Hostouňský
zpravodaj
Čtvrtletník obce Hostouň

červenec - září 2015

Číslo 75/Cena 5,- Kč

Co se v obci uskutečnilo
Vážení spoluobčané,
končí nám třetí čtvrtletí roku 2015 a tímto Vás všechny srdečně zdravím. V několika bodech chci
poinformovat o tom, co obec uskutečnila za akce, které byly na toto období naplánovány.
Jako první byla provedena výměna vodovodního potrubí v budově základní školy. Práce byly
odvedeny v dobrém časovém horizontu a tím pomohly k dalšímu postupu při úklidu a malování školy tak,
aby nebylo narušeno zahájení školního roku 2015 - 2016.
Dalším bodem bylo vybudováni chodníku na ulici Jenečská, jehož zhotovitelem byla firma
Berdych Plus s.r.o. Na tuto akci navazovalo vybudování svislého a vodorovného dopravního značení,
zpomalovací retardér u zdravotního střediska a dvou osvětlených přechodů pro chodce. Dále byly
doasfaltovány vjezdy od napojení chodníku k vozovce. Tyto veškeré práce zafinancovala firma Panattoni
v rámci požadavků obce při zahájení stavby Amazonu. Ačkoliv na této akci nastaly určité problémy s
některými vjezdy při napojování k soukromým pozemkům, vše se po dohodě s majiteli pozemků a
zhotovitelem podařilo vyřešit.
Dalším bodem byla příprava a realizace projektu chodník v ulici Na Skalech a Jenečská a místní
komunikace Pod Kostelem.
Dalším bodem bylo předložení
projektu na zvýšení kapacity koryta
Sulovického potoka od Hraběcích přes
Posvícenskou náves na hranici nemovitostí
paní Rybářové a paní Jiráskové. Po jednání s
Povodím Vltavy, kterému byl daný projekt
předložen, byly vzneseny určité připomínky,
které musí obec do projektu doplnit. Poté
bude obci vystaveno stanovisko pro další
posouzení dalších dotřených orgánů.
Zhotovitel projektu určené připomínky
doplní a poté předá zpět k vyjádření Povodí
Vltavy.
Dalším bodem byla provedena Oprava mostku v ulici Kladenská
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oprava státní komunikace 0066 a to od kostela po křižovatku ulic Kladenská a Jenečská. Tato akce byla
plně uhrazena a provedena Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje.
Vzhledem k velkému nárůstu dopravy a rychlosti na ulici Jenečská obec obdržela od občanů
petici, ve které žádají opatření v rámci bezpečnosti dětí a občanů. Další žádostí bylo na zmíněné
komunikaci vybudování přechodu pro chodce z ulice Nová do ulice U Přehrady.
Obec jednala v rámci tohoto problému jak s Dopravní policií ČR, oddělení Kladno, tak s
komunikačním inženýrem Policie ČR a odborem dopravy Magistrátu města Kladno. Na místním šetření s
vedoucím odboru dopravy Magistrátu města Kladno a komunikačním inženýrem Policie ČR byl tento
problém na místě prověřen a přislíben s kladným vyjádřením a řešením. Po konzultaci s Dopravní policií
v Kladně byly v obci na žádost zavedeny průběžné kontroly rychlosti a pohybu nákladních vozidel.
Bohužel tyto kontroly ze strany Policie ČR nemohou, jak nám bylo sděleno, probíhat 24 hodin denně, tak
některá vozidla daným zákazem do obce bohužel vjedou. Dále bylo zmíněno opatření na měření rychlosti,
např. radar s kamerou. Tento požadavek byl v rámci petice předán odboru dopravy Magistrátu města
Kladno k řešení. Obec s tímto problémem též oslovila firmu Panttoni, která jakožto hlavní investor
daného projektu převzala petici s možným řešením ohledně rychlosti v ulici Jenečská a zadala studii
společnosti ETC k možnému řešení.
Dalším bodem byla zpracována studie na vybudování komunitního centra v ulici Hájecká a
Jenečská. Jedná se o stavbu, která mimo jiné zahrnuje zdravotní středisko, poštu, knihovnu, čítárnu a
čajovnu s menším zařízením asi 40 osob včetně čekáren a sociálního zařízení. Umístění tohoto komplexu
je navrženo na pozemku bývalé školní zahrady vedle nově zbudované trafostanice za poštou.
Obec zahájila stavbu chodníku v ulici Na
Skalech a Jenečská a rekonstrukci místní
komunikace Pod Kostelem. Stavbu prování firma
ENVOS. Dále začala stavba na čistírně
odpadních vod a to vybudování čerpací jímky se
stavítkovou šachtou a kalového pole. Stavby
provádí firma ESTA. V obci probíhá další
stavební projekt a to mostek na silnici 0066 na
ulici Kladenská. Tato stavba je prováděna v plné
režii Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje.
Jak již bylo zmíněno o větším nárůstu
dopravy přes obec, tak se také bohužel velkou
měrou na tomto problému podílejí objížďky a
Mostek v ulici Kladenská
stavební uzávěry v okolních obcích. Po konzultaci
s vedoucím odboru dopravy Magistrátu města Kladno by se tento problém měl zmírnit při dokončení
obchvatu obce Dobrovíz a otevření průjezdu obcí Dolany.
Vážení spoluobčané, tímto jsem shrnul ty hlavní akce a žádosti, které v současné době v obci
probíhají. Chtěl bych Vás požádat, abyste se při jakékoli nejasnosti a nesrozumitelnosti nebáli osobně
přijít a informovat se o daných skutečnostech, aby nevznikaly mezi občany v obci určité dohady o dané
věci.
Přeji Vám hodně zdaru a zbývajícího sluníčka v těchto podzimních dnech a těším se na Vaši
spolupráci.
Jiří Vilda, starosta
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Zastupitelstvo obce Hostouň

