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Mění se výše
poplatků za psa
i svoz odpadu
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Naše školní zážitky:
branný den
a halloweenské
dopoledne



Sokol Hostouň:
první polovina
sezony se vydařila
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 Úvodník starosty

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
blížící se konec roku je jistě vhodnou
příležitostí alespoň k základnímu bilancování. Současné zastupitelstvo obce
má za sebou rok práce a jsem moc rád,
že plány, které jsme si na rok 2019 stanovili, se podařilo uskutečnit. Jak, to nechám k posouzení vám. Raději se rozhlédnu do blízké budoucnosti, abych
vás seznámil se záměry, které budou realizovány v příštím roce. Některé z nich
pak jistě přesáhnou i do dalšího období.
V příštím roce by měla začít rekonstrukce Nové ulice

Kompletní rekonstrukce Nové ulice
bude probíhat podle varianty číslo 3,
kterou jste vybrali v hlasování. Celkový
rozpočet by měl dosahovat asi 13,2 milionu korun a rekonstrukce bude financována z úvěru poskytnutého Komerční bankou.
U projektu revitalizace Posvícenské
návsi bude v příštím roce dokončena
dokumentace pro stavební povolení,
abychom se stavebními pracemi mohli
začít v průběhu roku 2021.
Rekonstrukci komunikace v ulici Na
Obci už nic nebrání. Obnoven bude povrch i odstavné plochy v této ulici, a to
až k přečerpávací stanici. Pokud se podaří zajistit další finanční zdroje formou
spolufinancování, bude komunikace
prodloužena až do míst, kde jsou již vybudovány inženýrské sítě.
Pro rozšíření komunikace u základní školy byla zpracována dokumentace, na základě které by se komunikace měla rozšířit na obecní pozemky směrem k nemovitosti pana Kloubka. V současné době probíhají jednání
s krajským úřadem o financování této

akce, jelikož stávající komunikace je
v jeho vlastnictví.
Kompletní výměnu podlah v sokolovně financuje Sokol Hostouň částečně ze
svých rezerv a hlavně z dotace Letiště
Praha, kterou zastupitelstvo po dohodě
využilo na tuto akci Sokolu.
Pokud jde o výstavbu sportoviště, ve
spolupráci se Sokolem Hostouň se připravuje dokumentace pro stavební povolení tak, aby v příštím roce mohla být
podána žádost o dotaci na Ministerstvo
školství. V případě, že se žádostí uspějeme, máme připraveno spolufinancování
z rozpočtu obce.
Na stavbu chodníku v ulici Na Skalech je zpracovávána dokumentace pro
územní rozhodnutí.
Na závěr bych rád poděkoval všem místním spolkům za jejich činnost, kterou
v obci vyvíjejí, a vám všem popřál klidné
prožití vánočních svátků a vše dobré do
nového roku.
MARTIN KRÁTKÝ
starosta

 Zastupitelstvo

Ze zasedání zastupitelstva
14. října 2019
Na zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 16. září 2019, zastupitelé rozhodli, že po zpracování znaleckého posudku a geometrického plánu na oddělení části pozemku, bude vyhlášen záměr na prodej části pozemku
parc. č. 620/2. Příslušnou část pozemku parc. č. 620/2 nelze podle platného územního plánu oddělit, protože je
v něm pozemek veden jako místní komunikace. Z tohoto důvodu zastupitelé navrhli manželům Márovým dlouhodobý bezplatný nájem části pozemku
parc. č. 620/2 s tím, že veškeré náklady
na údržbu pozemku ponesou nájemci.
Manželé Márovi s návrhem souhlasí.
Zastupitelé na zasedání, které se konalo dne 16. září 2019, usnesením
č. 3/8/2019 nesouhlasili s dělením pozemků parc. č. 2699 a 2700. Po vysvětlení žadatele, firmy DHK Beroun, s.r.o.,
že odkoupí nejen pozemky, přes které
vede náhon, ale i nově vzniklé pozemky
za náhonem, zastupitelé s dělením pozemků parc. č. 2699 a 2700 dle geometrického plánu č. 1101-231/2019 souhlasí
a ruší usnesení č. 3/8/2019. Dále byl zastupitelstvu předložen Znalecký posudek o ceně nemovitých věcí č. 15/2018
na oddělené pozemky parc. č. 2699/2,
2699/3, 2700/2 a 2700/3. Dle posudku
je cena 1 m2 ve výši 42,76 Kč. Zastupitelé souhlasí s vyhlášením záměru prodeje předmětných pozemků, kde v záměru
bude minimální cena 50 Kč/m2.
Zastupitelstvu byla firmou Pešaut
– montáže kabelů s.r.o., která na základě plné moci zastupuje ČEZ Distribuci, a.s., předložena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP-126016641/VB/1 na akci „Hostouň, Nová
ulice, č. parc. 165/115“. V trase stávajícího venkovního vedení bude na pozemku parc. č. 165/130, který je ve vlastnictví
obce, vystavěn nový betonový sloup,
po kterém bude proveden nový svod
do nové přípojkové skříně umístěné
na témže sloupu. Obci bude vyplacena jednorázová náhrada ve výši 2000
Kč. Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy.
Zastupitelstvu byla předložena Smlouva o výpůjčce kostela, která bude uzavřena mezi obcí a Římskokatolickou far-
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ností Unhošť. Obec bude dle smlouvy
kostel využívat za účelem organizování programů pro kulturní a společenské
využití areálu kostela, prezentaci kulturní památky v médiích, vypracování
a podávání žádostí o dotace, organizování veřejných sbírek. Doba výpůjčky je
na 15 let. Zastupitelé souhlasí s podpisem této smlouvy.
Arcibiskupství pražské požádalo obec
o stanovisko k návrhu směny pozemků. Arcibiskupství pražské nabízí obci
pozemek parc. č. 594/48, zahrada o výměře 1646 m2 (pozemek okolo bytovek
ve Slepé ulici) za pozemek obce parc.
č. 2, zahrada o výměře 834 m2 (pozemek
u fary). Zastupitelé nabídku projednali a dospěli k závěru, že pozemek parc.
č. 594/48 nemá pro obec význam, pozemek nemůže obec adekvátně využít.
Zastupitelstvu je předložena Smlouva o dílo na vyhotovování jednotlivých výtisků periodika obce Hostouň
– Hostouňský zpravodaj. Obec se zavazuje v této smlouvě zhotoviteli – Ing.
Martině Vampulové, Úzká 376, 273 53
Hostouň – vyplácet za vyhotovení kaž
dého čísla zpravodaje částku ve výši
7200 Kč za předpokladu, že rozsah
jednoho výtisku nebude přesahovat
8 stran A4. Do dnešního dne vytvářela
Hostouňský zpravodaj Ing. Šárka Hůlová. Podepsáním smlouvy o dílo na vyhotovování zpravodaje s Ing. Martinou
Vampulovou stoupne novinářská a grafická kvalita zpravodaje.
Společnost Xaotra s.r.o., Pod Žvahovem
279/11, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, IČ:
07446217 zastoupená Zbyňkem Klose
podala dne 2. října 2019 žádost o ukončení pořizování změny č. 3 územního
plánu obce Hostouň. Obec Hostouň má
se společností Xaotra s.r.o. uzavřenou

