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Spolek rybářů
Hostouň
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 Úvodník starosty

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
rád bych vás pozdravil v době, kdy odezněla, jak pevně doufám, pandemie koronaviru. Chci vám všem poděkovat za
váš přístup při dodržování různých nařízení. Obzvláště bych chtěl poděkovat
kolektivu hostouňských švadlenek, které neúnavně zásobovaly nejen naši ves
rouškami, a svojí prací umožnily spoustě z nás překonat prvotní nedostatek
ochranných pomůcek. Velmi si vaší práce vážím.
V poslední době se na obecním úřadě
množí stížnosti občanů na chování jejich sousedů. Chci vás proto poprosit
o ohleduplnost. Chovejme se prosím
všichni tak, jak bychom očekávali od
svého okolí my sami. Obec nemůže řešit
sousedské spory a nebude nikoho svazovat zbytečnými restrikcemi, pokud to
nebude opravdu nutné. Děkuji za vaše
pochopení.
Veškeré investiční akce naplánované na
letošní rok probíhají podle harmonogramu a detailnější informace přináší Lukáš
Morávek v samostatném článku. Obci
se podařilo nad rámec finančních příjmů dohodnout s firmou Canaba na finančním a materiálovém daru obci, kte-

rý bude použit na nedodělky v lokalitě
U Tvrze. Dále máme zažádáno o dotace
z Krajského úřadu pro Středočeský kraj
a místní akční skupiny. V případě úspěchu žádosti budou finanční prostředky
použity na refinancování výstavby Komunitního centra se zdravotním střediskem a výstavby chodníku v Nové ulici. V současné době intenzivně jednáme
s lékaři o jejich působení v našem zařízení a vše vypadá velmi dobře. Zároveň

bych vás rád informoval, že od září bude
otevřena v původních prostorách dětská skupina, která bude sloužit pro rodiče, jejichž děti se nedostaly do státního
zařízení Mateřské školy v Dobrovízi.
Na závěr ještě jedna příznivá zpráva: tradiční hostouňské posvícení letos bude,
a to od 29. do 31. srpna.
MARTIN KRÁTKÝ
starosta obce

 Stavební projekty

Rekonstrukce Nové ulice skončí dřív
Na stránkách Hostouňského zpravodaje vás pravidelně informujeme o postupu přípravy a realizace
důležitých investičních akcí v obci. Ani toto aktuální číslo nebude výjimkou. Všechny projekty a realizované stavby či rekonstrukce postupují k cíli. Příznivá zpráva pak přišla od společnosti Aquarius,
která rekonstruuje Novou ulici. Tato náročná stavba bude ukončena skoro o měsíc a půl dřív!
Rekonstrukce Nové ulice

Realizace určitě nejvýznamnějšího
a nejdůležitějšího ze všech probíhajících projektů v obci začala už v dubnu,
kdy jsme firmě Aquarius předali staveniště. Po čtvrt roce je téměř dokončen levostranný chodník, včetně vjezdů a odstavných parkovacích míst, a také obrubníky po pravé straně s vjezdy a vchody k nemovitostem. V současné době
probíhají zemní práce a stavbaři postupně navážejí nové konstrukční vrstvy vozovky.
Původně měla být rekonstrukce dokončena na konci letních prázdnin. Zhotoviteli se ale podařilo dobu provádění prací
zkrátit. Pokládka asfaltových vrstev, která de facto zakončí tuto stavbu, je naplánována na polovinu července. Jen doufám, že se velmi deštivé počasí s příchodem léta umoudří a zhotovitel vše stihne v kratším termínu.

Projekt Revitalizace Posvícenské
návsi

Revitalizace návsi zahrnuje rekonstrukci prostor při objektu „U Hraběcích“, pokračování úpravy koryta potoka, obratiště při statku na východní straně a centrální prostor, kde bude obnoven parčík.

Součástí akce je i rekonstrukce autobusových zastávek.
Generální projektant, firma MILOTA, prezentoval koncept projektové dokumentace a do konce letošního roku bychom
rádi získali stavební povolení. S realizací pak počítáme od příštího roku, a to
v několika etapách podle aktuálních

možností čerpání dotací a také na základě rozdělení projektu na jednotlivé dílčí části.

Oprava ulice Na Obci

Projektová dokumentace první části,
zhruba dvousetmetrového úseku od napojení na ulici Na Skalech, byla dokončena. Obeslali jsme všechny dotčené orgány státní správy a správce sítí, dolaďují se drobné úpravy technického řešení.
Vše by mělo být z veřejnoprávního hlediska připraveno k realizaci po letošních
letních prázdninách.