Ze zasedání zastupitelstva 27.07.2015
Zastupitelům byla předána architektonická
rozvaha komunitního centra se zdravotním
střediskem, kterou vypracoval ing. arch. Lukáš
Procházka. Na předmětnou stavbu byly
vypracovány tři varianty. Zastupitelstvo se sejde v
pondělí 3.8.2015 na pracovní schůzce a vybere
jednu ze tří variant.
Zastupitelstvu byl předložen návrh č. 3 na
úpravu rozpočtu obce Hostouň k 30.06.2015.
Obec na základě usnesení zastupitelstva č.
7/02/2015 ze dne 23.02.2015 podala žádost na
Řízení letového provozu o dar ve výši 70.000,- Kč
s tím, že tento dar bude použit na rekonstrukci
vodovodního potrubí v budově základní školy.
Řízení letového provozu jako státní podnik může
poskytovat dary jen na účely, kterou jsou uvedeny
v usnesení vlády č. 334 ze dne 14.4.1999.
Rekonstrukce do nich nepatří. Takže obec požádá o
dar znovu a to v souladu s usnesením vlády na
vybavení Základní školy Hostouň modernímu
učebními pomůckami, mimoškolní zájmovou
činnost a na podporu akcí na využití volného času
a rozvíjení talentu dětí základní školy.
Firma Panattoni požádala obec o možnost
napojení ploch Logistického parku Pavlov na
čistírnu odpadních vod. V první etapě by se jednalo
cca o 65 ekvivalentních osob. Pro toto napojení je
v této době na ČOV volná kapacita. Obec požaduje
za to připojení připojovací poplatek ve výši
1,837.650,- Kč.
ČEZ Distribuce chce od obce koupit část
pozemku parc.č. 307/21, orná půda o výměře 7 m2
za částku 11.500,- Kč. Na tomto pozemku je
postavena trafostanice. Zastupitelstvo souhlasí s
prodejem předmětného pozemku.
Pan Ladislav Beneda podal žádost o
odkoupení části pozemku parc.č.1488/11, jež je ve
vlastnictví obce. Jedná se o 12 m2. Tento pozemek
tvoří již dlouhodobě část dvorku u nemovitosti
pana Benedy. Navržená kupní cena je 100,- Kč/m2.