Smlouvu o úhradě nákladů spojených
s pořízením změny č. 3 Územního plánu Hostouň a na základě této smlouvy
Xaotra s.r.o. uhradí obci všechny náklady spojené s touto změnou. Zastupitelstvo obce souhlasí s ukončením smlouvy o dílo č. 01/2019 ze dne 19. 3. 2019
uzavřené s Ing. Petrem Topinkou (dále
zhotovitel) na výkon územně plánovací
činnosti při pořizování změny č. 3 územního plánu obce Hostouň. V souladu
s čl. VI odst. 3 smlouvy zastupitelstvo
obce souhlasí, že zhotoviteli bude uhrazena odměna za rozpracovanost díla ve
výši 7890 Kč. Práce byly ukončeny bez
zavinění zhotovitele.
Zastupitelstvo obce souhlasí s ukončením smlouvy o dílo č. HO-JM Z3/18 ze
dne 2. 5. 2019 s Ing. arch. Jitkou Mejsnarovou.
Zastupitelstvo obce Hostouň rozhodlo ve smyslu § 6 odst. 5 písm. a) a § 44
písm. a) zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon) o úmyslu zkráceným postupem pořídit změnu č. 3 Územního plánu obce Hostouň spočívající v prověření
využití plochy brownfield na pozemku
parc. č. 2739, tj. plochy k opětovnému
využití a regeneraci zejména pro sportovní činnost a s ní související služby.
Prověří dopravní obsluhu plochy tak,
aby dopravní provoz nezasahoval do
obytné zástavby obce Hostouň.
Pro účely vyhotovení návrhu obsahu změny č. 3 a pro získání stanovisek dle § 55a
odst. (2) písm. d) a e) zákona č. 183/2006
Sb. zastupitelstvo obce Hostouň rozhodlo
v souladu s § 6 odst. 6 písm. b) a § 6 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., že pořizovatelem
je obecní úřad Hostouň.
Výkon územně plánovací činnosti bude
zajištěn na základě smlouvy s fyzickou
osobou Ing. Petrem Topinkou, Nám.

T. G. Masaryka 28, 273 05 Smečno, IČ
46431276 (§ 24 stavebního zákona).
Zastupitelstvo obce Hostouň schvaluje
smlouvu o dílo s Ing. Petrem Topinkou
na zajištění územně plánovací činnosti.
Zastupitelstvo obce Hostouň rozhodlo ve smyslu § 6 odst. 5 písm. a) a § 44
písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) o úmyslu zkráceným postupem pořídit změnu č. 4 Územního
plánu obce Hostouň spočívající v prověření změny regulativu z V1 na smíšené venkovské území na pozemcích parc.
č. 175/1 a 175/2. Pro účely vyhotovení
návrhu obsahu změny č. 4 a pro získání stanovisek dle § 55a odst. (2) písm. d)
a e) zákona č. 183/2006 Sb. zastupitelstvo obce Hostouň rozhodlo v souladu
s § 6 odst. 6 písm. b) a § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., že pořizovatelem je
obecní úřad Hostouň.
Výkon územně plánovací činnosti
bude zajištěn na základě smlouvy s fyzickou osobou Ing. Petrem Topinkou,
Nám. T. G. Masaryka 28, 273 05 Smečno,
IČ 46431276 (§ 24 stavebního zákona).
Zastupitelstvo obce Hostouň schvaluje
smlouvu o dílo s Ing. Petrem Topinkou
na zajištění územně plánovací činnosti.
V ulici Zahradní je pro rozšíření komunikace nutné darovat obci z každé strany dva metry pozemku. Manželé Olga
a Vasyl Oharovi se rozhodli, že obci darují pozemek parc. č. 165/263 za účelem budoucího rozšíření komunikace
v ulici Zahradní a obec tento dar přijímá.
Zastupitelstvo schválilo návrh č. 4 na
úpravu rozpočtu na rok 2019.

