Hostouňský
zpravodaj
Čtvrtletník obce Hostouň

červenec - září 2016

Číslo 79/Cena 5,- Kč

Starosta informuje o projektech v obci
Vážení spoluobčané,
skončilo nám třetí čtvrtletí roku 2016 a tímto Vás chci informovat o projektech v obci, které byly
dokončeny a které se připravují. Jako první byla dokončena rekonstrukce ulice Pod Kostelem 2. etapa, dále
parkoviště navazující v ulici Pod Kostelem na ulici Kladenskou. Současně s touto komunikací byly
vybudovány vjezdy k dotčeným nemovitostem včetně odvedení dešťových vod.
Mezi ulicí Pod Kostelem a ulicí Jenečskou byl vybudován nový chodník a byla zde provedena
celková oprava komunikace, kterou provedla firma ENVOS. Asfaltový povrch pak na své náklady položila
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje v rámci kompenzace za objížďku vedenou po této
komunikaci při rekonstrukci mostku přes Sulevický potok v ulici Kladenská. Po dokončení osazení
dopravními značkami a zrcadlem na ulici Kladenská podá obec žádost o kolaudaci stavby Rekonstrukce
ulice Pod Kostelem, 2. etapa. Myslím si, že se povedlo v této části obce tímto projektem zkrášlit celý
prostor kolem sokolovny pro naše občany.
Za další důležitou akci považuji přípravu žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu Zvýšení
kapacity Sulevického potoka a vyhotovení projektu pro stavební povolení na výstavbu Komunitního centra
se zdravotním střediskem a knihovnou.
V rámci protipovodňových opatření obec nechala zpracovat studii stavby pro suchou nádrž (poldr)
v části katastru za starým židovským hřbitovem v lesíku na obci. Jelikož tato plánovaná stavba spočívá na
soukromých pozemcích, tak v současné době probíhá jednání s vlastníky dotčených pozemků o možnosti
umístění této stavby a následnou dohodu o způsobu vypořádání.
V měsíci září bude obec žádat o finanční dar v rámci programu finanční podpory Dobré sousedství
od Letiště Praha ve výši 500.000,- Kč. Zastupitelstvo obce na svém zářijovém zasedání rozhodlo, že tento
dar bude použit na pokračování opravy hřbitovní zdi, a to východní části směrem na Dobrovíz.
Obec provedla v polovině září druhé sečení trávy a to kolem ulice Na Obci a na přehradě v Roklích.
Od 10. září 2016 je možné opět ukládat větve do prostoru vyznačeném na školní zahradě za poštou.
Chtěl bych poděkovat těm občanům Hostouně, kteří svou dobrovolnou činností zkrášlují prostory
kolem svých nemovitostí (sečení trávy, běžný úklid) a touto ochotou pomáhají obci vytvářet hezké a čisté
prostředí.
Dále tímto žádám občany, kteří využívají koše na psí exkrementy, aby vhazovali do košů pouze
sáčky s daným obsahem a ne plastové láhve a další obaly. Důvod - koše se čistí a sypou do bioodpadu a
není příjemné, aby zaměstnanci obce třídili tyto nežádoucí předměty mezi sáčky s psími exkrementy.
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Zároveň bych Vám chtěl poděkovat za veškerou vstřícnost a pochopení při realizaci projektů, které
již byly provedeny a popřát Vám ještě nějaké sluníčko a zdraví do dalších podzimních dní.
Jiří Vilda, starosta
Zastupitelstvo obce Hostouň

