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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
v době, kdy píšu tento úvodník, není
naše obec, naštěstí, postižena tak, jako
jiné obce a města nákazou koronaviru.
Prosím vás jako starosta obce, zachovejme klid, chladnou hlavu a řiďme se
zdravým rozumem. Naše země je nyní
v nouzovém stavu, a proto všichni dodržujme nařízení, která vydává vláda, a respektujme je v plném rozsahu.
Pokud možno omezme pohyb na veřejnosti, nescházejme se, buďme maximálně ohleduplní k ostatním. Nosme
roušky, nebo si dle svých možností jinak
chraňme obličej, snížíme tím riziko nákazy sebe i ostatních. Pokud jste v karanténě, tak ji důsledně dodržujte! Občané v seniorském věku nebo chronicky
nemocní, zůstávejte doma.
Děkuji všem, kteří obci nabídli svou pomoc, ať už ve formě šití roušek nebo zajišťování nákupů pro seniory. Pevně věřím, že ze současné situace vyjdeme ještě silnější.
S přáním pevného zdraví všem,
MARTIN KRÁTKÝ
starosta



 Stavební projekty

Jak pokračuje příprava důležitých
stavebních projektů v obci?
Revitalizace
Posvícenské návsi

V loňském roce jsme obdrželi pravomocné územní rozhodnutí a na přelomu roku jsme vypsali výběrové řízení
na pokračování projektu, což je v tomto
případě jednostupňový projekt pro stavební povolení a pro provedení stavby.
Ve výběrovém řízení zvítězila kladenská
společnost MILOTA.
Projektantům jsme předali veškeré podklady, včetně provedeného hydrogeologického průzkumu a práce na přípravě
akce započaly.
Projekt bude rozdělen do více etap tak,
abychom byli schopni stavět postupně
s nižšími nároky na obecní rozpočet. Akce
zahrnuje i další etapu úpravy koryta Sulevického potoka až k mostku na křižovatce.

Rekonstrukce Nové ulice

Na základě projektové dokumentace
a obdrženého pravomocného stavebního povolení jsme na přelomu roku vypsali výběrové řízení na dodavatele stavby.
Vítězem se stala společnost AQUARIUS.

Zahájení rekonstrukce plánujeme na
duben s ohledem na kapacity zhotovitele stavby. Práce budou probíhat na
etapy tak, aby byla zachována alespoň
částečná průjezdnost ulice. Obyvatelé
dostanou včas do schránek popis etapizace výstavby, pokyny a kontakt přímo
na zástupce zhotovitele.

Oprava ulice Na Obci

Vzhledem k velmi stísněným podmínkám a délce ulice jsme v minulosti nechali zpracovat projektovou studii rekonstrukce ulice a projednali jsme ji
s Policií ČR a Odborem dopravy. Cena za
rekonstrukci celé ulice a provedení inženýrských sítí je velmi vysoká.
V současnosti zpracováváme projektovou dokumentaci na rekonstrukci pouze části ulice tam, kde je již vybudovaná
kanalizace. Jedná se přibližně o 200 metrů vozovky od ulice Na Skalech.
Po zpracování projektové dokumentace
zažádáme o stavební povolení a vybereme zhotovitele.

Chodník v ulici Na Skalech

Záměrem akce je propojení úseku od ZŠ
Hostouň po ulici Sportovní levostranným chodníkem. Na tento záměr jsme
nechali vypracovat projektovou studii
a projednali ji s Policií ČR a Odborem dopravy. Studie byla zpracována dle platné legislativy a předpisů tak, jak bylo
požadováno. Standardní dvoupruhový
chodník v šířce 1,5 metru, který by byl
odsazen od rodinných domů asi 0,5 metru (nacházejí se tam okna do sklepů),
není možné v tomto úseku vybudovat,
a to z důvodu nepříznivých výškových
poměrů (vjezdy níže, než vozovka). Znovu proto vyvoláme jednání s Policií ČR,
Odborem dopravy a Krajskou správou
silnic, abychom nalezli kompromisní řešení, neboť technické řešení, které by
striktně odpovídalo platné legislativě, je
zde neproveditelné.
S přáním všeho dobrého,
ING. LUKÁŠ MORÁVEK
místostarosta

