Hostouňský
zpravodaj
Čtvrtletník obce Hostouň

duben - červen 2016

Číslo 78/Cena 5,- Kč

Starosta informuje o rozvoji obce
Vážení spoluobčané,
tímto Vás všechny zdravím a několika větami mi dovolte, abych shrnul, co obce ve druhém čtvrtletí roku
2016 vybudovala a co buduje ke zkrášlení obce a spokojenosti Vás všech.
Jako první projekt považuji pokračování stavby ulice Pod Kostelem a vybudování nového mostku
přes Sulevický potok. Součástí této stavby jsou i rekonstrukce vjezdů k dotčeným nemovitostem,
parkoviště sousedící s ulicí Kladenskou a vybudování chodníku, který bude propojovat ulici Pod
Kostelem a ulici Jenečskou. Vozovku vedle chodníku - asfaltový povrch, výškové úpravy kanalizačních
šachet a uzávěrů vody - plně ve své režii provede Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
jakožto kompenzaci za povolenou objížďku při stavbě mostku 0066 na návsi ulice Kladenská.
Každá stavba takového rozsahu s sebou přináší i problémy ze strany občanů vlastnících
nemovitosti sousedící s danou stavbou. V
některých případech, hlavně co se týče vjezdů do
daných objektů, probíhá komunikace mezi občany
a obcí někdy v afektu, ale vše se po domluvě vždy
podaří vyřešit.
Jako druhý projekt bylo provedení
kompletního vyčištění koryta Sulevického potoka
od pozemku pana Čermáka a pozemku pana
Novotného přes obec k objektu paní Rybářové,
které provedla firma Perat. Práce zde proběhly
bez problému, ale přišlo pondělí 23. května 2016,
kdy se přes obec přehnala bouře s kroupami a
silným deštěm. Tento jev způsobil lokální záplavu
Ulice Pod Kostelem
na Posvícenské návsi a v ulici Na Obci, kde
způsobil částečné vytopení tří rodinných domků.
Tato lokální povodeň způsobila opětovné zanesení koryta Sulevického potoka, hlavně od mostku v ulici
Pod Kostelem až po objekt paní Rybářové. V pátek 10. června 2016 krátce po půlnoci opět udeřila lokální
bouře, která zaplavila, ale již v malé části, Posvícenskou náves. V těchto dnech se provádí opětovné
čištění potoka a bourání staré zdi, která byla součástí starého plotu kolem pozemku paní Rybářové a
zabraňovala plynulému odtoku vody z obce.
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Vážení spoluobčané, v obou případech
chci poděkovat hlavně Sboru dobrovolných
hasičů Hostouň za profesionální přístup při
ochraně majetku a životů našich občanů. Dále
chci poděkovat i Vám občanům, kteří jste se
zúčastnili při těchto dvou povodních a přispěli
jste svou činností k záchraně majetku Vašich
spoluobčanů.
Jako třetí projekt bylo vybudování
směrových sloupků podél ulice Jenečská z
důvodu ochrany zelených pásů před vjezdem
vozidel, které zde buď vjížděly nebo parkovaly a
tímto způsobovaly rozjíždění trávy a parkováním
na chodníku omezovaly chodce a rodiče Úklid po povodni květen 2016, ulice U Potoka
projíždějící s kočárky.
Za čtvrté obec zadala studii na Posvícenskou náves, vyjádření dotčených orgánů ohledně projektu
komunitního centra a probíhají práce na projektu Zvýšení kapacity Sulevického potoka. Toto detailně
popisuje ve svém příspěvku pan ing. Lukáš Morávek.
Vážení spoluobčané, ještě několik upozornění. Obec rozmístila zákazové cedule o volně
pobíhajících psech a ukládání větví v prostoru školní zahrady. Větve v současné době nelze v prostoru
školní zahrady skladovat z důvodu zahájení určitých prací ohledně komunitního centra. Volně pobíhající
psi znečišťují prostory, kde se seká tráva a tímto dochází ke znečištění daných osob, které tuto činnost
provádí. Určitě by se to nelíbilo v opačném případě majitelům psů, aby byli znečištěni psími exkrementy.
V sobotu 18. června 2016 proběhla v obci oslava 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
Hostouň. Tělovýchovná jednota Sokol Hostouň, oddíl kopané, postoupila do divize a tímto celému
oddílu, hráčům a funkcionářům přeji hodně zdaru. Svojí činností jak dobrovolní hasiči, tak TJ Sokol
dělají dobré jméno obci Hostouň.
Vážení čtenáři a spoluobčané, tímto článkem jsem shrnul projekty a akce v naší obci a na závěr
Vám přeji krásné léto, hezkou dovolenou, dětem krásné prázdniny a hlavně zdraví a šťastné návraty.
Jiří Vilda, starosta

