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ČASOPIS OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE HOSTOUŇ
ČÍSLO 55 ČERVENEC - ZÁŘÍ 2010 CENA 5,- KČ

Volby do zastupitelstva obce Hostouň – zaregistrovaná sdruţení a nezávislý kandidát


OBEC HOSTOUŇ ZALOŢENA V ROCE 1295
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Informace ze zasedání obecního zastupitelstva
19.července 2010
Zastupitelstvo obce bylo zástupcem svazu rybářů v Hostouni panem Antonínem
Kejmarem informováno o stavbě chaty pro rybáře na pozemku parc.č. 2587. Na tuto stavbu
bylo jiţ vydáno rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení Rozhodnutím č.j.
Výst.1464/10/Če/330 ze dne 19.05.2010, které vydal Magistrát města Kladna, odbor výstavby
a dne 25.6.2010 nabylo právní moci. Stavba chaty bude prováděna z velké části samotnými
členy rybářského spolku. Předpokládané náklady jsou 80.000,- Kč. Stavba chaty pro rybáře na
pozemku parc.č. 2587 byla jiţ zastupitelstvem schválena.
Firma Klika & Dvořák, s.r.o. realizovala stavbu „Rekreační stezka Hřebeč – Dolany“
pro Středočeský kraj. Tato stezka jde přes část pozemku parc.č. 1619, jeţ je ve vlastnictví
obce Hostouň. Středočeský kraj ţádá obec o bezplatné převedení předmětného pozemku.
Zastupitelstvo obce Hostouň po projednání schválilo darování části pozemku parc.č. 1619, na
které je vybudována rekreační stezka Hřebeč – Dolany, Středočeskému kraji.
Obecní úřad připravuje volby do zastupitelstva obce, které se budou konat 15. a 16.
října 2010. Přípravou voleb byla pověřena Ing. Šárka Hůlová.
Paní Štěpánka Kamešová podala ţádost o pronájem části pozemku parc.č. st. 49, který
je vlastnictví obce. Pozemek si chce ţadatelka pronajmout za účelem parkování vozidla.
V obecně závazné vyhlášce obce Hostouň č. 1/2006 o místních poplatcích je stanovena sazba
za vyhrazení trvalého parkovacího místa 10,- Kč/m2/den. Za tuto sazbu je moţné si
pronajmout místo k trvalému parkování.
Obec Hostouň je vlastníkem pozemků parc.č. 593/16 a 597/36. Pan Václav Koukal
dlouhodobě tyto pozemky uţívá. Zastupitelstvu byla předloţena smlouva o nájmu pozemků,
kterou se pronajímá panu Václavu Koukalovi pozemek parc.č. 593/16 a část pozemku parc.č.
597/36 za cenu 1,- Kč/m2 a rok na dobu neurčitou. Zastupitelstvo obce Hostouň po projednání
schválilo Smlouvu o nájmu pozemků parc.č. 593/19 a 597/36 (část) uzavřenou mezi
Václavem Koukalem a obcí.
Starosta informoval zastupitele o probíhající rekonstrukci částí chodníků v ulici
Jenečská.
Obec Hostouň se na základě smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti z Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových na obec stane vlastníkem nemovitosti č.p. 160 na
pozemku parc.č. st. 198. Podmínkou převodu je provedení demolice budovy na tomto
pozemku. Starosta zaţádal tři firmy o cenovou nabídku na tuto demolici.
9. srpna 2010
V termínu 29. - 30.8.2010 bude v obci probíhat tradiční Bartolomějské posvícení.
Přípravu této akce si opět vzala na starost TJ Sokol Hostouň. Obec bude ze svého rozpočtu
platit hudbu při průvodu na hřbitov.
V září bude zahájena rekonstrukce části ulice Sportovní a část ulice U Hřiště. Ulice
Sportovní bude financována z rozpočtu obce, ulice U Hřiště bude financována z programu
Dobré sousedství. V současné době jsou vyhodnocovány nabídky firem.
