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Číslo 76/Zdarma

Starosta hodnotí uplynulý rok
Vážení spoluobčané,
hezký předvánoční čas Vám přeji z obecního úřadu. Za několik málo dní nám skončí rok 2015 a tímto mi
dovolte, abych několika větami zhodnotil práci zastupitelstva a ohlédl se za tím, co jsme vybudovali pro
lepší žití v obci a ke spokojenosti občanů. Není toho málo, ačkoliv někteří občané si myslí opak, a proto
Vám chci touto formou vyjmenovat projekty, které byly v obci vybudovány a jejichž hodnota dosáhla
přibližně osmi miliónů korun.
V rámci požadavků obce v souvislosti se stavbou Amazonu bylo provedeno a plně uhrazeno
firmou Panattoni vybudování chodníku včetně vjezdů k okolním nemovitostem v ulici Jenečská,
doasfaltování těchto vjezdů k vozovce, retardér u školy zvyšující bezpečnost
dětí a chodců, osvětlení dvou přechodů pro chodce, svislé a vodorovné dopravní
značení a od 13.12.2015 zavedení autobusové linky č. 306 do Hostouně.
Dále bylo provedeno prodloužení obecního rozhlasu do ulice Sulevická,
celková rekonstrukce vodovodního potrubí v základní škole, přidání spojů
autobusové linky A26 o prázdninách, havarijní přepad na přečerpávací stanici
na posvícenské návsi, chodník u kostela a s touto stavbou spojená rekonstrukce
místní komunikace ulice Pod Kostelem 1. etapa, kalové pole, čerpací jímka a
stavítková šachta na čistírně odpadních vod, průběžná výměna starých svítidel
veřejného osvětlení za nové a tím i úspora elektrické energie, studie a
příprava projektu komunitního centra. Některé z těchto projektů jsem již
zmiňoval v předchozích zpravodajích, ale zde jsou vyjmenovány všechny
projekty za rok 2015. Obec dále zpracovává plán akcí na příští rok, aby bylo
možné na některý z připravovaných projektů žádat o dotaci.
Myslím si, že se zastupitelstvo obce a zaměstnanci obecního úřadu, jak
je shora uvedeno, stavěli k těmto projektům a s nimi spojenou náročnou prácí
kladně a zodpovědně.
Dovolte mi, abych Vás požádal, že v případě jakékoli nejasnosti na
danou věc přijďte osobně a tímto daný problém rychleji vyřešit.
Dámy a pánové, vážení spoluobčané, zastupitelé obce a zaměstnanci
obecního úřadu, tímto mi dovolte, abych Vám poděkoval za Vaši celoroční práci, vstřícnost a popřál Vám

Šťastné
Vánoce

a úspěšný
nový rok
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krásné vánoční svátky, hodně štěstí, pohody, dětem bohatého Ježíška a do nového roku 2016 hodně
osobních úspěchů a zdraví.
Jiří Vilda, starosta
Zastupitelstvo obce Hostouň

Ze zasedání zastupitelstva 26.10.2015

zatížení vozovky by bylo nehospodárné jej celé
vybourat a provést znovu. Drenáže pro eliminaci
průniků srážkových vod do stávající konstrukce
budou provedeny dle projektové dokumentace.
Rekonstrukce obou schodišť budou realizovány
z uspořené částky.
Část ulice Pod Kostelem vedoucí od ulice
Jenečská k sokolovně je v současné době použita
jako část objížďkové trasy z důvodu rekonstrukce
mostku přes Sulovický potok. Investorem
rekonstrukce mostku je Krajská správa a údržba
silnic Středočeského kraje. Povrch této místní
komunikace před zahájením objížďky nebyl v
nejlepším stavu, ale díky velkému provozu došlo k
jeho dalšímu výraznému poškození. Starosta osloví
ředitele KSÚS s tím, aby krajská správa pro obec
tuto komunikaci po skončení objížďky opravila.
Zastupitelstvo
plánuje
výstavbu
komunitního
centra.
Příprava
projektové
dokumentace bude probíhat na celou stavbu. Na
tuto akci již byla zpracována architektonická
studie, kterou pro obec vyhotovil Ing. arch. Lukáš
Procházka. Od pana Procházky obdržela obec
cenovou nabídku na vypracování dokumentace
pro územní rozhodnutí včetně zajištění stanovisek
dotčených orgánů státní správy ve výši 45.500,- Kč
včetně DPH. Cena byla shledána jako příznivá a
bude přistoupeno k další spolupráci s L.
Procházkou.
V roce 2016 bude probíhat projektová
příprava stavby komunitního centra a samotná
výstavba bude provedena nejdříve v roce 2017.
Na zasedání zastupitelstva, které se konalo
dne 21.09.2015, přednesl majitel domů č.p. 11 a
č.p. 107 a přilehlých pozemků st. 127, 61, st. 125 a
62/2 pan Filip Horečný a Ing. arch. Silvester
Baďura svůj záměr na zástavbu dvorů deseti