Příprava investičních akcí v Hostouni
V návaznosti na můj článek v minulém zpravodaji si dovoluji informovat o postupu v investičních akcích,
které zastupitelstvo v současné době řeší a které od vydání předchozího čísla zpravodaje doznaly posunu, či změn.
1. Projekt komunitního centra na pozemku „školní zahrada“
Byla odevzdána dokončená projektová dokumentace pro územní řízení se zapracovanými připomínkami
dotčených orgánů a správců technické infrastruktury. Projekt je nyní připraven pro podání žádosti o územní řízení,
což bude učiněno v nejbližších dnech.
Paralelně s procesem územního řízení, který bude trvat cca 3 měsíce, zahájíme přípravu dalšího stupně
projektové dokumentace (stavební povolení) poptávkovým řízením na jejího zpracovatele. Projektovou
dokumentaci budeme koncipovat jako jednostupňovou, tj. v dostatečném detailu pro i vlastní provedení stavby a
opět včetně obstarání potřebných stanovisek a jejich zapracování do dokumentace.
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Pokud vše dobře půjde, mohli bychom dokončit na podzim tohoto roku dokumentaci pro stavební
povolení včetně potřebných stanovisek dotčených orgánů a správců a na jaře roku 2017 mít projekt kompletně
připraven k realizaci stavby.
2. Projekt Revitalizace prostoru Posvícenské návsi
Zastupitelstvo odsouhlasilo jednu z variant koncepce dopravního a architektonického řešení prostoru
Posvícenské návsi, která byla předložena zpracovatelem studie, Ing. arch. Janem Voltrem. Tato studie komplexně
řeší náš záměr revitalizace prostoru Posvícenské návsi a s jejím výsledkem i příznivou cenou jsme spokojeni.
Na základě odevzdané studie bude vypsáno poptávkové řízení na zpracovatele dalšího stupně projektové
dokumentace (územní řízení) a celý záměr tím posuneme dále směrem k realizaci.
Časový horizont dokončení přípravy dokumentace pro územní řízení (tedy i včetně obstarání stanovisek
orgánů a správců) lze v tuto chvíli jen obtížně předpovídat. Velkým úspěchem by bylo mít vše připraveno ještě na
podzim letošního roku.
V roce 2017 bychom pak v akci pokračovali stavebním povolením + eventuálně žádostí o přidělení dotace
dle aktuálních možností.
3. Rozšíření opravy ulice Pod Kostelem o propojku Pod Kostelem - Jenečská
V minulých dnech proběhla na místě schůzka se zástupcem Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje, kde byly upřesněny technické detaily, týkající se rozsahu pokládky nového asfaltového povrchu, jež nám
KSÚS nabízí. Na schůzce byl přítomen i jednatel firmy Envos Stavby, která na základě poptávkového řízení
z minulého roku provádí opravu ulice Pod Kostelem a mostku přes Sulevický potok.
Firma dodala na základě schůzky cenovou nabídku na vícepráce, spojené se stavební připraveností pro
obnovu povrchu propojky a novým chodníkem. Tyto vícepráce byly zastupitelstvem schváleny a firma bude
vyzvána k zahájení prací. Obec takto za velice výhodných podmínek rozšíří opravu ulice Pod Kostelem o tuto
komunikaci.
4. Protipovodňová opatření na Sulevickém potoce
Koncem května byla náves částečně zaplavena „bleskovou povodní“, tudíž byly oprávněně vznášeny
dotazy ze stran ohrožených občanů na stav projektu úprav koryta Sulevického potoka a na jeho technické řešení.
Vzhledem k tomu, že Obec v minulosti ne úplně šťastným způsobem komunikovala s majiteli pozemků, po
nichž současné koryto potoka vede, projekt na nějaký čas uvázl na mrtvém bodě. Potok totiž ve skutečnosti teče o
několik metrů jinde, nežli je zaneseno v katastru nemovitostí.
Zastupitel Evžen Vávra inicioval svolání informativní schůzky s občany, bydlícími v domech, ohrožených
rozlitým korytem potoka a s majiteli pozemků, po kterých potok v současné době teče. Obec na žádost občanů
přislíbila zajištění externího posudku technického řešení v projektové dokumentaci úprav Sulevického potoka,
zpracovávané Ing. Miroslavem Fialou.
Dokumentace pro územní řízení na úpravy koryta potoka (zpracovává p. Fiala) bude odevzdána do konce
června i se všemi stanovisky orgánů státní správy a správců infrastruktury, poté bude objednána odborná
vodohospodářská projekční firma pro posudek této projektové dokumentace. Po obdržení posudku bude výsledek
prezentován občanům a s jeho závěry bude dále v projektu počítáno.
Paralelně s běžícím projektem úprav koryta Sulevického potoka byla objednána projektová dokumentace
pro územní řízení na úpravy koryta potoka v „horním toku na katastru naší obce“, kde je počítáno s možností
rozlivu povodňové vlny a jejího zadržení.
Prozatímní vývoj ve výše uvedených akcích dává dobré šance tyto projekty dovést do fáze výstavby. Pokud
finanční prostředky dovolí (a to včetně uvažovaného čerpání prostředků z některého z dotačních titulů), rádi
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bychom ještě v tomto funkčním období zastupitelstva tyto záměry zrealizovali ku prospěchu nás všech, občanů
Hostouně.
Ing. Lukáš Morávek, zastupitel, předseda finančního výboru

Zastupitelstvo obce Hostouň

Ze zasedání zastupitelstva 25.04.2016
Letiště Praha - Ruzyně opět vyhlásilo pro
obce, které jsou členy Zájmového sdružení
právnických osob dotčených provozem letiště
Praha - Ruzyně, program Žijeme zde společně.
Obec Hostouň v rámci tohoto programu dostává
částku 1,153.270,- Kč. Zastupitelstvo rozhodlo, že
v letošním roce bude tato částka použita na
dokončení rekonstrukce ulice Pod Kostelem.
Pan Petr Rátonyi předložil obci záměr na
využití pozemku parc.č. 1858. Jde o zemědělské
využití plochy pro školku stromů na cca 2 ha, dále
o prostor na složení zeminy, kůry apod. na cca 1 ha
a o zpevněnou manipulační plochu pro pohyb
techniky na cca 1 ha. Zastupitelé tento záměr
projednali. S využitím pozemku parc.č. 1858
souhlasí, ale zřízení manipulační plochy není v
souladu s platným územním plánem obce.
Obec Hostouň má uzavřenou smlouvu s
firmou GESTIO s.r.o. o vykonávání přezkoumání
hospodaření obce za 18.000,- Kč ročně. Kontrolní
výbor zastupitelstvu navrhuje, aby bylo využito
provádění auditu hospodaření obce krajským
úřadem, který je zadarmo. V minulosti byl audit
pro obec vykonáván krajským úřadem, ale po
velmi nepříjemných zkušenostech s pracovnicemi
krajského úřadu si obec zjednala provádění auditu
firmou GESTIO. Firma GESTIO mimo samotného

auditu poskytuje obci během roku i poradenskou
činnost.
Starosta informoval zastupitele o dokončení
provizorní úpravy povrchu na Posvícenské návsi.
Dále probíhá čištění potoka. Potok je také potřeba
vyčistit pod mostkem v ulici Pod Kostelem. Je zde
velký nános.
Dále probíhají projektové práce na
komunitním centru a na připravované stavbě
Zvýšení kapacity Sulovického potoka. Pan Zdeněk
Musil by z důvodu zápachu šířícího se z potoka,
který protéká přes jeho pozemek, chtěl jeho
zatrubnění. Toto zatrubnění nebude součástí
připravované stavby. Ing. M. Fiala bude požádán o
posouzení možnosti zatrubnění této části potoka.
Ohledně domu č.p. 38 v ulici Na Pohoří
bude osloven autorizovaný inženýr v oboru
pozemních staveb, aby vypracoval posudek o stavu
této nemovitosti.
Paní Lada Fáberová si podala žádost o
odkoupení části pozemku parc.č. 594/1 (školní
zahrada). Jedná se o cca 600 m2, které sousedí s její
zahradou. Zastupitelstvo žádost projednalo. Část
pozemku parc.č. 594/1 se nebude prodávat. Je
možné tuto část pozemku dlouhodobě pronajmout s
výpovědní lhůtou jeden rok.