25. listopadu 2019
Obec Hostouň vyhlásila záměr prodeje
částí pozemků parc. č. 2699 a 2700, které vznikly oddělením na základě geometrického plánu č. 1101-231/2019, za
minimální cenu 50 Kč/m2, která byla stanovena znaleckým posudkem. Do výběrového řízení přišla jedna cenová nabídka od firmy DHK Beroun s.r.o., se sídlem
Ostrovského 2061/27, Praha 5 ve výši
52 Kč/m2. Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej předmětných pozemků firmě
DHK Beroun s.r.o. za nabídnutou cenu.
Pan Vladimír Edr podal žádost o prodej
části pozemku parc. č. 1488/27, který je
ve vlastnictví obce. Jedná se o část o výměře 65 m2, kterou dlouhodobě užívá
jako část své zahrady. Zastupitelstvo žádost projednalo a s prodejem nesouhlasí.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
žádosti spolků o dotace na rok 2020.
Tyto dotace budou zahrnuty do návrhu
rozpočtu na rok 2020 a jejich schválení
proběhne na příštím zasedání.

Plánované akce na rok 2020:
– nákup komunální techniky z daru
letiště v rámci programu Žijeme zde
společně (výše daru je 1 153 000 Kč)
– rekonstrukce části ulice Na Obci od
křižovatky s ulicí Na Skalech až po
transformátor – odhadovaná cena cca
1 500 000 Kč; na tuto akci bude podána žádost o dotaci z „Programu obnovy venkova 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského fondu obnovy venkova“, výše dotace činí až 80 %
z celkových uznatelných nákladů.
– rekonstrukce Nové ulice, předpokládaná cena 11 600 000 Kč; Na tuto akci si
obec vezme úvěr od Komerční banky.
K dnešnímu dni má obec k dispozici
6,5 milionu Kč. V rozpočtu na rok 2020
bude z této částky vytvořena rezerva ve
výši 3 miliony Kč.
Obec Hostouň je vlastníkem pozemků
parc. č 223/61 a 2588. V územním plánu jsou na těchto pozemcích vymezeny
tyto plochy:
223/61 – OV 1 (občanské vybavení ve
veřejném zájmu), VZ (plochy veřejné zeleně) a MK (místní komunikace)
2588 – B1 (nízkopodlažní bydlení A),
BZ1 (zahrady v obytné zóně).
Zastupitelstvo rozhodlo, že bude proveden návrh parcelace těchto pozemků.
Zastupitelstvu je předložen Plán inventur za rok 2019 a sestavení dílčích inventarizačních komisí. Zastupitelstvo
Plán inventur vzalo na vědomí.
Ředitelka Základní školy Hostouň se
obrátila na zastupitelstvo obce se žádostí o navýšení rozpočtu školy v letošním roce o částku 70 000 Kč. Během

školního roku musely být ve škole neplánovaně provedeny další investice (výroba police pro notebooky, výměna baterií v noteboocích, pořízení
licence Windows 10, zakoupení programu Bakalář pro vedení matrik malých škol, výměna podlahové krytiny
ve školní družině). Zastupitelé souhlasí s tímto navýšením rozpočtu základní školy v roce 2019.
Zastupitelstvu je předložena Smlouva
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-6025260/VB002 , kterou se
k pozemku parc. č. 223/61, který je ve
vlastnictví obce, zřizuje věcné břemeno v rámci stavby Kabelové vedení NN.
Předpokládaný rozsah omezení dotčené nemovitosti budoucím věcným břemenem je 66 bm a výše jednorázové náhrady je 1000 Kč. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením této smlouvy.
Na základě usnesení č. 6/5/2019 ze
dne 27. 5. 2019 bude zrušena obecně závazná vyhláška obce Hostouň
č. 1/2011, o místních poplatcích a místo
ní budou vydány tři nové obecně závazné vyhlášky (OZV):
– o místním poplatku ze psů
– o poplatku za užívání veřejného prostranství
– o místním poplatku ze vstupného.
V OZV o místním poplatku ze psů dojde
k úpravě sazby poplatku dle usnesení
č. 6/5/2019. V OZV o poplatku za užívání
veřejného prostranství a v OZV o místním poplatku ze vstupného zůstanou
sazby poplatků ve stejné výši. OZV nabudou účinnosti k 1. 1. 2020.
ZASTUPITELSTVO

Hostouňský zpravodaj
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 Z obecního úřadu

Svoz odpadu v roce 2020
Známky na popelnice na rok 2020 je
možné zakoupit na obecním úřadě
od 6. ledna, a to v úřední dny (pondělí a středa: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
hod.). V lednu budou současně platit
známky z roku 2019 i známky nové.
Svozovým dnem je úterý. Pro žluté
známky je to pak úterý v každém lichém
kalendářním týdnu. Svozový kalendář
pro měsíční svoz je zveřejněn na webových stránkách obce. Vyváženy jsou
pouze popelnice označené známkami.
(OU)