Na rok 2016 jsou naplánovány tyto akce:
 dokončení
rekonstrukce
ulice
Pod
Kostelem (bude financováno z daru Letiště
Praha v rámci programu Žijeme zde
společně)
 realizace
stavby
Zvýšení
kapacity
Sulovického potoka (dar od Třineckých
železáren)
 rekonstrukce zdi v ulici Kladenská a cesty
mezi ulicemi (dar od Letiště Praha z
programu Dobré sousedství)
 péče o zeleň (dar ŘLP)
 příprava projektu Komunitního centra
 rekonstrukce uličky od rybníka k ulici
Kladenská
 dokončení hřbitovní zdi
 obnova autobusových zastávek
 příprava projektové dokumentace na další
akce.
V této době probíhá rekonstrukce části
ulice Pod Kostelem a výstavba chodníku u kostela.
Schody do kostela z ulice Jenečská budou firmou
ENVOS zrekonstruovány. Cenová nabídka je ve
výši 38.385,- Kč bez DPH. Na kontrolním dnu, který
bude ve čtvrtek 29.10.2015, bude s firmou ENVOS
projednána i rekonstrukce hlavního schodiště ke
kostelu a firma bude oslovena pro dodání cenové
nabídky. Při rekonstrukci komunikace ulice Pod
Kostelem dojde k úspoře finančních prostředků
oproti nabídkové ceně a to z důvodu, že není
nutné realizovat kompletní rekonstrukci podloží
komunikace přesně dle projektu. Sondami a
zkouškou únosnosti pojezdem TNV bylo zjištěno,
že stávající podloží je dostatečně únosné a
vzhledem
k předpokládanému
dopravnímu
2

řadovými domy. Zastupitelé napsali k této
záležitosti své vyjádření.
Pokud obec dostane dar z Letiště Praha v
rámci programu Dobré sousedství, provede
opravu opěrné zdi a cesty mezi ulicemi Kladenská
a Na Pohoří. Schody na cestě budou udělány z
pražců a vyplněny mlatem. Na tuto akci nebude
zpracováván projekt. Na provedení díla budou
osloveni místní řemeslníci.
Na zasedání zastupitelstva, které se konalo
dne 21.09.215, předložil zastupitel ing. Lukáš
Morávek Návrh na postup při zadávání
poptávkových řízení na stavební práce v obci
Hostouň. Při ceně stavebních do 100.000,- Kč
budou vyžádány tři cenové nabídky. Na stavební
dodávku nad 100.000,- Kč se bude postupovat
podle předloženého návrhu
Obec obdržela oznámení o rozhodnutí
Zastupitelstva Středočeského kraje ve věci žádosti
o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní
smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z
rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS.
Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo
poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč na projekt
Vybavení členů zásahové jednotky hasiči Hostouň.
Na další žádost obec dostala oznámení o
rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ve
věci žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst.
Zastupitelstvo Středočeského kraje neschválilo
poskytnutí dotace na projekt Rekonstrukce
povrchu místní komunikace Lipová.

výši 2,0 mil. Kč na výstavbu komunitního centra se
zdravotním střediskem, jehož realizace se plánuje
v roce 2017. Návrh rozpočtu bude vyvěšen na
úřední desce po dobu 15 dnů před jeho
schválením.
Do rozpočtu byly zahrnuty i částky pro
činnost spolků na základě jejich žádostí.
Hostouňští nadšenci
30.000,00 Kč
Spolek rybářů Hostouň
10.000,00 Kč
Sbor dobrovolných hasičů 60.000,00 Kč
Baráčnická obec
15.000,00 Kč
Český svaz chovatelů
10.000,00 Kč
TJ Sokol Hostouň podala žádost o dotaci ve
výši 230.000,- Kč na oddíl kopané a 50.000,- Kč na
náklady spojené s provozem sokolovny.
Zastupitelé požadují jednání se zástupci TJ Sokol
ohledně výše této dotace.
Základní škola Hostouň podala žádost o
navýšení rozpočtu školy na rok 2016 o 50.000,- Kč.
V posledních letech došlo k navýšení výdajů na
materiál, opravy, služby a energie a škola
každoročně hospodaří s částkou 500.000,- Kč.
Zastupitelstvo souhlasí, aby došlo k navýšení a v
návrhu rozpočtu obce na rok 2016 byly zahrnuty
výdaje pro školu ve výši 550.000,- Kč.
Obec Hostouň má platnou obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2010, o místních
poplatcích. V této vyhlášce je veden místní
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí. Tento poplatek byl zrušen.
Dále od 1.1.2016 nabude účinnosti zákon č.
266/2015, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů. Na základě těchto skutečností je potřeba
upravit OZV obce Hostouň o místních poplatcích.
Zastupitelé ponechají ostatní místní poplatky - ze
psů, za užívání veřejného prostranství a ze
vstupného - ve stejné výši.
Zastupitelstvo
projednalo
návrh
kontrolního a finančního výboru na zavedení
obecně závazné vyhlášky o zákazu podomního
prodeje na území obce a dospělo k závěru, že v

Ze zasedání zastupitelstva 23.11.2015
Zastupitelé Martin Krátký a Lukáš Morávek
připravili návrh rozpočtu na rok 2016 a seznámili s
ním zastupitele. Rozpočet je navržen jako
přebytkový. Předpokládaný příjem je ve výši 13,6
mil. Kč. Plánované výdaje jsou ve výši 11,6 mil Kč.
V roce 2016 bude v rozpočtu vytvořena rezerva ve
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současné době podomní prodej klesl, a proto se
tato obecně závazná vyhláška nebude v obci
zavádět.
V srpnu 2013 a v listopadu 2014 došlo k
vytopení domu na Posvícenské návsi č.p. 18
kanalizací, kterou provozuje obec. Vlastníci této
nemovitosti Hana a Robert Dologovi žádají o
náhradu škodu ve výši 46.904,- Kč. V žádosti je
výše škody řádně doložena. Obec se snažila tuto
škodu vyřešit přes pojištění. Česká pojišťovna
podala obci následující stanovisko: "Povinnost
pojištěného nahradit vzniklou újmu posuzujeme
podle § 2924 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, kde je stanoveno, kdo provozuje závod
nebo jiné zařízení sloužící k výdělečné činnosti,
nahradí škodu vzniklou z provozu, ať již byla
způsobena vlastní provozní činností, věcí při ní
použitou nebo vlivem činností na okolí. Povinnosti
se zprostí, prokáže-li že vynaložil veškerou péči,
kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě
nedošlo. Na základě uvedeného za výpadek
elektřiny obec v kombinaci se špatným počasím
neodpovídá, jde o skutečnosti, kterým obec
nemohla zabránit ani při vynaložení veškeré
rozumné péče. Jelikož v tomto případě nebylo
zjištěno zavinění na straně obce, nejste povinni
nahradit vzniklou újmu, a proto Česká pojišťovna
nemůže poskytnout příslušné plnění za poškození
v domě pana Roberta a Hany Dologových". Obec
se stanoviskem pojišťovny nesouhlasí a požádá
právníka, aby podal proti tomuto rozhodnutí
námitku. Zastupitelé se rozhodli, že vzniklou škodu
manželům Dologovým uhradí.
Ministerstvo vnitra ČR zaslalo obci návrh
dohody o splátkách na regresní úhradu ve výši
647.893,19 Kč. Jedná se o povinnost uhradit
Ministerstvu vnitra ČR škodu na penězích vzniklou
nesprávným úředním postupem. Zastupitelstvo
s dohodou souhlasí.
Na základě realizované stavby "IE-126003236 Hostouň - posílení vedení NN, ul. Na
Skalech" bude s firmou ČEZ Distribuce a.s.
uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene k