Ze zasedání zastupitelstva 30.05.2016
Vzhledem k ukončení provozu odloučeného
pracoviště Mateřské školy Dobrovíz v budově
Základní školy Hostouň a na základě odborného
posouzení stravovacího provozu v mateřské škole
ukončila ředitelka Mateřské školy Dobrovíz Věra
Volfová dohodu o zajišťování stravování žáků a

zaměstnanců Základní školy Hostouň a to ke dni
1.7.2016.
Na základě stížností rodičů dětí na kvalitu
jídla a i množství se obec, jako zřizovatel školy,
rozhodla najít dodavatele školních jídel jinde.
Zasedání zastupitelstva se zúčastnil pan Bc.
Miroslav Davídek, představitel společnosti INITA
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spol. s r.o. se sídlem v Hostivici a představil
zastupitelům tuto firmu, jež se zabývá provozem
restaurace a rozvozem jídel do firem, soukromých
mateřských školek a do zdravotnických zařízení.
Pan Davídek přislíbil vypracování cenové nabídky
pro dovoz jídel do základní školy do 14 dnů. Firma
nabízí nejen dovoz jídla, ale i výběr ze dvou jídel a
online objednávkový systém. Zástupci obce
zjišťovali i jiné dodavatele, např. školní kuchyň v
Základní škole Středokluky. V tomto případě by si
obec musela zařídit vlastní dopravu jídel.
Zasedání zastupitelstva se zúčastnil pan Ing.
Ondřej Hančl a předložil zastupitelům plnou moc,
ve které ho pan Jozef Hužvár, vlastník areálu U
Hraběcích, zplnomocňuje k jednání ohledně tohoto
areálu. Pan Hančl předložil investiční záměr, jež
spočívá v tom, že z pozemků v tomto areálu budou
odstraněny všechny stávající budovy a na těchto
pozemcích budou postaveny tři rodinné domy o
třech bytových jednotkách a minipivovar s
pivovarskou hospodou a ubytováním. Pan Hančl
požádal zastupitele, aby pro tento investiční záměr
byl upraven i připravovaný územní plán.
Pověřený zastupitel pro územní plán pan
Antonín Kejmar projedná tuto záležitost s
pořizovatelem územního plánu obce a pak následně
bude panu Hančlovi písemně sdělen výsledek
tohoto projednání.
Na zasedání zastupitelstva se dostavili pan
Zdeněk Musil, pan Čada a pan Josef Kapitán,
majitelé nemovitostí v blízkosti Sulevického
potoka. V pondělí 23.5.2016 v podvečerních
hodinách došlo vlivem prudké bouře s krupobitím
k rozlití tohoto potoka a k zaplavení přilehlých
nemovitostí. Rovněž byly zaplaveny tři
nemovitosti v ulici Na Obci vodou stékající z
okolních polí.
Přes pozemek pana Musila protéká voda z
přepadu z rybníka a do této vodoteče je zaústěn i
přepad z kanalizace. Pan Musil požaduje přepad z
kanalizace vést jinudy. Před vybudováním
kanalizace nedocházelo na potoce protékajícím
přes jeho pozemek k tak velkému průtoku vody.

Zastupitelé panu Musilovi slíbili, že tuto záležitost
proberou s Ing. M. Fialou.
Územním plánem obce je na pozemcích v
okolí Sulevického potoka vymezen prostor pro
vybudování suchého poldru. Zastupitelé rozhodli,
že bude vybrán a osloven projektant pro
vypracování záměru stavby suchého poldru a
zpracování pozemkové studie. V současné době
jsou na takovéto stavby poskytovány dotace.
Pan Ivan Čermák upozornil zastupitele, že
před jeho domem je na komunikaci nejnižší bod a
při asfaltování ulice Pod Kostelem došlo k
přerušení odtokové cesty pro dešťovou vodu. V
rámci stavby Rekonstrukce ulice Pod Kostelem
bude vybudováno hlubší betonové koryto pro
odvod dešťové vody tak, aby v budoucnu
nedocházelo k zaplavování jeho nemovitosti.
Obec Hostouň podala žádost o dotaci ve
výši 1 mil. Kč na stavbu "Oprava komunikace ul.
Lipová" do programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova, který vyhlásilo Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR. Tuto dotaci obec nedostala.
Obec Hostouň připravila projekt na akci
"Zateplení hasičské zbrojnice, Hostouň", na který
chtěla požádat o dotaci ze Státního fondu životního
prostředí ČR. Při zpracovávání projektu a žádosti o
dotaci se přišlo na to, že budova hasičské zbrojnice
není zapsána v katastru nemovitostí. V současné
době se pracuje na zápisu této budovy do katastru
nemovitostí. Žádost o dotaci na zateplení hasičské
zbrojnice bude podána do další výzvy SFŽP.
Obec Hostouň podala žádost o dotaci z
Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na
opravu požárního vozidla T 815 CAS 32. Dotace
ve výši 194.908,- Kč byla obci poskytnuta.
S firmou Panattoni Czech Republic
Development s.r.o. uzavře obec Hostouň Smlouvu
o spolupráci při napojení na ČOV. Předmětem
smlouvy je umožnění firmě Panattoni napojení 65
ekvivalentních osob na ČOV Hostouň v rámci
stavby Logistický park Pavlov. Za toto napojení
bude obci poskytnut finanční dar ve výši
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1.300.000,- Kč a realizováno zpevnění cesty
umístěné na pozemku parc. č. 1494/1 ve výši
45.000,- Kč.
Starosta obce jednal s odborem dopravy a
služeb Magistrátu města Kladna a písemně je
požádal o úpravu dopravního značení v obci. V
současné době má obec na místních komunikacích
v okolí hřiště osazeny dopravní značky zóna upozornění na přednost zprava, maximální rychlost
30 km/h, hmotnost aut do 3,5 t a doplňkovou
značku "mimo dopravní obsluhy". Obec potřebuje
tuto zónu doplnit tak, aby do ní nevjížděli řidiči s
nadměrnými auty jen proto, že v zóně mají
bydliště.
Na komunikaci v ulici Na Pohoří se nachází
hasičská zbrojnice. Obec Hostouň žádá osazení
dopravních značek upozorňujících na výjezd
požárních vozidel.
Na křižovatce "u křížku" (výjezd z obce
Hostouň na Dobrovíz) je nevyhovující dopravní
značení. Tuto křižovatku obec požaduje vyřešit.
Dále obec žádá o povolení zřízení přechodu
pro pěší na ulici Jenečská tak, aby došlo k
propojení chodníku na ulici Jenečská s ulicí U
Přehrady.