 Zastupitelstvo

Ze zasedání zastupitelstva
17. prosince 2019

Kontrolní výbor provedl kontrolu čerpání a vyúčtování neinvestičních
dotací, které obec Hostouň poskytla
v roce 2019 spolkům a sdružením na základě veřejnoprávních smluv a konstatoval, že dotace byly čerpány a vyúčtovány v souladu s těmito smlouvami.
Na základě žádostí spolků zastupitelstvo obce Hostouň schválilo příspěvek
z rozpočtu obce spolkům v celkové
výši 565 000 Kč na rok 2020, jeho rozdělení podle tabulky vpravo a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv.
Ředitelka základní školy Mgr. Milena Filikarová předložila zastupitelstvu rozpočet základní školy na rok 2020. Příspě-
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Tabulka č. 1: Výše příspěvků z rozpočtu obce spolkům

Příjemce dotace

Dotace na rok 2020 (v Kč)

Poznámka

SDH Hostouň

100 000

bez veřejnoprávní
smlouvy

Baráčnická obec Sulevice

20 000

Český svaz chovatelů

20 000

Spolek Rybářů Hostouň

15 000

TJ Sokol Hostouň

90 000

Sokol

300 000

Fotbal

M. Kratochvíl

20 000

Celkem

565 000

vek zřizovatele na rok 2020 činí celkem
1,492 milionu Kč.

V příštím roce škola plánuje rekonstrukci zdí a podlah v ředitelně a ve sbo-

Tabulka č. 2: Výsledky výběrového řízení na rekonstrukci Nové ulice

Název dodavatele, adresa, IČ:

Nabídková cena v Kč (bez DPH):

Pořadí dle nejnižší
nabídkové ceny:

AQUARIUS, spol. s r.o., Pražská 224,
273 51 Unhošť, IČ: 49550616

7 949 321,83

1.

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a. s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno, IČ: 27900096

10 140 583,16

2.

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34,
190 00 Praha 9, IČ: 28982703

11 423 920,45

3.

rovnách a nákup vybavení, opravu zdí
a podlahy v učebně 5. ročníku a nákup
nových židlí pro školní jídelnu. Dále je
nutné provést rekonstrukci vnitřní kanalizace. Vzhledem ke stáří žákovských
počítačů by bylo potřeba provést jejich
obměnu.
Zastupitelé projednali návrh rozpočtu na rok 2020. Předpokládané příjmy
v roce 2020 dosahují výše 18 800 270
Kč, předpokládané výdaje pak výše
13 806 893,19 Kč.
Zastupitelstvo na svém zasedání, které
se konalo 18. března 2019, usnesením
č. 9/3/2019 schválilo nákup lisu na papír. Zatím se nákup neuskutečnil, a to
z důvodu, že byly i přes negativní vlivy (nepořádek okolo kontejnerů apod.)
přidány na sběrná místa separovaného odpadu kontejnery na papír. Lis měl
být umístěn v garáži u školy. Tuto garáž obec využívá pro jiné účely. Z tohoto důvodu zastupitelstvo své usnesení
č. 9/3/2019 zrušilo.
Na návrh pana Milana Novotného
zastupitelstvo schválilo usnesením

č. 10/9/2019 ze dne 14. října 2019 úmysl zahájení změny č. 3 na pozemku parc.
č. 2739 a na tomto zasedání projednalo obsah změny č. 3 územního plánu. 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. Zastupitelstvo obce
Hostouň rozhodlo, že ve smyslu zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon) je
určeným zastupitelem pro zpracování
a pořízení změny č. 3 územního plánu
Hostouň pan Martin Krátký.
Obec Hostouň plánuje v roce 2020 provést rekonstrukci Nové ulice. Rozpočtová cena této stavby je 13,5 milionu Kč.
Zastupitelé by rádi provedli rekonstrukci Nové ulice najednou, aby obyvatelé této ulice nebyli omezováni stavbou
v několika etapách, a aby se stavba etapizací neprodražovala. Z tohoto důvodu obec oslovila Komerční banku a obdržela od ní Indikativní nabídku úvěru ve výši 13 milionu Kč se splatností
7 let a úrokovou sazbou 2,16 %. Zastu-

