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Jana Hašplová
se zamýšlí nad
pořádkem
v obci
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Baráčnická
obec má na léto
i podzim
smělé plány
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 Úvodník starosty

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
rád bych vás v této podivné době pozdravil na stránkách nového vydání Hostouňského zpravodaje. Pevně doufám, že

v červnu, až budu psát příští úvodník,
bude již situace v naší republice i nálada
ve společnosti lepší.

Dobrou zprávou je, že veškeré investiční
projekty tak, jak je zastupitelstvo pro letošní rok naplánovalo, jsou v běhu. Budou tedy realizovány podle schváleného
harmonogramu.
Koncem dubna plánujeme ve spolupráci se společností Letiště Praha jarní úklid
okolí naší obce. Pokud to situace dovolí,
budeme rádi za každou pomocnou ruku,
protože nám rozhodně není lhostejné, jak
to v obci a jejím okolí vypadá.
V současné době se intenzivně věnujeme shánění vakcín proti koronaviru pro
naše seniory. Chtěl bych velmi poděkovat Nemocnici Na Františku za poskytnutí prvních 50 dávek očkovací látky
a samozřejmě také všem, kdo se na této
akci podíleli. Velmi si vaší pomoci vážím.
V naší snaze získat co nejvíce vakcín budeme i nadále pokračovat, jelikož spoleh
na dodávky ze strany státu je naprosto
mimo realitu.
Závěrem bych vám všem rád popřál pevné zdraví, silnou vůli a mnoho trpělivosti.
MARTIN KRÁTKÝ
starosta obce

 Zastupitelstvo

Ze zasedání zastupitelstva
18. ledna 2021

Na realizaci stavby „Větrání tříd ZŠ
Hostouň“ bylo obcí vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele, do nějž se přihlásily čtyři firmy. Všechny firmy splnily
zadávací podmínky. Komise po otevření a posouzení nabídek vybrala firmu AZ
KLIMA a. s., IČ 24772631, se sídlem Tuřanka 115a, 627 00 Brno, jejíž cenová nabídka byla nejnižší, a to v celkové částce
1 049 849,51 Kč bez DPH.
Starosta navrhl, aby na další období tří
let byly do školské rady za obec zvoleny Jana Hašplová a Ing. Šárka Hůlová.
Zastupitelstvo tento návrh schválilo.
Paní Kamila Prokeš Axmannová, vlastník nemovitosti Na Pohoří 69, podala žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1488/1. Jedná se o část, která
sousedí s jejím pozemkem a obcí je nevyužívaná. Obec nechá zpracovat geometrický plán na oddělení příslušné části pozemku parc. č. 1488/1, následně nechá vypracovat odhad ceny pozemku
a vyhlásí záměr prodeje. Kupující uhradí cenu pozemku a cenu geometrického plánu a odhadu ceny.
Paní Mgr. Lívia Pošíková podala žádost
o přidělení parkovacích míst pro dvě
auta pro dům Kladenská 89, a to z důvodu, že k domu nenáleží pozemek, na
kterém by bylo možné parkovat. Naproti domu č. p. 89 je parkoviště, které je
často obsazeno povětšinou zaměstnanci mateřské školy Slavíček a firmy Hipos,
a nelze tam tudíž zaparkovat. Zastupitelstvo nedoporučuje vyhrazení parkovacích míst. Zastupitelé doporučují, aby
byly nejprve písemně osloveny subjekty mateřská škola Slavíček a firma Hipos,
aby parkovaly v případě mateřské školy
na vyhrazeném parkovišti před školkou
a v případě firmy Hipos v areálu firmy.

15. února 2021

Mgr. Daniel Slavík jménem společnosti U-MEDIA s. r. o., IČ 29029627, se sídlem Uzavřená 167/1, Praha 8 předložil
zastupitelstvu výkres koordinace sítí
a dělení pozemku parc. č. 37/3. Zastupitelstvo konstatovalo, že obec stanovila jasná pravidla pro minimální akceptovatelné plochy pozemků pro výstavbu
rodinných domů s ohledem na minimalizaci zahuštění výstavby. Navrhované
dělení pozemku pro rodinné domy sice
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Hostouňský zpravodaj

Do školské rady byly za obec zvoleny Jana Hašplová a Ing. Šárka Hůlová.

