Hostouňský
zpravodaj
Čtvrtletník obce Hostouň

duben - červen 2015

Číslo 74/Cena 5,- Kč

Starosta informuje
Vážení spoluobčané!
Úvodem Vás všechny zdravím a několika větami Vám chci předat informace o tom, co obec
uskutečnila za akce ve druhém čtvrtletí roku 2015 a co plánuje provést v dalších měsících. Jako první
akce bylo vybudováno protipovodňové opatření v rámci
stavby Zvýšení kapacity Sulovického potoka a to přes
pozemek manželů Dologových na Posvícenské návsi.
Další akcí bylo zahájení stavby chodníku a retardéru na
ulici Jenečská. Tuto náročnou stavbu v celém rozsahu
provádí a financuje firma Panattoni v rámci požadavků
obce ohledně navýšení automobilové dopravy v
souvislosti s výstavbou a provozem Distribučního centra
AMAZON. Dále na ulici Jenečská bude vybudováno
dopravní značení dle vyjádření odboru dopravy
Magistrátu města Kladna. V následujících týdnech má
obec po vydání stavebního povolení v plánu vybudovat
chodník od základní školy kolem kostela a dále provést Výstavba přechodu a chodníku u školy
rekonstrukci ulice Pod Kostelem. Z důvodu havarijního
stavu vodovodního potrubí v základní škole bude od
29.6. do 3.7.2015 provedena kompletní rekonstrukce
rozvodů vody v budově školy.
V měsíci květnu nás zastihla smutná zpráva o
úmrtí našeho zastupitele pana Jiřího Kukelky. Tímto
bych mu chtěl poděkovat za jeho záslužnou práci v
zastupitelstvu obce.
Dne
22.6.2015
na
řádném
zasedání
zastupitelstva obce byl delegován náhradník ze sdružení
nezávislých kandidátů Za lepší žití a soužití občanů Hostouňáci pan Ondřej Hroník.
Dámy a pánové v závěru Vám všem chci popřát
hezké léto a dovolenou a dětem krásné prožití prázdnin.
Chodník v ulici Jenečská

Jiří Vilda, starosta
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Zastupitelstvo obce Hostouň

Ze zasedání zastupitelstva 20.04.2015
Obec vlastní akcie společnosti Vodárny
Kladno - Mělník, a.s. Valná hromada této
společnosti se koná 26.5.2015 a zastupitelstvo na
ní deleguje starostu obce pana Jiřího Vildu.
Pan Ondřej Sýkora má zájem koupit v obci
pozemek na výstavbu rodinného domu a žádá o
výjimku z regulativu funkčního využití pro
nízkopodlažní bydlení venkovského typu, který
stanovuje platný územní plán obce. V pravidlech
pro uspořádání území je pro tento regulativ
stanoveno, že nové rodinné domy mají střechy
sedlové nebo valbové. Pan Sýkora by chtěl na
novém domě střechu pultovou. Zastupitelstvo této
žádosti nevyhovělo a trvá na dodržení regulativu
platného územního plánu obce.
Zájemce o koupi pozemku parc.č. 223/26
(pozemek mezi hřištěm a ulicí Jenečskou)
předložil zastupitelstvu návrh na parcelaci tohoto
pozemku na výstavbu rodinných domů. V návrhu
je šest parcel o velikosti cca 610 m2 a dvě parcely
o velikosti cca 900 m2. V regulativu funkčního
využití pro nízkopodlažní bydlení venkovského
typu je stanovena minimální velikost nových
parcel a ta činí 1000 m2. Zastupitelé po projednání
nesouhlasí s velikostí parcel předloženého návrhu.
Pan Josef Kloubek žádá zastupitelstvo o
možnost odkoupení, případně pronajmutí části
pozemku parc.č.119 (pozemek okolo rybníka).
Zastupitelstvo v dřívějších letech souhlasilo s tím,
aby předmětná část pozemku parc.č. 119 byla
panu Kloubkovi dána do užívání jako
předzahrádka k jeho domu. Zastupitelstvo po
projednání souhlasí pouze s pronájmem. S panem
Kloubkem bude uzavřena nájemní smlouva.
Pan Jan Voltr, vlastník domu Na Pohoří 69,
si podal žádost o odkup části pozemku parc.č.
1488/1 a to části, která tvoří cestu mezi jeho
zahradou a pozemkem parc.č. 2766. Zastupitelé
konstatovali, že tato cesta není v současné době
udržována, ale prodávat se nebude, protože slouží
jako požární. Zastupitelstvo se rozhodlo, že tuto
cestu dá do pořádku.
Petr a Petra Heiligovi podali žádost o
pronájem části pozemku parc.č. 1488/1 v ulici Na
Haldě za účelem parkování dvou osobních
automobilů. Zastupitelstvo zkonstatovalo stávající
stav pozemků a rozhodlo, že nebude pronajímat
předmětný pozemek za účelem parkování aut.
Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna dne
27.3.2015 změna nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o
odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev.