pozemkům parc.č. 245/5, 307/21, 310/4, 595,
596/1, 597/32, 1512, 1512/7, 1556, jež jsou ve
vlastnictví obce. Předmětem smlouvy je zřízení,
umístění a provozování distribuční soustavy kabelového vedení NN a pojistkové jistící skříně.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene
byla sjednána ve smlouvě o smlouvě budoucí ve
výši 14.850,- Kč.
Na pozemcích parc.č. 597/3 a 1513/1, jež
jsou ve vlastnictví obce Hostouň, proběhla stavba
"Hostouň - Na Obci, parc.č. 636/16, 17 - Svoboda
H2A6". Z tohoto důvodu bude uzavřena smlouva o
zřízení věcného břemene k těmto pozemkům.
Předmětem smlouvy je zřízení, umístění a
provozování distribuční soustavy - venkovního
vedení NN. Jednorázová náhrada za zřízení
věcného břemene byla sjednána dohodou ve
smlouvě o smlouvě budoucí ve výši 1.000,- Kč.
Firma GESTIO s.r.o. na základě smlouvy o
auditorské činnosti provedla dílčí přezkoumání
hospodaření obce za období 01.01. - 30.09.2015.
Zastupitelé se seznámili se Zprávou o průběžné
kontrole účetnictví obce Hostouň.
Obec Hostouň žádala o finanční podporu
ve výši 500.000,- Kč na rekonstrukci opěrné zdi v
ulici Kladenská a na úpravu cesty spojující ulici Na
Pohoří a ulici Kladenskou z programu Dobré
sousedství, který vypsalo Letiště Praha, a.s. Obec
Hostouň tuto finanční podporu nedostala. Letiště
Praha vybralo akci Rekonstrukce střechy v
sokolovně v Hostouni, kterou bude realizovat TJ
Sokol Hostouň.
Ulice Pod Kostelem je již vyasfaltována,
probíhají práce na chodníku. Bude podána žádost
o částečnou kolaudaci.
Při této stavbě dojde k úspoře finančních
prostředků ve výši cca 400.000,- Kč. Z této úspory
budou provedeny nové schody k bočnímu i
hlavnímu vstupu ke kostelu v ceně cca 150.000,Kč.
Kontrolní a finanční výbor na své společné
schůzce, která se konala dne 12.11.2015,
konstatoval, že stav domu č.p. 38 v ulici Na Pohoří,
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jež je ve vlastnictví obce, je ve špatném stavu a že
obec bude muset v budoucnu přikročit k zásadním
opravám
nemovitosti.
Členové
výborů
zastupitelstvu navrhují:
a) nechat zpracovat odhad ceny nemovitosti
a nabídnout nájemníkům byty k
odkoupení;
b) investovat do rekonstrukce objektu a
adekvátně zvýšit nájem;
c) prodat nemovitost jak stojí a leží, včetně
nájemníků.
Zastupitelé záležitost projednali a dospěli k
závěru, že nechají zpracovat odhad, nemovitost
nabídnou k odkoupení nájemníkům, případně jí
prodají.
Firma CANABA - Pozemní stavby, s.r.o.
bude v obci realizovat stavbu "Obytná lokalita
Hostouň U Probošťského dvora". V rámci této
stavby dojde k napojení nově vzniklé komunikace
k místní komunikaci v ulici Kladenská na pozemku
parc.č. 1488/1, jehož je obec vlastníkem. S firmou
CANABA bude o využití pozemku parc.č. 1488/1
uzavřena Smlouva o právu provést stavbu.
Pan Ondřej Sýkora je vlastníkem pozemků
parc.č. 10/5 a 10/6. Na těchto pozemcích chce
postavit rodinný dům. Požádal o obec o vyjádření
k této stavbě. V předložené projektové
dokumentaci má nový dům sedlovou střechu. Na
základě změny č. 2 územního plánu obce Hostouň,
která řeší lokalitu nové zástavby v ulici Na Obci,
oznámil pan Ondřej Sýkora obci, že na svém
novém domě bude realizovat plochou střechu a že
provede změnu stavby před jejím dokončením. Ve
změně č. 2 územního plánu obce Hostouň v
regulativu nízkopodlažního bydlení typ A již není
specifikováno, jakou střechu mají mít domy v této
lokalitě. Vzhledem k charakteru zástavby v obci
bude panu Ondřeji Sýkorovi zastupitelstvem
navrženo, aby dodržel regulativ sedlových nebo
valbových střech na rodinném domě.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo
dotační program Podpora obnovy a rozvoje
venkova na rok 2016, kde je dotační titul Podpora