může vyhovět minimálním požadovaným výměrám, ale tvary nově vzniklých
pozemků jsou zcela účelové a podstatné části některých pozemků jsou prakticky nevyužitelné. Zastupitelstvo takovéto řešení zamítá.
Obec Hostouň požadovala po firmě Hipos s. r. o., která sídlí v nemovitosti Kladenská 102, aby se svými vozidly parkovala v areálu této nemovitosti. Na základě tohoto požadavku podala firma
Hipos s. r. o. žádost o pronájem nebo
odkup části pozemku parc. č. 1488/43,
který je ve vlastnictví obce, před nemovitostí č. p. 102 tak, aby jej mohla využívat k parkování vozidel. V ulici Kladenská je i na pozemku parc. č. 1488/43 plánována výstavba nového chodníku. Zastupitelstvo zásadně nesouhlasí s tím,
aby byly pozemky patřící obci pronajímány nebo prodávány za účelem možnosti parkování vozidel.
Zastupitelstvu byl předložen návrh
ceníku inzerce v Hostouňském zpravodaji:
Formát
A4 (celá strana)
A5 (polovina strany)
A6 (čtvrtina strany)
řádková inzerce
(za řádek cca 30 znaků
včetně mezer)

Cena v Kč
2 500
1 500
750
30

Ondřej Gajda navrhl slevu ve výši 100 %
z ceny inzerce pro osoby a firmy se sídlem v obci Hostouň. Zastupitelstvo návrh ceníku schválilo včetně návrhu pana
Gajdy.
Zastupitelstvu byla předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby „Hostouň V Cihelně č. parc. 51/1
smyčka kNN“ k pozemku parc. č. 52/1.
Za zřízení věcného břemene bude obci
vyplacena jednorázová náhrada ve výši
1 000 Kč.
Zastupitelstvu byla předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby „Hostouň Kladenská č. parc. 2775
smyčka kNN“ k pozemku parc. č. 620/17.
Za zřízení věcného břemene bude obci
vyplacena jednorázová náhrada ve výši
1 000 Kč. Uzavření těchto smluv zastupitelstvo schválilo.

8. března 2021

Zastupitelstvu byla předložena Plánovací smlouva a dohoda o spolupráci s firmou Xaotra s.r.o., která řeší realizaci výstavby osmi rodinných domů
na pozemcích parc. č. 165/244 – 256.
Zastupitelstvo tuto smlouvu schválilo
a pověřilo starostu jejím podpisem.

ZASTUPITELSTVO

 Pořádek v obci

K zamyšlení…
Jako členka zastupitelstva musím na
všechny apelovat, aby se zamysleli nad
tím, jak zde žijeme. Doba covidu, ale
také rozšíření obce velmi hustou novou
výstavbou, významně negativně ovlivnily udržování pořádku na veřejných
prostranstvích. Mnohdy na to upozorňujete i vy sami, ať už na veřejných schůzích zastupitelstva, při návštěvách obecního úřadu, nebo při osobních kontaktech se zastupiteli.
Poté, co roztála letošní sněhová nadílka,
čekala na nás všechny nadílka další, a to
v podobě odhozených odpadků, použitých roušek a v neposlední řadě i výkalů
čtyřnohých mazlíčků.
Každý sám by si měl uvědomit, jak je
důležité, obzvláště v této době, udržovat pořádek. Není vhodné riskovat
zdraví někoho jiného tím, že by uklízel
cizí odpadky. Nehledě na to, že je v naší
obci značné množství malých dětí, které rády berou vše do rukou, a tak by se
jejich dalším předmětem zájmu mohla stát například použitá rouška nebo
už zmíněná hromádka. V obci je nyní už
dostatek odpadkových košů a sáčků na
psí exkrementy. Nikdo se tedy už nemusí rozhlížet, zda jej někdo jiný vidí, aby
mohl zmizet bez uklízení, ale jednoduše exkrement sebrat a vyhodit na místo
k tomu určené. Nejvíce je tento problém
patrný při pohledu na nově vysázenou
zeleň v různých částech obce, například
v ulici U Tvrze nebo také v Nové ulici.
V obci je dostatek odpadkových košů a sáčků na
psí exkrementy.

Každý sám by si měl uvědomit, jak je důležité, udržovat pořádek.