Chodník v ulici Na Skalech


2

Koncem května proběhlo místní šetření, kterého se zúčastnili zástupci obce,
Policie ČR, odboru dopravy Magistrátu města Kladna a Krajské správy silnic.
Jeho smyslem bylo nalézt kompromisní
řešení a vypořádat kolizní nesouhlasná
stanoviska ke zpracované studii. Na závěr šetření jsme stanovili další postup,
během kterého bude studie upravena
a znovu předložena ke konzultaci.
S přáním hezkých prázdnin,
ING. LUKÁŠ MORÁVEK
místostarosta

Hostouňský zpravodaj

 Zastupitelstvo

Ze zasedání zastupitelstva
11. května 2020

Pan František Toman koupil v roce 1959
od obce pozemky parc. č. 5/1 a 1491,
které jsou dnes v katastru nemovitostí vedené pod parcelním číslem 1491/3
a slouží jako dvorek k nemovitosti Na
Skalech 203. V té době nedošlo k zápisu
do katastru, a tak je tento pozemek pořád veden ve vlastnictví obce. Tehdejší
kupní smlouvu již dnes nelze do katastru nemovitostí vložit, protože pan František Toman zemřel. Obec nechce stejný pozemek prodávat dvakrát, tak bude
s vlastníkem nemovitosti, paní Věrou
Tomanovou, uzavřena darovací smlouva a obdarovaná uhradí veškeré správní
poplatky s darovací smlouvou spojené.
Pan Vladimír Edr opět podal žádost o odkoupení části pozemku
parc. č. 1488/27. Zastupitelstvo již
jeho žádost projednávalo na zasedání
č. 10/19 dne 25. 11. 2019 a usnesením
č. 4/10/2019 tento prodej neodsouhlasilo, protože nebyl dodán geometrický
plán a domluven postup při odkoupení
pozemku. V územním plánu je předmětná část pozemku vedena jako VP – plocha veřejného prostoru. Obec v rámci
změny územního plánu předmětnou část
pozemku parc. č. 1488/27 převede do regulativu BZ1 – zahrady v obytné zóně
a pak následně může být část pozemku
parc. č. 1488/27 prodána panu Edrovi.
Pan Ing. Tomáš Zeman a pan Bc. Jan Pišoft podali žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1488/1 o výměře
33,7 m2 a svou žádost zdůvodňují tím,
že v minulosti již byl na části pozemku
zbudován vchod do nemovitosti č. p.
111, došlo na ní k úpravám povrchu komunikace – položení zámkové dlažby –
a k nemovitosti nenáleží žádné parkovací místo. Na předmětné části pozemku uvažují o zbudování přístřešku na automobil a popelnice a prohlašují, že část
pozemku neoplotí. Podle územního plánu je předmětný pozemek určen pro
plochu veřejného prostoru, jehož hlavní funkcí je prostor s veřejnými komunikacemi, veřejnou zelení a plochami pro
rekreační využití. Z tohoto důvodu není
možné z pozemku oddělit část za účelem prodeje a jiného využití. Oddělení
pozemků schvaluje odbor výstavby, oddělení územního rozhodování Magistrátu města Kladna. Žadatelům obec nijak

nebrání, aby tuto část pozemku užívali
tak, jako doposud. Zastupitelé s odprodejem nesouhlasí.
Zastupitelstvu je předložena firmou
ČEZ Distribuce, a. s. Smlouva o zřízení
věcného břemene k pozemkům parc.
č. 597/3 a 1513/1. Věcné břemeno se
zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši
1 000 Kč. Zastupitelé souhlasí s uzavřením smlouvy.
Zastupitelstvu byla předložena plánovací smlouva, kterou obec uzavře s investorem stavby „Výstavba 3 RD, včetně dopravní a technické infrastruktury“
s panem Miroslavem Černým a Ing. Kateřinou Černou. Stavba bude realizována na pozemcích parc. č. 7/2, 8/2 a 7/12.
V předložené smlouvě na žádost zastupitelů bude v čl. VII – Závazky žadatele v odstavci e) provedena tato změna:
V případě budoucí realizace RD o dvou,
případně třech bytových jednotkách
u kteréhokoliv ze tří dotčených RD, bude
zaplacen poplatek 250.000,- Kč za každou druhou, případně třetí bytovou jednotku u dotčených RD. Po této úpravě zastupitelé souhlasí s uzavřením plánovací smlouvy.
Starosta informoval zastupitele, že
v rámci své pravomoci na základě § 99
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) rozhodl z důvodu
vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na
území České republiky o odpuštění nájmů za období 1. 3. – 30. 4. 2020 v objektech vlastněných obcí. Starosta navrhuje, aby nájem nájemcům byl odpuštěn ještě v měsíci květnu 2020.
Zastupitelstvo obce Hostouň po ověření, že změna č. 3 územního plánu Hostouň není v rozporu s politikou
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu vydalo změnu
č. 3 Územního plánu Hostouň a ukládá starostovi obce změnu č. 3 územního
plánu doručit veřejnou vyhláškou.
Zastupitelstvo obce Hostouň rozhodlo na návrh paní Mileny Pešťákové, Nad
Hřištěm 131, 252 68 Kněževes a pana
Martina Maříka, Brigádnická 123, 252 61
Dobrovíz o pořízení změny č. 4 územního plánu Hostouň zkráceným postupem a o jejím obsahu, s tím, že ve smy-