obnovy místních komunikací. Obec Hostouň se do
tohoto programu přihlásí s rekonstrukcí ulice
Lipová.
Obec Hostouň uzavře smlouvu o pronájmu
veřejného prostranství s panem Janem
Wertheimem v době konání Bartolomějského
posvícení v roce 2016 za účelem umístění
kolotočů, pouťových atrakcí a prodejních stánků.
Poplatek za pronájem bude činit 5.000,- Kč.
Sbor dobrovolných hasičů Hostouň podal
žádost o příspěvek na vybudování ústředního
topení v požární zbrojnici. Obec jim tento
příspěvek neposkytne. Státní fond životního
prostředí vyhlásí od 1.12.2015 příjem žádostí o
dotaci na zateplování veřejných budov. Dotace se
budou poskytovat na zateplení obvodového
pláště, výměnu zdroje vytápění a na výměnu
otvorových výplní (oken). Obec Hostouň podá
žádost o dotaci na tyto opatření v požární
zbrojnici.

Ze zasedání zastupitelstva 14.12.2015
TJ Sokol Hostouň podala žádost o dotaci ve
výši 230.000,- Kč na oddíl kopané a 50.000,- Kč na
náklady spojené s provozem sokolovny.
Zastupitelé schválili dotaci pro TJ Sokol Hostouň ve
výši 280.000,- na rok 2016 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy s tím, že z částky 230.000,Kč bude jedna třetina použita pro mládež.
Rozpočet na rok 2016 je sestaven jako
přebytkový. Příjmy jsou ve výši 14.087.250,00 Kč,
výdaje jsou ve výši 9.552.500,00 Kč. Rozdíl v
příjmech a výdajích ve výši 4.534.750,00 Kč bude
ponechán jako úspora do příštích let.
Obec Hostouň v roce 2013 uzavřela s
obecně prospěšnou společnosti Energie pod
kontrolou Smlouvu o energetickém poradenství a
správě odběrných míst a odběrných zařízení pro
spotřebu elektrické energie. Tato společnost
ovšem není dodavatel elektrické energie a tuto
energii nakupovala od firmy Amper Market, a.s. a
za tyto nákupy jí neplatila, přestože od svých
smluvních partnerů, tudíž i obce Hostouň, vybírala
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platby za elektřinu a plyn. Tím se tato společnost
stala dlužníkem firmy Amper Market, a.s. Firma
Amper Market, a.s. nabídla obci uzavření Smlouvy
o sdružených službách na dodávky elektřiny pro
hladinu NN na dobu určitou s tím, že má s Energií
pod kontrolou uzavřenou smlouvu, že v případě
neplacení od této společnosti převezme její
zákazníky. Obec Hostouň má se společností
Energie pod kontrolou uzavřenou smlouvu na
dobu určitou a to do konce roku 2019.
Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením
všech potřebných smluv tak, aby pro obec
Hostouň nebyla narušená dodávka elektrické
energie a plynu. Obec Hostouň podá trestní
oznámení na společnost Energie pod kontrolou z
důvodu podezření na spáchání trestného činu
podvodu.
Obec Hostouň chce podat žádost o dotaci
ze Státního fondu životního prostředí na
zateplování veřejných budov na zateplení požární
zbrojnice. Byly osloveny dvě firmy, které by pro
obec tuto žádost zpracovali. Firma PROMITENS
spol. s r.o. zpracuje žádost za 35.000,- Kč,
zhotovitel Ing. David Plíštil, Ph.D. za částku
30.000,- Kč. Smlouva na zpracování žádosti o
dotaci bude uzavřena s Ing. Davidem Plíštilem.
Česká
telekomunikační infrastruktura
předložila obci Smlouvu o zřízení služebnosti k
pozemkům parc.č. 1542/4 a 1488/1, které jsou ve
vlastnictví obce Hostouň za účelem položení
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v
rámci rekonstrukce mostku. Služebnost se zřizuje
za úplatu, a to formou jednorázové náhrady ve
výši 1.710,- Kč. Zastupitelé uzavření smlouvy
schválili.
Firma DHK Beroun, s.r.o. podala žádost o
vyjádření k žádosti o vydání souhlasu k odnětí
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
pro stavební úpravy Korytnovského rybníka, které
spočívají dle projektové dokumentace v záboru
240 m2, kde ve stávajícím náhonu a části koryta
Dobrovízského potoka bude zřízen vtokový objekt
zasahující do pozemků parc.č. 2699 a 2695, jež

