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Informace ze zasedání obecního zastupitelstva
11. listopadu 2010
Na tomto ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Hostouň byla provedena volba
starosty a místostarostů a byly zřízeny finanční a kontrolní výbor.
Starosta
Antonín Jiras
Mistostarostové
Antonín Kejmar
Jiří Vilda
Finanční výbor:
Předseda
Martin Krátký
Členové
Ondřej Hroník
Karel Kukelka
Kontrolní výbor:
Předseda
Tomáš Svatoš
Členové
Zdeněk Sojka
Hana Jurásková
13. prosince 2010
Na zasedání přišli pan Antonín Hrudka a pan Pospíšil, aby zastupitelstvu opět
vysvětlili svůj záměr s pozemkem parc.č. 1781 v k.ú. Hostouň u Prahy. Pozemek je ve
vlastnictví pana Antonína Hrudky a paní Marie Pospíšilové a oba vlastníci by chtěli, aby
pozemek byl vyuţitelný pro nerušící výrobu a skladování. Pozemek sousedí s katastrem obce
Pavlov v místě, kde je na pozemcích v katastru obce Pavlov plánován Logistický park Pavlov.
Na tento Logistický park bylo zahájené územní řízení.
Zastupitelstvo po projednání rozhodlo, ţe tato ţádost bude zařazena do pořizování
další změny územního plánu obce Hostouň.
Starosta obce se svými spolupracovníky sestavil návrh rozpočtu na rok 2011, kde na
straně výdajů a příjmů je částka 10,859.850,-Kč. Navrţený rozpočet je tedy navrţený jako
vyrovnaný. Návrh rozpočtu byl zveřejněn 15 dní před projednáním v zastupitelstvu, tj od
26.11.2010 do 13.12.2010 na úřední desce Obecního úřadu Hostouň a současně byl zveřejněn
i na elektronické úřední desce. Zastupitelé předloţený návrh rozpočtu projednali a
nepoţadovali ţádné změny.
Obec Hostouň je vlastníkem místní komunikace na pozemku část parc.č. 1488/1 (část
ulice Kladenská od Dobrovízského kříţku aţ po zastávku autobusu). Po této komunikaci jezdí
linkový autobus. Obec chce provést směnu s vlastníkem komunikace Na Pohoří, tj. se
Středočeským krajem.
Usnesením č. 8/9/2010 ze dne 20.09.2010 byla schválena ţádost o příspěvek v rámci
programu Dobré sousedství na rekonstrukci střechy kulturního domu. Ţádost byla rozšířena
ještě o rekonstrukci střechy obecního úřadu. Letiště Praha v rámci programu Dobré sousedství
přidělilo obci částku 500.000,- Kč na rekonstrukci střechy kulturního domu (300.000,- Kč) a
rekonstrukci střechy obecního úřadu (200.000,- Kč).
Paní Karolína Svatošová, knihovnice, pořádá soutěţ o titul nejhezčí obálka knihy.
V této soutěţi děti malují obálky knih. Paní Svatošová podala ţádost o příspěvek ve výši
3.000,- Kč na odměny pro děti. Příspěvek zastupitelstvo schválilo.
Firma Fabionn, s.r.o., Jirsíkova 2, 186 00 Praha zastoupená ing. Ivanem Bazikou
podala ţádost o doplnění souhlasu k trasování vodovodního řadu pro stavbu Logistický park
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Pavlov. V souvislosti se zahájením územního řízení na výše uvedenou stavbu se zjistilo, ţe
v předešlé ţádosti o souhlas s trasováním nového vodovodního řadu byl opomenut pozemek
parc.č. 1840, který je ve vlastnictví obce Hostouň. Pozemek parc.č. 1840 je v katastru
kvalifikován jako pozemek určený k plnění funkce lesa, jedná se o lesní pás kolem silnice
III/0067. Tento pozemek vodovodní řad překračuje kolmým způsobem. Zastupitelstvo
souhlasí s umístěním vodovodního řadu na tomto pozemku.
Zastupitelstvu obce Hostouň byla předloţena společností RWE GasNet, s.r.o. smlouva
o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1488/1, jeţ je ve vlastnictví obce, za účelem
zřízení plynárenského zařízení přípojka plynu k rodinnému domu V Koutě č.p. 166, Hostouň.
Věcné břemeno spočívá v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho
příslušenství a v právu vstupovat a vjíţdět na pozemek v souvislosti se zřízením, staveními
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek.
Zastupitelstvo s tímto věcným břemenem souhlasí.
Dále zastupitelstvo schválilo dvě smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvu o
obstarání věcí.