slu § 55a odst. (6) stavebního zákona podmiňuje pořízení změny úplnou
úhradou nákladů navrhovateli. Zastupitelstvo obce Hostouň schválilo způsob
pořizování změny č. 4 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,
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. 4 územního plánu
Hostouň pan Martin Krátký.
Zastupitelstvo obce Hostouň pověřilo starostu obce zajištěním zprávy o uplatňování územního plánu
Hostouň v uplynulém období (dále
jen „zprávy“) a schvaluje způsob pořizování zprávy postupem podle § 6 odst.
2 zákona stavebního zákona a souhlasí s tím, že funkci pořizovatele zprávy bude pro pořizovatele, obecní úřad
Hostouň, zajišťovat Ing. Petr Topinka,
Nám. T. G. Masaryka 28, 273 05 Smečno,
IČ 46431276 na základě smlouvy o dílo.
Zastupitelstvo obce Hostouň rozhodlo, že určeným zastupitelem pro zajištění a projednání zprávy o uplatňování
územního plánu Hostouň v uplynulém
období je pan Martin Krátký. Zastupitelstvo obce Hostouň doporučuje do návrhu zprávy mezi pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu zahrnout mimo jiné k prověření požadavky
obce Hostouň.

Hostouňský zpravodaj
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Letiště Praha vyhlásilo výzvu v rámci Programu doplňkových protihlukových opatření – Program ventilace, jejímž předmětem je instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperací) zajišťující
kontinuální výměnu a ohřev/ochlazení vzduchu bez nutnosti přímého větrání. Cílem podpory je realizace doplňkových protihlukových opatření ve školách a dalších zařízeních. Letiště Praha
hradí 100 % výdajů spojených s realizací. Obec Hostouň do této výzvy podá žádost o instalaci systému nuceného větrání v budově základní školy.
Letiště Praha vyhlásilo program Žijeme zde společně 2020. Obec Hostouň
v rámci tohoto programu bude žádat
o dar na pořízení malotraktoru s příslušenstvím.
Zastupitelstvu byla předložena Zpráva
o hospodaření základní školy za rok
2019. Zastupitelstvo ji schválilo.
Zastupitelstvu byl vlastníkem pozemků
podél ulice Kladenská směrem na Dobrovíz firmou Xaotra, s. r. o, Na Vršovskou
horou č. ev. 416, Praha 10 předložen
projekt „Rodinné domy Hostouň“.
Projekt je plně v souladu s Územním
plánem obce Hostouň a zastupitelstvo
ho bere na vědomí.
Paní Romana Furchová podala stížnost
na svého souseda pana Varhulíka, který
při údržbě svého domu a pozemku používá hlučnou techniku i ve dnech volna a paní Furchová je tímto hlukem rušena a navrhuje obci, aby vydala obecně
závaznou vyhlášku o regulaci hlučných
činností. Zastupitelstvo celou záležitost
projednalo a dospělo k závěru, že taková vyhláška nadměrně svazuje občany
při udržování jejich majetku, není jistá
její vymahatelnost, protože obec nemá
obecní policii. Z těchto důvodů zastupitelstvo nebude takovou vyhlášku vydávat. Sousedské spory lze řešit občanskoprávní cestou.
Paní Alena Márová jménem obyvatel
ulice Sulevická podala žádost o výsadbu veřejné zeleně v této ulici. V žádosti
uvedla, že jsou obyvatelé ulice schopni
se o výsadbu v budoucnosti starat, a i se
při koupi výsadby na ní finančně podílet. Zastupitelstvo s výsadbou zeleně
souhlasí, nechá prověřit umístění inženýrských sítí a jejich ochranných pásem
a následně zpracovat studii proveditelnosti a projedná ji se správci sítí. Pokud
na základě studie bude vyhodnoceno,
že je možné do ulice vysázet zeleň, tak
by realizace byla provedena na podzim.
Firma CANABA – Pozemní stavby, s.r.o.,
Štětkova 1001/5, Praha 4 daruje obci
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Hostouň 1 500 000 Kč a dvě stavební
buňky.
Zastupitelstvo se seznámilo s vizualizací záměru výstavby haly v lokalitě Hraběcí, kterou obci předložila firma
Witty Trade s.r.o., Průmyslová 1472/11,
Praha 10, a přijalo tyto závěry:
– předložená vizualizace s pěti rampami pro kamiony neodpovídá původně avizovanému záměru, kde se hovořilo o denním zásobování nízkými
jednotkami malých nákladních vozidel denně;
– počet parkovacích míst pro zaměstnance je velmi malý;
– jedná se o 12 m vysokou montovanou
halu s fasádou ze sendvičových panelů,
která podle názoru zastupitelstva jednoznačně nepatří do prostoru návsi;
– dle platného územního plánu obce
se jedná o plochu definovanou jako
SO6 – Smíšené území spadající do kategorie Plochy smíšené obytné a tento záměr dle výrokové části územního
plánu do příslušného funkčního využití plochy nespadá. Pro tento konkrétní projekt nebude zastupitelstvo
souhlasit se změnou územního plánu.
Zastupitelé s tímto záměrem nesouhlasili.
Lukáš Morávek prověřil technické provedení vybudování vodovodních přípojek pro nemovitosti Za Brankou č. p.
85, 373 a 385. Vodovodní přípojky budou taženy z lokality ulice V Cihelně.