Touto novelou dochází k navýšení částek
měsíčních odměn poskytovaných za výkon funkce
členům zastupitelstev o 3,5% s účinností od 1.
dubna 2015. Nařízení vlády stanoví maximální
výši měsíční odměny, kterou je možné
neuvolněnému členovi zastupitelstva v jedné
příslušné funkci poskytnout. Zastupitelé rozhodli,
že jejich odměny zůstanou ve výši, která byla
schválena usnesením číslo 6/11/2014 ze dne
1.12.2014.
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
vybudování nového chodníku kolem kostela a
rekonstrukci ulice Pod Kostelem.
Kontrolní výbor provedl kontrolu plateb
stočného za rok 2014 a roky předcházející.
Smlouvy o platbě stočného jsou zastaralé a budou
připraveny nové. Kontrolní výbor připraví také
nové smlouvy pro platby stočného pro podnikatele
v obci.
Finanční úřad pro Středočeský kraj,
Územní pracoviště v Kladně uplatňuje zástavní
právo k pozemku parc.č. 614 o výměře 137 m2 trvalý travní porost. Správce daně provedl
ohodnocení tohoto pozemku na částku 3.000,- Kč.
Vzhledem k tomu, že se tento pozemek nachází v
katastru obce Hostouň, žádá finanční úřad obec o
sdělení, zda by obec projevila zájem o koupi
tohoto pozemku v případné dražbě. Zastupitelstvo
zjistilo, že se jedná o pozemek u Sulovického
potoka. Pro obec nemá tento pozemek žádné
využití a obec se dražby nezúčastní.
Obce Běloky a Dobrovíz nemají vlastní
sbor dobrovolných hasičů a chtějí s naší obcí
uzavřít smlouvu o spolupráci při zabezpečování
požární ochrany. Obec Hostouň od obou obcí
bude požadovat finanční příspěvek ve výši
15.000,- Kč na rok, který bude použit k hrazení
investičních i neinvestičních výdajů Sboru
dobrovolných hasičů Hostouň. Dále bude ve
smlouvě o spolupráci zahrnuto hrazení skutečných
nákladů na činnost jednotky dobrovolných hasičů
v katastru obou obcí při dlouhodobém zásahu.
Stavba "Chodník v ulici Na Skalech a
Jenečská" bude probíhat i na pozemku, který je v
majetku Středočeského kraje. Pro vytvoření
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žádosti o stavbu chodníku na pozemcích
Středočeského kraje zastupitelstvo přijímá
usnesení o souhlasu s touto stavbou.
Stavbu "Chodník podél ulice Jenečská" a
dopravní opatření v obci v ulicích Jenečská a
Kladenská financuje firma Panattoni Czech

Republic Development s.r.o. Stavbu chodníku
bude provádět firma Berdych plus s.r.o. Přechod u
školy by měl být dokončen do konce května 2015
a stavba chodníku do konce července 2015.
Termín pro dokončení vodorovného značení bude
ještě upřesněn.

Ze zasedání zastupitelstva 18.05.2015
Na pozemek parc.č. 307/23 (ulice Pavlovská) byla
dražební vyhláškou vyhlášena elektronická dražba.
Vlastníci pozemků podél pozemku parc.č. 307/23
žádají obec Hostouň o spolupráci a zastupování při
koupi tohoto pozemku v dražbě. Obec Hostouň
předala tuto záležitost svému právnímu zástupci a
ten jí doporučil toto: Samostatná působnost obce
je upravena v § 35 odst. 2 v návaznosti na
ustanovení § 84, 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon"), kde je taxativně uvedeno, co je
vyhrazeno zastupitelstvu obce a od uvedeného lze
dovodit, že obec nemůže vstupovat do
občanskoprávních, majetkových a vlastnických
vztahů fyzických nebo právnických osob. Podle
vyjádření spolupracujícího právníka mohou
obyvatelé ulice Pavlovská požádat o zastupování
kteroukoliv notářskou nebo advokátní kancelář.
Zastupitelstvu byla předložena Zpráva
auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a
ověření účetní závěrky obce Hostouň za rok 2014.
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 2014 bez
výhrad. Zastupitelstvo tak učinilo.
Obec Hostouň uzavřela s firmou GESTIO
s.r.o. se sídlem Na Palouku 3/3219, 100 00 Praha
10 Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření
obce za rok 2015. Cena za vykonání přezkoumání
hospodaření je sjednána dohodou ve výši 18.000,Kč bez DPH.
Zastupitelstvu byla předložena Smlouva o
zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku
parc.č. 598/1, jehož je obec vlastníkem. Věcné
břemeno spočívá ve zřízení umístění a
provozování
zařízení distribuční
soustavy
kabelového vedení NN a trafostanice. Na toto
věcné břemeno již byla v minulosti podepsána
smlouva o smlouvě budoucí. Zastupitelstvo
smlouvu schválilo.