Obec Hostouň prodá část pozemku parc.č. 1488/11
panu Ladislavu Benedovi za 1.200,- Kč.
Středočeské vodárny, a.s. poskytují údaje o
množství spotřebované vody. Za jedno odběrné
místo účtují 4,- Kč. Obec uzavře se Středočeskými
vodárnami, a.s. smlouvu o poskytování těchto
údajů. Obec tyto údaje použije pro vyúčtování
stočného firmám, které mají provozovnu v obci.
Pan Nguyen Van Dung, provozovatel
obchodu v domě Kladenská č.p. 124, požádal o
povolení zastřešení vchodu tohoto obchodu.
Zastřešení bude zasahovat svými podpůrnými
sloupy do pozemku parc.č. 1488/18, který je ve
vlastnictví obce. Zastupitelstvo tuto žádost
projednalo a nepovolilo panu Nguyen Van Dung
umístit podpůrné sloupy na pozemek obce.
Zastřešení vchodu se dá umístit na konzoly.
Firma Panattoni v současné době
projednává možné zavedení vlakové dopravy i v
pracovní dny do Dobrovíze a Hostouně z důvodu
zlepšení dostupnosti oblasti a ulehčení silniční síti.
V souvislosti s touto možností je plánováno
sloučení vlakových zastávek Hostouň a Dobrovíz
do jednoho místa, které je od vlakové zastávky
Hostouň vzdáleno cca 580 m. Zastupitelstvo
pověřuje starostu obce, aby s firmou Panattoni
jednal o této možnosti. Obec Hostouň požaduje
zavedení autobusové linky č. 306 do Hostouně a
dále chce obec Hostouň vytvořit ve spolupráci s
Panattoni nebo Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje bezpečné pěší propojení z
obce ke kruhovému objezdu u Komerční zóny
Dobrovíz.
Starosta seznámil zastupitele s cenovými
nabídkami na akci "Drobné vodohospodářské
objekty v areálu ČOV". Cenovou nabídku podali
tři firmy: REVIS s.r.o., Silnice Slaný s.r.o., ESTA
s.r.o. Na základě nejnižší ceny díla v částce
392.042,42 Kč včetně DPH byla vybrána na
provedení díla firma ESTA s.r.o.
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Ze zasedání zastupitelstva 21.09.2015
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 předložili
zastupitelstvu návrh na zástavbu dvorů těchto
nemovitostí deseti řadovými domy. U každého
domu jsou plánována dvě parkovací místa pro
automobily. V domě č.p. 11 jsou již vybudovány
tři bytové jednotky. Zastupitelé si vyslechli výklad
pana architekta a po prostudování tohoto návrhu
sdělí panu Horečnému své vyjádření.
Letiště Praha, a.s. opět vypsalo program
finanční podpory na veřejně prospěšné účely Dobré
sousedství pro rok 2015. Celková výše příspěvku
pro rok 2015 činí 9 mil. Kč. Obec Hostouň bude z
tohoto programu žádat o částku 500.000,- Kč na
rekonstrukci opěrné zdi v ulici Kladenská a na
úpravu cesty spojující ulici Na Pohoří a ulici
Kladenskou. Žádost se musí podat do 30.9.2015.
Starosta navrhl zastupitelům, aby schválili
ceník za služby Sboru dobrovolných hasičů
Hostouň, které poskytují na rámec svých
povinností. Jedná se např. o doplňování vody do
bazénů, čištění kanalizace, kropení apod. Starosta
navrhuje 1.500,- Kč/hod. V této ceně je již
započítána cena spotřebované nafty a režie s
takovým výjezdem spojená. Zastupitelstvo tuto
cenu odsouhlasilo.
V roce 2012 Ministerstvo vnitra ČR
uzavřelo s obcí Hostouň dohodu o splátkách, ve
které se obec zavázala zaplatit Ministerstvu vnitra
ČR regresní úhradu ve výši 586.622,80 Kč. Jedná
se o povinnost uhradit věřiteli škodu na penězích
vzniklou nesprávným úředním postupem. Na
základě rozsudků soudů v rámci odvolacích