Ceny nájmu popelnic
110 l kov

200 Kč

120 l plast

200 Kč

240 l plast

250 Kč

Zimní období
leden až duben, říjen až prosinec
Letní období
květen až září

Ceny známek na popelnice na rok 2020
Druh známky

Četnost svozů

Cena (v Kč)

červená známka

svoz 1 x týdně celoročně

2120

zelená známka

svoz v zimě 1 x týdně, v létě 1 x za 2 týdny

1700

žlutá známka

svoz 1 x za 2 týdny celoročně

1150

modrá známka

svoz 1 x týdně jen v zimním období

1150

bílá známka

jednorázový svoz

65

jednoměsíční bílá

svoz 1 x za měsíc celoročně dle svozového kalendáře

520

kontejner 1100 l

svoz 1 x týdně celoročně

2100

Další poplatky a platby v roce 2020
Poplatek za psa
Majitelé psů, pozor. Na základě obecně
závazné vyhlášky č. 1/2019 se od 1. ledna 2020 mění výše poplatků za psa.
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Poplatek je splatný do 30. 6. 2020 a ročně činí:
– za jednoho psa 300 Kč;
– za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 350 Kč;
– za psa, jehož držitelem je osoba starší
65 let, 200 Kč;
– za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší
65 let, 300 Kč.
Majitel psa je povinen obecnímu úřadu Hostouň ohlásit vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy

Hostouňský zpravodaj

se pes stal starším tří měsíců, nebo ode
dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také
zánik své poplatkové povinnosti (například úhyn psa, jeho ztrátu, darování
nebo prodej).

Platba stočného
Na základě usnesení zastupitelstva obce
Hostouň č. 9/2/2019 ze dne 18. 2. 2019
se stočné za rok 2019 platí v následujícím termínu a výši:
– splatnost do 31. března 2020
– sazba 60 Kč/osoba/měsíc.

 Základní škola

Byli
jsme na jedné akci.
Viděli jsme jednoho pána, který nám ukazoval hodně ukázek – jak
člověku můžeme pomoci při havárii. Pak
jsme si zkoušeli, jaké máme mít věci při evakuaci. Dále jsme se dozvěděli, jak pomoci čloBRANNÝ DEN
věku, který leží na zemi a nevnímá. Nakonec jsme stříleli na plastové lahve. Bylo to
moc hezké.
Se škoAneta
Hušková,
lou jsme dne 11. 10. 2019
4.
ročník
v pátek šli do sokolovny na branný

Naše školní zážitky…
Se
školou jsme šli
v pátek do sokolovny.
Byl tam pán, který nám říkal,
kdy máme dát první pomoc. Měli
jsme tam figurínu, na které jsme
zkoušeli srdeční masáž. Také jsme
stříleli pistolí do plastových lahví.
Moc se mi to líbilo.
Dominika Houšková,
3. ročník

den. Čekal tam na nás jeden pán, který toho
měl hrozně moc připraveného. Ukazoval nám například, jak se zachovat při první pomoci, co si zabalit
při evakuaci, ptal se nás na různé otázky. Nejvíce se mi
líbilo povídání o české armádě, zkoušení plynových
masek a střelba z kuličkových zbraní. Moc se mi
to líbilo a pánovi moc děkuji.
Vojtěch Táborský, 5. ročník

HALLOWEENSKÉ DOPOLEDNE

Měli
jsme Halloween a dělali jsme soutěže, za které jsme
dostávali bertíky. Byli jsme na půdě i ve
sklepě. Tam mě to bavilo nejvíc, protože jsme
tam měli ochutnávky. Pro mě je to nejlepší den
ve škole. Když jsme měli hodně bertíků, tak jsme
mohli jít nakupovat dobroty. Škoda, že to tak
rychle uteklo, ale je tu ještě příští rok. Moc se
mi líbilo, že jsme byli ve skupinkách. Lepší
už to být nemohlo.
A. Mladá, 4. ročník

V pondělí 4. listopadu jsme měli ve
škole Halloween. První hodinu jsme dostávali pytlíčky na body. Potom jsme měli velkou přestávku na jídlo a na to, abychom se převlékli
do kostýmů. Poté nás paní učitelky shromáždily na chodbě. Všichni páťáci si měli vybrat svůj tým. Já se svým týmem
jsme šli první do třetí třídy. Tam jsme měli připevňovat pavouky, skládat dýně a nosit lebky. Potom jsme šli do sklepa a tam
jsme pili lektvary a zajídali je brouky. A také se mi to líbilo
v páté třídě, tam jsme měli hledat duchy, rozdíly a přenášet popcorn. Nejvíc se mi líbilo nakupování různých
dobrot. Bylo to super.
K. Krupičková, 5. ročník

Pozn: bertík = 1 koruna a v naší škole
se za něj dá nakoupit cokoli!