Slovo starosty
Váţení spoluobčané,
úvodem mi dovolte poděkovat Vám za důvěru, kterou jste nám dali v komunálních
volbách do zastupitelstva naší obce. Velice si váţíme Vaší důvěry, která nás zároveň zavazuje
k tomu, abychom Vaši důvěru nezklamali a udělali vše pro to, abychom naše sliby beze
zbytku splnili. Nesmírně si váţím toho, ţe jste svým hlasováním dali s velkou převahou
přednost reálným cílům před lákavými sliby všeho moţného, které byly ve velké většině
naprosto nereálné.
V současné době se potýkáme s problémy, které s sebou tato zima přináší, především
pak s velkým mnoţstvím sněhu a s tím související zajištění sjízdnosti místních komunikací a
údrţbou chodníků. Poděkování patří všem, kteří pomáhají tyto problémy zvládnout a aktivně
se na úklidu sněhu podílejí.
S hodnocením právě končícího roku a tedy i celého čtyřletého volebního období a
zároveň s plány do budoucna bych Vás chtěl seznámit na počátku příštího roku, kdy i my jako
obec budeme znát reálnější, především pak finanční moţnosti obce.
Závěrem mi dovolte popřát Vám krásné a spokojené Vánoce, těm nejmenším radost
z dárků a všem pak hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů v roce 2011.
Antonín Jiras, starosta


Hostouň, za rozvoj obce
Váţení spoluobčané,
volby jsou za námi a díky vaší důvěře a vašim hlasům se sdruţení nezávislých
kandidátů Hostouň, za rozvoj obce dostala do místního zastupitelstva. Chtěli bychom vám
touto cestou poděkovat. Nové sloţení zastupitelstva jiţ funguje a já, jakoţto představitel
našeho sdruţení, který se do zastupitelstva dostal, budu pro obec dělat maximum stejně jako
v předešlém období.
Přeji vám krásné a pohodové Vánoce a do nového roku hodně zdraví a spokojenosti.
Tomáš Svatoš
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Vážení spoluobčané
Děkuji Vám za hlasy, které jste mi dali ve volbách do zastupitelstva obce. Toto
zvolení do zastupitelstva mi opět umoţňuje pracovat pro obec a realizovat své představy při
rozvoji obce, to znamená dokončení rekonstrukce chodníků a místních komunikací.
Pokračování těchto rekonstrukcí jsou naší prioritou pro investiční akce na rok 2011.
Přeji Vám příjemné proţití vánočních svátků a hodně zdraví a pohody v novém roce
2011.
Jiří Vilda


Hostouňská iniciativa
Váţení spoluobčané,
jménem všech kandidátů „Hostouňské iniciativy“ Vám děkujeme za podporu v podzimních
volbách do místního zastupitelstva. Díky přiděleným hlasům máme z 9 našich kandidátů 2
zastupitele – Ondřeje Hroníka a Hanu Juráskovou, kteří se budou snaţit zodpovědně a
poctivě přispět k rozvoji naší obce.
Přejeme Vám příjemně proţité vánoční svátky a v roce 2011 pevné zdraví.
Hostouňská iniciativa


Rozpočet na rok 2011
Výdaje
komunikace
dopravní obsluţnost
vodovod
kanalizace
základní škola
úhrada za dojíţdějící ţáky
knihovna
kulturní dům + oprava střechy
TJ SOKOL
dětské hřiště
byty - pojištění
veřejné osvětlení
hřbitov
komunální odpad
veřejná zeleň + úklid obce
veřejně prosp.práce
hasiči
zastupitelé – odměny
správa obecní ho úřadu
neinvestiční transfery obcím
zajištění akcí pro občany
ŠUTR
úroky SFŢP, VOL
sluţby peněţních ústavů –pojištění majetku
splátka úvěrů a půjčky

