tyto součásti a děti tak mohou uplatňovat své neotřelé nápady a úžasnou fantazii.

Velice si vážíme pochopení zastupitelů obce, také díky němu se může naše škola dále rozvíjet.
Děkujeme!
Za Základní školu Hostouň Milena Filikarová, ředitelka
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Činnost spolků

Pro chovatele jsou výstavy zvířectva důležité
Speciální výstavy a jejich význam
Termín speciální výstava v chovatelské terminologii znamená konání nejprestižnější akce v roce
pro daný druh a plemeno čistokrevného zvířete. Takové výstavy pořádají speciální kluby, zaměřující se
právě na chov a šlechtitelskou práci konkrétního plemene.
Právě kluby se velkou měrou podílejí na prošlechtěnosti a směry, jakým se plemena ubírají. Na
speciálkách, jak se těmto výstavám říká, zvířata hodnotí vybraní posuzovatelé, kteří jsou kluby vybíráni
s ohledem na jejich mimořádnou znalost konkrétního plemene.
Velkou měrou k odborné vyspělosti posuzovatelů přispívají samotné kluby, jež pořádají různá
školení. Významem těchto odborných přednášek je diskuse pojednávající o problematice posuzování
jednotlivých pozic. Aktéry takového školení nejsou jen samotní chovatelé, ale také právě posuzovatelé.
Přítomnost těchto lidí v odborných diskusích pořádaných speciálními kluby napomáhá k přesnějšímu
hodnocení zvířat na výstavách. Ti nejlepší jsou kluby pověřeni posuzovat jejich speciální výstavy, kde si
často musí své rozhodování obhájit ve veřejné diskusi.
Devízou těchto výstav je největší počet vystavených zvířat jednoho plemene ve všech barevných
rázech a varietách na jednom místě, což zaručuje nejobjektivnější přehled o kvalitě jednotlivých chovů.
Proto je také speciální výstava mezi chovateli právem považována za vyšší odborný stupeň v chovatelství.
Rozdíl mezi speciální výstavou a třeba místní spočívá právě v přesnosti posouzení nebo také v počtu a
kvalitě konkurenčních zvířat. Být úspěšný na speciální výstavě znamená patřit mezi elitní chovatele
v republice.
Naše hostouňská organizace má hned šest členů organizovaných v různých speciálních klubech.
V uplynulé sezóně jsme zaznamenali hned čtyři chovatele, kteří byli na těchto prestižních výstavách
úspěšní.
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Titul MISTR KLUBU a ŠAMPION holubice získal na své holuby Moravské pštrosy modré
Michal Rákos na speciální klubové výstavě v Brně. Ing. Jaroslav Boukal získal v Kolíně na klubové
speciální výstavě holubů Českých staváků pohár za nejlepšího pruhového holuba výstavy. V Práčích u
Znojma se konala klubová speciální výstava holubů Amerických kingů, na které získal v barvě žluté
Radek Rákos titul ŠAMPION holub a ŠAMPION holubice. Posledním naším úspěšným specialistou byl
králíkář Bc. Ondra Krunt, který v Přešticích u Plzně na speciální výstavě králíků Meklenburských
strakáčů vyhrál poháry za nejlepšího králíka výstava v barvě modré a divoce zbarvené. S přičtením
vynikajících úspěchů dalších našich členů na různých výstavách si ZO ČESKÉHO SVAZU
CHOVATELŮ HOSTOUŇ udržuje vysokou úroveň a tím i patřičně reprezentuje obec.
Michal Rákos