8. června 2020

Obec Hostouň je členem Místní akční skupiny Rozvoj Kladenska a Prahy-západ. V rámci této skupiny byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí
o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Bezpečnost dopravy II. Na základě této výzvy
lze získat podporu od 500 tisíc do 4 milionů Kč na rekonstrukci chodníku mimo
jiné i podél místních komunikací. Obec
Hostouň podá žádost na rekonstruovaný chodník v Nové ulici. Zpracování žádosti do této výzvy pro obec Hostouň
vykoná na základě příkazní smlouvy firma ARTENDR s.r.o., Nádražní 67, 281 51
Velký Osek.
Zastupitelstvu je předložen návrh závěrečného účtu obce za rok 2019. Zastupitelé jej schválili.
Zastupitelstvu je předložena Zpráva
auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Hostouň za rok
2019. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo zprávu vzalo na vědomí.
Obec Hostouň uzavře s firmou GESTIO s.r.o. se sídlem Na Palouku 3/3219,

100 00 Praha 10 Smlouvu o vykonání
přezkoumání hospodaření obce za
rok 2020. Cena za vykonání přezkoumání hospodaření je sjednána dohodou
ve výši 18 000 Kč bez DPH.
Na zasedání, které se konalo dne
11. května 2020, zastupitelstvo schválilo pořízení zprávy o uplatňování Územního plánu Hostouň. S Ing. arch. Jitkou
Mejsnarovou bude uzavřena smlouva
o dílo na zhotovení konceptu zprávy
o uplatňování územního plánu v uplynulém období včetně návrhu zadání
změn.
Pan Mgr. Daniel Slavík požádal obec
o odkup pozemku parc. č. 1284 z důvodu vhodné úpravy dopravní obslužnosti pozemku parc. č. 37/3. V současné době není důvod pozemek panu Slavíkovi prodávat, protože obci zatím nepředložil projekt, v rámci kterého by
pozemek parc. č. 1284 potřeboval k realizaci takového projektu.
Obec Hostouň pronajme prostory bývalé mateřské školy v kulturním domě
paní Kristýně Hatleové za účelem provozování dětské skupiny. Na základě
požadavků krajské hygienické stanice
bude potřeba provést v těchto prostorách úpravy (výměna podlahových krytin, svítidel, dvou dětských toalet, revize elektroinstalace, vyčištění zahrádky),
které obec nechá provést na své náklady. Prostor bude pronajat od září 2020
za 2 000 Kč/měs.
V komunitním centru bude paní Libuši
Říhové pronajata místnost č. 3 za účelem provozování masérských, rekondičních a regeneračních služeb.
Smlouva o nájmu bude uzavřena od
června 2020 a nájem činí 5 000 Kč/měs.
V domě Na Pohoří č. p. 38 budou firmě BORMANSTAVINVEST s. r. o. pronajaty nebytové prostory ke skladování stavebního náčiní. Nájem bude činit
5 000 Kč/měs.
Zastupitelstvu byla předložena Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě.
Jedná se o krátkodobé připojení z důvodu pořádání slavnosti v rámci Bartolomějského posvícení. Zastupitelé s uzavřením smlouvy souhlasí.
ZASTUPITELSTVO