Obec Hostouň uzavřela s investorem
stavby Distribučního centra AMAZON firmou
Panattoni Czech Republic Development, s.r.o.
plánovací smlouvu, jejímž předmětem je
provedení investice a provedení stavby "Chodník
podél ulice Jenečská", dopravní značení a
navýšení autobusových spojů linek č. 319 a 306.
Firma Panattoni předložila obci Dodatek č. 1 k
této plánovací smlouvě, ve kterém dochází ke
změna termínu dokončení stavby chodníku.
Stavba bude dokončena do 17.7.2015.
Na začátku měsíce května byla provedena
každoroční revize veřejného rozhlasu a ústředny.
Při této revizi bylo zjištěno, že v ulici Sulevická
není hlášení z rozhlasu slyšet. Starosta se nechal
zpracovat cenovou nabídku na rozšíření veřejného
rozhlasu do této ulice. Cenová nabídka činí
19.000,- Kč a zastupitelé schválili provedení
tohoto rozšíření.
Oplocení pozemku u základní školy je v
jednom místě poškozeno a kousek ho chybí.
Starosta obce zajistí jeho opravu.
Ředitelka základní školy žádá obec o
rekonstrukci šaten v budově školy. V letošním
roce se bude ve škole provádět kompletní
rekonstrukce vodovodního potrubí v částce cca
200.000,- Kč. V rozpočtu obce s rekonstrukcí
šaten není počítáno. Obec tuto rekonstrukci zařadí
do rozpočtu na příští rok.
Dne 5.5.2015 proběhlo jednání starosty se
zástupci Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze.
Metropolitní kapitula vlastní v katastru obce
pozemky. Předmětem jednání byly tyto pozemky.
Budova kina (majetek Metropolitní kapituly) stojí
částečně na pozemku obce, jedná se cca o 50 m2.
Ulice Zahradní je na pozemku parc.č. 165/63 a
tento pozemek je rovněž ve vlastnictví
Metropolitní kapituly. Metropolitní kapitula by
ještě uvítala, kdyby se obec Hostouň o některé její
pozemky starala. Na jednání se diskutovalo, za
jakých podmínek by mohlo dojít ke změně
vlastnických vztahů k výše uvedeným pozemkům.
Obec Hostouň teď čeká na vyjádření
Metropolitní kapituly za jakou částku by byla

-3-

ochotna prodat pozemek v ulici Zahradní. Obec
Hostouň navrhne Metropolitní kapitule, že by
pozemek pod kinem směnila za pozemek v ulici
Zahradní a aby se dorovnala částka (pozemek pod
kinem je výrazně menší než pozemek v ulici
Zahradní), tak by se obec po určitou dobu starala o
vybrané pozemky Metropolitní kapituly. Jednalo
by se o pozemky kolem ulice Kladenská a
pozemek za hřbitovem.

Česká pošta, s.p. předložila starostovi svůj
projekt Pošta Partner. Jedná se o projekt, kdy
Česká pošta zruší svojí pobočku a chce jí dále v
obci provozovat jako "franšíz". Obci nabízí, aby
poštu provozovala obec, za úplatu, ve vlastní
provozovně, na vlastní náklady, s využitím
vybavení zapůjčeného Českou poštou. Zastupitelé
se s tímto projektem podrobně seznámí a
rozhodnou o něm na příštím zasedání.

Ze zasedání zastupitelstva 22.06.2015
Starosta přivítal Ondřeje Hroníka, který dnešním
dnem začal vykonávat funkci zastupitele za
zesnulého Jiřího Kukelku. Ondřej Hroník je
prvním náhradníkem ze sdružení nezávislých
kandidátů Za lepší žití a soužití občanů Hostouňáci.
Zastupitelé při schvalování účetní závěrky
obce za rok 2014 vycházeli z účetních výkazů
sestavených k rozvahovému dni 31.12.2014 Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha,
inventarizační zpráva, zpráva auditora o
výsledcích přezkoumání hospodaření obce.
Účetnictví za rok 2014 poskytuje věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce.
Výsledkem hospodaření obce za rok 2014 je zisk
ve výši 2 683 412,83 Kč. Zastupitelstvo účetní
závěrku schválilo.
Základní škola Hostouň předložila
zastupitelstvu Zprávu o hospodaření za rok 2014.
Hospodářský výsledek činí 11.106,23 Kč. Tato
částka zůstane na účtu základní školy.
Zastupitelstvo zprávu o hospodaření schválilo.
Ředitelka
Základní
školy Hostouň
informovala zastupitele, že základní škola
předložila projekt na Výzvu č. 56 vyhlášenou
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Tento projekt byl schválen a škola obdrží z
evropských fondů částku ve výši 252.000,- Kč.
Část je určena k nákupu knih do žákovské
knihovny, které budou využívány i ve výuce a část
na uhrazení zájezdu deseti žáků do anglicky
mluvící země. Projekt musí být realizován do
konce roku 2015.
Zastupitelé se seznámili s projektem Pošta
Partner a po rozboru nynější situace dospěli k
závěru, že v současné době obec nedisponuje
vhodnými prostorami, do kterých by mohla umístit
provozovnu pošty. Obec připravuje na příští rok
výstavbu nového komunitního centra, ve kterém
bude umístěno zdravotní středisko, knihovna a
další prostory. V tomto centru bude počítáno s