Obec Hostouň podala ţádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje v rámci
Středočeského Fondu kultury a obnovy památek, tematické zadání Podpora obecních
knihoven na akci Obnova mobiliáře Místní knihovny Hostouň. Dne 27.7.2010 obdrţela obec
Hostouň oznámení o přidělení dotace z tohoto programu ve výši 65.583,- Kč. Zastupitelstvo
obce Hostouň tuto dotaci od Středočeského kraje přijímá a souhlasí s uzavřením smlouvy o
poskytnutí dotace.
2

Paní Soňa Čiperová podala ţádost o odkoupení části pozemku parc.č. 93, jeţ je ve
vlastnictví obce. Paní Čiperová má na tomto pozemku jiţ několik let oplocenou zahradu. Cena
pozemku je 100,- Kč/m2. Paní Čiperová nechá zpracovat geometrické zaměření a oddělení
části předmětného pozemku.
20. září 2010
Obec Hostouň má uzavřené smlouvy o stavebním spoření se stavební spořitelnou
Raiffeisen. V současné době jiţ obec na tyto smlouvy neposílá své volné finanční prostředky
a prostředky, které jsou na těchto smlouvách, chce obec vyuţít při dalších investičních akcích.
Z tohoto důvodu budou tyto smlouvy vypovězeny.
Usnesením č. 8/7/2010 ze dne 19.07.2010 ţádalo zastupitelstvo obce předkladatele
plánovací smlouvy na vybudování nové veřejné infrastruktury na pozemcích parc.č. 598/1,
1513/1, 12/2, 10/2 a 10/1. Předkladatelé plánovací smlouvu podle poţadavků zastupitelstva
upravili.
Pan Jaroslav Pošík, nový vlastník nemovitosti Kladenská 89, ţádá o odkoupení části
pozemku parc.č. 1488/13. S bývalou majitelkou této nemovitosti měla obec uzavřenou
smlouvu o dlouhodobém pronájmu tohoto pozemku. V současné době je pozemek oplocen.
Navrhovaná cena pozemku je 100,- Kč/m2.
V současné době probíhá rekonstrukce ulice Sportovní a bude zahájena i rekonstrukce
ulice U Hřiště. Tato rekonstrukce je částečně financována darem Letiště Praha-Ruzyně ve
výši 1,153.270,- Kč. V ulici U Hřiště se bude provádět pouze asfaltový nástřik z důvodu niţší
ceny. V lokalitě za touto ulicí probíhá výstavba rodinných domů.
Letiště Praha-Ruzyně rozhodlo, ţe bude vyhlášení další roční programu Dobré
sousedství. Na podporu veřejně prospěšných projektu v rámci tohoto programu finančního
přispění bylo vyhrazeno 9 mil. Kč. Do 31.10.2010 musí být podány ţádosti o příspěvky. Obec
Hostouň bude ţádat na kompletní rekonstrukci střechy kulturního domu.
Základní škola v Hostouni funguje na výjimku a obec se zavázala, ţe bude spolu
s obcí Dobrovíz doplácet na mzdy učitelů. Ředitelka základní školy podala ţádost o doplacení
mezd výši 288.000,- Kč za rok 2010. Na tomto doplatku se bude obec Hostouň podílet
částkou 192.000,- Kč a obec Dobrovíz částkou 96.000,- Kč. Z důvodu úspory a sníţení počtu
ţáků dojde v letošním roce v rozpočtu školy k úspoře cca 50.000,- Kč.
Obec Hostouň je majitelem a provozovatelem čističky odpadních vod. Na tuto čističku
je napojena i obec Pavlov. Mezi obcemi bude uzavřena smlouva o spolupráci. Na této
smlouvě se v současné době pracuje.
Baráčnická obec Sulevice chce v prosinci pořádat koncert lidové hudby. Obec byla
poţádána, zda tuto akci finančně podpoří. Přesná částka ještě není známa, bude se odvíjet od
vybraného vstupného.
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Mobilní sběrný dvůr
V sobotu 16. října 2010 bude do obce přistaven mobilní sběrný dvůr na nebezpečný
odpad.