 Z obecního úřadu

Platba
stočného
za rok 2019
Ke dni 31. března 2020 byla splatná platba stočného za rok 2019 ve výši 720 Kč
za osobu a rok. Pokud jste dosud platbu neuhradili, učiňte tak nejpozději do
15. července 2020 buď v hotovosti na
obecním úřadě nebo převodem na účet
obce č. 3727141/0100.
(OU)

Buďte V OBRAZE o dění v obci
díky mobilní aplikaci
Chcete být informováni o tom, co se děje v Hostouni? Jaké aktuality se objevují na webu obce? Chcete mít k dispozici všechny důležité informace z obce ve vašem chytrém telefonu? Využijte novou
mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit
z webu naší obce, upozorní vás na nově
vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout
fotografie nebo dokumenty vyvěšené na
úřední desce. Do aplikace se nemusíte
registrovat, neposkytujete žádná osobní data.

Jaké informace v aplikaci
najdete?
–
–
–
–

pozvánky na kulturní a sportovní akce
fotogalerii
aktuality
záznamy z úřední desky

Co k aktivaci aplikace
potřebujete?

– mít chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem Android či iOS
– přístup na internet
– místo v úložišti telefonu asi13 MB

Jak si aplikaci stáhnout z Google
Play nebo z App Store?

1. Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci
Obchod Play nebo App Store.
2. Do vyhledávacího okna zadejte název
„V OBRAZE“.
3. Klikněte na „Instalovat“.
4. Po nainstalování klikněte na položku
„Otevřít“ (povolit oznámení).
5. Po otevření přidejte obec Hostouň.
Lze sledovat i více obcí a měst.
6. Po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace.
Aplikaci si můžete stáhnout i pomocí odkazů, nebo QR kódů.
Více informací, například jak nastavit sledování naší obce v aplikaci, najdete na
www.aplikacevobraze.cz.
(OU)

Hostouňský zpravodaj
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 Základní škola

Hostouňská škola v době karantény
a výuka na dálku

Naše generace nikdy nezažila dobu,
kdy by byly zavřené školy, ale vše je jednou poprvé. Učitelé, děti i jejich rodiče
- všichni jsme hledali cestu, jak během
koronavirové pandemie zajistit výuku
mimo školu, výuku na dálku.
Věřím, že se to podařilo díky moderním
technologiím, a hlavně díky rodičům,
kteří se na dlouhou dobu stali učiteli
svých dětí. V komunikaci jsme využívali

především email, při výuce nám vydatně pomáhaly aplikace jako WhatsApp,
Skype, Classroom a různé výukové programy na počítači.
V pondělí 25. května se školy pro 1. stupeň zase mohly otevřít. Do hostouňské školy se vrátila většina žáků – celých
85 %! Ale jaká proměna! Žáci až do konce
školního roku chodili do školy dobrovolně, učili se sami, hodnocením nebyla klasifikace ale „jen“ pochvala a povzbuzení.
Po návratu do školy jsme si povídali
a shodli jsme se, že:
– Děti se do školy těšily (i když asi hlavně na kamarády).
– Všichni pociťovali, že jsme součástí
společnosti (třídy, školy…) a ta nám
moc chyběla!
– Děti se doma učily samy, hospodařily
s vlastním časem (i když pod vedením
rodičů).

– Někteří chtěli být prospěšní i pro
ostatní a zapojili se do šití roušek.
– Jiní zjistili, že se neučíme pro známky.
– Všichni jsme získali novou zkušenost…
V souvislosti s uplynulým obdobím
bych chtěla poděkovat zejména rodičům za jejich pomoc a podporu při plnění úkolů i jejich následném předávání ke kontrole. Velký dík patří našim učitelkám i panu učiteli za vedení výuky na
dálku, stejně jako všem zaměstnancům,
kteří i přes různé komplikace, související s bezpečným návratem žáků do školy,
v plném počtu nastoupili.
Přeji vám všem, abyste si krásné letní
prázdninové dny užili ve zdraví!
MGR. MILENA FILIKAROVÁ
ředitelka základní školy