Výstava drobného zvířectva v Kněževsi
Téměř ideální prostory kněževeského kulturního domu výrazně napomáhají členům ZO ČSCH
HOSTOUŇ každoročně uspořádat výstavy drobného hospodářského zvířectva.
V novodobé historii se zde výstavy konají od roku 1998 a to vždy koncem měsíce ledna. Můžeme
tedy tento chovatelský svátek právem považovat za tradiční. Málokdo však ví, že vůbec první výstava
zvířat se v Kněževsi konala již v roce 1974 v budově starého dřevěného kulturního domu. Pořádající
organizací byl hostouňský spolek chovatelů. Výstava to byla po všech stránkách velmi povedená a hlavně
veřejností hojně navštívena, což jen deklaruje tehdejší zájem lidí z venkova o chov drobných
hospodářských zvířat. Za zmínku stojí fakt, že právě na této výstavě byly poprvé uvedeny v praxi některé
prvky, které se na výstavách používají dodnes. Na tuto výstavu se navázat nepodařilo z důvodu přestavby
kulturního domu. Hostouňští chovatelé tak nadále každý rok pořádali výstavy ve svém areálu v Hostouni
na tamní slavné posvícení.
Letošní ročník se konal 26. a 27. ledna pod záštitou starostů obcí Kněževes pana Kettnera a
Hostouň pana Krátkého. Velmi příznivé počasí přispělo k snadnější organizaci celé akce. Vystaveno bylo
140 králíků, 138 holubů a 90 kusů drůbeže od 60 vystavovatelů.
Skladba plemen byla velmi pestrá, po stránce
kvality byla k vidění opravdu vysoká úroveň
vystavených zvířat. Celý víkend probíhala tombola,
kterou ocenily hlavně děti.
Halové výstavnictví je náročné na výběr
odpovídajících prostor. Při hodnocení zvířat je zapotřebí
dostatečné množství denního světla. Právě to umožňuje
posuzovatelům přesně rozhodovat v určitých pozicích.
Také vysoké stropy výstavních prostor pozitivně ovlivní
celkový dojem. Dalším důležitým faktorem je zajištění
ideální teploty. Tato kritéria nám v současné době
poskytuje sál kulturního domu v Kněževsi. Po vzoru
zahraničních výstav máme prostory výstavy nazdobeny
chvojím, což vytváří návštěvníkům ještě příjemnější
zážitek.
Na nejlepší zvířata byly uděleny čestné ceny a poháry. Naši úspěšní chovatelé na výstavě 2019
v Kněževsi:
HOLUBI
 Michal Rákos – MORAVSKÝ PŠTROS MODRÝ
 Michal Rákos – MORAVSKÝ PŠTROS ČERNÝ ŠUPINATÝ
 Václav Šafránek – BRNĚNSKÝ VOLÁČ
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 Radek Rákos – AMERICKÝ KING ŽLUTÝ
KRÁLÍCI
 Václav Olišar – MALÝ BERAN
 Hana Dologová – FRANCOUZKÝ BERAN
DRŮBEŽ
 Radek Rákos ml. – VLAŠKA ŽLUTÁ
Poděkování patří všem vystavovatelům a také všem návštěvníkům, kteří nás podpořili svou
účastí, dále Střední integrované škole Středokluky za spolupráci během výstavy. Zvláštní poděkování
patří Obecnímu úřadu Kněževes a Obecnímu úřadu Hostouň za pravidelné podporování spolku chovatelů
a také všem sponzorům, kteří nám na tuto akci přispěli.
Michal Rákos

Zahájení rybářské sezóny 2019
Po zimní přestávce zahajuje novou sezónu Spolek rybářů Hostouň, a to již tradičně formou
rybářských závodů. Ty se budou konat na místní nádrži V Roklích v sobotu 13. dubna. Další očekávanou
událostí této rybářské sezóny budou dětské rybářské závody, které se uskuteční v sobotu 18. května od
7,00 do 11,00 hodin pro kategorie děti do 10 let a mládež od 10 do 15 let. Závodníci a další hosté jsou
srdečně zváni.
S přáním krásného jara,
Petr Kozlovcev
Spolek rybářů Hostouň

Společenská rubrika

K životnímu jubileu blahopřejeme !!!!!
Leden
T U Č K O V Á Věra
P H I L I P P Karel
V A Ň H O V Á Jaroslava
H L A D K Ý Jan
S V O B O D O V Á Irena

92 let
85 let
70 let
70 let
65 let

Únor
M Á R O V Á Jaroslava

70 let

Březen
B Ö H M O V Á Marie
V A C O V S K Ý Josef
K R Á T K Ý Josef
K R Á S O V Á Iboja

Z našich řad odešli:
H R O N O V Á Marie

ve věku 85 let
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80 let
70 let
65 let
65 let

Inzerce

Hledáme paní na hlídání dvojčátek v Hostouni
Hledáme paní na občasnou výpomoc k dvojčátkům (holky), nyní 4 měsíce.
Požadujeme zkušenost s dětmi, trpělivost a pozitivní přístup k dětem. Finanční
odměna dohodou dle odpracovaných hodin. Na věku nezáleží, možno i aktivní
důchodkyni. Nástup možný ihned. Kontakt: Adéla Filipová, Na Obci 504/1, Hostouň
u Prahy, 273 53, tel: 604200322, email: adela.fil@seznam.cz
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