Zastupitelstvu byla předložena Zpráva
auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a
ověření účetní závěrky obce Hostouň za rok 2015.
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny
chyby a nedostatky a auditorka Ing. Helena
Křepinská, jednatelka společnosti GESTIO s.r.o.,
Na Palouku 3/3219, 100 00 Praha 10, se kterou
byla uzavřena Smlouva o vykonání přezkoumání
hospodaření obce, doporučuje schválit závěrečný
účet obce a účetní závěrku za rok 2015 bez výhrad,
což zastupitelé učinili.
Firma Swift building contractor, a.s., která
staví rodinné domu v ulici U Přehrady a je také
vlastníkem komunikace, podala žádost o převzetí
osvětlení komunikace do vlastnictví a správy obce.
Na základě uzavřené plánovací smlouvy a jejího
dodatku č. 1 se obec zavázala k převzetí tohoto
osvětlení. Veřejné osvětlení bude obcí převzato po
jeho dokončení a kolaudaci.
Zastupitelstvu je předložena Darovací
smlouva, ve které Letiště Praha, a.s. v rámci
grantového programu Žijeme zde společně daruje
obci částku 1.153.270,- Kč na dokončení
rekonstrukce ulice Pod Kostelem a opravu mostku.

Ze zasedání zastupitelstva 20.06.2016
Zastupitelé si prostudovali investiční záměr
v lokalitě U Hraběcích, který na minulém zasedání
předložil pan Ing. Ondřej Hančl a měli k němu
připomínky ohledně přístupu do celého areálu,
který byl řešen jak z ulice Kladenská, tak přes
travnatou plochu z Posvícenské návsi. Pan Hančl
na dnešním zasedání předložil zastupitelům
upravený záměr, ve kterém jsou přístupové cesty
do areálu řešeny pouze z ulice Kladenská.
Zastupitelé s takto upravenou studií souhlasí. Pan
Hančl pošle písemnou žádost o vyjádření k tomuto
investičnímu záměru.
Zasedání zastupitelstva navštívil velitel
Sboru dobrovolných hasičů Hostouň pan Jiří Fanta.
SDH Hostouň požaduje, aby bylo zrušeno
doplňování vody do bazénů jejich technikou. Tato

služba je drahá. Zastupitelé s tímto požadavkem
velitele SDH souhlasí a s platností od 21.6.2016
ruší poskytování služby napouštění bazénů, které
bylo zavedeno usnesením zastupitelstva č.
4/09/2015 ze dne 21.09.2015 a dále zastupitelé
souhlasí, aby finanční prostředky vybrané za
napouštění vody do bazénu k tomuto dni byly
převedeny hasičům.
Zastupitelům je předloženo rozpočtové
opatření ke dni 30.5.2016. Jedná se změnu položek
u transferů spolků. Zastupitelé jej schválili.
Dále zastupitelé projednávali účetní
závěrku obce Hostouň za rok 2015. Při schvalování
účetní závěrky zastupitelé vycházeli z účetních
výkazů sestavených k rozvahovému dni
31.12.2015 - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty,
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Příloha, inventarizační zprávy a zprávy auditora o
výsledcích o přezkoumání hospodaření za rok
2015. Výsledkem hospodaření obce za rok 2015 je
zisk ve výši 5.047.417,02 Kč.
Pan Miroslav Ramba si podal žádost o
prodej pozemku parc.č. 225/22 o výměře 165 m2.
Tento pozemek je ve vlastnictví obce, ale pan
Ramba jej má dlouhodobě oplocen a využívá ho
jako součást své zahrady. Zastupitelé souhlasí s
prodejem pozemku parc.č. 225/22 za cenu 100,Kč/m2.
Obec Hostouň si pro školní rok 2016 - 2017
pronajme v Dětském klubu Klubíčko, které vede
paní Martina Wannerová, místa pro umístění dětí,
které se nedostaly s důvodu velkého počtu dětí do
Mateřské školy Dobrovíz.
Obec Hostouň obdržela cenovou nabídku
od firmy INITA spol. s r.o. na zajištění obědů v
Základní škole Hostouň. Celková cena oběda je
47,75 Kč. Částkou 6,75 Kč přispěje krajský úřad,
rodiče uhradí 25,00 Kč a obec bude doplácet 16,00
Kč. Při počtu 65 obědů obec za školní rok 2016 2017 uhradí 208.000,00 Kč včetně dopravy. V
příštím roce se příspěvek krajského úřadu na jeden
oběd zvýší na 11,00 Kč. Ze všech nabídek, které
obec obdržela, je nabídka firmy INITA pro obec
nejvýhodnější.
Rekonstrukce ulice Pod Kostelem probíhá
dle časového harmonogramu. Předpokládaná
částka za provedené práce navíc je cca 150.000,Kč.

Na rekonstrukci zbývající části ulice Pod
Kostelem (propojení s ulicí Jenečská) předložila
firma ENVOS cenovou nabídku ve výši
378.547,50 Kč (oprava chodníku a stavební
příprava pro opravu komunikace). Asfaltování této
části ulice Pod Kostelem provede Krajská správa a
údržba silnic Středočeského kraje.
Na podání cenové nabídky na zpracování
projektové dokumentace pro územní řízení na
stavbu poldru byly osloveny dvě firmy. Jedna
firma se z kapacitních důvodu omluvila. Cenovou
nabídku přeložila firma MV projekt spol. s r.o.
Celková cena činí 63.706,50 Kč.
Zastupitelé schvalují přijetí dotace z
Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace na akci "Oprava požárního vozidla T 815
CAS 32 zásahové jednotky Sboru dobrovolných
hasičů Hostouň". Výše dotace je 194.908,- Kč.
Ředitelka základní školy chce provést
výměnu lina ve dvou třídách. Cenová nabídka na
tuto akci je výši 96.612,- Kč. Tato částka není v
rozpočtu obce na letošní rok, podlahy nejsou v
havarijním stavu. Ředitelce základní školy bude
doporučeno, aby si tyto náklady dala do rozpočtu
na příští rok a zároveň zastupitelé požadují
odborné posouzení podlah, zda není nutné provést
jejich celkovou rekonstrukci včetně podkladu
podlah.