místností, ve které by bylo možné provozovat
pobočku pošty.
Obec Pavlov požádala o uzavření smlouvy
o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s
naší obcí. S obcí Pavlov bude uzavřena tato
smlouva za stejných podmínek jako s obcemi
Běloky a Dobrovíz, tzn., že obec Pavlov bude
hradit též příspěvek 15.000,- Kč za rok.
Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze
navrhla obci jednostranné odkoupení pozemku
parc.č. 1584/3 o výměře 48 m2 za cenu 300,Kč/m2. Obec chtěla tento pozemek s Metropolitní
kapitulou směnit za pozemek parc.č. 165/63 (ulice
Zahradní). Pozemek parc.č. 165/63 má výměru
2533 m2. Obec chtěla dorovnat nevýhodnost
takovéto směny tím, že by se po určitou dobu
starala o vybrané pozemky ve vlastnictví
Metropolitní kapituly. Tento záměr obce
Metropolitní kapitula nevyužila. Obec nesouhlasí s
nabídnutou cenou ve výši 300,- Kč/m2 a požaduje
1000,- Kč/m2. Dále bude po Metropolitní kapitule
obec požadovat, aby se o své pozemky v k.ú.
Hostouň u Prahy starala, včetně údržby ulice
Zahradní.
Na základě podnětu velitele Sboru
dobrovolných hasičů Hostouň uzavře obec
Smlouvu o poskytování servisních služeb s firmou
FRP Services, s.r.o. se sídlem Pražská 7, Příbram.
Dodavatel se zavazuje poskytovat servisní služby
spočívající v přenosu dat prostřednictvím
modulárního elektronického sytému pro svolávání
a informování jednotek požární ochrany s
označením "FIREPORT". Celková cena činí
1.815,- Kč za rok.
Správce čistírny odpadních vod ing. M.
Fiala navrhuje pro zlepšení spolehlivosti provozu
ČOV a usnadnění práce obsluhy tyto drobné
vodohospodářské objekty: otevřený lapák štěrku
před stávajícími venkovními česlemi, kompostér
shrabků, kalové pole pro vytěžený štěrk a písek a
čerpací jímku na znečištěnou provozní vodu.
Výstavbu těchto objektů by chtěl provést ještě v
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letošním roce. Na základě připravených projektů
zjistí starosta celkovou cenu těchto drobných
staveb.
Jakmile starosta obdrží od ing. M. Fialy
(předpokládaný termín je první polovina měsíce
července) rozpočet na akci "Hostouň - zvýšení
kapacity Sulovického potoka", bude provedeno
výběrové řízení na dodavatele stavby.
Pan Václav Krejčí a pan Josef Kloubek
žádají o řešení retardéru na rohu ulic Jenečská a U
Rybníka, který byl postaven na odvedení
dešťových vod jiným směrem než do ulice U
Rybníka. Tato zábrana je nedostatečná, protože při
větších deštích dochází k zatékání vody do sklepa
a garáže nemovitostí ve vlastnictví pana Krejčích a
pana Kloubka. Zastupitel Lukáš Morávek se na
celý problém podívá a navrhne řešení.
Silniční mostek na komunikaci III/0066
(jedná se o mostek na ulici Kladenská proti
pneuservisu) bude rekonstruován. Stavbu bude
provádět firma POHL CZ, investorem je
Středočeský kraj. Z tohoto důvodu dojde k

uzavření silnice III/0066. Předpokládaný termín
rekonstrukce je od 7.7. do 13.11.2015.
Zastupitelstvu je předložena Dohoda o
realizaci a údržbě stavby, kterou obec uzavře s
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského
kraje. Jedná se o stavbu "Hostouň - rekonstrukce
přechodu v ul. Jenečská". Předmětem dohody je
realizace a údržba stavby. Stavba je již
realizována. Jejím investorem byla firma
PANATTONI. Obec se v dohodě zavazuje, že
bude provádět následnou údržbu stavby včetně
dopravního značení a v zimním období při spadu
sněhu dočistí sníh v jejím okolí po provedeném
pluhování na své náklady.
Kontrolní výbor provedl kontrolu smluv a
plateb stočného. Na základě této kontroly budou s
firmami v obci uzavřeny nové smlouvy o platbě
stočného. Zastupitelstvo stanovilo výši platby na
40,- Kč/m3 odpadních vod od roku 2015. Množství
odpadních vod bude zjišťováno dle odběru vody
nebo čestným prohlášením.

Informace z obecního úřadu

www.hostounuprahy.cz

Uzavírky
Firma POHL CZ bude provádět rekonstrukci
silničního mostku v ulici Kladenská naproti pneuservisu.
Předpokládaný termín uzavření silnice III/0066 je od 14.7.
do 13.11.2015. Objížďka pro osobní auta bude vedena po
místní komunikaci v ulici Pod Kostelem obousměrně.
Vozidla nad 3,5 t budou odkláněna na silnice vyšších tříd.
V současné době probíhají jednání o uzavírce
komunikace III/0073 mezi obcí Dobrovíz a Kněževes z
důvodu provedení stavebního díla Obchvat Dobrovíze.
Přesný termín uzavírky zatím není znám.