Za Základní školu Hostouň děkuji rodičům našich žáků
i přátelům školy za pomoc, kterou nám poskytovali
v uplynulém roce (materiál na vyrábění, knihy do školní
knihovny, sběr papíru, charitativní akce…). Velmi si vaší
pomoci vážíme.
Naše velké poděkování patří hlavně panu starostovi i všem
zastupitelům za jejich zájem a podporu. Vstřícný přístup
zastupitelů přispívá nejen ke změně vzhledu a vybavení
školní budovy, ale pozitivně ovlivňuje i vztah veřejnosti ke
škole. Těšíme se na spolupráci v novém roce 2020!
Za učitele i žáky školy přeji vám všem krásné Vánoce!
Mgr. Milena Filikarová, ředitelka školy

Hostouňský zpravodaj


5

 Spolky

Sokol Hostouň:
první polovina sezony se vydařila
Sokol Hostouň má za sebou v mnoha aspektech vydařenou první polovinu soutěžního ročníku
2019/2020. Do podzimní části vyslal devět týmů, z toho dvě mužstva dospělých a sedm mládežnických, které zasáhly do 130 soutěžních utkání. V 70 případech slavili zelenobílí vítězství, 12 utkání
skončilo nerozhodně a ve 48 případech byl šťastnější soupeř.

U9 – mladší přípravka (Okresní soutěž – skupina A)
Hráči mladší přípravky, stejně jako v loňské sezoně, zasáhli na podzim do kladenské okresní soutěže. Mužstvo vedené trenérem Milanem Mészárosem se
stalo, z pohledu vyhraných utkání, nejlepším mužstvem zelenobílých. Jediné dvě prohry si Hostouňští připsali až
v samém závěru první poloviny soutěže
(obě s mužstvem SK TJ Hřebeč) a s dvanácti výhrami a celkovým skóre 124:58
se stali nejúspěšnějším mužstvem své
soutěže.
U11 – starší přípravka (Okresní soutěž – skupina C)
S nemalou obměnou kádru se před
startem letošního ročníku musel vyrovnat tým starší přípravky. S tím se nakonec nový trenér Daniel Kratochvíl popasoval s grácií a mužstvo dovedl během
podzimní části okresní soutěže k osmi
výhrám s konečným vyrovnaným skóre 59:59.
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U13 – mladší žáci (Krajský přebor – skupina A / Okresní soutěž – skupina A)
V kategorii mladších žáků přihlásila
Hostouň dva celky. A mužstvo se dokonce stalo premiérově účastníkem nejvyšší
krajské soutěže. A jako nováček si mladší žáci nevedli vůbec špatně. Obzvlášť
v úvodu soutěže, kdy v devíti kolech nepoznali pocit porážky, a ještě na začátku října se pyšnili první místem. Bohužel
v druhé polovině podzimu svěřenci Jaromíra Boháče nezvládli několik utkání
a v tabulce se propadli na 6. příčku. I tak
je pro loňského účastníka okresní soutěže umístění v horní polovině tabulky
z pozice nováčka úspěchem.
Druhé mužstvo mladších žáků, sloučené s nedalekou Hřebčí a působící pod
názvem Hostouň/Hřebeč, zasáhlo v aktuálním ročníku do kladenské okresní
soutěže. Do sezóny sice hráči vstoupili
vysokým vítězstvím 12:1 nad Slavojem
Kladno, ale pak přišlo několik těsných
porážek, které znamenaly propad tabulkou. V konečném podzimním zúčtování
si připsali žáci pět výher a šest porážek.
Se ziskem 15 bodů přezimují na 8. místě tabulky.
U15 – starší žáci (Krajský přebor –
skupina A)
Stejně jako první mužstvo mladších
žáků, zasáhli hráči kategorie do 15 let

premiérově do krajského přeboru. Ani
oni v soutěži nikterak nepropadli a z pozice nováčka nasbírali krásných 16 bodů.
V tabulce za sebou Hostouňští nechali ostřílenější mužstva v krajských soutěží, jako jsou například SK a Tatran Rakovník.
U17 – mladší dorost (Krajský přebor –
skupina A)
Nejúspěšnějším týmem, alespoň co se
postavení v tabulce týká, je mužstvo
mladšího dorostu. Do sezony sice vstoupili mladší dorostenci těsnou porážkou
na hřišti Švermova, ale v následujících
devíti kolech nepoznali pocit porážky
a v tabulce se dostali na první místo. Na
tom nic nezměnila ani druhá podzimní
prohra, opět na hřišti Baníku Švermov,
a tak po posledním kole mohli svěřenci
trenéra Mokroluského oslavit titul podzimního půlmistra.
U19 – starší dorost (Krajský přebor –
skupina A)
V létě zažil starší dorost velkou obměnu,
když skončil nejsilnější ročník Hostouně poslední dekády (do dospělého fotbalu odešlo sedm hráčů ročníku 2000).
To mělo na svědomí i špatný vstup do
soutěže. Hostouňští nejprve prohráli po
přestřelce na lidickém hřišti se Slavií Jesenice 6:8 a následně na půdě Švermova

1:5. V následujících 12 kolech už se starší dorostenci přece jen sehráli a nasbírali
krásných 30 bodů, které je posunuly na
druhé místo tabulky.
B mužstvo (I. B třída – skupina A)
Rezerva Hostouně má za sebou více
než vydařený podzim v I. B třídě, když
vytěžila z třinácti zápasů úctyhodných
32 bodů. Hostouňští sice ztratili jeden
bod již v prvním kole na horké půdě
v Braškově (výhra po penaltovém rozstřelu), ale následně dokázali vyhrát
sedm zápasů v řadě.
V posledních pěti kolech hrála rezerva čtyřikrát venku. Prohrála pouze
s prvním Zavidovem a ze závěrečných
15 možných bodů jich vytěžila krásných 9. Zisk je o to cennější, že v posledních kolech Hostouňští narazili na
všechny soupeře z první čtyřky. A pokaždé na soupeřově hřišti.
Do jarní části sezony zelenobílí vstoupí se ztrátou pěti bodů na první Zavidov a s náskokem čtyř bodů na třetí
Tatran Rakovník.
Velkým pozitivem je i zapojení věkem
současných a loňských dorostenců (hráči ročníků 2000 až 2003) do kádru. Celkem jich do podzimních zápasů zasáhlo 14. Pět z nich dokonce odehrálo
10 a více utkání!