Kulturní a sportovní akce

MEMORIÁL JIRKY KUKELKY
Milí Hostouňáci,
dovolte mi, abych Vás pozval na 1. ročník Memoriálu Jirky Kukelky, který se bude konat v sobotu 2.
července 2016 od 9 hodin na hřišti v Hostouni.
Program začne v 9 hodin fotbalovým turnajem, ve kterém změří síly fotbalisté Sokola Hostouň se
Sokolem Jeneč, SK Hřebeč a Lokomotivou Hostouň u Domažlic. Od 17. hodin se pak uskuteční přátelský
zápas mezi Jirkovými kamarády a spoluhráči proti výběru Letiště Praha s několika osobnostmi. Po utkání
proběhne dražba dresu Bohemians 1905 Radka Šírla a reprezentačního dresu Pavla Kadeřábka.
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Během celého dne bude pro děti k dispozici skákací nafukovací hrad. K občerstvení klobásy na
grilu, steaky, burgry a další. K poslechu i tanci bude hrát do 24 hodin Dj.
Přijďte se pobavit, budeme se na Vás těšit.
Za TJ Sokol Hostouň Karel Kukelka

Základní škola

www.zshostoun.wbs.cz

Co nového přinesl uplynulý školní rok
otevřeme další samostatnou třídu a také druhé
oddělení školní družiny.
Jak to na každém konci bývá, nastává
loučení - a to nejen se školním rokem, se žáky,
ale také s učiteli a pracovníky školy. Neradi se
loučíme s učitelkami mateřské školy, se kterými
se nám velmi dobře spolupracovalo. Na
zasloužený odpočinek odchází téměř po dvaceti
letech paní školnice Jaroslava Šafránková, které
patří dík za práci pro školu a přání pevného
zdraví do dalších let.
Na závěr mi dovolte poděkovat:
 zastupitelům obce za vstřícnost, s jakou
řeší všechny provozní záležitosti
spojené se školou,
 pracovní četě obce za pomoc při
nakládání starého papíru,
 rodičům a všem příbuzným dětí za
pomoc při sběru i při organizování akci,
 paní Helmerové za vedení kroužku
anglického jazyka,
 firmě Amazon za pomoc při organizaci
Noci s Andersenem,
 všem pracovnicím školy za jejich práci
mnohdy
nad
rámec
pracovních
povinností…
Přeji Vám všem krásné léto!

Je červen a školní rok se blíží ke svému
závěru. Co nového nám tento rok přinesl?
Kromě učení, nových projektů, soutěží, exkurzí,
výuky plavání či návštěv divadelních
představení byl přece jen bohatší o nové
zážitky. Rádi vzpomínáme na podzimní zájezd
starších žáků do Londýna, jehož hlavním cílem
bylo ukázat dětem, jak důležitá je v dnešním
světě znalost cizího jazyka. V tomto roce jsme
také poprvé spali ve škole. Mladší žáci si užili
předvánoční spaní v družině, starší prožili ve
škole večer plný setkání s knížkami a rébusy Noc s Andersenem.
Největším zážitkem je každoročně škola
v přírodě. Letos jsme poznávali Krkonoše. Teď
už všichni víme, kde pramení Labe, jaká je
v našich nejvyšších horách příroda a že
v Medvědí boudě nežijí medvědi…
Školní rok končí a s ním i oddělení
předškoláků v budově naší školy. Před třemi
roky jsme kvůli zvýšenému počtu předškolních
dětí přechodně vypomohli Mateřské škole v
Dobrovízi. V současné době nám tyto děti
vyrostly ve školáky. Protože pro ně nyní sami
potřebujeme prostory, nemůžeme bohužel
nadále ponechat učebnu předškolákům. Od září

Za Základní školu Hostouň Milena Filikarová, ředitelka školy
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Činnost spolků

Hostouňští hasiči slaví 130. výročí
Vážení spoluobčané,
Sbor dobrovolných hasičů Hostouň oslavil 18.6.2016 své 130. výročí od založení sboru. Před
samotným zahájením oslav se členové SDH Hostouň průvodem odebrali na místní hřbitov, kde uctili
památku bývalých představitelů našeho hasičského sboru.