3,148.170,120.000,20.000,500.000,450.000,120.000,20.000,700.000,100.000,300.000,3.860,350.000,40.000,600.000,380.000,162.000,50.000,750.000,1,750.000,16.820,20.000,30.000,250.000,43.000,936.000,-

výdaje

10,859.850,- Kč

celkem
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Příjmy
daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti
1,300.000,daň z příjmu fyz.osob ze samost.výd.činnosti
200.000,daň z příjmu fyz.osob z kapitál.výnosů
110.000,daň z příjmu právnických osob
1,500.000,daň z přidané hodnoty
2,800.000,poplatek ze psů
15.500,uţívání veřejného prostranství
6.000,provoz hracích automatů
50.000,odvod z výtěţku provozu hracích automatů
70.000,správní poplatky
150.000,daň z nemovitosti
750.000,neinv. dotace v rámci rozpočtu
364.400,veřejně prosp.práce
156.000,převody z rozpočtových účtů
650.000,stočné
500.000,příjmy z pronájmů kulturního domu
100.000,příjmy z pronájmu bytů
10.680,pohřebnictví
20.000,svoz TDO – občané
400.000,příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí, sluţby
20.000,přijaté dary od letiště
1,650,000,příjmy z úroků
37.000,____________________________________________________________________
příjmy celkem
10.859.580,- Kč


Nabídka veřejného stravování
Zájemci o veřejné stravování především z řad našich starších spoluobčanů se mohou
přihlásit v průběhu měsíce ledna 2011 na obecním úřadě, kde budou seznámeni s dalšími
detaily této formy zajištění obědů.
Základní informace pro zájemce o tuto formu stravování:
1. lze vybírat ze tří druhů jídel
2. cena obědu 55,- aţ 60,- Kč včetně jednorázového termoobalu
3. obědy budou přiváţeny k základní škole kaţdý den v 11 hodin
Další podrobné informace poskytnou pracovnice obecního úřadu. Termín zahájení dopravy
obědů se předpokládá od 1.2.2011.


Svoz domovního odpadu
Známky na popelnice na rok 2011 je moţné si zakoupit na obecním úřadě od 3. ledna
2011 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 2011 budou současně platit známky z roku 2010 i známky
nové.
zelená známka (svoz v zimě 1 x týdně, v létě 1 x za 2 týdny)
ţlutá známka (svoz 1 x za 2 týdny celoročně)
modrá známka (svoz 1 x týdně v zimním období)
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1450,- Kč
950,- Kč
950,- Kč

bílá známka

(jednorázový svoz)

nájem popelnice 110 l kov
nájem popelnice 120 l plast
nájem popelnice 240 l plast

55,- Kč
157,- Kč
177,- Kč
209,- Kč

Svozovým dnem je pondělí. Pro ţluté známky a letní svoz je to pak pondělí v kaţdém
lichém kalendářním týdnu. Vyváţeny jsou pouze popelnice označené známkami.
Zimní období
leden až duben, říjen až prosinec
Letní období
květen až září
V nabídce svozové firmy je i moţnost nechat si popelnice vyváţet kaţdý týden. Na
tyto svozy je červená známka za cenu 1790,- Kč. Během měsíce ledna je moţné se k tomuto
svozu přihlásit na Obecním úřadě Hostouň. Pokud bude dostatek zájemců, tak svozová firma
by popelnice označené červenou známkou vyváţela kaţdý týden.


Změna cen vodného
Na základě rozhodnutí představenstva společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
s účinností od 1.1.2011 dochází ke zvýšení cen vodného:
voda pitná a uţitková

40,40 Kč bez DPH

44,44 Kč s DPH

Podle novely zákona o dani z přidané hodnoty činí u vodného sazba DPH 10%. U
vodného je uplatňována věcně usměrněná cena, do kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky
oprávněné náklady.
Provozovatelem – společností Středočeské vodárny, a.s. budou ceny v nové výši
účtovány od 1.1.2011. Odebrané mnoţství vody se rozdělí podle poměru dní v jednotlivých
období a znásobí se platnou cenou v daném kalendářním období.


RYBOVA VÁNOČNÍ MŠE
v kostele Sv. Bartoloměje v Hostouni

Účinkuje Smíšený pěvecký sbor se svými sólisty
Datum:
neděle 26.12.2010
Začátek:
16,00 hod.
Vstupné dobrovolné
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Plesová sezóna roku 2011
Myslivecký ples

15.01.2011

Sportovní karneval

29.01.2011

Hasičský ples

19.02.2011

Baráčnický bál

12.03.2011

Všechny plesy a zábava se konají v kulturním domě.