řízeních došlo k navýšení celkové regresní úhrady
z částky 586.622,80 Kč na částku 710.768,20 Kč v
důsledku vyčíslení úroků z prodlení a vyčíslení
nákladů řízení. Celkové navýšení regresní úhrady
tedy přestavuje částku 124.145,40 Kč. Vzhledem k
výše uvedenému bude s ministrem vnitra uzavřen
dodatek k dohodě o splátkách. Zastupitelstvo s
tímto dodatkem souhlasí.
Ministerstvo vnitra zaslalo obci další
materiál ke škodě na penězích, která vznikla
nesprávným úředním postupem. Na základě
rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 55Co
451/2014-126 ze dne 2.3.2015 provedlo
Ministerstvo vnitra ČR úhradu částky ve výši
647.893,19 Kč. Na základě § 16 zákona č. 82/1998
Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při
výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo
nesprávným úředním postupem a změně zákona
ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti,
uplatňuje Ministerstvo vnitra zaplacení regresní
úhrady nejpozději do dvou měsíců od doručení
vyrozumění. Obec Hostouň nemá tak vysokou
částku v rozpočtu obce na letošní rok. Obec
prostřednictvím svého právního zástupce požádá o
prominutí této platby, případně o rozložení platby
do splátek.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o
právu provést stavbu Hostouň - kNN pro p.č. 62/1,
M. Stříbrný bude uzavřena s ČEZ Distribuce k
pozemkům parc.č. 1523/2 a 52/1, které jsou ve
vlastnictví obce. Výše jednorázové odměny bude
činit 6.500,- Kč.

Základní škola

www.zshostoun.wbs.cz

Předávejte své dovednosti a schopnosti
Školní rok je opět v plném proudu. O prázdninách jsme všichni nabrali nové síly, škola prošla
rekonstrukcí vodovodního potrubí i menšími opravami. Teď už se plně soustředíme na práci. Od začátku
září jezdí každé úterý většina žáků na plaveckou výuku do Kladna. Ve školní výuce přicházíme o jeden
den v týdnu, přesto ještě kromě plavání máme v nejbližších měsících v plánu uskutečnit pro děti
workshop a divadelní představení.
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Škola zajišťuje vzdělávání, ale rádi bychom se podíleli i na odpoledních aktivitách našich žáků.
Z důvodu vysokého počtu zájemců však ne každý, kdo se přihlásil do školní družiny, byl přijat. Do práce
družiny, která je v provozu denně do 16.30 hodin, jsou tak zapojeni hlavně mladší žáci. Rodiče ostatních
mají snahu zajistit svým dětem aspoň nějakou náplň a rozvíjet jejich dovednosti v zájmových kroužcích.
Už nyní mají všichni žáci školy možnost přihlásit se podle svého zájmu do některého z kroužků. Děti si
vybírají z nabídky: dopravní, hudební, pohybový či výtvarný kroužek, někdo se chce vzdělávat
v anglickém jazyce, někdo by se chtěl naučit hrát na flétnu. Aby nabídka kroužků byla ještě pestřejší,
obracíme se na Vás, zda byste své dovednosti a schopnosti nechtěli předávat našim dětem. Odměnou
je sice jen nadšení dětí, ale i to stojí za to!
Dovolte mi v závěru svého příspěvku poděkovat zastupitelstvu obce za jeho vstřícnost při řešení
našich požadavků a hlavně za zajištění rekonstrukce rozvodů vody.
Přeji Vám krásný podzim!
Za ZŠ Milena Filikarová, ředitelka školy
Knihovna