jsou ve vlastnictví obce Hostouň. Obec vydá
souhlasné stanovisko.
Starosta obce v letošním roce musel
několikrát řešit problém se zatoulanými psy. Z
tohoto důvodu bude s Eugenií Sychrovskou - Psí
útulek Bouchalka uzavřena smlouva o obstarání
věci, ve které se psí útulek zavazuje přijmout
nalezeného psa. Odměna za poskytované služby
činí 20,- Kč na jednoho obyvatele a rok. Smlouva
bude uzavřena na dobu jednoho kalendářního
roku.
Od 13.12.2015 došlo k prodloužení
autobusové linky č. 306 do Hostouně a k zavedení
vlakové linky S54 Hostivice - Středokluky, která
jezdí přes Hostouň.
Základní škola Hostouň zažádala o souhlas
s rozdělením hospodářského výsledku základní
školy za rok 2014. Částku 11.106,23 Kč chce
rozdělit na fond odměn 8.806,23 Kč a rezervní
fond 2.300,- Kč. Zastupitelstvo s tímto rozdělením
hospodářského výsledku školy souhlasí.
Z důvodu nutné rekonstrukce pojezdové
dráhy TWY F na Letišti Praha v termínu od 15.3. do
10.6.2016 dojde ke zhoršení hlukové situace i v
obci Hostouň. Letiště Praha chce kompenzovat
toto hlukové zatížení obce mimořádným finančním
darem do rozpočtu obce ve výši 100.000,- Kč.
Středočeský kraj poskytuje dotaci Sboru
dobrovolných hasičů Hostouň z Programu účelové
neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje
jednotek SDH obcí Středočeského kraje v roce
2015. Dotace ve výši 14.400,- Kč je poskytnuta na
úhradu nákladů za uskutečněné zásahy jednotky
SDH obce na výzvu příslušného operačního a
informačního střediska HZS kraje mimo územní
obvod obce.
Pan Alexander Revzin podal žádost o
převzetí veřejného osvětlení v ulici Pavlovská do
správy obce. V ulici Pavlovská vzniklo sdružení
jejích obyvatel, které si na vlastní náklady
dokončuje realizaci ulice Pavlovská. Veřejné
osvětlení je dokončeno a je na něj vyhotovena
revize. Zastupitelé požadují předávací protokol a
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darovací smlouvu, ve které bude odpovědnost za
jakoukoliv závadu způsobenou nesprávným
technologickým postupem při realizaci veřejného
osvětlení předávající odpovídat po dobu pěti let.
Pan Ing. arch. Silvester Baďura předložil
obci nový návrh na zástavbu dvorů domů
Posvícenská náves 11 a 107. Neustále k tomuto
záměru platí vyjádření, které zastupitelé schválili
usnesením č. 5/10/2015 ze dne 26.10.2015.
Pan Oldřich Mikeš, bytem U Přehrady 481,
Hostouň si podal žádost o povolení průjezdu ulicí
Jenečská, Na Skalech, Sportovní a U Hřiště do ulice
U Přehrady vozidlem značky MB ACTROS a vleku a

parkování na zahradě u domu č.p. 481. Do obce je
dopravními značkami zakázán vjezd automobilů
těžších 6 t. Výjimku z tohoto zákazu mají pouze
auta firem, která mají sídlo v obci. Pan Mikeš v
obci sídlo firmy nemá, a tudíž musí respektovat
dopravní značení a vjezd automobilem těžším 6-ti
tun mu není povolen.
Pro firmy napojené na kanalizaci v obci byla
vypracována Smlouva o odvádění odpadních vod.
Smlouva bude rozeslána firmám a první platba
podle ní bude za období od 01.12.2014 do
30.11.2015.

Informace z obecního úřadu

www.hostounuprahy.cz

Známky na popelnice
Známky na popelnice na rok 2016 je možné si zakoupit na obecním úřadě od 4. ledna 2016
a to v úřední dny, které jsou v pondělí a ve středu od 8,00 – 12,00 a od 13,00 – 17,00

hod. V lednu 2016 budou současně platit známky z roku 2015 i známky nové.
Ceny známek v roce 2016:
Druh známky

Četnost svozů

Cena

červená známka

svoz 1 x týdně celoročně

1916,- Kč

zelená známka

svoz v zimě 1 x týdně, v létě 1 x za 2 týdny

1545,- Kč

žlutá známka

svoz 1 x za 2 týdny celoročně

1020,- Kč

modrá známka

svoz 1 x týdně jen v zimním období

1020,- Kč

bílá známka

jednorázový svoz

60,- Kč

Cena nájmu popelnic:
Obsah a druh popelnice

Cena

nájem popelnice 110 l kov

170,- Kč

nájem popelnice 120 l plast

186,- Kč

nájem popelnice 240 l plast

228,- Kč

Svozovým dnem je úterý. Pro žluté známky je to pak úterý v každém lichém kalendářním
týdnu. Vyváženy jsou pouze popelnice označené známkami.
Zimní období
leden až duben, říjen až prosinec
Letní období
květen až září
7

Poplatky a platby v roce 2016
Poplatek za psa
V souladu s platnou vyhláškou č. 1/2011, o místních poplatcích, je pro rok 2016 ke dni 30.6.2016
splatný místní poplatek za psa. Poplatek za psa činí ročně:
a) za prvního psa 200,- Kč;
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 250,- Kč.
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců nebo v den, kdy se
stal držitelem psa staršího tří měsíců.

Platba stočného
Platba stočeného za rok 2015 je splatná do 31.3.2016. Sazba je 50,- Kč/osobu/měsíc.

Uklízejte po svých miláčcích
Vážení spoluobčané,
za sedm let, co žiji v Hostouni, se zde mnohé zlepšilo, já chci však upozornit na jediné.
Máme zde mnoho košů se sáčky na psí exkrementy, ale jen žalostně málo lidí je využívá.
Samozřejmě, že každý pejskař má povinnost po svém psovi uklízet.
Chtěla bych vás všechny požádat: ,,Prosím, uklízejte po svých
čtyřnohých miláčcích.“ Naše obec bude čistá a krásná.
Přeji vám klidné Vánoce a nový rok s čistými chodníky a zelení,
na které si mohou děti bez obav hrát.
Hana Zoubková
Základní škola

www.zshostoun.wbs.cz

Školní rok začal nedávno
Nedávno začal školní rok. Od září jsme navštěvovali plaveckou výuku, podnikali soutěže,
výlety… Vyzkoušeli jsme, jak se máme chovat na divadelním představení či na koncertě. Na konci
minulého školního roku jsme získali dotaci na realizaci projektu Výzva 56, takže se mohlo v říjnu deset
žáků školy zúčastnit výukového zájezdu do Anglie. Část dotace byla určena na nákup knih a realizaci
čtenářských dílen, které mají přispět ke zkvalitnění čtenářství.
A co děti baví nejvíce? Některé rády zpívají, takže přivítaly vystoupení u kostela. Většina dětí
ráda vyrábí, což potvrdilo nadšené zapojení do Workshopu, kde si každý vyrobil dárek podle vlastní
fantazie. Proto se také všichni těšíme na den otevřených dveří spojený s dílničkami. Díky učitelkám i
maminkám, které vyrábění připravují, si děti mohou zhotovit další dárečky.
I pro naši školu máme jeden dárek: V době vánočních prázdnin dostane nové PVC do kuchyně,
jídelny a šaten. A možná ještě něco přichystáme, ale to je překvapení….
-8-