pitelstvo obce Hostouň schválilo čerpání úvěru ve výši 13 milionů Kč na rekonstrukci Nové ulice dle indikativní nabídky Komerční banky.
Od 1. ledna 2020 nabývá účinnosti novela nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši
odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků. Dosavadní částky byly navýšeny o 10 %. Zastupitelstvo
výši odměn projednalo a shodlo se, že
odměny členů zastupitelstva obce
zůstanou ve stávající výši.
MUDr. Jana Palásková podala výpověď
nájemní smlouvy na pronájem ordinace
v komunitním centru s návrhem ukončení nájemního vztahu ke dni 31. prosince
2019. Důvodem výpovědi je výše nájemného. Zastupitelstvo obce Hostouň vzalo na vědomí výpověď nájemní smlouvy
ordinace v komunitním centru a souhlasilo s ukončením nájemního vztahu ke
dni 31. prosince 2019.

17. února 2020

Zastupitelstvu byla předložena nájemní smlouva pozemků parc. č. 1488/13,
1488/15, 1488/16 a 1488/17 k dočasnému užívání za účelem umístění kolotočů, atrakcí, stánků a nezbytných doprovodných zařízení v době konání Bartolomějského posvícení v obci Hostouň.
Obec tuto smlouvou uzavře s Janem
Wertheimem, Karlovarská 480, 252 61
Jeneč, IČ 71814311. Nájemné je stanovené dohodou ve výši 5 000 Kč.
Zastupitelstvu byla předložena nájemní smlouva na místnost č. 2 v komunitním centru za účelem provozování masérských, rekondičních a regeneračních služeb. Nájemcem je pan Jiří
Křemen, Hájecká 219, 273 53 Hostouň,
IČ 71866388. Výše nájmu je 1 000 Kč. Zastupitelé nesouhlasí s výší nájmu a požadují, aby byly zjištěny obdobné nájmy
v okolí.
Zastupitelstvu byla předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP-12-6017556/01. Jedná se o zřízení věcného břemene k pozemku parc.
č. 597/36, jehož je obec vlastníkem. Na
pozemku bude budoucím oprávněným

provozováno zařízení distribuční soustavy. Obci bude vyplacena jednorázová náhrada ve výši 1 000 Kč. Zastupitelstvo s uzavřením smlouvy souhlasilo.
Pan Bc. Zbyněk Tuček a Karolína Vargová podali žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 597/3, který je ve
vlastnictví obce, o výměře asi 1 500 m2
za účelem výstavby rodinného domu.
Obec v současné době své pozemky neprodává, a proto se zastupitelé rozhodli
žádosti nevyhovět.
Komise ve výběrovém řízení na zakázku
„Rekonstrukce ulice Nová ulice“ vyhodnotila tři nabídky. Nejnižší cenu nabídla firma AQUARIUS, spol. s r. o. Zastupitelstvo souhlasilo, aby s touto firmou
byla uzavřena smlouva o dílo.
Majitelé nemovitostí Za Brankou č. p. 85,
373 a 385 podali žádost o zavedení vodovodních přípojek k těmto nemovitostem. Nemovitosti jsou zásobovány
vodou ze dvou studní, v nichž je objem
i kvalita vody nedostačující. Zastupitelstvo prověří technické provedení a finanční náročnost vybudování vodovodních přípojek.

9. března 2020

Zastupitelstvu byla předložena Smlouva o úvěru na realizaci akce „Rekonstrukce ulice Nová ulice, Hostouň u Prahy“. Zastupitelstvo schválilo uzavření
smlouvy o úvěru a pověřilo starostu jejím podpisem.
ZASTUPITELSTVO

Hostouňský zpravodaj
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 Z obecního úřadu