Slovo z knihovny
NOVÉ REGÁLY
Milí čtenáři i nečtenáři,
ještě jsem vám ani nestačila popřát krásné Vánoce a musím se pochlubit. V naší
knihovně jiţ Jeţíšek naděloval!! Knihovna ve spolupráci s obecním úřadem zaţádala o dotaci
na podporu knihoven v rámci Středočeského kraje a stalo se nečekané. Středočeský kraj naší
ţádosti vyhověl a dotaci nám přidělil, a aby té radosti nebylo málo, přidělil ji v plné, námi
poţadované výši! A tak jsme začali rychle jednat.
Firma paní Cihelkové z Dobrovíze na základě konkurzu získala právo na výrobu
nových regálů. Pan Cihelka a jeho zaměstnanci vyrobili v krátké době naprosto úţasné regály
a mým úkolem bylo během jednoho týdne všechny kníţky z knihovny vystěhovat. Pomocí
přátel dobré knihy jsme to zvládli. Polovina knih zůstala srovnána v knihovně v bednách,
druhá polovina uţ se tam ale nevešla. Proto můj velký dík patří Jardovi Šiktancovi
z Hostouně, který nám na týden propůjčil svůj přívěsný vozík a do něj jsme mohli narovnat
zbytek knih. Plně naloţený vozík jsme odvezli na „ustájení“ do stodoly manţelů Zimových,
kterým bych chtěla tímto ještě jednou moc poděkovat za bezplatný pronájem skladovacích
prostor a také za zapůjčení druhého vozíku na zbylé kníţky.
Myslím, ţe není od věci, abych zde poděkovala přátelům, kteří věnovali svůj volný čas
a energii pro dobrou věc a zveřejnila zde také jejich jména - Jára Mezera – zapůjčení auta a
odtah vozíků s knihami, Ondra Gajda – zapůjčení beden a skládání knih, můj manţel Tomáš –
skládání knih a hlídání dětí a Iva Mezerová – vyrovnávání knih do nových regálů. Moc děkuji
a jako odměnu si můţete přijít do knihovny vypůjčit některou z našich publikací.
A tak má naše knihovna krásné nové regály. Jsou větší a prostornější a nádherně voní
novotou a dřevem.
Určitě se přijďte podívat, a to nejen na regály, ale také na nové kníţky, máme velký
výběr.
KOMIKSOVÝ ŘÍJEN
Měsíc říjen vyhlásila knihovna jako „Komiksový říjen“. Děti se mohly během měsíce
října zapojit do soutěţe o ceny.
V první části měly nakreslit komiks dle vlastní fantazie, v druhé části pak správně
zodpovědět tři soutěţní otázky, které byly zveřejněny na internetových stránkách naší
knihovny.
Zúčastnily se děti od předškoláků aţ po středoškoláky. A vítězové? Alex Ohar,
Zuzanka Oharová, Matěj Mezl a Tereza Zeithamlová. Všichni získali krásnou cenu a my jim
gratulujeme.
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Přeji vám všem krásné vánoční svátky, lásku a zdraví a do nového roku 2011 hodně
úspěchů.
Karolína Svatošová, knihovnice
P. S. Kdybyste si chtěli dát nějaké novoroční předsevzetí a honem nevěděli jaké, tak co třeba
to, ţe se přihlásíte do naší hostouňské knihovny??
Já se na vás budu těšit.
Otevírací doba:
středa: 17.30 – 18.30 hod.
sobota 9.00 - 10.00 hod.
Otevírací doba během vánočních svátků:
Středa 22. 12. – otevřeno
Sobota 25. 12. – zavřeno
Středa 29. 12. – otevřeno od 16.00 hod. – 17.00 hod.
Sobota 1. 1. – zavřeno
Poté uţ bude otevřeno jako obyčejně.