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr za Obecním úřadem Hostouň je otevřen v tyto dny:
pondělí a středa
8,00 - 12,00 13,00 - 17,00 hod.
V sobotu v sudém kalendářním týdnu od 8,00 do 12,00 hod.
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Základní škola

www.zshostoun.wbs.cz

Ve škole děti baví celoroční témata
Je opět červen a školní rok se blíží ke svému závěru. Co nového nám tento rok přinesl? Nám
dospělým další zážitky a pár vrásek... Všem žákům kromě setkávání s kamarády nové vědomosti a
dovednosti, které získávali výkladem, besedami či z vlastních pokusů a omylů.
Nejzábavnější byla pro děti jako obvykle celoroční témata či projekty, které prostupovaly více
vyučovacími předměty. Na rozvoj čtenářské dovednosti byly zaměřeny projekty Zvídavá žirafa a Soví
čtení. Projekty S Ferdou do angličtiny a Anglicky mluvící země zapojily děti do konverzace v angličtině,
vedly k rozvoji jazyka a zároveň se žáci seznamovali s reáliemi. Ve druhé polovině školního roku měli
možnost „si popovídat“ s rodilými mluvčími z Texasu, Austrálie a Skotska. Jedna vyučovací hodina
anglického jazyka týdně byla věnována konverzaci, za což děkujeme firmě Amazon, od které jsme tyto
hodiny získali jako dar.
V předmětu prvouka provázela žáky celý školní rok dvě témata: Roční období a České pověsti,
díky kterým se i mladší školáci měli možnost zábavnou formou setkávat s naší historií. Po celý rok
probíhal projekt Moje první třída. Prvňáčci se každý měsíc věnovali typickým znakům období,
seznamovali se s lidovými obyčeji a pranostikami.
Všechny žáky od 1. ročníku až po ty nejstarší zaujal celoškolní projekt Národní divadlo. Ve
většině vyučovacích předmětů se žáci dozvěděli něco nového a podívali se na naši chloubu z různých
úhlů. Dokonce si sami zkusili nakreslit lunety! Shrnutím projektu byla prohlídka Národního divadla, při
které jsme si naši kapličku prohlédli od sklepa až po terasu. Odměnou pro nás všechny byla pochvala
od průvodců, protože naši žáci prokázali velmi dobré znalosti.
Během školního roku jsme s dětmi opět pořádali výlety a exkurze. Děkujeme zastupitelstvu
obce za financování dopravy, náš dík patří rovněž pracovníkům obecního úřadu za pomoc při
organizování sběru papíru.
Poděkování patří Vám všem, kteří škole pomáháte. Děkujeme za povzbuzení i dárky pro děti.
Vždyť zásoby sladkých odměn na školu v přírodě nebo kytičky macešek jako dárek pro každé dítě
nejsou samozřejmostí!
Je červen a s ním se blíží zasloužené prázdniny.
Přeji naší škole, aby přestála rozsáhlou rekonstrukci rozvodů vody, která začne po vydání vysvědčení. A
Vám i všem dětem přeji, aby se prázdniny vydařily a přinesly mnoho krásných zážitků.
Za základní školu Milena Filikarová,ředitelka

Poděkování za první třídu

Ukázka práce dětí

Máme za sebou první rok školní docházky,
celý rok pilné práce. Stali se z nás opravdoví školáci,
kteří ví, jak se mají chovat při vyučování, jak se
připravovat na školu i doma. Pronikli jsme do
tajemství písmenek a můžeme si tak přečíst, co nás
zajímá. Naučili jsme se také psát a počítat.
S opravdovým zájmem jsme pozorovali svět kolem
nás a učili se v něm trochu vyznat.
Děkujeme rodičům za péči a zájem o naši
práci, všem maminkám, které připravovaly výtvarná
setkání ve třídě, i všem, kteří se jich zúčastnili.
Děkujeme také naší Písmenkové královně – paní
Svatošové, která nás pasovala na čtenáře. Svou
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obětavou prací knihovnice a svými nápady přispívá k rozvoji lásky ke knihám a tím i naší čtenářské
dovednosti.
Na začátku školního roku jsme přemýšleli, jak udělat Hostouň ještě hezčí. Nás prvňáčky
napadalo, že by bylo hezké mít tu více stromů, hodně květin, krásný park, les pro zvířátka i záchrannou
stanici pro ně, opravené chodníky, cesty, restauraci a kino a také, že by bylo dobré zakázat velkým
autům jezdit tu moc rychle. Představovali jsme si, že by se nám líbilo mít ve třídě na stropě namalované
slunce, mraky a hvězdy.
Samozřejmě, že rok je krátká doba pro uskutečnění snů, ale tím, že zodpovědně přistupujeme
ke své roli školáka, že si s radostí osvojujeme znalosti a dovednosti, třeba jednou budeme moci přispět
k jejich naplnění.
Za prvňáčky Helena Misařová

Slohová práce žáka 5. ročníku Petra Hajného na téma:

ŠKOLA V PŘÍRODĚ
V pátek 15. května jsme vyrazili na ŠKOLU V PŘÍRODĚ. Cesta byla dlouhá asi tři hodiny. Po
hodině jízdy jsme měli zastávku na svačinu. Cíl naší cesty byla ČESKÁ KANADA.
Když jsme dorazili na místo, hodně jsme se divili. Měli tam koně, kozy a čuníky. Vystoupili jsme
z autobusu a dali jsme si kufry na pokoj. Potom jsme šli na první oběd. Měli jsme sekanou a šťouchané
brambory. Mňam! Po obědě jsme si šli vybalit na pokoj věci. Já jsem byl na pokoji se Štěpánem a
Davidem. No a pak jsme se seznámili s vedoucími Evčou a Simčou.
První hra, kterou jsme hráli, se jmenovala Morseovka. Tam jsme měli za úkol si najít jednu
kozičku a dát jí jméno. Naše se jmenovala Lea. Po této hře jsme měli volnou zábavu. Po zábavě jsme šli
na pokoj a v devět měli večerku.
Hned druhý den jsme šli čtyři kilometry na výlet na parní úzkokolejku. To byla zábava! Po
výletu jsme byli všichni unaveni. Neměli jsme totiž odpolední klid. Pak jsme hráli ještě nějaké hry, ale to
už si nevzpomínám.
Nejlepší můj zážitek bylo hledání zlatých kamínků, ale otrava byla chodit pro povolenky.
Předposlední den byla diskoška v jídelně. To bylo moc pěkné. Nejlepší diskotéka na celé ŠvP. Po
diskotéce jsme si pouštěli lampiony štěstí.
Poslední den jsem s radostí vstal a šel jsem se umýt. Potom byla snídaně. Tam jsme se rozloučili
se Simčou. To bylo dojemné.
Pak bylo vyhodnocení za celý týden. My „ Hrdí lvi“ jsme byli na posledním místě, ale to nevadí!!!
Šťastně jsme se rozloučili s Evčou a Míšou, to byl další vychovatel.
Po celou zpáteční cestu jsme si povídali s Matějem a Bárou. Když jsme přijeli ke škole, tak jsem
zahodil kufr a šel se přivítat s rodinou.
TATO ŠKOLA V PŘÍRODĚ BYLA NEJLEPŠÍ A PRO MĚ TAKY BOHUŽEL POSLEDNÍ !
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Knihovna

www.hostoun.knihovna.cz

Slovo z knihovny
Milí čtenáři i nečtenáři,
během letních prázdnin bude upravena otevírací doba knihovny následovně:
6. 7. otevřeno 16.30-17.30 hod.
10. 8. ZAVŘENO
13. 7. otevřeno 16.30-17.30 hod.
17. 8. ZAVŘENO
20. 7. otevřeno 16.30-17.30 hod.
24. 8. otevřeno 16.30-17.30 hod.
27. 7. otevřeno 16.30-17.30 hod.
31. 8. otevřeno 16.30-17.30 hod.
3. 8. otevřeno 16.30-17.30 hod.
Od 7. 9. bude knihovna opět otevřena každé pondělí v čase od 17.00-18.30 hod.
Přesto, prosím, sledujte internetové stránky knihovny, změny nejsou vyloučeny.
Přeji všem krásné léto, nezapomeňte si před dovolenou přijít vybrat pěknou knížku!
Karolína Svatošová, knihovnice
Činnost spolků

Baráčnická obec Sulevice Hostouň a Dobrovíz
Plavba lodí z Mělníka do Nelahozevse
Dovolujeme si Vás pozvat na vyhlídkovou plavbu lodí z Mělníka do Nelahozevse.
Vyplouváme v neděli 12. července 2015 v 15:00 hodin. Připlutí do Nelahozevse
je naplánováno mezi 17:00 – 17:30 hodin.
Odjezd od Kulturního domu v Hostouni je ve 13:20 hodin, od Kulturního domu v Dobrovízi ve 13.30
hodin
Cena: 200,- Kč +100,- (příspěvek na autobus)