Plastové pytle
do bioodpadu nepatří
I přes opakované upozorňování se stále
najdou lidé, kteří nepochopitelně vhazují do kontejneru na biodpad plastové
pytle. Plast skutečně do bioodpadu nepatří!!! Pokud se to bude i nadále opakovat, budeme nuceni tuto službu zrušit a veškerá likvidace bioodpadu bude
možná jen u obecního úřadu. Je třeba
si uvědomit, že za speciální kontejner
na bioodpad platíme z rozpočtu obce
třikrát více než za běžný odpad, jelikož
se jedná o komunální odpad. Věřím, že
kvůli lhostejnosti některých z nás nebudeme muset sběr bioodpadu ukončit.
MARTIN KRÁTKÝ
starosta

Úřední hodiny
obecního úřadu
V souvislosti s nařízením
vlády jsou od 16. března
2020 až do odvolání omezeny úřední hodiny obecního úřadu Hostouň.
pondělí 14:00–17:00 hod.
středa 9:00–12:00 hod.
Na úřad choďte opravdu
jen v nejnutnějších případech. Většinu záležitostí lze vyřešit telefonicky
nebo e-mailem.
Děkujeme za pochopení.

 Spolky

Výstava chovatelů v Kněževsi
přilákala více návštěvníků
Poslední lednový víkend byl pro Kněževes významný. Na internetu nebo v mobilních telefonech zdejší obyvatele
bombardovali chovatelé zvířat pozvánkou k návštěvě výstavy drobných zvířat,
mimo vodní drůbeže. Ta by v prostotách
kulturního domu nadělala paseku, i když,
jak diváci viděli, byla podlaha pokryta
folii. Na některých místech dokonce ve
dvou vrstvách. A ti, kteří se dali zlákat,
zjistili, že bylo na co se dívat. Celkem 46
chovatelů vystavilo 83 králíků, 120 holubů a 33 voliér drůbeže (to byl rekord výstav). U králíků bylo vystaveno 13 plemen
ve 30 varietách, představilo se 11 plemen
holubů ve 16 varietách a 13 plemen drůbeže ve 13 varietách. U holubů zaujali
holubi př. Šafránka – brněnští voláči bílí –
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kteří po celou dobu výstavy stáli v pozoru jako panenky, u králíků upoutali nejen
návštěvníky němečtí obři př. M. Rákose
a francouzští berani př. Dologové – všichni z naší organizace. U drůbeže zaujaly
bantamky a vlašky, u kterých získal čestnou cenu př. R. Rákos ml.
Díky příznivějším podmínkám proti rokům předcházejícím byla návštěvnost
o 20 procent vyšší, než bývá v posledních
letech obvyklé. Všichni návštěvníci ocenili
aranžmá výstavy - vždy se dá něco zlepšit a pracnost uspořádat takovou výstavu. Výstavní fundus musíme přepravit z Hostouně, kde jej díky vstřícnosti obecního úřadu máme uskladněn, připravit sál, zajistit
krmení, objednat posuzovatele a na závěr výstavu zlikvidovat. To vše se uskutečnilo díky obětavosti party chovatelů, kteří hezkou podívanou uspořádali pro návštěvníky a hlavně pro děti. Vždyť některé děti vidí králíka nebo slepici na výstavě
vůbec poprvé v životě. Škoda, že nemůžeme předvést i jiná zvířata, která naši členové chovají. Děti až by odrostly, nemohli
bychom se divit, že když zakokrhá kohout
nebo zaštěká pes, jim to bude vadit a budou si stěžovat na obecních úřadech.

Ještě jednou děkuji všem, kteří nás navštívili, všem sponzorům včetně obou
obecních úřadů a hlavně manželkám
chovatelů, které nejen pomáhají manželům doma s chovem, ale pomáhají
i při výstavě. Jen pro zajímavost, zapojili se všichni členové organizace. Jen od
Rákosů na výstavě bylo přítomno pět
členů rodiny, kteří zajišťovali krmení,
podestýlku i pronájem restaurace.
Motto chovatelství: pro krásu, radost
a užitek.
Přijďte mezi nás.

JAROSLAV BOUKAL
předseda spolku chovatelů Hostouň

 Základní škola
Vážení rodiče a přátelé školy,
na této straně Hostouňského zpravodaje si můžete přečíst zajímavé postřehy našich žáků. Zpravodaj ale vychází v době, kdy máme všichni starosti
a myšlenky úplně jiné…

Chtěla bych poděkovat všem rodičům,
kteří teď učí své děti doma. Není jistě lehké přinutit dítě k dennímu učení
a k plnění zadaných úkolů.
Přeji nám všem, aby tato situace brzy pominula a vše se vrátilo do zajetých kolejí.