Šikovné ruce
Od září 2010 je v plném provozu zájmový krouţek ŠIKOVNÉ RUCE. Kaţdé pondělí
se scházíme od 16.00 hod. do 17.30 hod. v Základní škole v Hostouni a vyrábíme s dětmi
různé dárky a výrobky. Můţe sem přijít kaţdý, kdo má chuť tvořit a vyrábět. Předškolní děti
pouze v doprovodu dospělé osoby, školní děti mohou přijít samy. Vítáni jsou pochopitelně i
hraví dospělí.

Kaţdý týden pro vás máme připraveny nové nápady. Rozpis na celý měsíc si můţete
přečíst na nástěnce vedle zdravotního střediska či v knihovně a ve škole.
První prosincový víkend byly naše výrobky vystaveny v Lidicích v kulturním
středisku OAZA, měly velký úspěch, o čemţ svědčí i fakt, ţe řada věcí, které vyrobily děti
z našeho krouţku, se prodala.
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Od
ledna
budou
v provozu
také
stránky
Šikovných
rukou
www.sikovnerucehostoun.webnode.cz
Přijďte se na nás podívat a zkusit si něco vyrobit, stojí to za to!!
Karolína Svatošová, Pavlína Hajná, Olga Oharová


Chovatelé
Čas letí a je tu zase advent, po něm vzápětí konec roku 2010. Dovolte mi, abych v tuto
dobu Vás seznámil s činností naší organizace.
30. a 31. ledna 2010 jsme uspořádali tradiční výstavu, která se konala v Kulturním
domě v Kněţevsi. Výstavy se zúčastnilo 52 vystavovatelů. V klecích bylo k vidění 154 ks
králíků, 102 ks holubů a ve 24 voliérách byla drůbeţ. Výstavu navštívilo 150 platících diváků
+ děti, jeţ mají vstup zdarma.
V dubnu jsme uspořádali Velikonoční zábavu.
V říjnu se naše organizace zúčastnila okresní výstavy na Kladně, kde jsme skončili
třetí v soutěţi holubů a pátí v soutěţi králíků. Čestné ceny zde získali přítel Olišar a Šafránek.
V Brně Slavkově ve dnech 4. – 6.11.2010 se konala Evropská výstava holubů
moravských pštrosů – největší mezinárodní výstavní akce na našem území v letošním roce.
Bylo vystaveno 970 ks holubů ze čtyř zemí. Na této výstavě člen naší organizace M. Rákos
získal titul EVROPSKÝ ŠAMPION na holuba moravského pštrosa modrého, téţ získal
ocenění MISTR KLUBU.
V Kolíně 13.11.2010 se uskutečnila speciální výstava králíků belgických obrů, kde
opět M. Rákos získal ocenění na králici belgický obr albín – šampionka výstavy.
Myslím, ţe činnost naší organizace byla opět na dobré úrovni a dobře reprezentovala
obec Hostouň.
V termínu 29. a 30. ledna 2011 pořádáme tradiční výstavu v Kulturním domě
v Kněţevsi, na kterou Vás srdečně zvu.
Závěrem bych chtěl poděkovat obecním úřadům Hostouň a Kněţeves za pomoc s naší
činností. Organizace chovatelů drobného zvířectva Hostouň Vám všem přeje klidné vánoční
svátky, pevné zdraví a hodně štěstí v roce budoucím.
Za chovatele Jindřich Hlůţe


Baráčnická obec „SULEVICE“ Hostouň a
Dobrovíz
1. Zářijová sešlost v Dobrovízi
Dne 26. září 2010 se konalo sedění BO v Dobrovízi v "HOSPŮDCE NA HŘIŠTI".
Zúčastnilo se 45 lidí a z toho převáţně pozvaní hosté - tetičky a sousedé z
Cvrčovic v zastoupení (p.Šiler Václav, pí Šilerová Alena, pí Kytková Eliška, p.Kytka Václav,
pí Macáková Julie), ze SLANÉHO 17.ţupa (pí Srbová Zdeňka, pí Juráková Drahomíra, pí
Vojtěchová Marie, pí Vozková Olga), za Zlonic (p.Kotalík Jaroslav, pí Kotalíková Zdena, pí
Králová Milena), za Louny (p.Bašta Milan, pí Baštová Miluše, p.Hrubý Antonín a pí
Fenclová Anna).
Rychtář BO Hostouň a Dobrovíz p.Vacovský se ujal zahájení, poděkoval všem, kteří mezi nás
přišli a v zápětí uvedl kapelu p.Krupičky. Hudbou se zábava rozjela, na stoly tetičky
z Hostouně pí Lehká H. a pí Hlůţová M. roznášely kávičku s domácími zákusky a chlebíčky,
které upekly členky BO Hostouň a Dobrobíz.
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Toto odpoledne nám zpříjemnily cvičenky, které nám zatancovaly na country muziku...I přes
nepěkné počasí děvčata zatancovala venku s velkým úspěchem.
Tímto jim chceme poděkovat za obětavé a vytrvalé taneční vystoupení. Také paní hostinské
patří poděkování za obsluhu a posezení v příjemném prostředí.
Jen je škoda, ţe z BO Hostouň a Dobrovíz přišlo pár členů!!!
2. Baráčnický poplatek na r. 2011