Stanoviště:
9,00 – 10,00 hod. u obecního úřadu
10,00 – 12,00 hod. před kulturním domem
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
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Nařízení obce Hostouň
V poslední době nám na obecním úřadě přibývají stíţnosti na různá pálení různých
věcí. Z tohoto důvodu Vás upozorňujeme na platnost Nařízení obce Hostouň č. 1/2004,
kterým se stanovují podmínky spalování suchých rostlinných materiálů:
1. V zastavěné části obce je moţné pálení suchého zahradního odpadu jen na vlastním
pozemku a za příznivých meteorologických podmínek.
2. V letních měsících tj. od l. května do 30. září se suchý zahradní materiál nesmí pálit
v s o b o t u a v n e d ě l i od 13.00 do 20.00 hod., v ostatních měsících roku od
13.00 do 18.00 hod.
3. Výše uvedené časové omezení se netýká pálení dřeva a dřevěného uhlí v zahradních
krbech při grilování.
Porušení zásad stanovených tímto nařízením obce lze postihovat dle zákona č.
128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
Ostatní odpad by se neměl pálit. V obci plně funguje systém shromaţďování a třídění
odpadů a kaţdý má moţnost naloţit s odpadem dle příslušných předpisů (domovní odpad –
popelnice, kontejnery na tříděný odpad – papír, plasty, sklo, bioodpad a velkoobjemový
odpad – dvůr za obecním úřadem apod.).
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Volby do zastupitelstva obce Hostouň
V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, starosta obce oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva obce Hostouň se uskuteční:
v pátek dne 15. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 16. října 2010 od 8.00

hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb
v obci Hostouň je volební místnost v Kulturním domě v Hostouni, Hájecká 330, 273 53 Hostouň
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k pobytu v obci Hostouň.
3. Voliči bude umoţněno hlasování poté, kdy prokáţe svoji totoţnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství státu, jehoţ občané jsou oprávněni volit na území České
republiky.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb
volič můţe obdrţet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáţe svou totoţnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství státu, jehoţ občané jsou oprávněni volit na území
České republiky. Totoţnost a státní občanství prokáţe volič občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
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Prezentace kandidátů v obci Hostouň
Sdružení nezávislých kandidátů Za splnění reálných cílů rozvoje
obce – Hostouňáci
Váţení spoluobčané.
Kandidáti sdruţení nezávislých kandidátů Za splnění reálných cílů rozvoje obce –
Hostouňáci si Vás dovolují oslovit a seznámit se svými plány a představami na volební
období 2010 – 2014. Úvodem nám dovolte krátké ohlédnutí za uplynulým volebním obdobím
a zároveň tak reagovat na kritiku některých protikandidátů.
V obci se podařilo vybudovat kompletní kanalizaci s čističkou odpadních vod,
vodovod a plynofikaci. Tato činnost z období minulých 15-ti let spolkla veškeré volné
finanční prostředky, které zbyly po zajištění chodu obce. Kaţdému z nás pak výrazně
zhodnotila jak nemovitosti, tak i pozemky. V penězích tato výstavba představuje zhruba
částku 100 mil. korun. Je na Vašem posouzení, zda-li je to hodně nebo málo.
Ke kritice na čerpání dotací některých kandidátů do zastupitelstva snad je to, ţe dotace
činily téměř 30 mil. korun.
Zajištění chodu obce pracovnicemi obecního úřadu, partou důchodců na úklid a sekání
trávy, údrţba veřejného osvětlení, správce a obsluha čistírny odpadních vod, údrţba hřbitova,
správce kulturního domu, knihovna a některé další spolehlivými lidmi pokládám osobně za
velký úspěch.
V posledním volebním období jsme se převáţně věnovali obnově místních komunikací
a chodníků.
Jak jiţ z názvu sdruţení našich kandidátů vyplývá, bych Vás chtěl seznámit s reálnými
cíly našeho programu. Nešvary z vysoké politiky dorazily jiţ i do Hostouně. Někteří kandidáti
pod heslem „papír snese všechno moţné, ale i nemoţné“ prezentují své představy bez
konkrétních faktů. Trochu nás zaráţí, ţe se nikdo ve svém programu nezmiňuje o získání
odúmrti po panu Antonínu Krátkém, coţ pro další činnost a s tím spojené moţnosti obce
povaţujeme za zcela klíčové v souvislosti s tím, ţe se jedná o poměrně značně velké hodnoty.