Všichni si uvědomujeme, jak důležitá je pomoc zastupitelstva obce, pracovníků obecního úřadu,
bez nichž bychom se při sběru nebo stěhování nábytku ve škole neobešli. Se sběrem i při různých akcích
nám pomáhají také rodiče i prarodiče žáků. Vám všem velmi děkujeme!
… a dovolte mi ještě jedno poděkování: Patří všem pracovnicím školy, které se velkou měrou
podílejí na vytváření přátelského prostředí. To si jistě naše děti zaslouží! 
Za celý kolektiv školy přeji Vám i všem dětem krásné vánoční svátkya šťastný nový rok 2016!
Milena Filikarová, ředitelka školy

LONDÝN
Zájezd do Londýna se mi moc líbil. Cesta tam byla trochu dlouhá, ale vůbec to
nevadilo. Třeba trajektem jsem jel poprvé v životě, tak jsem si vzal raději Kinedryl.
Po příjezdu jsme si šli koupit potraviny do obchodu, já jsem si ale nic nekoupil,
protože jsem si šetřil peníze na dárky pro rodinu. Potom jsme měli v hotelu výuku a různé
hry s anglickým instruktorem. Po výuce jsme se šli ubytovat. Pokoje byly moc hezké, ale
ten náš byl trochu strašidelný, protože tam byly dveře, které nešly otevřít. Pak jsme šli na
večeři, ta byla moc
dobrá.
Druhý
den
jsme jeli do centra
Londýna. Viděli jsme
typické
černé
londýnské
taxíky,
červené
dvoupatrové
autobusy i červené
telefonní
budky.
Potom jsme se prošli
po Hyde Parku, kde
mi očichala ruku
veverka. Pak jsme šli
Žáci Základní školy Hostouň v Londýně
k Buckinghamskému
paláci a viděli výměnu královské stráže. Krásné bylo také Trafalgarské náměstí, kde je
nejmenší policejní stanice na světě. Potom nás čekala procházka kolem řeky Temže a
prohlídka umělecké galerie. Pak už byl čas vrátit se do hotelu. U večeře jsme se domluvili,
že se zítra bude vstávat brzy, abychom všechno stihli. Tak jsme šli brzy spát.
Třetí den jsme po snídani vyrazili znovu do centra Londýna. Tentokrát byl naším
cílem hrad Tower of London. Viděli jsme královské korunovační klenoty s největším
-9-

diamantem a spoustu dalších zajímavých míst na hradě. Potom jsme se šli podívat na
Tower bridge, asi nejslavnější most v Anglii. Cesta byla trochu dlouhá a mě už bolely
nohy. Pak už nás čekala cesta domů.
I když jsem se už domů těšil, přece jen bych byl v Londýně ještě chvíli zůstal. Rád
budu vzpomínat na našeho průvodce Vítka, který mluvil tak perfektně česky, že jsme si
mysleli, že Čech opravdu je, ale je to Australan. I paní učitelky byly moc fajn, stejně jako
celý zájezd
Štěpán Krása, 4.ročník

Poděkování naší základní škole
Na začátku října vyrazila skupina dětí z naší základní školy v čele s paní ředitelkou Mgr. Milenou
Filikarovou a s paní učitelkou Helenou Misařovou na pětidenní zájezd do Anglie. Chtěla bych paní
ředitelce a paní učitelce poděkovat za péči o naše děti. Podle ohlasů „účastníků zájezdu“ to bylo pro děti
velmi přínosné, zažily něco nového, poznaly, jak se skutečně mluví anglickým jazykem a snad to pro ně
bude motivace k dalšímu učení jazyků a k učení vůbec.
Současně bych chtěla vyjádřit velkou radost nad projekty naší školy, které realizuje v naší třídě
paní učitelka Malá. Často nudná historie se v rámci těchto projektů stává náhle zábavnou a přístupnou pro
naše školáky.
Děkuji celému pedagogickému sboru a přeji vám všem krásné Vánoce a mnoho spokojenosti
v novém roce.
Karolína Svatošová

Žáci Základní školy Hostouň v Londýně
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Ukázka školní práce
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Knihovna

www.hostoun.knihovna.cz

Slovo z knihovny
V pondělí 28. 12. 2015 bude knihovna uzavřena. Děkuji za pochopení. Těšit se na vás budu opět
v pondělí 4. ledna 2016.
Milí čtenáři i nečtenáři, přeji vám všem radostné Vánoce plné štěstí a klidu.
Karolína Svatošová, knihovnice
Činnost spolků