výběrčí za Hostouň: pí Vacovská Zdeňka /ul. Na Skalech 329, tel: 732 205 518/
výběrčí Dobrovíz: pí Hlůžová Mirka /ul. Kladenská 322, tel: 312 665 096/
poplatek na r. 2011 je 70,-Kč a bude vybírán v období od ledna do dubna 2011
prosíme všechny členy, nechť si připravví členskou legitimaci a roční poplatek,
v případě nezastiţení Vám ponecháme vzkaz s informací ve schránce

3. Pozvání na Baráčnický ples
Výbor Baráčnické obce Sulevice srdečně zve na výroční 65. Baráčnický ples
 12. 3. 2011

Za výbor BO Sulevice

Hana Trachtová, DiS. - pokladní
Hana Lehká – syndyk a kronikář
Jana Majerová - kulturní


Šance Udělat Trochu Radosti o.s.
Váţení a milí spoluobčané,
pomalu nám končí desátý rok druhého tisíciletí. Zima nám štědře naděluje bílou
pokrývku, dětem pro radost, dospělým spíše pro starost. Naše sdruţení proţívá
poklidné spokojené dny, neboť všechny plánované akce tohoto roku jsou jiţ za námi.
Snaţili jsme se pro Vás a především pro Vaše děti připravit řadu jiţ tradičních akcí.
Zahájili jsme Hostouňským šutrovním pohárem v kulturním domě, společně jsme
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zmokli na přehradě při Vítání jara, uţili jsme si karnevalové řádění dětí i čarodějnickou školu
na bývalé farské - školní zahradě, vypravili jsme se putováním do „baţiny“ za Shrekem a
Fionou, „hostouňským Pacifikem“ jsme dojeli na Okoř za Bílou Paní Perchtou, proběhli jsme
se a zasmáli při pouštění draků, opékali jsme špekáčky, andělským zpíváním jsme v
adventním čase oţivili kostel sv. Bartoloměje a náš Mikuláš s andělem a čerty zavítal do
nejedné rodiny. Jsme potěšeni Vaším zájmem a pravidelnou účastí. Je to pro nás radost a
zároveň odměna za spoustu času a úsilí při přípravách jednotlivých akcí.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří tento rok pomáhali.
Sedím doma za pecí, s malovaným hrnkem horkého bylinkového čaje, vedle mě
spokojeně přede naše kočka, venku je tma, jen pár okýnek sousedů ještě svítí, cítím pohodu a
klid, píši tyto řádky a u srdce mě hřeje přátelství ................ a já za ně moc děkuji!!!
Do nového roku 2011 přeji všem lidem pevné zdraví, lásku, humor a ţivotní optimismus.
Hanka Jurásková ( Štefanová )
Šance Udělat Trochu Radosti o.s.
Bohatou fotogalerii našich akcí a další informace najdete na webu sutros.cz



Z kroniky
Právě teď v předvánoční čas, mi ze staré sokolské kroniky vypadl zaţloutlý lístek. Se
zájmem ho seberu a čtu krásné přání. Snad je to náhoda, snad přání našich předků, abychom
se i my právě ve vánoční čas s přáním neznámého autora seznámili.