Sbor dobrovolných hasičů Hostouň

Průvod hasičů

Od devíti hodin probíhala prohlídka požární zbrojnice, kde byly vystaveny jak historické
předměty, tak moderní technika. Velmi brzy se dostavili první hosté a to zástupci dobrovolných hasičů
z Hostouně u Domažlic a postupně přicházely desítky návštěvníků z naší obce. Toto provázelo prohlížení
fotografií z minulosti a promítání filmů dokumentujících nás, naše předky i obec Hostouň před několika
desítkami let. Vzpomínky vyvolávaly zajímavé diskuse.
V poledních hodinách jsme se přesunuli k místní sokolovně, kde již byla přistavena velmi
různorodá technika pozvaných okolních hasičských sborů. Ke shlédnutí byla jak běžná, tak velmi moderní
zásahová vozidla, ale i například plně funkční historické vozidlo Tatra 805.
Starosta sboru Michal Svrčina zahájil druhou část oslav, kdy přivítal nejen starostu obce pana
Jiřího Vildu, všechny návštěvníky, ale současně 13 sborů dobrovolných hasičů a 2 záchranné hasičské
sbory integrované ochrany. Poděkoval sponzorům našich hasičských oslav, především Obecnímu úřadu
Hostouň, paní Soně Čiperové, Farmě Novotných, Hondl Global Services a.s., Barcalbus Unhošť s,r,o.,
panu Martinu Krátkému a O.K.Trans Praha.
Dobrovolní hasiči z Hostouně u Domažlic popřáli našemu sboru mnoho dalších úspěšných let a
předali nám k výročí oslav pamětní stuhu.
Starosta s velitelem našeho sboru předali ocenění
za dlouholetou a obětavou práci panu Karlu Šupovi.
Následně probíhaly oslavy dle programu:
přehlídka přistavených hasičských vozidel, požární útok
dětí ze Hřebče, správné i nesprávné hašení hořícího oleje
– SDH Lhota. Pan Radek Šimo za společnost Dajbych
s.r.o. představil osobní vozidla Land Rover a Jaguar.
S vozidlem Land Rover Dicovery projížděl s návštěvníky
parkur – OF ROAD a se zrychlením sportovního vozu
Jaguar
F-Type
překonal
očekávání
všech
zúčastněných.Měli jsme dále pro návštěvníky k dispozici Představení osobního vozu Jaguar
od dopravní společnosti O.K. TRANS nákladní tahač DAF.
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Poslední částí oslav bylo námětové cvičení – záchrana osob z hořícího objektu – z místní základní
školy, kde zasahovaly SDH Hostouň, SDH Hřebeč, SDH Lhota a HZSP Letiště Praha. Překvapivým
zpestřením pro návštěvníky našich oslav byl přílet policejního vrtulníku nad školu, který monitoroval
hasičský zásah.Na úplný závěr SDH Hřebeč předvedla u rybníka za přítomnosti především dětí výkon
vysokovýkonného vodního děla.

Záchrana osob ze základní školy

Starosta SDH Hostouň poděkoval všem zúčastněným návštěvníkům, posádkám hasičských vozů,
členům SDH Hostouň, panu Radku Šimovi a dalším…, dále pozval všechny návštěvníky na večerní taneční
Disco zábavu do sokolovny od 19 hodin.
Sbor dobrovolných hasičů Hostouň děkuje všem zúčastněným za finanční podporu v průběhu
oslav: prodej upomínkových předmětů
1 500,- Kč
na taneční zábavě dobrovolné vstupné
6 837,- Kč
Celkem
8 337,- Kč bude použito pro provozní účely SDH
Hostouň.
Ještě jednou děkujeme všem za podporu a doufáme, že se opět sejdeme při podobné akci i
v budoucnu. S přáním hezkého prožití prázdnin.
Starosta SDH Hostouň
Michal Svrčina

Velitel SDH Hostouň
Jiří Fanta

HOSTOUŇŠTÍ NADŠENCI
V sobotu 30. dubna jsme připravili pálení čarodějnic na školní zahradě. Počasí
nám přálo, přichystali jsme stánky, na vrchol ohromné hromady chroští jsme umístili
čarodějnici a připravili soutěže pro dospělé. Hlavní cenou byla devítikilová kýta, čili
sehnat soutěžící nebyl až takový problém. Manželské páry musely na čas zdolat
překážky v podobě běhu s manželkou na zádech, přeříznutí klády a po chůdách se
dostat k cíli, kde ještě musely pokořit sklenici plnou limonády či piva. Nejúspěšnějším
párem byli manželé Kohlíčkovi, odnesli si nejen spoustu krásných zážitků ze soutěže,
ale hlavně krásně voňavou a obrovskou kýtu. Gratulujeme!!!
Oheň vzplál kolem půl deváté večer za asistence našich hasičů, lidé se dobře
bavili a zůstávali až do pozdějších večerních hodin.
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V sobotu 11. června proběhl na
přehradě dětský den v duchu českých
pověstí. Od rána jsme chystali stánky,
ale počasí nám příliš nepřálo,
poprchávalo celé dopoledne, proto
jsme se rozhodli pro variantu B a
rozložili jsme i náš suprobr stan. A
vyplatilo se. Jen jsme dostavěli, deštík
ustal. Nicméně my jsme byli v každém
případě
připraveni
na
všechny
varianty.
Nakonec si sluníčko dalo říct a
začalo svítit. Rybářská chatka se
Rabi Low a Dr. Faust (manželé Oharovi)
převlékla do hávu starověkého hradu,
u kterého dlela samotná kněžna Libuše. V chatce se vydávaly pro všechny děti erby na
krk a obcházely s nimi stanoviště s úkoly. Po splnění všech úkolů dostaly děti balíček
plnýpřekvapení.
Naše pozvání přijali sokolníci z letiště s dravými ptáky. Ukázka výcviku dravých
ptáků byla pro všechny velmi zajímavá a všem se moc líbila. Děkujeme.
Na děti i jejich rodiče čekala také pramice, na které se mohli projíždět po
přehradě. Kdo si netroufl na lodičku, mohl se povozit v dostavníku taženém krásným
koněm.
Pro děti jsme také připravili dílničky, kde si mohly vyrobit Golema či cokoli ze
samotvrdnoucí hmoty a také si z kůží uplést čelenku nebo náramek.
U pivečka, limonády (pro
všechny zdarma), párku v rohlíku
či
kýty
se
všichni
mohli
z nachystaných cedulí dozvědět
více o jednotlivých postavách a
událostech
starých
pověstí
českých.
Děti se přímo na přehradě potkaly
s Golemem, kterému se z očí valil
kouř, s Daliborem uvězněným ve
věži, s dívkami z Dívčí války či
Faustem
a
Bivojem.
Dětský den se vydařil a děkujeme
všem, kteří přišli a užili si to
s námi.