Ze zasedání zastupitelstva 8.8.2016
Pan Miroslav Kratochvíl, Ladislav Beneda
a Petr Šťastný žádají obec o finanční příspěvek na
konání akce Hostouňská šlápota ve výši 9.500,Kč. Z této částky bude pro účastníky akce hrazeno
jídlo, pití, ubytování a doprava autobusem.
Zasedání se zúčastnili pan Kratochvíl a pan
Beneda, zastupitelům sdělili, že o akci je velký
zájem a dnes nedokážou přesně říct počet
účastníků. Zastupitelstvo rozhodlo, že na tuto akci
přispěje z rozpočtu obce částkou 12.000,- Kč.
Pan Jaroslav Zach žádá obec o odkoupení
pozemku parc.č. 225/21, který je ve vlastnictví
obce. Tento pozemek je dlouhodobě součástí
zahrady pana Zacha. Zastupitelstvo po projednání
souhlasí s prodejem tohoto pozemku panu Zachovi
za částku 100,- Kč/m2.
Obec Hostouň udělí plnou moc firmě
ROPID, aby odeslala k uveřejnění v Úředním
věstníku Evropské unie příslušný formulář s
informaci o rozhodnutí obce uzavřít smlouvu o
veřejných službách v přepravě cestujících.
Firma Acomodo group s.r.o. je vlastníkem
pozemku parc.č. 225/36. Jedná se o pozemek, který
se nachází v těsné blízkosti fotbalového hřiště na
straně tribuny pro diváky. Jednatel firmy Acomodo
group s.r.o. pan Daniel Bača nabízí obci čtyři
varianty řešení,jak může s tímto pozemkem
naložit:
1. firma Acomodo group s.r.o. nabízí obci
pozemek k odkoupení za cenu k jednání 650,Kč/m2;
2. firma Acomodo group s.r.o. nabízí obci
pronájem pozemku za cenu k jednání 100.000,- Kč
ročně;
3. firma Acomodo group s.r.o. je ochotná
předmětný pozemek vyměnit za jiný srovnatelný
pozemek;

4. firma Acomodo group s.r.o. prodá pozemek třetí
straně.
Zastupitelstvo pověřuje starostu Jiřího
Vildu a místostarostu Martina Krátkého, aby
jednali o výše uvedené záležitosti. Zastupitelstvo
upřednostňuje odkoupení předmětného pozemku za
maximální cenu 300,- Kč/m2. Starosta a
místostarosta se před jednáním s firmou Acomodo
group s.r.o. poradí s právníkem.
Pan Jiří Fanta ukončil nájemní smlouvu na
bar v kulturním domě ke dni 31.7.2016. Na základě
výběrového řízení byla uzavřena nová nájemní
smlouva na využívání baru v kulturním domě s
panem Petrem Šťastným. Smlouva je uzavřena od
1.8.2016 na dobu neurčitou. Výše nájemného činí
5.000,- Kč za jeden kalendářní měsíc.
ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení firmy KS
montáže, s.r.o. předložila obci Hostouň Smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP12-6010816, Hostouň - Na Obci, 637/1, Jiří Vilda
k pozemkům parc.č. 597/3 a 1513/1, jež jsou ve
vlastnictví obce. Na těchto pozemcích bude
provedeno venkovní vedení NN pro pozemek
parc.č. 637/1. Přepokládaný rozsah omezení
předmětných pozemků věcným břemenem bude
činit 10 m a výše jednorázové odměny je 1000,Kč. Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy.
ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení
společností Pešaut - montáže kabelů, s.r.o.
předložila obci Hostouň Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP12-6010858, Hostouň p.č. 594/1, Obec Hostouň k
pozemku parc.č. 594/1, který je ve vlastnictví obce.
Na pozemku bude provedeno kabelové vedení NN.
Předpokládaný
rozsah
omezení
dotčené
nemovitosti věcným břemenem činí 0,5 m.
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Jednorázová
odměna
činí
1.000,Kč.
Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy.
Zasedání zastupitelstva se zúčastnil starosta
obce Pavlov pan Josef Kozel. Předmětem diskuze
byl společný postup obcí Hostouň a Pavlov při

připojení Logistického parku Pavlov na kanalizační
přivaděč z Pavlova do Hostouně, který je ve
vlastnictví obce Pavlov a na čističku odpadních
vod v Hostouni, která je ve vlastnictví obce
Hostouň.