Učil jsem se každý den dvě hodiny a pak jsem
šel hrát Fortnite. Když jsem si zahrál, učil
jsem se ještě hodinu. Také jsme se učili přes
Skype. Do školy jsme šli 25. května.
Matěj Mészáros, 3. ročník
Když nastal den koZačalo to tak, že zavřeli kvůli koronaviru, tak jsme se učili
ronaviru školy. A my jsme dostávali úkoly
doma. Každý týden jsme dostávaa každý den jsme je také plnili. Byla to celkem záli úkoly, abychom nebyli hloupí. Moc
bava, protože jsem mohla chodit víc ven a víc si užívat.
se mi to líbilo.
Ale na druhou stranu mi chyběly kamarádky a nemohly
Nicolas Dologa,
jsme být spolu. Ale dalo se to vydržet. Nejlepší bylo, že jsme
3. ročník
si mohly volat. S paní učitelkou jsme měli on-line hodiny
Moje doa mohla jsem vyspávat klidně do deseti. Bylo to sumácí výuka probíper, skoro jako moje druhé letní prázdniny.
hala přes Whatsapp, Didaktu
Adriana Mladá, 4. ročník
a tak dále. Učení se mi doma moc
nelíbilo, protože jsme toho dostávali moc. Ale nebylo to tak strašné, protože nám paní učitelka posílala nápady na
vyrábění. Asi nejvíc se mi líbilo to vyráběZačal koronavirus a měli jsme kaní a prvouka. Během karantény jsem se
ranténu. Během karantény jsem se každé doponaučila jezdit na trekových bruslích
ledne učila, bylo hezké počasí, tak jsem chodila s kočičkou na
a udělat stojku.
zahradu. Šily jsme s maminkou roušky pro lidi, kteří je potřebovali. Se
Adéla Hartmanová,
ségrou jsem vařila a pekla. Vyšívala jsem dárek pro babičku a přečetla něko3. ročník
lik knížek. Chyběly mi kamarádky. Ke konci karantény jsem chodila s kamarádkami ven, to se mi moc líbilo. A ani nám moc nevadilo, že jsme měli roušku.
S maminkou jsme sely mrkev a ředkvičky. Někdy jsme jely na výlet na
kole. Už chodíme do školy. A jsem ráda, že vidím kamarádky.
Michaela Svatošová, 4. ročník

Moje výuka na dálku

Moje
karanténa
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 Sport

Hostouňská přehrada hostila
extrémní dětský závod
Ještě před pár týdny nikdo v Hostouni nevěděl, co, nebo kdo to jsou Bahnožrouti. V neděli 13. června to mnoho maminek, tatínků a hlavně dětí poznalo. Na hostouňské přehradě se uskutečnil v České republice možná nejnáročnější závod dětí od 6 do 14 let. A stálo to za to!
Když organizátoři závodů poprvé přišli za starostou s dotazem na možnost
realizovat druhý závod Bahnožroutů v Hostouni, tak ani na chvíli nezaváhal. Karanténa vzala dětem všechny jarní akce, a tak se i Hostouňští nadšenci
rozhodli, že dětský závod podpoří. Jako
místo realizace byla zvolena přehrada, kde krásná příroda sama připravila
mnoho příležitostí pro překážky.
Bahnožrouty organizují čtyři „blázni“,
kteří se potkali na fotbalovém hřišti.
Přesněji u trénování dívčího fotbalového týmu FK Dukla Praha ženy. V Dukle
při práci s dětmi získali zajímavé poznatky. Například, že dětem chybí obratnost
a všestrannost, že dokážou mnohem
více, než si myslí, že je svazuje někdy
přehnaný strach rodičů a že co zvládnou kluci, to dokážou dívky také. A tak
do svých tréninků dávají mnohem více
obratnosti a zábavných blbinek, které
děti všestranně rozvíjejí a které milují.
Letošní rok však byl úplně jiný než ty
předchozí. Na jaře se fotbal netrénoval,
a tak jednoho z Honzů napadlo udělat
pro místní děti něco vlastního a ostatní
se hned chytili. A místní myslím doslova. Honza s Blankou jsou z nedalekých
Horoměřic, Kája ze Středokluk a druhý
Honza z Hostouně.
Tři týdny před akcí se začala plánovat
trasa, vyhledávat vhodné překážky, začaly první přípravy. Velké poděkování
patří mnoha lidem. Starostovi, rybářům,
Láďovi Krupičkovi za to, že dovezl, vyložil a připravil část trati s balíky slámy.
Hostouňští nadšenci obstarali medaile, pomohli na trati a připravili ozvučení. Ondra se bravurně ujal moderování
a bavil přítomné i během krátkého, zato
však intenzivního deště, který akci Bahnožroutů trochu zdramatizoval. Hospoda Na Kyrově zajistila výborné občerstvení, takže si děti mohly užít nejen dobré maso, ale i sladké palačinky. Velkou
zásluhu na hromadě bahna mají místní hasiči. Moc jim děkujeme za přípravu
a údržbu hned několika bahnišť. Pokud