Dalibor alias Vašek Hajný

Přejeme všem krásné léto, hodně sluníčka ještě více vody. Uvidíme se na
nejbližší akci v září 23. a 24. 9. na dětském bazaru.
Sledujte naše stránky www.nadsenci.estranky.cz
Karolína Svatošová
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Baráčnická obec „SULEVICE“ Hostouň a Dobrovíz
informuje
1) Reportáž a poděkování - Výroční 70. Baráčnický ples v Hostouni, 12.3.2016
Psala se sobota 12. března 2016, kdy byla celá naše ves v očekávání tradiční (a v současné době již
historické) taneční zábavy. Tato zábava se zde, v naší malé střediskové obci, konala již po 70-té, což je
úctyhodné dodržení tradice Baráčnické obce Sulevice Hostouň a Dobrovíz.
S ohledem na takové výročí jsme se snažili ples ozvláštnit a pozvednout všechny detaily na vyšší
úroveň. Pokud se vrátíme na samotný počátek organizace zábavy, nejprve jsme předali podklady mladé
paní Francírkové, která se již několik let stará o grafickou část veškerých tiskovin a o výzdobu sálu,
pořizuje fotografický záznam celého večera a následně spravuje fotogalerii naší Baráčnické obce. Ta se
své práce zhostila jako vždy na plné obrátky i přesto, že je to maminka na mateřské dovolené. Od
návrhu plakátu, pozvánek, reklam i samotných vstupenek pracuje na všem do posledního detailu a snaží
se s námi udržet tuto tradici.
Posledních 14 dnů před plesem se neslo v duchu shánění sponzorů a jednotlivých hodnotných cen do
každoroční tomboly. Letošní ročník, s ohledem na premiéru VIP lístků, zapůsobil na velké množství
sponzorů. A proto jsme se letos mohli pochlubit bohatou tombolou se spoustou novinek, které jistě
všichni výherci ocenili. Tímto ještě jednou děkujeme všem ochotným sponzorům, bez jejichž
dobročinnosti by byl letošní ples jen poloviční.
Sobotní ráno se v hostouňském sále Na Kyrově neslo v duchu přípravy tomboly, výzdoby sálu a přípravy
kulturního vyžití v podobě fotokoutku a koktejlového baru. Po poledni dorazila druhá část tomboly a vše
se mohlo začít chystat na večerní rejdění.
Zahájení plesu proběhlo chvíli po osmé hodině večerní jako tradičně v místních krojích, které jsme
podědili po svých předchůdcích. V čele s rychtářem, který nesl Baráčnickou zástavu, jsme několikráte
obešli sál za hudby místní kapely a ukázali tak všem přítomným, že tradice nevymřela. Baráčníci jsou
připraveni a zábava tak může začít.
Celým večerem přítomné provázela hudba legendárního V-Systemu Jiřího Vildy, která umně střídala
tradiční písně s písněmi modernějšími. Na své si tak přišla jak starší generace, tak i ta mladší.
V přestávkách chvíle ticha nahradila reprodukovaná hudba výběru hitů a písní z let šedesátých až po
nejmodernější hudbu. Svá tři kulturní okénka měla také tanečně-zábavná skupina Brandýská galérka,
která svou energií a rytmem rozhýbala ruce k potlesku a bránice k upřímnému smíchu. I jim proto
děkujeme za jejich ochotu pobavit místní návštěvníky.
Lidé i v průběhu pokračujícího večera proudili a postupně tak zaplnili místní kulturní sál. Zpočátku
nesmělé jednotlivce či dvojice u koktejlového baru vystřídaly skupinky, které chtěly vyzkoušet alternativu
k nápojům z místního podniku a ochutnat koktejly více či méně známé. Každý si mohl přijít na své,
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v nabídce nechyběly koktejly alkoholické i ty pro abstinenty. Barman tak měl brzy co dělat, aby stačil
obsluhovat příchozí hosty a tento nový nápad se setkal s velkým ohlasem. Podobné ohlasy měla i další
novinka a tou byl fotokoutek. Lidé nejprve pouze ostýchavě přihlíželi, ale ke konci večera obsluha
fotokoutku hlásila nadprůměrný počet vyhotovených fotek, kde se před objektivem fotoaparátu vystřídali
nejen bavící se mladí z Hostouně i celého okolí, ale překvapila i místní starší generace, která služeb
fotografa také hojně využila.
Nechceme-li mluvit pouze v superlativech, musíme zmínit menší účast lidí v maskách, které byly pro
letošek s ohledem na kulaté číslo v kolonce výročí plesu vítány. Několik odvážlivců se sice odhodlalo a
na ples v masce dorazilo, ale převažovala většina lidí, kteří masky nechali doma. Třeba se nám podaří
napříště přemluvit větší množství lidí k této zábavě, která byla korunována půlnočním vyhlášením
nejlepší masky večera. Tu vyhrála, jistě zaslouženě, výše zmíněná fotografka Janička.
Chvíli po jedenácté hodině večerní začalo vyhlašování tomboly. Lidé proudili pro své výhry, rozjel se
nekoordinovaný směnný obchod výher méně vhodných za ty vysloveně žádané. Některé tetičky tak
s radostí vyměnily poukázky na paintball za kuchyňské náčiní, strýčkové naopak s radostí předali své
nově nabyté prací prášky za lahvinku něčeho ostřejšího. Každý si tak ve výsledku přišel na své a zábava
mohla pokračovat v ještě bouřlivějším tempu. Hudba se tak z reproduktorů linula až do druhé hodiny
ranní, kdy byla celá zábava ukončena. V nejlepším se má přestat a tak jsme museli druhý den při úklidu
sálu konstatovat, že se skončilo opravdu v nejlepším, protože i přes intenzivní zábavu nebyla na sále
nalezena žádná škoda ani větší nepořádek.
A na závěr velké srdečné poděkovaní patří přímo „SPONZORŮM“, kteří poskytli zajímavé dary do
tomboly a přijali naše pozvání si večer zaplesat. Velice si této milé skutečnosti považujeme. Spokojenost
lidí a prvotní ohlasy byly fantastické. Ještě jednou díky za krásnou vzpomínku na letošní 70. ročník
Baráčnického plesu. Jsme rádi za Vaši spolupráci a těšíme se opět na viděnou.
Dále patří velké poděkování ostatním zúčastněným za jejich obětavost a vstřícnost, kteří si dali velkou
práci s přípravou. Bylo vidět, že museli věnovat realizaci spoustu času.
S přáním všeho dobrého a do dalších let takových povedených zábav více.
Za BO zapsali: Hanka Trachtová a Lukáš Procházka + Karolína a Filip Šmucrovi
Foto BO: Jana Francírková, http://baracnicisulevice.rajce.idnes.cz/
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Momentky z Baráčnického plesu
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Momentky z Baráčnického plesu
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2) Baráčnická obec Sulevice Hostouň a Dobrovíz uspořádala výroční schůzi a sedění v Hostouni,
16.4.2016
Dne 16.4.2016 se v kulturním domě Na Kyrově v Hostouni konala výroční baráčnická schůze, na které
se volilo nové konšelstvo. Na tuto akci byly pozvány i baráčnické obce z blízkého okolí. Oproti
původnímu předpokladu účast předčila všechna očekávání. Sál se naplnil takovým způsobem, že bylo
třeba dodávat další stoly a židle, aby si příchozí tetičky a sousedé měli kam sednout. Na začátek akce
jsme minutou ticha uctili památku zesnulých členů baráčnické obce. Následně rychtář J.Vacovský
všechny přivítal a seznámil s programem schůze. Tetičky roznesly občerstvení po jednotlivých stolech, a
na začátek zahrál pan Mencl nějakou tu píseň pro lepší atmosféru. V rámci programu byly
zrekapitulovány akce, které baráčnická obec pořádala nebo kterých se zúčastnila. Dále byli přítomní
informováni o tom, co se chystá. Poté byla vyhlášena přestávka, po které proběhly volby nového
konšelstva, které informovalo přítomné o novinkách v rámci našeho spolku včetně nových stanov,
adresy, zapsání Baráčnické obce mezi zapsané spolky a v neposlední řadě také založení bankovního
účtu. Celé konšelstvo pogratulovalo tetičce M. Krejčové k narozeninám, jedná se o nejstarší žijící členku
bývalého konšelstva. Rádi bychom poděkovali starostovi obce panu Vildovi za jeho účast a podporu
našeho spolku. Dále bychom rádi poděkovali všem přítomným tetičkám a sousedům, jak místním, tak
hostím, bez kterých by se tato událost nekonala. Díky patří i panu Menclovi, který celé odpoledne
doprovodil hudbou, která spoustu přítomných nenechala bez odezvy a sál se zaplnil tančícími páry.
Nové složení konšelstva Baráčnické obce Sulevice Hostouň a Dobrovíz, platné od 16.4.2016
Rychtář – Josef Vacovský
Místorychtář – Karolína Šmucrová (roz. Horešovská)
Syndik – Miroslava Hlůžová
Kronikář – Hana Lehká
Pokladní – Hanka Trachtová (roz. Lehká)
Kontrolní orgán pokladny – Ladislav Krása, Růženka Krásová
Berní pro obec Hostouň – Zdena Vacovská
Berní pro obec Dobrovíz – Miroslava Hlůžová
Kulturní – Lukáš Procházka
Kulturní – Eva Nováková
Člen konšelstva – Milada Hašplová
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Momentky z výroční schůze Baráčnické obce
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3) Termíny pravidelných schůzí konšelstva Baráčnické obce Sulevice Hostouň a Dobrovíz