Hostouňské kopané se daří
Polehounku nám končí rok 2015, který nám všem opět přinesl hodně fotbalové radosti. V tomto
roce se nám po poskytnutí státní dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
podařilo dokončit rekonstrukci hrací plochy a okolí. Dílo se podařilo a stadion se stal jedním
z nejkrásnějších fotbalových stánků ve Středočeském kraji.
A mužstvo hrající druhým rokem v nejvyšší krajské soutěži obsadilo po podzimní části 1. místo.
To je zatím historické maximum hostouňské kopané od jeho založení v roce 1927. Svěřenci
trenérů M. Čurdy, J. Vacovského a T. Bystřického předváděli po celý podzim kvalitní výkony a
své přemožitele našli jen ve dvou zápasech. Do jarní části sezóny budou po právu patřit
k favoritům na postup do divize. To by byla fotbalová pohádka, o které se třeba před 10 lety
žádnému fotbalovému příznivci a mnoha generacím v hostouňské kopané ani nesnilo.
B mužstvo patří ke špičkovým týmům nejvyšší soutěže Kladenska OP. Po podzimní části se
umístilo na 4. místě. Pod vedením nového trenéra M. Vlčka nejml. předvádělo po celý podzim
dobré výkony, ovšem v některých zápasech je nevyrovnanost výkonů připravila o lepší
umístění.
Obě naše dospělá mužstva se těší vysoké návštěvě na svých zápasech a ve svých soutěžích
se řadí k absolutní špičce, což je velmi potěšitelné.
Mládež
V současné době máme pět mužstev, a to čítá mládežnickou základnu v počtu 100 hráčů. Na
takto malý oddíl slušná porce dětí.
Dorost
Podařilo se nám vcelku nevídané, protože v soutěži máme dvě mužstva. Jedno na krajské a
druhé na okresní úrovni. Do trenérského procesu se k J. Vycpálkovi zapojil hráč A mužstva J.
Šilhan. Věřme, že jeho zkušenosti budou pomáhat mladým hráčům k rozvoji dalšího talentu.
Obě mužstva si vedla se střídavými úspěchy.
Žáci
Mužstvo se pohybuje druhým rokem v krajské soutěži pod vedením J. Krejsy a M. Dandy. Po
loňském úspěšném tažení soutěží přešlo celé mužstvo do dorostu, a tak se zákonitě musel
projevit pokles výkonnosti. Hráči jsou mladí, a tak se mužstvo pohybuje v dolních patrech
tabulky, ale chce to trpělivost a čas.
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Starší přípravka
Pod vedením J. Fanty a P. Chmelíka podávala po celou sezónu kvalitní výkony. Projevilo se to i
v turnajích, kde mužstvo několikrát obsadilo 1. místo. Tým s několika talenty dělá našemu
oddílu radost.
Mini přípravka vedená L. Holoubkem a V. Táborským zatím nehraje pro své mládí žádnou
soutěž. Učí se první fotbalové krůčky a zároveň se již objevují další talenti hostouňské kopané.
Mužstvo již také zvítězilo na několika turnajích.
Chtěl bych poděkovat všem trenérům našich mužstev, realizačním týmům, v čele
s A. Seidlovou, B. Hondlovou, K. Kukelkou a V. Fantovou, funkcionářům, za celoroční úspěšnou
a obětavou práci. Popřát jim a jejich nejbližším hodně spokojenosti a zdraví v roce 2016.
To samé bych chtěl popřát sponzorům v čele s generálním sponzorem Hondl Global Services a
Obecnímu úřadu Hostouň v čele se starostou J. Vildou a samozřejmě našim věrným
fanouškům.
Zároveň přeji našim spoluobčanům za fotbalový oddíl hezké prožití vánočních svátků, v roce
2016 hodně zdraví a spokojenosti v pracovním i osobním životě.
Miroslav Vlček, sekretář fotbalového oddílu TJ Sokol Hostouň

Chovatelé drobného zvířectva Hostouň
Vážení občané a zastupitelé obce Hostouň
Dovolte mi, abych Vás seznámil stručně s naší činností v roce 2015. Naše organizace jako
každý rok uspořádala výstavu drobného zvířectva v Kulturním domě v Kněževsikterá se konala
24. a 25. ledna.
V Kulturním domě v Hostouni jsme 4. dubna uspořádali velikonoční zábavu. V červnu
jsme měli výroční schůzi v kněževské restauraci ,,Maštal“ za účasti hostů z Hostivice a starosty
p. J. Vildy.
Po celý rok se naši členové zúčastňují okolních výstav místních, okresních. Dále za
zmínku stojí zúčastnění se výstavy mladých odchovů králíků a drůbeže, která se uskutečnila v
Lysé nad Labem ve dnech 4. až 6.9.2015. Pro představu, zde bylo vystaveno 2 845 zvířat –
z toho 2 330 králíků a 515 ks drůbeže. Naši organizaci nejlépe reprezentoval M. Rákos. Jeho
králíci Německý obrovský strakáč získali ocenění 95,5 a 94,5 bodu. Dále se naše organizace
zúčastnila celostátní výstavy v Lysé nad Labem: J.Boukal, Hlavatka, Šafránek, Olišar. Výstava se
konala 20. až 22.11.2015.
Srdečně Vás zvu na naši výstavu do Kulturního domu Kněževes, která se koná 30. a 31.
ledna 2016. A ještě Vás zvu na tradiční Velikonoční zábavu, která se koná v neděli 27. března
2016. K tanci a poslechu bude hrát kapela za řízení Miloše Hory. Vstupné na zábavu i na výstavu
zůstávají stejné jako loni.
Závěrem děkuji jménem chovatelů našim sponzorům, zastupitelstvům obcí Hostouň a
Kněževes.
Vážení občané, zastupitelé, příznivci chovu drobného zvířectva dovoluji si Vám jménem
chovatelů základní organizace Hostouň popřát příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví,
štěstí a spokojenosti v novém roce 2016.
Za chovatele J. Hlůže
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Baráčníci jsou aktivní
Milé tetičky, sousedé a vážení občané Hostouně!
Chtěla bych Vás informovat o tom, co Baráčnická obec Sulevice Hostouň a Dobrovíz pořádala a čeho se
její členové zúčastnili v roce 2015:
 Koncert Věry Špinarové v Kulturním domě v Kladně 17. března, zúčastnilo se 9 lidí
 Baráčnický ples v Kulturním domě v Hostouni 21. března s předtančením Buštěhradské šťabajzny
 Josefínka s Josefem Opltem a Ivanou Zbořilovou v Kulturním domě v Hostouni 9. května
 Odpolední posedění s harmonikou v Dobrovízi 17. května
 Vyhlídková plavba lodí Mělník – Nelahozeves 12. července, pěkné letní odpoledne
 Vejvodova Zbraslav, XX. ročník mezinárodního festivalu malých dechových orchestrů 26. září
 Baráčníci Slaný – Kvíček, pozvání na výroční zasedání 17. října
 Pamětní list Kněževská lípa, pozvání na 10. čaj pro seniory 24. října
 Baráčníci Cvrčovice pozvání na výroční zasedání 21. listopadu
 Předvánoční koncert Country s Pacifikem, kde byli hosty Jitka Vrbová a Standa Chmelík
v Kulturním domě v Dobrovízi
Za Baráčnickou obce Sulevice Mirka Hlůžová, kulturní
Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a šťastný nový rok 2016 Vám srdečně
přeje rychtář obce Baráčnické, Sulevice, Hostouň, Dobrovíz
Josef Vacovský a konšelstvo