Ze zasedání zastupitelstva 19.9.2016
Zasedání zastupitelstva se zúčastnili někteří
obyvatelé ulice Na Obci a požadovali od
zastupitelů vyjádření k možnosti zahájení výstavby
kanalizace, vodovodu a zpevnění komunikace v
ulici Na Obci. Místostarosta Martin Krátký jim
sdělil, že na tuto stavbu se zpracovává projektová
dokumentace, ze které bude patrná celková výše
investice. Prozatím je předpokládaná výše nákladů
cca 10 - 11 mil. Kč. Obec v tomto volebním období
tuto investici nemá ve svém dlouhodobém
rozpočtovém plánu.
Manželé Rubešovi podali žádost o
odkoupení části přilehlého pozemku k domu č.p.
167, jehož jsou vlastníky. Jedná se o část pozemku
parc.č. 1488/1 mezi domem č.p. 167 a ulicí
Kladenskou. V této části pozemku parc.č. 1488/1 je
umístěna kanalizace a vodovod a ochranné pásmo
těchto sítí zasahuje až k plotu u nemovitosti č.p.
167. Zastupitel Lukáš Morávek navrhuje, aby bylo
provedeno geometrické zaměření a na jeho základě
pak bylo rozhodnuto, zda se část pozemku parc.č.
1488/1
manželům
Rubešovým
odprodá.
Zastupitelé
neodsouhlasili
vyhotovení
geometrického plánu.
Manželé Voltrovi podali žádost o
odkoupení části pozemku parc.č. 1488/1. Jedná se
o bývalou cestu z ulice Na Pohoří směrem k vodní
nádrži, tato cesta sousedí s jejich pozemkem parc.č.
115/1. Zastupitelé žádost projednali a rozhodli, že
cesta bude opět zprovozněna a tudíž nebude
prodána manželům Voltrovým.
Letiště Praha, a.s. opět vyhlásilo program
finanční podpory na veřejně prospěšné účely Dobré
sousedství na rok 2016. Obec z tohoto programu
dostává každoročně průměrně 500 tis. Kč.
Zastupitelé rozhodli, že z tohoto programu bude
požádáno na pokračování opravy zdi u hřbitova.

Obec Hostouň nechala zpracovat znalecký
posudek budovy č.p. 38 v ulici Na Pohoří.
Výsledná cena budovy bez pozemku je 1.558.450,Kč. Nemovitost bude nejprve nabídnuta stávajícím
nájemníků k odkoupení s tím, že se k budově bude
vázat věcné břemeno chůze a jízdy po pozemku
obce.
Z důvodu ukončení dovážení obědů z
Mateřské školy Dobrovíz do Základní školy k
30.06.2016 začala pro školu od 5.9.2016 zajišťovat
obědy firma Inita, zařízení školního stravování
s.r.o. Kvůli zachování maximální ceny obědů pro
žáky bude obec doplácet režijní náklady ve výši
16,- Kč/den/žáka. Za měsíce září až prosinec 2016
je to celkem 74.752,- Kč. O tuto částku bude
navýšen rozpočet základní školy v roce 2016.
Základní školu Hostouň navštěvuje 20 dětí s
trvalým bydlištěm v obci Dobrovíz. Obec Hostouň
zašle žádost o příspěvek na stravování na tyto děti
obci Dobrovíz.
ČEZ
Distribuce
a.s.
zpracovává
projektovou dokumentaci na akci "Hostouň Posvíc. náves kNN od TS k č.p. 13" a obci je
předložena Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o
právu provést stavbu. Touto stavbou budou
dotčeny tyto pozemky ve vlastnictví obce:
1488/13, 1488/17, 1488/1, 93/3, 1542/4 a st. 518.
Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy.
Obec Hostouň uzavřela s firmou Panattoni
s.r.o. Smlouvu o spolupráci při připojení na ČOV.
V rámci této smlouvy obec dostala od Panattoni
odměnu ve výši 1.300.000,- Kč a bylo provedeno
zpevnění cesty v částce 45.000,- Kč bez DPH.
Ustanovení smlouvy není možné naplnit a to z
důvodu na straně Panattoni s.r.o., která se nemůže
připojit na kanalizační přivaděč Pavlov - Hostouň.
Kanalizační přivaděč je ve vlastnictví obce Pavlov.
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Obec Hostouň vrací firmě Panattoni odměnu ve
výši 1.300.000,- Kč a po dokončení zpevnění cesty
bude firmě Panattoni uhrazena částka 45.000,- Kč
+ DPH.
Pro platby stočného dle Smlouvy o
odvádění odpadních vod uzavřené s firmami v obci
zastupitelstvo na období 01.12.2015 do 30.11.2017
stanovuje cenu za stočné ve výši 40,- Kč/m3.
Na zástupce obce se již po několikáté
obrátil vlastník pozemku parc.č. 225/36 firma
Acomodo group s.r.o. s tím, aby obec nebo TJ
Sokol Hostouň odkoupili tento pozemek. Pozemek
je v současnosti součástí hřiště. TJ Sokol Hostouň
pozemek nekoupí, protože na tuto transakci nemá
finanční prostředky. Obec Hostouň přistoupila ke
koupi pozemku, až když se s vlastníkem podařilo
dojednat cenu 300,- Kč/m2. Vzhledem k tomu, že s