Hodně zdraví a pokud možno jarní náladu!

mu to tu líbilo. Dobře nám tu vaří. Občas máme ochutnávky ovoce a zeleniny.
A alespoň jednou za měsíc máme mléko, jablka nebo džusíky. Sbíráme sběr
a za ty penízky se pronajímají autobusy
na výlety. Na Halloween nemáme učení.
Chodíme po škole a vyděláváme si bodíky, za které si pak nakupujeme hračky,
bonbóny, kelímky a talířky.
Máme tu kroužky - výtvarný, zumbu, dopravní, pěvecký, pohybový, angličtinu

a matematický. Máme školní družinu.
ZŠ Hostouň je bezpochyby jedna z nejlepších škol v ČR. „Škola hrou“ zde není
jenom pojem, je to přímo skutečné při
učení dětí.
Takže jestli hledáte školu, vyberte si Základní školu Hostouň. Protože naše škola je prostě nejlepší.

MGR. MILENA FILIKAROVÁ
ředitelka ZŠ Hostouň

Naše škola
V hodině slohu jsme dostali za úkol napsat o naší škole…
Naše škola je stará, ale jenom zvenku.
Zevnitř je to moderní budova. Je menší než ostatní školy. Ale vše je tu tak perfektně uklizené a naskládané, proto je tu
hodně místa. Máme zde interaktivní tabule. Škola má dvě patra.
Je tu sice málo dětí, ale i přesto je tu stále rušno. Protože je tu málo dětí, tak se
každý zná. Nikdo si tu neubližuje. Je to
dobré, někdy můžeme pracovat ve skupinkách a pak je to zábavné. Občas za
pár týdnů jedeme na výlet. Vždy je to
něco poučného a zábavného zároveň.
A každý rok jezdíme na školu v přírodě.
Máme tu super paní učitelky, družinářky, asistentky, kuchařku a nesmíme zapomenout na pana učitele.
Často nám paní učitelky dělají zábavnější hodiny. Když k nám přijde někdo
nový, tak se s ním rychle skamarádíme,
pomáháme mu a snažíme se, aby se

Společná práce žáků 5. ročníku

Angličtina s rodilou mluvčí
Ve čtvrtek 13.
února se čtvrtou hodinu konala zvláštní angličtina. Přišla
k nám paní, která mluvila jenom anglicky.
Jmenovala se Maryam Mc Bride. Ptala se na různé otázky. Rozuměla jsem jí málo, ale moc mě to
bavilo. Naučila jsem se hodně věcí a když už mi to
šlo, tak zazvonilo. Hodina utekla jako voda a s Maryam jsme se museli rozloučit. Móóóóc mě to
bavilo.

Klára Hájková, 3. ročník

Třináctého února k nám do školy přišla jedna paní, rodilá anglická
mluvčí. Během dvou hodin jsme zažili nezapomenutelné okamžiky. A když jsme něco neuměli říct, pomohli jsme si rukama.
Marek Edr, 5. ročník

Hostouňský zpravodaj
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 Spolky

Ocenění pro nejlepší na 8. zeleno
bílém korunovačním plese fotbalistů
V sobotu 29. února proběhl v Hostouni již 8. korunovační ples, při kterém se oceňovali fotbalisté za
rok 2019. Pozici krále hostouňského fotbalu obhájil kapitán A mužstva Tomáš Marek.
B mužstvo (1.B třída)
1. Miroslav Slanina
2. Antonín Michalec
3. David Fábry

U19 - Starší dorost
(Krajský přebor)
1. Jakub Černý
2. Michal Kratochvíl
3. Petr Študent

U17 - Mladší dorost
(Krajský přebor)
1. Jiří Inneman
2. Jakub Štýbr
3. Lukáš Rohla