Vejvodova Zbraslav sobota 26. září 2015
Srdečně Vás zveme na Zbraslav, na již XX. ročník mezinárodního festivalu malých dechových
orchestrů, který se koná na počest významného rodáka Jaromíra Vejvody .
Soutěž orchestrů - Černé divadlo Jiřího Srnce od 10.00 hodin
Veřejná vystoupení orchestrů – stan na Zbraslavském náměstí od 10.00 hodin
Mažoretková show – Zbraslavské náměstí od 14 hodin
Slavnostní průvod orchestrů s mažoretkami od 15.30 hodin
Koncert „Vejvodovy kapely“ od 17.00 hodin
se známými zpěváky a dirigentem Josefem Vejvodou
Festivalová veselice- stan Zbraslavské náměstí v 19.00 hodin
Odjezd od Kulturního domu v Hostouni v 9.15 hodin, od Kulturního domu v Dobrovízi v 9.30 hodin
Předpokládaný návrat ve večerních hodinách
Cena 100,- až 150,- (příspěvek na autobus)
Přihlášky na tyto akce paní Mirka Hlůžová 776 779 698
paní Zdena Vacovská 732 205 518
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Hostouňští nadšenci
Čtvrtletí uteklo jako voda a máme za sebou dvě velké akce. V dubnu pálení čarodějnic a
v květnu dětský kovbojský den.
Při obou těchto akcích při nás
stálo velké štěstí. Ačkoli celé dny
předtím i potom v jednom kuse pršelo,
na oba dva tyto dny se nebe slitovalo a
přestalo pršet. Vysvětlujeme si to tím,
že jsme byli odměněni za to velké
množství času, kolik nás příprava akcí
stojí. A jako bonus ještě vysvitlo
sluníčko.
Na pálení čarodějnic se podíleli také
hostouňští dobrovolní hasiči, připravili
pro milovníky špekáčků krásné „ohně“
na opékání, dohlíželi na hořící hranici a
když se začalo smrákat, ukázali nám
Ondřej Gajda
všem, co umí nové hasičské auto.
Úspěch měla i nově vyhlášená soutěž pro dospělé, hlavní cena kýta byla velkým lákadlem. Podle
nejnovějších zpráv byla kýta vynikající a výherce si ještě dnes pomlaskává.
Přípravy na dětský kovbojský den probíhaly již několik měsíců předem. Podařilo se nám zajistit
„vyhazovacího bizona“, na kterém si s chutí zařádili děti i dospělí. Kdo měl zájem vyzkoušet si jízdu
dostavníkem, měl možnost. Krásný povoz se dvěma koňmi téměř dvě hodiny bez ustání vozil zájemce
po Hostouni. Obrovským lákadlem jsou vždy živí koně. Tentokrát se nám podařilo zajistit hned čtyři.
Nejsme žádní troškaři a na kovbojský den se to i patří. Na koních se vozily děti po celý den a velký dík za
to patří naší spřízněné duši, děkujeme Dášo!!! Nechyběla pravá westernová show. Kovboj Špáňa nám
ukázal, co jeho koně umí a i přes den staré zranění jednoho z koní, to byl parádní výkon. Kovbojský
klobouk dolů.
Scénka s přepadením banky a kovbojský tanec – to už byly takové naše perličky. Děti si mohly
vyzkoušet rejžování zlata, hod na kaktus,
střelbu ze vzduchovky na běžícího
bizona a také si vystřelit z indiánského
luku.
V saloonu se podávalo
občerstvení, z dalekého Mexika přijel se
svými fazolemi také Don Čiča a k tomu
všemu hrála úžasná kapela, se kterou
jsme si s chutí zazpívali.
Děti si odnesly domů velké
množství zážitků a balíček s dárečky.
Jako vzpomínka na vydařený dětský den
nám zůstanou úžasné fotky Haničky
Gajdové.
Děkujeme všem, kteří se podíleli, podílejí a snad ještě budou podílet na našich akcích, moc si
toho vážíme.
Přejeme všem Hostouňákům krásné léto, hodně odpočinku a těšíme se na vás zase v září na
dalších akcích.
Nejbližší akce: Podzimní dětský bazar 25.-26. 9. 2015.
Hostouňští nadšenci
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www.nadsenci.estranky.cz

Sokol Hostouň hodnotí sezonu 2014/2015
Vážení fotbaloví příznivci,
s blížícími se letními měsíci rozhodčí naposledy
fouknul do píšťalky a na nás je, abychom
zhodnotili uplynulou sezonu, řekl bych že
úspěšnou, protože kromě fotbalu se povedla
rekonstrukce hrací plochy a okolí i zázemí pro
hráče.
Naši nejmladší sice ještě nehrají soutěžní
zápasy, ale fotbal je baví a dělají pokroky. Na
turnaji Hostouň Children Cup obsadili krásné 4.
místo, když za sebou nechali i pražskou Slavii.
Starší přípravka se nám také zlepšuje a v konečné
tabulce obsadila krásné 4. místo.
Žáci nastupovali v krajské 1.A třídě a
fotbalově i výsledkově se neztratili, drželi krok i s
týmy jako je Rakovník nebo Hořovice a vytvořili
skvělou partu, která bude pokračovat snad i v
dorostu. Skončili na skvělém 6. místě. V letošní
sezoně jsme opět založili tým dorostu, který byl ve
své soutěži nejmladší, ale i tak předváděl solidní
výkony, věříme, že s přibývajícím věkem budou
přibývat i vítězné zápasy.
B mužstvo po dobře rozehraném podzimu
nenavázalo na své výkony a skončilo soutěž na 5.

místě. Hrálo jako den a noc, jednou soupeře
rozstřílelo a pak utrpělo debakl. Nicméně někteří
hráči dokázali naskočit i za A tým v krajském
přeboru.
A nakonec A tým, který se poprvé v
historii klubu probojoval do krajského přeboru a
rozhodně udělal dobré jméno sobě i celé obci,
protože celou sezónu atakoval nejvyšší příčky a je
jen škoda, že měl velkou marodku, jinak měl na
postup do divize.
Ještě bych Vás chtěl pozvat 18. července
na náš stadion, kde od 9,00 hodin proběhne
benefiční turnaj za účasti domácích, Jenče,
Unhoště a Hřebče. Od 16,00 hodin začne utkání
hostouňských hráčů proti týmu Marka Židlického.
Pro děti bude připraven bohatý doprovodný
program a na pro dospělé večer hudební produkce.
Výtěžek z celé akce půjde na konto Sbírky pro
Jirku Kukelku.
Závěrem bych Vám chtěl popřát příjemné
léto plné sluníčka, hezkou dovolenou a dětem
krásné prázdniny. V srpnu se na Vás budeme těšit
na našem stadionu.
Karel Kukelka