Hostouňský zpravodaj
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A mužstvo (ČFL – skupina A)
První mužstvo má za sebou premiérový podzim v třetí nejvyšší soutěži. V České fotbalové lize dlouho hledal tým
Hostouně recept na vítězství. To přišlo
až v 7. kole v domácím utkání s rakovnickým SK. Za zmínku stojí závěr podzimní
části sezony. Ze závěrečných pěti zápasů vytěžili Hostouňští krásných 10 bodů
a v tabulce se posunuli na nesestupovou 14. příčku se ziskem 14 bodů.
Hostouňští přitom v úvodu soutěže,
především v domácích zápasech, nikterak výkonnostně za svými soky nezaostávali a několikrát ztratili body kvůli individuálním chybám a nízké produktivitě. Důležitým plusem podzimní části
sezony je fakt, že zelenobílí dokázali bodovat se všemi týmy ze spodku tabulky.
I když remíza s předposledními Karlovými Vary, vzhledem k vývoji utkání, je pro
mužstvo největší podzimní ztrátou. Pozici nejlepšího střelce mužstva drží po
15 odehraných kolech se čtyřmi zásahy
Václav Laušman.

LUKÁŠ HORNÍČEK
Fotografie: Bohumil Kučera

 Spolky

Uplynulých dvanáct měsíců bylo
u baráčníků nabito událostmi i výlety
Vlastenecko-dobročinná samostatná obec baráčníků „Sulevice“ Hostouň Dobrovíz v letošním roce
uspořádala celou řadu zajímavých akcí a dalších se naši členové aktivně zúčastnili.
V sobotu 15. února proběhl v hostouňském kulturním domě Baráčnický ples
s předtančením sokolek z Hřebče.
Výroční volební sezení se uskutečnilo o měsíc později v kulturním
domě v Dobrovízi. V rámci sezení proběhly volby do nového konšelstva. Milým zpestřením bylo vystoupení dětí z Dobrovíze a okolí a celé odpoledne nám hrála Kladenská heligonka.
Na konci března se 45 našich členů vydalo na Zbraslavský zámek na koncert
Jaroslava Vejvody, kterým jsme si připomněli jeho výročí narození.
Moc rádi jsme také přijali pozvání na
Staročeské máje v Kněževsi.
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V květnu 36 našich členů absolvovalo
plavbu po Vltavě na Country parníku,
kterou uspořádal spolek baráčníků Vltavan. Po celou čtyřhodinovou plavbu
nám hrála country skupina Apten-Hassa.
Na sobotu 14. září jsme naplánovali výlet na zámek Kačina. Naobědvali jsme
se v Nových Dvorech v restauraci U Hájků. Byli jsme neskutečně brzo obslouženi, dobře najedeni a za dobrou cenu. Navštívili jsme Kutnou Horu, okolí chrámu
sv. Barbory, prošli jsme starobylé uličky,
park a navštívili letní restauraci s posezením, kde nám k dobré náladě zahrál
na harmoniku pan L. Krupička. Poté následovala prohlídka chrámu sv. Barbory.
Počasí nám přálo, domů jsme se vrátili

až v 19:30 hodin. Zajímavého výletu se
zúčastnilo 45 lidí.
Baráčnická obec „Sulevice“ Hostouň
Dobrovíz spolupracuje s Baráčnickou
obcí Kněževes, Středokluky, Cvrčovice,
Slaný. Naši přátelé nás pozvali na besedu dálkového plavce Jana Nováka, který jako druhý Čechoslovák v roce 1974
přeplaval kanál La Manche. Neméně zajímavé bylo posezení s Danuší Růžičkovou, krasojezdkyní a mnohonásobnou mistryní republiky a několikanásobnou medailistkou z mistrovství Evropy z dob bratří Pospíšilů v kolové. Obou
inspirativních besed se zúčastnili manželé Olišarovi, Hlůžovi, paní J. Straková
a paní M. Krásová.

Exkurze do svíčkárny a do čokoládovny
v Šestajovicích i návštěva pivovarského
muzea v Kostelci nad Černými lesy. Takový byl náš další společný výlet, na kterém nechyběla hudba L. Krupičky. Zájezdu do Šestajovic a okolí se zúčastnili M. Olišarová, V. Kukelková, J. Straková,
J. Průchová a manželé Hlůžovi. Zájezd

byl super, počasí se vydařilo. Velké poděkování patří do Kněževse.
Na příjemnou atmosféru Vánoc jsme se
naladili na předvánočním koncertě Lázeňské hudby z Poděbrad, který proběhl
9. prosince v kulturním domě Dobrovíz.
Výroční členská schůze proběhne
14. března příštího roku od 14:00 ho-

din v kulturním domě v Hostouni. Stejně jako letos i příští rok nám zahraje Kladenská heligonka.
Velké poděkování patří obcím Hostouň
a Dobrovíz za finanční podporu.
Přejeme všem lidem šťastné a veselé Vánoce, hodně štěstí, pevné zdraví a spokojenosti do nového roku.
„Kdo má zájem, může se stát baráčníkem“.
Za konšelstvo
syndik MIRKA HLŮŽOVÁ

Zájezdu baráčníků do Šestajovic se zúčastnili Marie Olišarová, Věra Kulkelková, Miroslava Hlůžová,
Jana Průchová a Jaroslava Straková.