U15 - Starší žáci (Krajský přebor)
1. Oleh Fedorovych
2. Marek Bartoň
3. Dominik Linhart
Sokol Hostouň navázal v roce 2019 na
práci z předešlých let a v povědomí fotbalové veřejnosti se zase o pořádný
kus posunul. První mužstvo v ročníku
2018/19 vybojovalo historický postup
do třetí nejvyšší soutěže. I rezervní tým
se neztratil. V loňské 1.B třídě dlouho
atakoval postupovou pozici. Nakročeno
na postup má i v letošním roce. A naše
mládežnická mužstva? Ta si to rovnocenně „rozdávají“ s týmy, od kterých pár
let zpět dostávala příděly.
V sobotu to, kromě oslavy loňského
úspěšného roku fotbalového oddílu
v Hostouni, bylo především o ocenění
nejlepších fotbalistů. V kategorii dospělých si odnesli ceny za první tři místa Tomáš Marek, Jiří Kabele, Václav Laušman
(A mužstvo) a Miroslav Slanina, Antonín
Michalec a David Fábry (B mužstvo).
V dorostenecké kategorii U19 skončili na prvních třech pozicích Jakub Černý, Michal Kratochvíl a Petr Študent. Za
mladší dorostence si přešli převzít cenu
Jiří Inneman, Jakub Štýbr a Lukáš Rohla. V kategorii starších žáků byli oceněni Oleh Fedorovych, Marek Bartoň a Dominik Linhart. Cenu za tři nejlepší hrá-
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če v mladších žácích si odnesli Jiří Fanta, Matěj Šíp a Lukáš Kašpar. Z mužstev
přípravek byli odměněni Jan Kučera,
Jan Hort, Matěj Mészáros, Adam Vršťala
a Daniel Vaňha.
Korunováni byli také trenéři. Za výbornou práci s mládeží byli oceněni trenéři staršího dorostu Zdeněk Nachtigal
a Jan Vycpálek. Stejně tak si odnesli ocenění i trenér mladšího dorostu Miroslav
Mokroluský, lodivod starších žáků Jiří
Dušek a kouč béčka mladších žáků Roman Hašpl.
Během večera čekalo příjemné překvapení i na předsedu klubu Jiří Hondla, které pro něj připravil starší dorostenci v čele
s trenéry Zdeňkem Nachtigalem a Janem
Vycpálkem. Za obětavou práci pro klub
mu předali plaketu s poděkováním.
LUKÁŠ HORNÍČEK

Přehled oceněných za rok 2019
A mužstvo (ČFL)
1. Tomáš Marek
2. Jiří Kabele
3. Václav Laušman

U13 - Mladší žáci (Krajský přebor) –
bez umístění
Jiří Fanta, Matěj Šíp, Lukáš Kašpar

U9 a U11 - Kategorie přípravek
(Okresní soutěž) – bez umístění

Jan Kučera, Jan Hort, Matěj Mészáros,
Adam Vršťala, Daniel Vaňha

Trenéři roku

Zdeněk Nachtigal a Jan Vycpálek (U19),
Miroslav Mokroluský (U17), Jiří Dušek
(U15), Roman Hašpl (U13 B)
Pozici krále hostouňského fotbalu obhájil kapitán
A mužstva Tomáš Marek.

 Spolky

Ohlédnutí za loňským adventním
koncertem pro baráčníky
Nakonec tetička, paní Mirka Hlůžová, poděkovala hudbě za krásný zážitek a popřála všem pohodové Vánoce a hodně zdraví a spokojenosti v roce
2020.
Dík patří členkám baráčnické obce
„Sulevice“, které se postaraly o vánoční
výzdobu sálu a napekly vánoční cukroví. Velký dík opět patří tetičce paní Mirce
Hlůžové za organizaci koncertu, který se
konal již posedmé. Byla by velká škoda
tuto tradici neudržovat, a tak doufám,
že to dotáhneme do kulaté desítky.
Za spokojené návštěvníky koncertu
zapsala členka BO „Sulevice“ M. K.
Již tradičně se na začátku loňského
prosince uskutečnil předvánoční koncert, který uspořádala baráčnická obec
„Sulevice“ pod záštitou obecního úřadu Dobrovíz a za finanční podpory obce
Hostouň. Na tom loňském v kulturním
domě v Dobrovízi zahrál k poslechu
a dobré náladě TOX TJ BAND z Poděbrad. Všechny přivítal slavnostně vyzdobený sál s malým pohoštěním.
Koncert zahájila tetička, paní Mirka Hlůžová, představila taneční orchestr TOX
TJ BAND pod vedením kapelníka Jaroslava Trnky a popřála všem dobrou zábavu. Hudba hrála lidové písničky, ale
i písničky z 60. a 70. let minulého století, které si starší návštěvníci rádi zazpívali a zavzpomínali na léta svého mládi. Koncert trval zhruba tři hodiny a na
závěr nechybělo několik vánočních písní a koled.