www.hostoun.knihovna.cz

Slovo z knihovny
Milí čtenáři i nečtenáři,
s nástupem podzimu jsme v naší knihovně vyměnili fond knih z kladenské knihovny, tudíž na vás čeká
nová várka krásných knížek přímo ze Středočeské vědecké knihovny Kladno. Tato spolupráce funguje již
řadu let, každý půlrok nám pracovnice knihovny přivezou nový soubor dětských knih i beletrie a naučné
literatury, který máme v naší knihovně poté k dispozici. Přijďte se podívat každé pondělí (vyjma státních
svátků) v době od 17.00-18.30 hod.
Internetové stránky knihovny: www.hostoun.knihovna.cz
Těším se na vás
Karolína Svatošová, knihovnice
_____________________________________________________________________________________

Bartolomějské posvícení - průvod na hřbitov

Jiří Vilda, starosta a P. ThDr. Gabriel Rijad Mulamuhič Ph. D., O.Cr.
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Činnost spolků

Hostouňští nadšenci
Vážení a milí občané Hostouně,
léto skončilo a my již v tomto čase opět spřádáme plány na další akce, které nás ještě v letošním roce
čekají. Poslední víkend v září proběhl v kulturním domě velmi úspěšný dětský bazar.
Do konce roku nás čekají akce:
v sobotu 31. 10. Putování se světýlky,
v sobotu 28. 11. Rozsvěcení stromečku,
v úterý 23. 12. Vánoční koncert v kostele.
Vše bude včas upřesněno na našich internetových stránkách a na nástěnkách v obci.
Rádi podpoříme naše občany-kutily. Pokud rádi vyrábíte a chtěli byste nabídnout své výrobky k prodeji
na vánoční prodej ke kostelu, prosím, napište na náš e-mail: nadsenci2010@seznam.cz. Rádi Vaše zboží
umístíme na našich stáncích (ručně vyráběné šperky, marmelády, ozdoby, polštářky, šité výrobky….).
A jedna důležitá zpráva na závěr – v těchto dnech se začíná rodit myšlenka nové hry našeho divadelního
spolku, příští rok vás rádi uvítáme na premiéře, držte nám palce!!!!
Vaši HOSTOUŇŠTÍ NADŠENCI
WWW.NADSENCI.ESTRANKY.CZ

Baráčnická obec Sulevice Hostouň a Dobrovíz a
Obecní úřad Dobrovíz
pořádají v pondělí 14. prosince 2015 od 19.00 hod.v Kulturním domě Dobrovíz
předvánoční koncert Country s Pacifikem
jako host Jitka Vrbová a Standa Chmelík
Vstupenky budou k zakoupení v předprodeji od 1.11.2015 za 120,-Kč
u paní Z. Vacovské 732 205 518 a paní M. Hlůžové 776 779 698
Kulturní dům Dobrovíz 14.12.2015 za 150,- Kč.
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Společenská rubrika

K životnímu jubileu blahopřejeme !!!!!
Červenec
P U L C O V Á Jaroslava
V A Ń H A František
V L Č E K Miroslav
Srpen
R Y B Á Ř O V Á Jaroslava
K E J M A R Antonín
R Ů Ž I Č K O V Á Libuše
C H U M A N O V Á Marie
S R B K O V Á Ivana

Září
J I R A S Jiří
J I R A S O V Á Jana
S O J K O V Á Věra

75 let
70 let
60 let

65 let
65 let
60 let

85 let
70 let
70 let
60 let
60 let

Srdečně blahopřejeme k životnímu jubileu, 95 let, paní Anně Skuhrovské, rozené Bozděchové,
rodačce z Hostouně. Vše nejlepší a hodně zdraví přeje rodina.