některá maminka nemůže oblečení vyprat, ví, na koho se obrátit.
„Hostouň jsem si za poslední roky velmi oblíbil. S rodinou navštěvuji vánoční
rozsvěcení stromečku nebo třeba pouťové dny, a tak jsem moc rád, že jsme
dostali možnost Bahnožrouty udělat na
zdejší přehradě. V Hostouni jsou skvělí lidé a patří k nim i můj kamarád - jeden z Nadšenců Honza Zima, který to
vše z nás odmakal nejvíce. Věřím, že se
dětem akce líbila a že se s nimi potkáme
buď na nějakém dalším závodu, nebo
třeba i na Dukle na fotbale,“ říká jeden
z hlavních organizátorů Honza Makovič.
Závodu se nakonec zúčastnilo kolem
130 dětí a 7 statečných žen. Děti se z trasy vracely docela unavené, někdy až zničené, ale nikdo závod nevzdal. Vyčerpaný výraz z jejich tvářiček rychle zmizel
a pak již jen vyprávěly a chrlily zážitky
z celé trasy. Dobrou náladu jim pomohl
udržet i maskot FK Dukla Praha, se kterým se každý mohl vyfotit. Třináct skutečně velmi náročných překážek hlídalo více než 30 pomocníků, kteří zaslouží velký dík. Nádherné fotografie,

které plní facebook a další místa internetu, jsou stejně jako v prvním kole z šikovných ručiček Hanky, Blanky, Kláry
a mnoha dalších. Všem moc děkujeme
za organizaci a pomoc a věříme, že si to
všichni užili a budou na závod v dobrém
vzpomínat.
JAN MAKOVIČ

Hostouňský zpravodaj
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 Spolky

Spolek rybářů Hostouň plánuje
v letošní sezoně tři akce
Rybářská sezona roku 2020 byla na
nádrži V Roklích zahájena 18. dubna.
Vzhledem k okolnostem se však nekonaly tradiční rybářské závody, které spolek přesunul na pozdější termín.
Jako první akce se tak bude konat rybaření „nonstop“, a to z pátečního podvečera 3. července od 18:00 hodin do sobotního rána 4. července do 8:00 hodin.
Druhou akcí letošní sezony budou dětské rybářské závody, které se uskuteční v sobotu 18. července. Zápis do závodu bude probíhat od 7:00 do 7:30 hodin.
Samotný závod pak odstartuje v 7:30
hodin a potrvá až do půl dvanácté. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích, a to
děti do deseti let a mládež od deseti do
patnácti let.
Posledním plánovaným závodem je
soutěž pro členy spolku přeložená z jarního termínu. Závody se uskuteční v sobotu 5. září. Prezence účastníků bude
probíhat od 6:30 hodin, rybařit se začne přesně v sedm. Startovné bude činit 100 Kč.

Všem čtenářům srdečně přejeme příjemné léto a těšíme se na společné setkání na akcích našeho spolku.

Za Spolek rybářů Hostouň
PETR KOZLOVCEV

 Společenská rubrika
Životní jubilea oslavili:
Duben

85 let
JUŘICA Jindřich
MYSLÍKOVÁ Vlasta
70 let
PULCHART Luboš

Květen

80 let
VLČEK Stanislav
70 let
TŮMA Jaroslav

Červen

93 let
ŠTĚPÁNOVÁ Hana
70 let
ŽIHLOVÁ Iva
KUČEROVÁ Eva
HRONÍKOVÁ Zdeňka

Z našich řad odešli:

Jana ŠECOVÁ (36 let)
Jindřiška KARHANOVÁ (75 let)
Josef ŠTĚPÁN (96 let)
Miloslav MÁRA (75 let)

Vítáme nové občánky
a blahopřejeme jejich
rodičům:
Samuel UREŠ
Antonín KALAŠ
Matyáš TURANSKÝ
Tomáš KOLEK
Přemysl MOHYLA
Miroslav HORVÁT
Aron SARGSJAN
Ema MIKOTOVÁ

Hostouňský zpravodaj, čtvrtletník, číslo 94, datum vydání 30. 6. 2020. 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. 9. 2020.
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 Inzerce
SOKOL HOSTOUŇ

to je fotbal od prvních krůčků až po třetí ligu,
fotbal v jednom klubu, jednom dresu
a profesionálně vedený.