Týká se ale samozřejmě celé obce i lokalit, které při procházkách všichni navštěvujeme (Hostouňská přehrada, Hájecká,
Malá Alejíčka atd.). Zamysleme se proto
nad otázkou, proč si na svém pozemku
uklízíme, ale venku už ne.
Dále bych se ráda zmínila i o parkování v obci. Letošní zima ukázala, že také
v Hostouni může být sněhu hodně. Díky
obětavé práci Farmy Novotných, jež odklízela vedlejší silnice, a mnohdy i rychleji, než byly odklizeny silnice státní,
jsme se všichni mohli z našich domovů
dostat bez velkých problémů. Práci jim
však komplikovalo velké množství aut
stojících na ulicích.
Chápu, že jsou v obci lokality, ve kterých
nelze autem zajet na vlastní pozemek.
Ale u těch ostatních je snad tak velký

problém zmáčknout dnes už ve většině
případů dálkové ovládání od vrat, nebo
se zvednout, otevřít a vjet na dvorek? Je
přece v zájmu nás všech, abychom se
v obci mohli bezpečně pohybovat jak
pěšky, tak například i na kole a nemuseli se vyhýbat autům a vstupovat kvůli
nim do vozovky. Pokud by vám ani toto
nebylo dostatečnou motivací, připomínám, že jde přece hlavně o ochranu vašeho vlastního majetku!
Věřím, že tato složitá doba brzy skončí
a všichni se budeme moci sejít, užít si život na společných akcích v čistých prostorách naší obce.
Děkuji vám za dodržování pořádku.
JANA HAŠPLOVÁ

Hostouňský zpravodaj
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 Spolky

Baráčnická obec má na léto
i podzim smělé plány
Výroční valné sedění, výlety i slavnosti. To vše plánují baráčníci během léta
a podzimu. Pevně věříme, že ve druhé
polovině roku, poté co bude proočkována starší generace, se stávající opatření
uvolní a budeme moci zase obnovit naši
kulturní činnost. Loni jsme výroční valné sedění nemohli uskutečnit, ale jakmile to bude možné, svoláme ho letos.
V loňském roce bohužel odešlo 13 členů baráčnické obce z Hostouně a tři
z Dobrovíze. Zemřela i členka kontribuční – výběrčí příspěvků za Dobrovíz,
tetička Miluše Krejčová, která se narodila 6. 3. 1925 a byla dlouholetou členkou
naší baráčnické obce – už od roku 1962.
Čest jejich památce.

ve (12. 6.) předcházet mše na Vyšehradě, které se má zúčastnit kardinál Dominik Duka. Pevně věříme, že se obě
akce uskuteční. Vltavani mají také v plánu uspořádat výroční plavbu po Vltavě
s country kapelou. Datum bude upřesněno.
Chtěla bych poděkovat zastupitelům
obce Hostouň se starostou Martinem
Krátkým za finanční podporu baráčníků
v roce 2021.
Přeji vám všem krásné jarní dny, hodně
sluníčka, štěstí, pohodu, vzájemnou toleranci a hlavně zdraví a štěstí.

Až to půjde, chtěli bychom uspořádat
výlet. Buď do lázní Poděbrady nebo na
Domažlické slavnosti či Vejvodovu Zbraslav, která se koná koncem září. Mluvila
jsem s panem Josefem Vejvodou, který
si v době koronaviru udělal radost a při
příležitosti 75. výročí svého narození vydal v knižní podobě neobvyklý zpěvník
s názvem Života román. Kdo má zájem,
mohu, s laskavým svolením Josefa Vejvody, zpěvník členům baráčnické obce
v elektronické podobě přeposlat.
Od spolku Vltavan Praha jsme pozváni na výroční slavnost při příležitosti 150 let založení spolku, která se má
konat 19. června na pražské náplavce u Vltavy. Slavnosti bude o týden dří-

Za baráčnickou obec
syndik MIRKA HLŮŽOVÁ

Chovná zvířata můžete nakoupit
přímo u chovatelů
Omlouvám se všem čtenářům, že jsem
je zval na naši lednovou výstavu do Kněževsi. Bohužel se neuskutečnila a všichni jistě víte proč. Měli jsme připravená
zvířata i rozeslané přihlášky. Všechno
jsme ale museli stornovat a výstavu zrušit. Největším zklamáním byl tento krok
určitě pro ty z vás, kteří chtěli nakoupit
chovná zvířata. Na konci článku se to
pokusím alespoň trochu napravit.
Také začátek letošního roku byl značně neobvyklý. Nejen tím, že byl teplejší než obyčejně, ale hlavně únorové výJméno
Boukal

Obec
Kněževes

Telefon
605 356 364

Dologová
Hlavatka
Hlůže
Kapalin
Krunt
Marek
Olišar
Rákosové

Hostouň
Hostouň
Hostouň
Středokluky
Suchdol (Dobrovíz)
Středokluky
Hostouň
Kněževes