Sbor dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané!
Dovolte, abychom jménem Sboru dobrovolných hasičů Hostouň poděkovali zastupitelstvu obce za
přízeň a finanční zabezpečení činnosti.
Hlavní činností sboru je ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytováni
pomoci při mimořádných událostech. Zúčastňujeme se, jak víte, i kulturních akcí.
Sbor dobrovolných hasičů v Hostouni má dlouholetou tradici, ve které může nadále pokračovat i
díky vřelému a ochotnému přístupu obecního zastupitelstva. Děkujeme a přejeme našemu zastupitelstvu
mnoho pracovních i osobních úspěchů. Děkujeme i našim příznivcům a přispívajícím členům za podporu.
Vážení spoluobčané, přejeme Vám všem krásné prožití vánočních svátků, vše nejlepší v novém
roce, mnoho štěstí, spokojenosti, pracovních i osobních úspěchů a především hodně zdraví.
Michal Svrčina, starosta SDH Hostouň
Jiří Fanta, velitel SDH Hostouň

Hostouňští nadšenci
Přejeme všem občanům Hostouně krásně a šťastné Vánoce, hodně lásky a zdraví.
Těšíme se na vás v novém roce 2016 a děkujeme vám všem za přízeň.
Hostouňští nadšenci
www.nadsenci.estranky.cz
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Kulturní akce

Rybova vánoční mše
26.12.2015 od 16,00 v kostele Svatého Bartoloměje v Hostouni.

Plesová sezóna roku 2016
Myslivecký ples

16.01.2016

Hasičský ples

13.02.2016
27.02.2016
12.03.2016
27.03.2016

Sportovní ples
Baráčnický ples
Velikonoční zábava

Všechny plesy se konají v Kulturním domě v Hostouni.

Společenská rubrika

K životnímu jubileu blahopřejeme !!!!!
Říjen
K R Á S O V Á Vilemína
B R Ů Č K O V Á Zdeňka
Z I M O V Á Pavla
H O L O U B E K Ladislav
D I M I D Ě N K O V Á Agnesa
K L O U B E K Josef

90 let
75 let
70 let
65 let
60 let
60 let

Listopad
G A L B A V Ý Štěpán
R Y S Vladimír
P I L N Á Ilona
M I K E Š O V Á Marie
D I M I D Ě N K O Karel
Š E M E L Í K Václav

75 let
65 let
65 let
65 let
60 let
60 let

Prosinec
N O V I C K Ý Petr
H U Š E K Jiří
S L O V I A K O V Á Marie

Z našich řad odešli:
Č T R N Á C T Ý František
Š Í C H A Miloš
Č E C H O V Á Marie

ve věku 88 let
ve věku 67 let
ve věku 81 let

Vítáme nové občánky a blahopřejeme jejich rodičům
R E V Z I N Adrian
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75 let
70 let
60 let

Inzerce

ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ
JANA MIKEŠOVÁ

AUTODOPRAVA
Karel Novotný
Odvoz odpadu a suti kontejnery
Dovoz písku, štěrku, betonu

šití dámských oděvů
možnost i drobných oprav
středa – pátek 13,00 – 17,00 hod.
tel. 608 113 232 Polní 375, Hostouň

Tel. 312 665 110
mobil 602 159 342
Hájecká 225, Hostouň

Malířské a lakýrnické práce
Petr Fábera
Na Skalech 184, Hostouň
tel. 607 170 255

Podělte se s námi i Vy se svými prožitky, nápady, návrhy. Do společenské rubriky můžete poslat
poděkování své rodině, přátelům za pomoc, gratulaci apod. Na stránkách zpravodaje uvedeme i Váš názor
na dění v obci. Hostouňský zpravodaj je tu pro Vás, a proto pište, pište, pište!
Vaše příspěvky do čísla 77 jsou přijímány na obecním úřadě do 10.března 2016.
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redakce. Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Redakce si vymiňuje případné krácení textů a jazykovou úpravu.
Adresa redakce a inzerce: Obecní úřad Hostouň, Kladenská 119, 273 53 Hostouň, tel. 312665367, e-mail:
ou@hostounuprahy.cz. Uzávěrka příštího čísla je 10.03.2016.
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