Vítáme nové občánky a blahopřejeme jejich rodičům.
K A P I T Á N Jakub
K O H O U T Daniel
K R U P I Č K A Martin
H O N D L David
B A H E N S K Á Ellen

Z našich řad odešli:
H E J T M Á N K O V Á Hana
ve věku 89 let
M E J S T Ř Í K O V Á Bohuslava ve věku 86 let

Poděkování
Vážení hasiči,
jménem svým i jménem obce Chrášťany děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na likvidaci
rozsáhlého lesního požátu v Chrášťanech u Rakovníka, i když ve většině médií se psalo a hovořilo požáru
u Olešné. Místo požáru není ale rozhodující. Rozhodující byl rychlý, pohotový, perfektní zásah hasičů,
kteří opět prokázali, že je na ně spolehnutí a že obstojí i v těch nejtěžších podmínkách. Bez ohledu na
úmorné vedro, na komplikace s dopravou vody, na únavu a vyčerpání se snažili nebezpečný živel pokořit.
Na místě se vystřídalo na 500 hasičů profesionálních i dobrovolných z 90 jednotek a to, že se tento
velký zásah obešel bez zranění, svědčí o profesionálním a zodpovědném přístupu všech zúčastněných.
Nesmírně si vážím práce hasičů profesionálních i dobrovolných. Svoji práci vykonávají často na
úkor svých rodin a svého volného času a bez nadsázky riskují svoje zdraví a mnohdy i životy. Já svůj
vděk, svůj obdiv a uznání k této nelehké práce mohu vyjádřit jen obyčejným: Děkuji.
Přeji vám všem pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů osobních i pracovních.
S hlubokou úctou
Jana Tlapáková, starostka obce Chrášťany
Zásahu u lesního požáru se účastnili i hasiči Sboru dobrovolných hasičů Hostouň.
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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 76 jsou přijímány na obecním úřadě do 10. prosince 2015.
Inzerce

Garden park

je květinový park o rozloze 250 000 m2 se ZAHRADNICKOU PRODEJNOU. V
Garden parku uvidíte mnoho tisíc květin, vodních ploch s vodopády, kamennou architekturou, vyhlídkami.
Najdete zde oázu klidu pro odpočinek, relaxaci, zábavu, inspiraci…

Z původně rovinatého terénu vznikl zajímavě členitý prostor s rozdílnými osvitovými a půdními
podmínkami. Tato různorodost umožňuje pěstovat široké spektrum rostlin od kvetoucích cibulovin, letniček,
skalniček, trvalek, jehličnatých a listnatých keřů až po vzrostlé okrasné i ovocné stromy. V každém ročním období
můžete obdivovat krásu rozmanitých květů (např. tulipánů, narcisů, magnolií, rododendronů, azalek, růží, jiřin,
kann, pelargonií a spousty dalších). Areál celoročně nabízí romantické, vzdělávací procházky a umělecké zážitky
pod širým nebem. Garden park z celkové rozlohy čtvrt milionu metrů čtverečních otevřel letos na jaře svojí první
část.
Zahradnické centrum - Rostliny, které Vás v parku zaujmou, si můžete koupit v naší zahradnické prodejně o
rozloze 10 000 m2 s odborným poradenstvím, ve které Vám nabízíme kvalitní sortiment zvláště od předních
českých pěstitelů.
Kde nás najdete - Garden park se nachází ve Středočeském kraji na západní hranici Prahy, mezi městem Hostivice
a obcí Jeneč. Vjezd do areálu přímo na parkoviště je z ulice Karlovarská v obci Jeneč. Více na „kudy k nám“ na
www.gardenpark.cz
Kontakt: www.gardenpark.cz, www.facebook.com/gardenpark.cz, tel: 602 427 336, email: info@gardenpark.cz,

Hostouňský zpravodaj, čtvrtletník, číslo 75, datum vydání 01.09.2015. Vydává obec Hostouň.
Registrační číslo MK ČR E 10272
Šéfredaktorka: Ing. Šárka Hůlová. Nevyžádané podklady se nevracejí. Otištěné názory se nemusejí shodovat se stanoviskem
redakce. Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Redakce si vymiňuje případné krácení textů a jazykovou úpravu.
Adresa redakce a inzerce: Obecní úřad Hostouň, Kladenská 119, 273 53 Hostouň, tel. 312665367, e-mail:
ou@hostounuprahy.cz. Uzávěrka příštího čísla je 10.12.2015.

-8-