777 739 386
792 202 769
724 672 854
606 705 638

Šafránek

Hostouň

732 835 238
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702 008 447
720 285 787
607 585 431

kyvy nebyly ideální pro chov. Nevím, jak
u ostatních chovatelů, ale u mne se to
projevilo opožděním snášky a líhnivostí. Zatímco předchozí roky jsem měl již
koncem ledna alespoň deset kuřat, letos
v polovině března to byla pouhá dvě kuřata, a to ještě kříženci. Je vidět, že poručíme větru, dešti, už opravdu neplatí.
Jsem opravdu rád, že se nám, prozatím,
vyhnula ptačí chřipka. Neumím si představit chovatele, kteří po celou zimu
chovali drůbež s menším užitkem a nyní
musí celá hejna zlikvidovat.
E-mail
Drůbež
boukalj@seznam.cz wyandota velká,
perlička
robik1@volny.cz
kachna pižmová, husy

kachny
sasexka
vlašky

Na závěr plním svůj slib a přináším seznam všech našich členů i s přehledem
druhů, které chovají. Pokud to bude
možné, jistě vám vypomohou se svými
přebytky.
Přeji všem spoluobčanům brzké probuzení ze současného uzavřeného stavu.
JAROSLAV BOUKAL
předseda chovatelů

Králík

Holub
český stavák

francouzský beran
činčila velká
králík burgunský
králík meklenburský
králík meklenburský
malý beran
německý obrovitý
strakáč

moravský pštros King
brněnský voláč, slovenský voláč

Prosím, aby volali jen opravdoví zájemci.

Hostouňský zpravodaj

 Sčítání 2021

Sčítání 2021: nezapomeňte se
sečíst, čas je do 11. května
O půlnoci z pátku 26. na sobotu 27. března začalo Sčítání lidu, domů a bytů 2021.
Poprvé v historii je primárně připraveno
jako online. Pro sečtení je možné využít
webový formulář nebo mobilní aplikaci.
Kdo se nesečte online, tomu sčítací komisař ve druhé polovině dubna předá
listinný formulář.

plněním můžete po vzájemné dohodě
také dalším rodinným příslušníkům či
svým blízkým a známým, kteří sami vyplnit elektronický formulář nezvládnou.
Sečíst se přes internet je možné odkudkoliv až do 11. května. Pokud se někdo nemůže nebo nechce sečíst online,
může od 17. dubna do 11. května vyplnit listinný sčítací formulář.

Na co budete odpovídat?

„Při přípravě jsme maximálně využili existující registry státních úřadů a ve
sčítání se ptáme pouze na to, co nelze
zjistit jinak. Způsob sčítání jsme upravili tak, aby bylo i přes aktuální pandemii maximálně bezpečné,“ řekl předseda Českého statistického úřadu Marek
Rojíček.
Občané České republiky, respektive cizinci s trvalým či přechodným pobytem nad 90 dní, mohou vyplnit sčítací
formulář z počítače, tabletu nebo mobilu, a to buď prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře na webu
www.scitani.cz, nebo pomocí mobilní
aplikace Sčítání21 dostupné v Google
Play a App Store. Přihlášení do elektronického sčítacího formuláře, ať už přes
webové rozhraní, nebo mobilní aplikaci,
není složité. Stačí k tomu osobní doklad
(občanský průkaz, cestovní pas, v případě cizinců doklad vydaný ČR) a datum narození. Přihlásit se lze i pomocí
datové schránky či elektronické identity (eidentita.cz), například prostřednictvím bankovní identity nebo elektronického občanského průkazu.
Vyplnění online formuláře je jednoduché, návodné, a oproti tištěnému formuláři i výrazně rychlejší. Čtyřčlenné domácnosti zabere přibližně 30 minut. Nápověda k vyplnění je nedílnou součástí
každé jednotlivé otázky. Vyplnit sčítací
formulář z pohodlí domova lze i za ostatní členy domácnosti. Pomoci s online vy-