celkovou částkou ve výši 315.900,- Kč nebylo
počítáno v rozpočtu obce na rok 2016, bude s
firmou Acomoco group s.r.o. uzavřena kupní
smlouva a ke koupi dojde až po schválení rozpočtu
na rok 2017.
Obec vyhlásila výzvu ke zpracování cenové
nabídky na projektovou dokumentaci pro stavební
povolení Komunitního centra a obdržela tři cenové
nabídky. Ve výběrovém řízení uspěla firma ADP
architekti s.r.o. s cenou 134.915,- Kč.
Obec vyhlásila výzvu ke zpracování cenové
nabídky na projektovou dokumentaci pro územní
řízení na stavbu Revitalizace prostoru Posvícenské
návsi a obdržela dvě cenové nabídky. Ve
výběrovém řízení uspěla firma DOMA architekti s
cenou 34.000,- Kč.

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje

Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta obce Hostouň
podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů,

oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:

 v pátek dne 7. října 2016 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
 v sobotu dne 8. října 2016 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku Hostouň je volební místnost v Kulturním domě Hostouň,
Hájecká 330, 273 53 Hostouň pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Hostouň.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené
hlasovací lístky nové.
Jiří Vilda, starosta obce Hostouň
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Kulturní a sportovní akce

Hostouňští nadšenci připravují
Akce do konce roku 2016:
Sobota 29. 10. – Putování se světýlky
Sobota 3. 12. – Rozsvícení stromečku
Úterý 23. 12. – Vánoční koncert v kostele
www.nadsenci.estranky.cz
Těšíme se na vás!!!

Hostouňští nadšenci
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Hostouňští myslivci si Vás dovolují pozvat na tradiční

HUBERTSKOU ZÁBAVU
19.11.2016
bohatá zvěřinová tombola
kulturní dům v Hostouni, od 20.00.
vstupné 100,- k tanci a poslechu hraje V-systém - Jiří Vilda

Baráčnická obec Sulevice Hostouň Dobrovíz
Omlouváme se. Dne 17. září 2016 se mělo jet na Mělnické vinobraní. Pro malý zájem byl
zájezd zrušen.

Baráčnická obec Sulevice Hostouň Dobrovíz, Obecní úřad
Dobrovíz a Nadace spolku Občané pro Dobrovíz
pořádají v pondělí 12. prosince 2016 od 19.00 hod. v Kulturním domě Dobrovíz
předvánoční koncert ,,Staropražská patrola Šlapeto“
Vstupenky budou k zakoupení v předprodeji od 1.11.2016 za 140,- Kč
u tetičky M. Hlůžové 776 779 698 a tetičky Z. Vacovské 732 205 518
Pro velký zájem zakupte vstupenky včas kapacita omezena.
za Baráčnickou obec
syndik Miroslava Hlůžová
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Činnost spolků

Fotbalové soutěže běží opět naplno
Po letní přestávce se opět naplno rozběhly fotbalové soutěže od přípravky až po dospělé, kteří po
historickém postupu budou hrát po boku SK Kladno divizi, tzn. čtvrtou nejvyšší soutěž v ČR.
Náš klub momentálně čítá mnoho hráčů a má zastoupení ve všech věkových kategoriích, což se
pravděpodobně stalo prvně za celou dobu existence.