Přeji všem lidem, aby šťastně žili
Přeji všem lidem, aby šťastně žili,
zákony páně nadevšechno ctili,
poznali svatou Boží vůli věčnou.
Jeho milost a lásku nekonečnou,
na zemi otců znali svorně žíti,
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děkovali za louky plné kvítí,
za zeleň lesů, strmé štíty hor,
za slunce, když se sklání nad obzor,
za květy, na kterých se rosa třpytí,
za hvězdný jas, jenž do tmy noci svítí,
za píseň stromů, v jejichž měkkém stínu,
hledáme teplo maminčina klínu,
ach , tolik darů na cestu nám dáno,
když v pokoře vítáme nové ráno,
když obejmou nás drahé ručky dětí,
řeči života začnem rozuměti,
vždyť každý z nás je poutník z dálek ráje,
v brázdách života jak zrnko zraje,
by duše jeho jako růže vzkvetla,
v srdci rozžala věčný plamen světla
a pochopila – živé vody pramen
jsou zákony a Boží vůle - a m e n .
Třeba se některý verš dotkne Vašeho srdce. Mír a klid v srdci i v duši nejen o
Vánocích ale po celý příští rok Vám všem přeje Vaše kronikářka
Jindřiška Janošová


Společenská

rubrika

K ţivotnímu jubileu blahopřejeme !!!!!

Říjen
KRÁSOVÁ Vilemína
BRŮČKOVÁ Zdeňka
HOLOUBEK Ladislav

85 let
70 let
60 let

Listopad
BAŠTÁŘ Jaroslav
GALBAVÝ Štěpán
RYS Vladimír
PILNÁ Ilona

85 let
70 let
60 let
60 let

Prosinec
HEJTMÁNKOVÁ Hana
NOVICKÝ Petr
HUŠEK Jiří

85 let
70 let
65 let

Z našich řad odešli:
KUČEROVÁ Boţena
ve věku 85 let
ŘEZNÍČEK Rudolf
ve věku 74 let
ZAHRÁDKA Karel
ve věku 67 let
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Vítáme nové občánky a blahopřejeme jejich rodičům:
MUSIL Zdeněk
ŠEC Marek

Poděkování za vánoční stromek
Obecní úřad Hostouň děkuje rodině Prokopových (ulice Na Skalech) za dodání
vánočního stromku ze své zahrady. Stromek je umístěn u hostouňského kostela.


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 57 jsou přijímány na obecním úřadě do
10. března 2011.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ
JANA MIKEŠOVÁ
šití dámských oděvů
možnost i drobných oprav
středa – pátek
tel. 732 854 257

13,00 – 17,00 hod.
U Jana Martinovského, Polní 375, Hostouň

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potraviny za obecním úřadem
Otevírací doba během vánočních svátků
24.12.
7,00 – 13,00 hod.
25.12.
zavřeno
26.12.
7,00 – 13,00 hod.
31.12.
7,00 – 13,00 hod.
01.01.
zavřeno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Kadeřnictví TREND
Štěpánka Kamešová
tel. 739019182
Otevírací doba
Středa
8,30 – 18,30
Čtvrtek
8,30 – 18,30
Pátek
9,00 – 16,00 prodej bylin
Sobota
8,00 – 15,00
Stříhání a úprava vlasů dámské, pánské a dětí, pouţití a prodej kosmetiky WELLA.
Od února 2011 kaţdý pátek prodej bylinných čajů, bylinných produktů a ovocných čajů
Valdemara Grešíka.
Děkuji všem zákazníkům za přízeň a přeji pevné zdraví do nového roku.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adéla Menclová
Pedikúra
tel. 605430385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KVĚTINY, DÁRKY, DEKORACE
Jana Hašplová
Otevírací doba:
Po
13,00 – 18,00
Út
8,00 – 12,00 14,00 – 17,00
St
8,00 – 15,00
Čt
8,00 – 12,00 13,00 – 18,00
Pá
8,00 – 12,00 14,00 – 17,00
So
8,00 – 11,00

Sulevická 415
Otevírací doba během vánočních svátků
24.12. 8,00 - 10,00
27.12. 9,00 – 11,00
28.12. 9,00 – 11,00
29.12. 9,00 – 11,00
30.12. 14,00 – 17,00
31.12. 8,00 – 10,00

Od 18.1. do 26.1.2011 zavřeno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jindřich Hlůže
stavební a obkladačské práce
Kladenská 322
tel. 731 846 789
273 53 Hostouň
e-mail: Jindrich.Hluze@seznam.cz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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