Na pozemcích po zemřelém panu Krátkém v případě kladného výsledku, v coţ pevně věříme,
máme zpracovanou zastavovací studii na pozemek parc.č. 223/36. Jako příklad je moţné
uvést víceúčelovou sportovní halu, zdravotní středisko a další aktivity, mimo jiné i dětské
hřiště, které se stalo hitem těchto voleb. I my jsme si vědomi, ţe především v této oblasti
našim nejmenším spoluobčanům hodně dluţíme, ale často problém není tak jednoduchý, jak
se na první podhled zdá. Je to především problém pozemků. Tento problém by měla vyřešit
do úspěšného konce dotaţená výše zmiňovaná odúmrť.
Cíle našeho sdruţení jsou ve své podstatě mnohem skromnější, o to však konkrétnější
a reálnější. Kdo se po obci pohybuje, jistě nám dá za pravdu, ţe místní komunikace a
chodníky, jako příklad je moţno uvést ulici Hájeckou, Novou, Lipovou, U Rybníka, U
Potoka, Pod Kostelem a řadu dalších místních komunikací, na které máme zpracovanou
projektovou dokumentaci, by měly mít jednoznačnou prioritu. Jejich stav je důsledkem
výstavby inţenýrských sítí, které v minulosti byly v obci realizovány.
Jsem si rovněţ vědomi toho, ţe dluţíme mnoho našim jak starším, tak i mladým
spoluobčanům, činnosti spolků, ale zároveň musíme vycházet z reality a moţností obce. Jak
v minulosti, tak i do budoucna mohou být případně získané dotační peníze jakýmsi bonusem
pro naši činnost.
To jakým směrem se bude obec do budoucna ubírat je ve Vašich rukou a na Vašem
svobodném rozhodnutí.
Kandidáti:
Martin Krátký, Jiří Fanta, Antonín Jiras,Josef Vacovský,Karel Kukelka
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Sdružení nezávislých kandidátů Hostouň, za rozvoj obce
Naše sdruţení má v názvu motto „Za rozvoj obce“, tudíţ priority našeho sdruţení se
jednoznačně týkají obce a jejího rozkvětu.
 FINANCE
Velké plány s rozvojem obce má asi kaţdý z nás, otázkou ale je, kde na to všechno vzít
finance. Pro nás je velmi důleţité naší obec nezadluţovat a pokusit se vyjít s rozpočtem obce,
případně zaţádat o jednotlivé granty. Lépe posunout stavbu nové silnice o rok, neţ uvést obec
do tzv. „červených čísel“.
 INFRASTRUKTURA
Infrastruktura v naší obci se rozvíjí, rádi bychom navázali a pokračovali v obnově komunikací
a chodníků, které jsou na mnohých místech stále ve špatném stavu či tam chybí úplně.
 DOPRAVA
V současné době je v jednání rozšíření dopravního spojení linky č. 319 a novinkou je také
případné zavedení linky č. 306 do naší obce (konečná Zličín). Budeme se snaţit prosadit tuto
moţnost, abychom všem občanům co moţná nejvíce zpříjemnili cestování.
 ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Základní škola v Hostouni proţívá nelehké roky. Zatímco školka v Dobrovízi doslova „praská
ve švech“, škola bojuje o kaţdého ţáka. Naším cílem je základní školu nejen zachovat, ale
především zvýšit zájem dětí, které by školu v následujících letech navštěvovaly. Kvalitní
výuka, nabídka zájmových krouţků a druţina je to nejpodstatnější.
 PODPORA MÍSTNÍCH PODNIKATELŮ A SPOLKŮ
Kaţdá obec by měla mít zájem na vzniku řady spolků, které zajišťují pro občany různé
varianty aktivit a relaxace. Stejně tak je důleţité, aby se v obci dařilo místním podnikatelům,
kteří jsou pro prestiţ obce také velmi důleţití. Oboje podporujeme.