19.9.2016 od 18hodin v Kulturním domě Na Kyrově



21.11.2016 od 18hodin v Kulturním domě Na Kyrově



16.1.2017 od 18hodin v Kulturním domě Na Kyrově

4) Pozvání na akce
Vinobraní Mělník – sobota 17.9.2016, odjezd v 7:45 od kulturního domu Na Kyrově v Hostouni,
cena 100,-Kč pro členy BO / 150,-Kč pro nečleny BO
Koncert Šlapeto – pondělí 12.12.2016, Kulturní dům v Dobrovízi, vstupné 140,-Kč
5) Fotogalerie Baráčnické obce
veškeré toto nejen z plesu najdete na stránkách: http://baracnicisulevice.rajce.idnes.cz/
Baráčnické obce Sulevice ráda uvítá nové členy !!!
Za BO zapsali: Hanka Trachtová a Lukáš Procházka

Motoguláš
Dne 11. června 2016 se konal před restaurací U Maxima druhý ročník motorkářské
akce Motoguláš Hostouň. Akce se zúčastnilo 45 motocyklů. Od nádherných veteránů,
přes moderní sportovní motocykly, cestovní endura, až po naleštěné choppery .
Po lehkém přepršení se počasí umoudřilo a my jsme mohli po zahájení vyrazit na
spanilou jízdu. Trasa měla necelých 50 km a dokázali jsme vytvořit kolonu o délce
jednoho kilometru. Jízda proběhla v pořádku a všichni, co s námi vyjeli, se i
v pořádku vrátili.
Odpoledne se neslo ve formě zábavných soutěží. Pomalá jízda, kde je cílem projet
vyznačenou trať na motocyklu co nejpomaleji, střelba na hokejovou branku, chůze na
chůdách, zatloukání hřebíku na čas, projetí trasy na kole s obráceným řízením a
vrcholem byl turnaj o mistra a mistryni v páce. Díky našim sponzorům jsme mohli
rozdat velké množství cen a dárků.
Naše akce má v názvu GULÁŠ, na který Vás každý rok lákáme. A byl opět
bezkonkurenční, stejně jako další spousta dobrot, které nám servírovali naši kamarádi
od polní kuchyně.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, co se podíleli na přípravě Motoguláše, především
našim sponzorům za podporu.
Zde je odkaz na naše stránky.
http://hostounbikers.webnode.cz/
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Motoguláš Hostouň

Fotografie z akce.
https://hostounbikers.rajce.idnes.cz/Motogulas_2016/
Roman Mára
Společenská rubrika

K životnímu jubileu blahopřejeme !!!!!
Duben
J I R Á S K O V Á Pavla
H R U D K O V Á Marie
V E R N E R O V Á Věra

70 let
70 let
65 let

Květen
K R Á T K Á Ivana

60 let

Červen
V R Š Í N S K Ý Václav
O L I Š A R O V Á Marie
C H M E L Jaroslav
Z E I T H A M L O V Á Ivana

80 let
70 let
70 let
65 let
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Ř E H O Ř Jiří
K A R A F I Á T Ludvík

65 let
60 let

Z našich řad odešli:
V A L A T A Josef
V L Č E K Josef

ve věku 81 let
ve věku 67 let

Poděkování a gratulace
Děkuji Obecnímu úřadu Hostouň, TJ Sokol Hostouň, Sboru dobrovolných hasičů Hostouň a všem
svým známým a přátelům za krásné dárky a květiny, které jsem obdržela k 70. narozeninám.
Marie Olišarová
Pan Josef Štěpán 1. července oslaví 93. narozeniny. V současné době je nejstarším občanem v naší
obci. Jeho paní Hana Štěpánová oslavila v červnu 89. narozeniny. V srpnu oslaví 68 let společného
života. Vše nejlepší a hlavně zdraví jim přeje jejich rodina.

Sulevický potok - před vyčistěním

Sulevický potok - po vyčistění
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