V letošním sčítání lidu, se zjišťuje o polovinu méně údajů než před deseti lety.
Statistici využili existující data z registrů a ptají se pouze na to, co není možné zjistit jinak. Už tak například nebudete vyplňovat formuláře za domy, nebudou se zjišťovat vaše majetkové poměry
ani zdravotní stav.
Sčítací formulář pro domácnost se
skládá ze dvou částí: z části s údaji o bydlení a složení domácnosti
a z části za jednotlivé osoby. Formulář pro fyzické osoby obsahuje nejprve otázky na místo obvyklého pobytu, což mnohdy nemusí být trvalé bydliště. Zjišťuje se nejen to k datu sčítání, ale také rok před sčítáním a v době
narození. „To je důležité pro zjišťování
migračních trendů. Tedy odkud a kam
se lidé stěhují, zda do větších měst přicházejí jen obyvatelé z okolních obcí,
nebo i ze vzdálenějších lokalit, zda se
na venkov vracejí ti, kdo se tam narodili, nebo život na vesnici přitahuje spíše
lidi narozené ve městech,“ uvedl Marek
Rojíček.
Další sada otázek směřuje k ekonomickým aktivitám a zaměstnání.
Tyto informace spolu s údaji o vzdělání a věku poskytují podrobnější pohled
na složení obyvatelstva v různých lokalitách a regionech a jsou využívány například jako podklad při plánování a realizaci programů na podporu zaměstnanosti, vzdělávání, nebo naopak pro prevenci nežádoucích jevů.
Pro organizaci a plánování veřejné dopravy a dopravní infrastruktury jsou
pak zásadní údaje o dojíždění do práce či do školy. Sčítací formulář zjišťuje,
kam a jak často lidé do práce či do školy cestují a jaké k tomu využívají dopravní prostředky.

Součástí sčítacího formuláře jsou i nepovinné otázky na národnost a náboženskou víru. Pokud nechcete, nemusíte na ně odpovídat. Nicméně pro církve a národnostní menšiny jsou údaje
o počtech jejich příslušníků velmi důležité a sčítání je jedinou možností, jak
je zjistit. Znalosti o zastoupení různých
národností či náboženských skupin ve
městech či regionech pomáhají při organizování aktivit zaměřených na tyto
cílové skupiny a jsou rovněž důležitým
argumentem při vypisování a rozdělování grantů či jiných forem podpory kulturních tradic a soužití minorit ve společnosti.
Do formuláře o bydlení lidé zaznamenají způsob svého bydlení (například
byt v domě, rekreačním objektu, mobilním obydlí), zda bydlí ve vlastním
či v nájmu a základní parametry bytu,
tedy podlahovou plochu, počet místností a polohu bytu v domě. Následují
otázky na připojení na plyn a vodovod
a na způsob vytápění a používané palivo. Poslední oddíl v této části formuláře pak zjišťuje počet osob v domácnosti
a vztahy mezi nimi (například otec, matka, děti, babička…).
(red)

Další informace a pomoc
s vyplněním formuláře:

Kontaktní centrum Sčítání 2021
Denně 8-22 hodin
Tel.: 253 253 683
840 30 40 50
e-mail: dotazy@scitani.cz
www.scitani.cz

Hostouňský zpravodaj
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 Společenská rubrika
Životní jubilea oslavili:
Leden
90 let
KLOUBKOVÁ Anna
70 let
ŠABATOVÁ Marcela
65 let
KUKELKOVÁ Věra
Únor
85 let
MARTINOVSKÁ Marie
65 let
KOPŘIVOVÁ Hana
LAZÁRKOVÁ Daniela
Březen
75 let
KRÁSOVÁ Růžena
70 let
KRÁSOVÁ Marie
65 let
ŠAFRÁNKOVÁ Jaroslava
DOKSANSKÝ Miloslav

Z našich řad odešli:

URBANOVÁ Alena (88 let)
JIRÁSEK Bohumil (77 let)

Ceník inzerce 2021
CELOSTRANA

POLOVINA STRANY

POLOVINA STRANY

ČTVRTINA STRANY

na spad
210×297 mm

184×130 mm

90×266 mm

90×130 mm

1500 Kč

1500 Kč

750 Kč

do zrcadla
184×266 mm
2500 Kč

Řádková inzerce: 30 Kč za řádek (cca 30 znaků vč. mezer).
Technické požadavky na podklady: tisková PDF (rastry 300 dpi, CMYK), v případě celostrany na spad
i s ořezovými značkami.
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 Inzerce
Svým klientům zajišťuji velmi širokou
a komplexní nabídku pojištění
a hypoték.
C

M

Díky zkušenostem a odbornosti vždy najdu
to správné řešení pro každého klienta.

Y

CM

MY

CY

CMY

Neváhejte mě
kontaktovat

K

Romana Furchová
+420 774 777 758
furchova.romana@insia.com
insia.cz/romana-furchova
Na obci 161, 273 53 Hostouň

Hostouňský zpravodaj, čtvrtletník, číslo 97, datum vydání 9. 4. 2021. Registrační číslo MK ČR E 10572.
Vydává: Obec 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. 6. 2021.
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