 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Dětské hřiště je v současné době velmi ţádané, coţ si uvědomujeme, neboť všichni máme
malé děti. Palčivým problémem je najít místo, kde takové hřiště vybudovat, neboť současné
hřiště se nachází na soukromém pozemku, na dotace tudíţ není nárok (musí být splněna
podmínka obecního pozemku). Určité moţnosti se nám ale naskýtají a budeme se snaţit je
vyuţít a vybudovat tu důstojné místo pro děti i jejich rodiče.
 ČISTOTA OBCE
Jiţ v minulých letech se na zasedání zastupitelstva několikrát řešila otázka rozmístění
odpadkových košů na psí exkrementy. Tato myšlenka dosud nebyla zrealizována a v tomto
bodě bychom rádi uspěli. Ani toto ovšem není nejlevnější záleţitost (cena jednoho koše se
pohybuje řádově v tisícikorunách), přesto si myslíme, ţe naše obec (a hlavně naši občané) si
to zaslouţí.
 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Tato tradice z Hostouně vymizela. Vzhledem k tomu, kolik mladých rodin se k nám stěhuje a
kolik malých dětí se v posledních letech rodí a ještě „pár let“ rodit bude, stálo by jistě za
uváţení zavést opět tuto tradici jako projev díků obce za nové obyvatele.
 BEZPEČNOST OBCE
Kriminalita v obcích i ve městech je stále velkým problémem. Ani Hostouň se jí nevyhýbá.
Naše obec nemá finance na stálou přítomnost policie v naší obci, přesto bychom se rádi
pokusili o zajištění přítomnosti policie alespoň v rámci občasných hlídek.
Také si myslíme, ţe v rámci bezpečnosti by bylo vhodné nainstalovat radar na nejkritičtější
místo v Hostouni (navrhujeme ulici Jenečská).
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 ZAJIŠTĚNÍ CHODU OBCE
Posledním, i kdyţ neméně důleţitým bodem pro nás je, aby obec fungovala tak, jak má.
Kaţdodenní práce obecního úřadu, potaţmo zastupitelstva, kterou nikdo nevidí. Je nutné
zajistit chod čističky odpadních vod, úklid sněhu, prázdné odpadkové koše na zastávkách,
úklid ulic a chodníků, zajištění chodu zdravotního střediska, údrţba hřbitova, zajištění
fungování veřejného osvětlení a rozhlasu a další a další věci.
Nechceme slibovat věci, které nejdou splnit. Víme dobře, ţe všechno je otázkou
financí a budeme se ze všech sil snaţit, aby se nám tu ţilo dobře a aby se k nám rádi stěhovali
i noví obyvatelé.
Neslibujeme ani to, ţe splníme do puntíku všechny výše uvedené body, něco se jistě
podaří a něco zase ne. To, co se zdá mnohdy jednoduché, nakonec vůbec jednoduché být
nemusí, ale pokusíme se udělat maximum pro dobro věci.
Tomáš Svatoš
Ondřej Gajda
Jaroslav Mezera
Václav Hajný

Sdružení nezávislých kandidátů Za krásnější obec
Váţení občané Hostouně,
dovolte mi prosím, abych vás informovala o mých plánech, v případě mého zvolení do
zastupitelstva.
RODINA - nové dětské hřiště, zachování prvního stupně základní školy v obci a zajištění
dostatečné kapacity mateřské školy pro všechny děti z Hostouně.
POŘÁDEK V OBCI - rozmístění rozbití odolnějších košů po celé obci a zároveň jejich
pravidelné vyváţení. Umístění nových laviček v parku a na autobusové zastávky.
DOPRAVA - zlepšení frekvence autobusové dopravy do Prahy a Kladna. Vylepšení
návaznosti autobusů na vlaky.
POZEMNÍ KOMUNIKACE - postupná rekonstrukce místních komunikací a chodníků.