Výroční sedění i koncert byly odloženy
Baráčnická obec Sulevice Hostouň Dobrovíz se omlouvá za zrušení „Výročního
valného sedění“, které se mělo uskutečnit v sobotu 14. března 2020 od 14 hodin v kulturním domě v Hostouni s Kladenskou heligonkou.
Sedění odkládáme a doufáme, že situace s koronavirem se uklidní a třeba na
podzim se sejdeme.

Dávejte na sebe všichni pozor a opatrujte se!
Také koncert k výročí narození Jaromíra
Vejvody, který měl proběhnout 27. března 2020 na Zbraslavském zámku, se
ruší. Peníze, které jsem od vás obdržela, budu po telefonické domluvě vracet. Mluvila jsem s panem J. Vejvodou,
všechny příznivce české dechovky po-

zdravuje a přeje vám hlavně zdraví. Na
příští rok už má koncem března domluven koncert v novém, opraveném multifunkčním Černém divadle Jiřího Srnce.
Zájemci si mohou písničky Jaromíra Vejvody poslechnout na kanále Youtube.
Za konšelstvo
syndik MIRKA HLŮŽOVÁ

Hostouňský zpravodaj
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Spolek hostouňských rybářů chystá
až dětské závody v květnu
Členové Spolku rybářů Hostouň zahájili
přípravy na novou sezónu 2020. Zarybňování nádrže V Roklích proběhlo již na
konci roku 2019, kdy bylo vysazeno více
než 650 kilogramů kaprů a 120 kusů línů.
Schůze spolku, která se měla uskutečnit
9. dubna 2020, se konat nebude. Zahájení sezony proběhne 18. dubna, ale bez
rybářských závodů.

První letošní akcí Spolku rybářů Hostouň
tak budou dětské rybářské závody, které se uskuteční v sobotu 23. května pro
dvě kategorie: děti do 10 let a mládež od
10 do 15 let.
Za Spolek rybářů Hostouň
PETR KOZLOVCEV

 Společenská rubrika
Životní jubilea oslavili:
Leden

93 let
TUČKOVÁ Věra
80 let
KAPITÁN Pavel
KAPITÁNOVÁ Marie
BOŠKOVÁ Hana
75 let
JÁGEROVÁ Růžena
ŠOLC Richard

Únor

HLADKÝ Jan (71 let)
KETTNER Karel (67 let)

Březen

Vítáme nové občánky
a blahopřejeme jejich
rodičům:

70 let
NOVÁK Jiří
85 let
ČTRNÁCTÁ Jiřina
70 let
FANTA Jiří
HONDLOVÁ Věnceslava

Z našich řad odešli:
ŠUPOVÁ Věra (84 let)
FIALOVÁ Věra (82 let)
SOJKOVÁ Vlasta (90 let)

FURIŠ Petr
KOSEK Matyáš
KOSTŘÍŽ Tadeáš
LEHKÝ František
MINAŘÍK Tobiáš
SÝKORA Lukáš
ŠVEHELKA Vilém
VESELÁ Barbora

Inzerce

Masážní salon Zlatá záře

nově otevřen od 1. 3. 2020 v Komunitním centru Hostouň
nabízí relaxační a sportovní masáže, aroma masáže, parafínové
lokální zábaly, peeling, reiki
Kontakt:
tel. 604 862 431
www.masazezlatazare.cz - možnost objednání, ceník
Provozovatel: Jiří Křemen
Provozní doba dle objednání
Speciální akce pro občany obce nad 60 let masáž záda + šíje
60 minut jen za 160 Kč
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