Víš že,
•
•
•
•
•
•
•

POJĎ hrát za
SOKOL HOSTOUŇ!

naše mládežnické týmy hrají
celorepublikové a krajské soutěže
tréninky kladou důraz na techniku a práci
s míčem, kondičku, ale hlavně na radost ze hry
zajímáme se o sportovní výživu i regeneraci
klukům, holkám poradí jak na to třeba
i fotbalový psycholog
pořádáme letní kemp Junior Football Academy
jezdíme na jarní i podzimní soutředění
Náš A tým se loni probojoval do třetí ligy

Pro rozšíření našich
kádrů hledáme šikovné
kluky i holky ročníků
narození 2006-2013.
Děti ročník 2014 si
mohou zkusit fotbal
v naší mini přípravce.

Pokud máš
nějaké dotazy nebo
už víš, že do toho jdeš
s námi, kontaktuj nás
s rodiči na:

tel.: +420 723 494 397
mail: mladez@sokol-hostoun.cz
www.sokol-hostoun.cz
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 Inzerce
MOJE NEHTY
–
–
–
–

Miniškolka DUHA
Ráda bych Vás informovala, že 1.9.2020 zahajujeme provoz
Miniškoličky DUHA v Hostouni.
Školička je alternativní služba péče o dítě a je vhodná pro
nejmenší dětičky, až po děti do zahájení povinné školní
docházky.
Naším hlavním cílem je spokojenost dětí, jejich úsměv
a radost z navštěvování školky.
Dětičky se s námi naučí vzájemně spolupracovat, pomáhat si
a rozvíjet své schopnosti a dovednosti zábavnou formou.
Na všechny dětičky i rodiče se velmi těšíme
Zapsat se do naší školičky bude možné od pondělí 22. 6. 2020.

Gelové nehty
Gel lak
Manikúra
P-SHINE – japonská
manikúra

Mobilní nehty v pohodlí vašeho domova.
V případě zájmu mě neváhejte kontaktovat na
telefonním čísle + 420 773 065 649.
Zuzana Vernerová

FOTO ANN
Studio fotografické
Venkovní focení
Rodinné focení
Fotografický tisk
Dokumentární fotografie
Kontakt:
Hostouň tel. 777 952 744
email: nanka215@interia.eu

Kristýna Hatleová
+420 702 070 485
duhovaskolicka@gmail.com

SOKOL HOSTOUŇ pořádá 4. ročník

Junior Football Academy

kluky
a holky!
LETNÍ FOTBALOVÝ KEMP pro
Příměstský fotbalový tábor pro začínající i pokročilé fotbalisty
ročníků narození 2007–2013 pod vedením trenéra mládeže
SOKOLA HOSTOUŇ Jaromíra Boháče.

Termín:

Místo:

10. 8.–14. 8. 2020

denně, pondělí až pátek od 9:00 hodin do 16:00 hodin.

DOBROVÍZ fotbalový stadion

KEMPU SE DÁLE ZÚČASTNÍ FOTBALOVÍ ODBORNÍCI:
• Tomáš Belada, specialista na atletický a kondiční trénink
•
•

(Sparta Praha, Bohemians Praha 1905 a atd.),
Jan Fuksa, specialista na techniku práce s míčem.
trenéři SOKOLA HOSTOUŇ, Fotbalové akademie Praha,
a Sparty Praha.

HOSTÉ KEMPU:
• Antonín Vaníček, hráč Bohemians 1908
•
•

a reprezentace ČR do 21 let.
Tomáš Marek, kapitán A týmu SOKOLA HOSTOUŇ.
Matěj Chaluš, hráč Slovanu Liberec,
Kapitán reprezentace ČR do 21 let.

Stravování zajištěno po celou dobu kempu.
V ceně je oběd, dvě svačiny a celodenní pitný režim.

CENA KEMPU: 3 700 Kč

REGISTRACE PŘIHLÁŠEK:

DAVID ŠÍP | email: davidsip@volny.cz, tel.: +420 603 450 003

Hostouňský zpravodaj
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 Inzerce

Křivoklátská
zvěřina s.r.o.

VYUŽIJTE SEZÓNNÍ
NABÍDKY ZVĚŘINOVÝCH
STEAKŮ I HAMBURGERŮ
NA GRIL.

Přijďte si k nám pro

KVALITNÍ MASO
A VÝROBKY ZE ZVĚŘINY
No
vá
u

lic
e

z křivoklátských lesů

ká

ečs

Jen

ra
dy

Najdete nás na adrese:
U Přehrady 471, Hostouň
Otevírací doba: (po dohodě kdykoliv)
středa / čtvrtek / pátek 16:00-19:00

U

př
eh

Kontakt:
info@krivoklatskazverina.cz
tel. +420 702 205 888

www.krivoklatskazverina.cz
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