KOMUNIKACE S MÍSTNÍM ÚŘADEM - chtěla bych zřídit e-mailovou adresu a sběrnou
schránku, kam by bylo moţné zasílat poţadavky a návrhy spoluobčanů na zvelebování obce.
Jelikoţ jsem na mateřské dovolené, tak bych v případě zvolení věnovala veškerý volný čas
práci v zastupitelstvu.
Přeji nám všem šťastnou volbu v komunálních volbách a krásný slunečný podzim.
Markéta Krátká
Kandiduju za sdruţení nezávislých kandidátů Za krásnější obec. V zastupitelstvu
pracuji jiţ tři volební období. Mám na starosti především pořádek v obci. V následujícím
volebním období bude mojí prioritou přičinit se, aby byly dokončeny rekonstrukce chodníků a
místních komunikací, dále chci zachovat stávající chod obce, tzn. úklid kolem kontejnerů a
veřejných prostranství, sekání trávy, zimní úklid, odvoz odpadů, provoz čistírny odpadních
vod. Dále bych chtěl zlepšit odpadový dvůr za obecním úřadem. V současné době nás také
mimo jiné trápí, ţe nemáme dětské hřiště. Budu nápomocen při výběru vhodného pozemku,
kde by bylo moţné toto hřiště vybudovat. Obec Hostouň je mým rodištěm a rád pro ni pracuji,
protoţe chci, aby se naše obec rozvíjela a ţivot v ní byl i nadále příjemný.
Jiří Vilda
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HOSTOUŇSKÁ INICIATIVA
vylosované číslo:

5

Nejsme ţádná politická strana. Jsme nezávislí kandidáti. Uvědomme si, ţe
následující volební období 2010-2014 je poslední moţností čerpat finanční podporu
z evropských fondů. Ze statistik středočeského kraje vyplývá, ţe obec HOSTOUŇ
této moţnosti vyuţila minimálně. Pojďme to změnit. Všechny body našeho
programu jsme pečlivě vybírali společně s Vámi. Máme důkladně promyšlené kroky
k jejich realizaci. Na financování našich volebních bodů se budou podílet:
fondy EU, soukromí investoři, obec

NAŠE CÍLE JSOU REÁLNÉ HOSTOUŇÁCI
Zmocněncem naší kandidátky pro volby do obecního zastupitelstva je
Ing. KAREL KUČERA
Mgr. HANA JURÁSKOVÁ, roz. Štefanová, 39let, pedagog, bez politické
příslušnosti, Hostouň
Jsem vdaná, mám tři děti, se svou rodinou ţiji v Hostouni a jsem především
máma. Pracuji jako pedagog Památníku Lidice na aktivizačních programech pro
seniory. Hostouň je mou rodnou vesnicí, není mi lhostejné jaká je a jaká bude.
8

Svým dědou a tátou jsem byla vychována k úctě, práci a tradici, maminkou k lásce a pokoře.
Svoboda a čest jsou mnou uznávané hodnoty. Pracovala jsem jako zdravotní sestra, učitelka,
lektorka a projektová manaţerka. Jednou z mých pracovních zkušeností byla realizace na řadě
projektů financovaných z fondů Evropské Unie. Ráda bych své zkušenosti nabídla pro další
smysluplný rozvoj naší obce a navázala tím na jiţ zbudované. Díky své práci mám blízko k
potřebám starších lidí a zasadím se o bezbariérové zdravotní středisko.
JIŘÍ PETRÍK, 27let, personální ředitel, bez politické příslušnosti, Hostouň
S mou ţenou ţijeme v Hostouni sice jen krátce, ale i během této doby jsme
měli tu čest se seznámit s mnoha dobrými a poctivými lidmi, kteří se
nekoukají jen sami na sebe, ale i na ostatní. Jiţ devátým rokem pomáhám
lidem najít tu nejlepší práci. Mám svou práci velmi rád. Mým zvykem je
dotahovat
věci
do
konce.