Zahájení rybářské sezóny a dětské rybářské závody
V sobotu 18. dubna 2015 v rámci zahájení
rybářské sezóny na přehradě V Roklích byla
předána hostouňským rybářům laminátová
pramice včetně vesel od firmy Petr Kožený.
Pramice byla slavnostně pokřtěna a spuštěna na
vodu za účasti pana Petra Koženého, starosty obce
Jiřího Vildy a ostatních členů spolku.
Po této příjemné události byla zahájena
letošní rybářská sezóna formou závodu.
Připravovaná místa obsadilo 25 soutěžících. Pro
vítěze byl připraven putovní pohár a další
hodnotné ceny. Na průběh pak dohlíželi pečlivě
vybraní rozhodčí. Ti naměřili vítězi Michalu
Maršálkovi celkovou délku úlovků 386 cm. Další v

Jiří Vilda, Antonín Kejmar, Petr Kožený
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pořadí skončili Šimaichl D. 291 cm, Kejlová L.
257 cm, Svatoš T. 245 cm a Kejla M. 141 cm.
Jak se již za poslední roky stalo tradicí,
tak i letos 8. května spolek rybářů pořádal dětské
rybářské závody. Průběh závodů provázelo
krásné slunečné počasí. Závody byly rozděleny
do dvou kategorií a to děti do 10 let a děti od 10
do 15 let. Celkem se v obou kategoriích
zúčastnilo rekordních 40 malých rybářů. Ti
ulovili celkem 71 ks ryb. Ve dvanáct hodin
proběhlo hodnocení a vyhlášení vítězů. Tohoto
úkolu se ujal PR Manager firmy AMAZON pan
Karel Tachner, který předal vítězům poháry a
další hodnotné ceny. Nechybělo ani tradiční
fotografování.

Jiří Vilda, Lukáš Krátký, Antonín Kejmar, Petr Kožený

Výsledky závodů:
Děti do 10 let 1. Hašpl Petr 196 cm
děti 10 - 15 let:
1. Kloubková Klára 79 cm
2. Krátká Nikola 194 cm
2. Fišer Adam 75 cm
3. Svatošová Michala 163 cm
3. Sedláček Filip 64 cm
4. Simaichlová Viktorie 82 cm
4. Tachner Filip 57 cm
5. Dobrovolná Lucie 74 cm
5. Ladman Matěj 33 cm
Pro děti i rodiče bylo organizátory připraveno pohoštění ve formě párků, grilovaných masových
pochoutek, nanuků, sladkostí. Dobroty na
grilu tradičně připravoval pan Jiří Tomášek.
Jménem Spolku rybářů v Hostouni
bych chtěl poděkovat všem sponzorům, jak
za finanční, tak věcné dary a všem rodičům
za doprovod dětí na tuto akci.
Závěrem
myslím,
že
mohu
konstatovat, že se letošní ročník
hostouňských
závodů
vydařil
ke
spokojenosti závodníků, hostů i pořadatelů
a že se účastníci tohoto přátelského setkání
u přehrady V Roklích příští rok určitě
setkají znovu. Petrův zdar!
Přehrada V Roklích a dětské rybářské závody
Za rybářský spolek Antonín Kejmar
Společenská rubrika

K životnímu jubileu blahopřejeme !!!!!
Duben
J U Ř I C A Jindřich
M Y S L Í K O V Á Vlasta
Š U P O V Á Věra
J A R O Š I N E C Jan
P U L C H A R T Luboš

80 let
80 let
80 let
75 let
65 let

Květen
V L Č E K Stanislav
T Ů M A Jaroslav
V L A S A T Ý Ladislav
M E R I A Č Miroslav
K A P I T Á N Zdeněk
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75 let
65 let
65 let
60 let
60 let

Červen
Ž I H L O V Á Iva
H R O N Í K O V Á Zdeňka
K U Č E R O V Á Eva
B A R T O Ň O V Á Miroslava

65 let
65 let
65 let
60 let

Vítáme nové občánky a blahopřejeme jejich rodičům.
S L A V Í K Teodor Daniel
V O L T R Antonín

Z našich řad odešli:
B Ö H M Václav
P R O C H Á Z K A Dušan
S O U K U P O V Á Miloslava
K U K E L K A Jiří

ve věku 85 let
ve věku 51 let
ve věku 67 let
ve věku 31 let

Blahopřání
Manželé Josef a Hana Štěpánovi v letošním roce oslaví 67 let trvání svého manželství. Oba se
dožívají úctyhodného věku, paní Hana 88 let a pan Josef 92 let. Pan Josef Štěpán je v současné době
nejstarším občanem naší obce.
Manželům Štěpánovým přeje jejich rodina hodně zdraví.

Poděkování
Vážený pane starosto,
chtěl bych Vám poděkovat jménem svým i ostatních obyvatel Jenečské ulice za
vybudování nových chodníků a vjezdů v naší ulici.
Po letech máme pěkně upravené prostředí a bezpečný pohyb kolem frekventované
silnice. S díky a pozdravem
Ivan Stehlík, Jenečská 82, Hostouň u Prahy

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 74 jsou přijímány na obecním úřadě do 15. září 2015

Hostouňský zpravodaj,čtvrtletník, číslo 73, datum vydání 02.07.2015. 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:
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