 Spolky

Rybáři se už připravují na novou
sezonu
Spolek hostouňských rybářů nezahálí ani v zimě. Přípravy na novou rybářskou sezonu již začaly. V sobotu 16. listopadu bylo do nádrže nasazeno 650 kg
kaprů o velikosti kolem 3 kg a přibližně
120 kusů línů o velikosti 30–40 cm.
Pro aktivní členy našeho spolku připomínáme, že vyplněné úlovkové lístky
za rok 2019 lze odevzdat a zároveň zakoupit novou povolenku na příští sezonu každý druhý pátek v měsíci od 17:30
hodin v kulturním domě (konkrétně
10. ledna, 14. února a 13. března). Posledním termínem, kdy lze povolenku
na rok 2020 zaplatit, je pátek 27. března.
Rádi bychom poděkovali za podporu
v roce 2019 a popřáli všem mnoho radostných chvil o vánočních svátcích
a úspěšný nový rok 2020.
Za Spolek rybářů Hostouň
PETR KOZLOVCEV
V polovině listopadu vysadili členové rybářského
spolku do nádrže V Roklích líny a kapry

Hostouňský zpravodaj
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 Spolky

Jaký byl rok u hasičů?
Méně výjezdů, více školení
Ačkoli se letos četnost výjezdů oproti loňskému roku snížila, přesto členové sboru dobrovolných
hasičů Hostouň nezaháleli. Členové výjezdové jednotky si zvyšovali kvalifikaci na kurzu velitele
družstva či strojníka na hasičské stanici Slaný, či na kurzu pro obsluhu motorových pil.
Sbor se také, jako již každoročně, účastnil kulturních akcí v Hostouni a okolí.
Uspořádali jsme tradiční hasičský ples,
pálení čarodějnic ve spolupráci s obecním úřadem nebo jsme aktivně pomáhali při dětském dni. Pomocnou ruku
jsme podali také při soutěžích mladých
hasičů pořádaných Sborem dobrovolných hasičů Hřebeč.

Rád bych jménem Sboru dobrovolných
hasičů Hostouň poděkoval zastupitelstvu obce i sponzorům za přízeň a finanční zabezpečení činnosti a popřál
mnoho pracovních i osobních úspěchů.
Děkuji i našim příznivcům a přispívajícím členům za podporu.
Přijměte prosím pozvání na náš tradiční hasičský ples, který se bude ko-

nat 15. února 2020 v kulturním domě
v Hostouni.
Přeji vám všem krásné prožití vánočních svátků, vše nejlepší v novém roce,
mnoho štěstí, spokojenosti, pracovních
i osobních úspěchů a především hodně
zdraví.
MICHAL SVRČINA
starosta SDH Hostouň

 Spolky

Chovatelé drobného zvířectva
hlásí úspěšný rok
Celostátní, okresní i místní výstavy
byly v letošním roce svědky úspěchů
hostouňských chovatelů drobného zvířectva. „Naše organizace zaznamenala poměrně značné úspěchy. Zúčastnili jsme se výstav v Olovnici, kde jsme
získali dvě čestné ceny, v Rudné (dvě
čestné ceny), v nedaleké Hostivici (dvě
čestné ceny), či ve Slaném, odkud jsme
si přivezli dokonce tři čestné ceny. Nesmím zapomenout ani na Velvary, kde
nám do seznamu čestných cen přibyla
ještě další položka,“ bilancuje předseda
spolu Jaroslav Boukal.
Tím ale výčet úspěchů nekončí. Na okresní výstavě v Kladně byli vyhodnoceni
M. Rákos jako druhý nejlepší a V. Šafránek skončil na třetím místě. Oba vystavovali holuby. K tomu přidal V. Olišar třetí místo v expozici králíků. „Ovšem zdaleka největšího úspěchu jsme dosáhli
na celostátní výstavě v Lysé nad Labem,
kde z okresu Kladno vystavovalo 13 chovatelů, z toho sedm z hostouňské organizace. A nejen vystavovali. Sklízeli také
úspěchy: kategorii holubů ovládli bratři Rákosové, které doplňovali J. Boukal a V. Šafránek, s králíky bodovali Ing.
O. Krunt a R. Rákos mladší, které doplňoval K. Hlavatka,“ uvádí Jaroslav Boukal.
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Chovatelé se již také připravují na příští rok, a to nejen opatřováním potravy pro svá zvířata, ale i výběrem jedinců pro příští plemenitbu. „Věříme, že příští rok bude výrazně mokřejší než ten letošní, kdy úroda byla podstatně nižší,“
doufá předseda hostouňského spolku

a dodává: „Přejeme všem občanům lepší nový rok, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Rádi bychom se s vámi setkali na
naší výstavě, která se koná 25. a 26. ledna 2020 v kulturním domě v Kněževsi.“
JAROSLAV BOUKAL
předseda

 Hostouňští nadšenci

Vánoce pod kostelem
V sobotu 30. listopadu proběhlo vánoční setkání nejen hostouňských občanů pod kostelem. Setkání pod kostelem jsme zvolili záměrně. Prostor u kostela je každý rok zcela zaplněn návštěvníky, proto jsme hledali jinou alternativu a zdá se, že letošní varianta byla dobrá volba.