Mladší a starší přípravka hrají Okresní soutěže, kde si zatím zvlášť ti mladší pod vedením Ladislava
Holoubka a Vladimíra Táborského vedou velice dobře. Každá z těchto kategorií čítá kolem 13-ti hráčů.
Mladší žáci, ačkoliv jsou nově založení, se zabydleli v horní části tabulky Okresní soutěže a zvykají si na
větším hřišti. Kategorie je určená pro ročníky narozené v roce 2004 a 2005, avšak náš klub ji hraje
převážně s chlapci narozenými v roce 2005, které doplňují šikovní hráči narození v roce 2006 ze starší
přípravky. Starší přípravku i mladší žáky vedou Josef Krejsa a Martin Danda.
Starší žáci hrají krajskou I.A třídu již třetím rokem. Letos jich je v kádru 22 a pod vedením Zdeňka
Nachtigala (dlouholetý trenér mládeže na SK Kladno, rozhovor s ním naleznete ve zpravodaji pro domácí
utkání A týmu s Nymburkem) a Jiřího Křemena je jistě čeká mnoho úspěchů. Ročníky 2002 a 2003 v sobě
totiž mísí talent s dobrou povahou. Když kluci přidají ještě více pracovitosti, povedou si dobře. I.A třídu své
kategorie hraje také dorost, který vede zkušený trenér Josef Vacovský spolu s Janem Vycpálkem. Dorost
byl loni nováčkem, letos již myslí na vyšší pozice. K lepším výsledkům má pomoct zrušení B dorostu, který
své „áčko“ trochu vyčerpával. Nyní je v týmu 25 hráčů, pro ty méně vytížené jsou určeny hlavně přátelská
utkání.
B tým začal sezónu posílen o trenéra Miroslava Supáčka, který tak vytvořil tandem s Miroslavem
Vlčkem mladším. Vstup do sezóny se „béčku“ povedl, všichni si přejí, aby to pokračovalo a ročník skončil
bojem o postup do krajské I.B třídy. Těší nás, že B tým dlouhodobě předvádí ofenzivní fotbal v pohybu,
který by se nejspíš lépe předváděl právě o soutěž výš, kde je tempo vyšší. V Okresním přeboru hráči často
jen dobývají obranu soupeře, který se soustředí na bránění.
A tým má za sebou historický postup do Divize a premiérovou sezónu začal více než dobře. Po 5
kolech je na 7. místě se ziskem 9 bodů a hráči mohou být poměrně spokojeni. Kádr je široký a ambiciózní,
po letech tak trenéři mohou méně využité hráče posílat pomoci B týmu. Nyní A tým čeká těžká šňůra
zápasů, během níž se v pěti zápasech střetne s 2.,3.,4.,5., a 6. týmem tabulky. Realizační tým je složen
z hlavního trenéra Martina Čurdy, asistentů Supáčka a Vacovského, kteří, jak jsme již zmínili, vedou B tým
a dorost z důvodu provázanosti týmů a trenéra brankářů Tomáš Bystřického.
Zveme proto všechny naše příznivce na návštěvu zápasů na našem útulném stadionu. Budeme se
těšit.
Za Sokol Hostouň Josef Krejsa
Společenská rubrika

K životnímu jubileu blahopřejeme !!!!!
Červenec
Š T Ě P Á N Josef
S E D L Á Č K O V Á Jaroslava
Z A H R Á D K O V Á Zdenka

93 let
80 let
75 let

N O V O T N Á Marie
M A C Z A N A František
P R Ů C H O V Á Jana
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70 let
70 let
70 let

S V O B O D A Václav
S V O B O D O V Á Irena

65 let
65 let

T O M Á Š E K Jiří

65 let

Srpen
A N D E R L E Jaroslav
R A M B O V Á Bedřiška

75 let
70 let

Š Ť A S T N Ý Karel

70 let

S T R A K O V Á Jaroslava
H R O N Í K Václav
Č E R M Á K Ivan
R O U B A L O V Á Ludmila

70 let
70 let
70 let
60 let

Září
L E H K Á Věra
80 let
V R Š Í N S K Á Marie
75 let
Š T E F A N Jiří
75 let
M A D A R Á S O V Á Věnceslava 75 let
P O S P Í Š I L O V Á Erika
75 let

Vítáme nové občánky a blahopřejeme jejich rodičům
Č E R N Á Tereza

Z našich řad odešli:
L E V Á Věra
L E H K Ý František
H L A D K Á Alena

ve věku 85 let
ve věku 61 let
ve věku 72 let

Poděkování
Je to již po 22., co paní Marie Olišarová
zařizuje dovolenou v zahraničí ve
spolupráci s cestovní kanceláří Travel
sport. Letos to bylo Chorvatsko
Makarská riviéra – Drvenik. Odjíždělo
se od Kulturního domu v Hostouni 1.8
2016 zpět 10.8. 2016 do Hostouně.
Dovolená se nám všem moc líbila, a
proto posíláme velký dík paní Marušce.
Mirka a Jindra Hlůžovi

Účastníci zájezdu na Makarskou riviéru
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