Stánky se svařeným vínem, vánočkami,
vaflemi, keramikou, šperky a dalšími věcičkami na prodej jsme mohli rozpro
střít do daleko většího prostoru, dostatek místa měli také Vašek Hajný s litím
olova, manželé Rosyvkovi s „tesařskou“
dílničkou. Přijeli k nám také medaři
s krásným flašinetem a podpořili tak vánoční atmosféru. Celé „podkostelí“ bylo
plné lidí, což nás velmi těší.
Akce začala krásným vystoupením
dětí pěveckého sboru Základní školy
Hostouň pod vedením Christiny Miny.
Velikou radost všem lidem udělal folklórní soubor Ládi Ščurka, mladí a velmi
talentovaní hudebníci naprosto skvěle
zahráli a zazpívali vánoční koledy.
Poté přišel čas na průvod Josefa, Marie
s Ježíškem a Tří králů. Oslovili jsme paní
Kukelkovou a pana Benedu, kteří se rolí
zhostili velmi důstojně, a společně s jejich malým Honzíkem připravili všem
návštěvníkům krásnou podívanou. Dokonale je doplnil průvod Tří králů. Poprvé si je měli možnost prohlédnout
opravdu všichni, a to když průvodem
došli do „Betléma“ na vyvýšené místo pod kostelem, kde na ně čekaly také

dvě živé ovečky rodiny Dobešových, za
což jim mnohokrát děkujeme. Věřte, že
bylo logisticky poměrně náročné dostat
ovečky právě tam, kam jsme potřebovali. Ale obrázek byl dokonalý.
Josef s Marií se po chvíli vydali do kostela, kde již na děti čekala nebeská schránka, kam mohly házet své dopisy pro Je-

žíška, a všichni lidé měli možnost si prohlédnout kostel.
Na závěr se rozsvítil nejkrásnější stromeček, jaký jsme kdy v Hostouni měli, a to
díky manželům Szombati, kteří ho pro
tuto akci věnovali. Děkujeme moc.
Velké poděkování patří také našim dobrovolným hasičům, kteří ochotně strom
porazili, přepravili, usadili a na závěr ještě dozdobili jeho nejvyšší patra světýlky.
Děkujeme obci Hostouň v čele se starostou Martinem Krátkým, která nám finančně i organizačně vypomohla.
Několik dnů po rozsvícení stromečku se
nám podařil malý zázrak. Každý večer se
můžeme těšit nejen krásou našeho ručně vyrobeného betlému, který rok od
roku rozšiřujeme o nové postavičky, ale
i nádherně nasvíceného hostouňského
kostela. Tuto letošní novinku zafinancovala naše obec.
Milí hostouňští občané, děkujeme vám,
že svou přítomností podporujete naše
akce, přejeme vám všem krásné a klidné
Vánoce, hodně zdraví a ať vás nikdy neopustí úsměv na tváři.
Budeme se na vás těšit zase v novém
roce 2020.
Děkujeme všem.
Za Hostouňské nadšence
KAROLÍNA SVATOŠOVÁ
www.nadsenci.estranky.cz

Hostouňský zpravodaj
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 Společenská rubrika
Životní jubilea oslavili:

Listopad

Z našich řad odešli:

Říjen

75 let
MIKEŠ Oldřich
65 let
KASTLOVÁ Ivana

ČEDÍKOVÁ Věnceslava (89 let)
HOUDKOVÁ Jaroslava (81 let)
MARŠÁLEK Antonín (81 let)

94 let
KRÁSOVÁ Vilemína
80 let
ŠILHAN Zdeněk
VLČKOVÁ Eva
70 let
PILNÝ Jiří
60 let
ŠLÉGROVÁ Eva

Prosinec
75 let
MÁRA Miloslav
70 let
PROKOP Vratislav
65 let
RYSOVÁ Věra
URBAN Ladislav
Blahopřejeme!

Plesová sezona roku 2020

Rybova mše vánoční

25. ledna Myslivecký ples

v podání
Buštěhradského smíšeného
pěveckého sboru

v kulturním domě v Hostouni

15. února Hasičský ples
29. února Sportovní ples

ve čtvrtek
26. 12. 2019 od 16:00 hod.
v kostele sv. Bartoloměje v Hostouni

Hostouňský zpravodaj, čtvrtletník, číslo 92, datum vydání 23. 12. 2019. Registrační číslo MK ČR E 10572.
Vydává: Obecní úřad Hostouň, Kladenská 119, 273 53 Hostouň, tel. 312 665 367, e-mail: ou@hostounuprahy.cz.
Šéfredaktorka: Ing. Šárka Hůlová. Redakce: Ing. Martina Vampulová. Sazba: Vladimír Vašek.
Nevyžádané podklady se nevracejí. Otištěné názory se nemusejí shodovat se stanoviskem redakce. Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Redakce si vymiňuje případné krácení textů a jazykovou úpravu.
Uzávěrka příštího čísla je 10. 3. 2020.
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