Začátkem příštího roku se stanu hrdým tátou a přidám obci dalšího
hostouňáka. A tak se Vás ptám, kde jsou ty parky a dětská hřiště, které nám v Hostouni chybí
?? Od smrti mého dědy se denně starám o mou 76letou babičku, která se jiţ o sebe nedokáţe
sama postarat. Je pro mě těţké pozorovat, jak ztrácí kontakt se světem a není v mých silách
být s ní celé dny. Proto bych rád všem hostouňákům dopřál mít své blízké pár metrů od
domova v důstojném prostředí seniorského domu.
Bc. ONDŘEJ HRONÍK, 36let, vedoucí pracovník, bez politické příslušnosti,
Hostouň
V Hostouni ţiji prakticky od malička. Jsem ţenatý. Od roku 2005 pracuji ve
státní sféře na pozici vedoucího pracovníka. Jako asi většina Hostouňáků jsem
si i já poloţil otázku: "Co mohu pro naši obec udělat?" Má kandidatura za
HOSTOUŇSKOU INICIATIVU je odpovědí. Chtěl bych být pro Hostouň
prospěšný. Svými zkušenostmi z oblasti financování dokáţu efektivně řídit
výstavbu místních komunikací i chodníků a navázat tak na jejich dosavadní obnovu.
DUŠAN SOJKA, 37let, tunelář/dispečer, bez politické příslušnosti, Hostouň
Jsem hostouňský rodák, jmenuji se Dušan Sojka. Mé povolání - tunelář, asi u
mnohých vyvolá pochybnost či úsměv na tváři, ale má práce je ryze čestná řídím proces výstavby tunelů. Rád bych se podílel na rozvoji obce. Nemám rád
podvody a podrazy. Mým koníčkem je sport. Takţe bych zapracoval na
realizaci cyklostezek.
Mgr. MARTINA ŠEFČÍKOVÁ, 41 let, ředitelka mateřské školy, bez
politické příslušnosti, Hostouň
Jsem rodilá hostouňačka, vdaná a mám tři syny. Mám ráda svou rodinu a svou
práci. Pracuji jako ředitelka Mateřské školy Hostouň a v obecním
zastupitelstvu bych chtěla prosadit zachování mateřské školy v Hostouni a
zřízení pečovatelské sluţby pro místní občany.
LENKA ŠILHANOVÁ, 39let, administrativní pracovník, bez
politické příslušnosti, Hostouň
Jsem rodilá hostouňačka, vdaná a mám dvě jiţ dospělé děti. Mezi mé koníčky
patří chovatelství, zahrada a sport. Jsem členkou místního spolku chovatelů.
Nechci jen mluvit, ale také činit. Ráda bych prosadila rozmístění košů na psí
exkrementy a větší čistotu v obci.
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JAROSLAV RUBEŠ, 53let, zámečník, bez politické příslušnosti, Hostouň
Je mi 53 let, původem jsem z Dobrovíze, v Hostouni jsem vychodil ZDŠ a poté
v OU Poldi Kladno jsem se vyučil zámečníkem. Jsem 30 let šťastně ţenatý,
mám dospělou dceru a jednoho vnoučka. Za občanské sdruţení
"HOSTOUŇSKÁ INICIATIVA" kandiduji z důvodu podpory a maximálního
uskutečnění jejího volebního programu.
TEREZA HOLOUBKOVÁ, 30let, referent nákupu, bez politické příslušnosti,
Hostouň
V Hostouni bydlím se svým manţelem - rodilým hostouňákem, vychováváme
dvě děti. Mezi moje záliby patří sport, zahrada a moje rodina. Pracuji jako
referent nákupu u německé firmy s brousící technikou. Vadí mi lhostejnost a
mám ráda, kdyţ se lidé dokáţou domluvit. Svou kandidaturou bych ráda docílila
vybudování dětského hřiště.
AMÁLIA ŠTEFANOVÁ, 67let,důchodce, bez politické příslušnosti, Hostouň
Do Hostouně jsem se přivdala před 44lety, mám 3 dospělé děti a 10 vnoučat.
Nemám ráda neúctu k lidem a přírodě. Mám sociální cítění a cením si všech
lidí, kteří dělají svou práci rádi a poctivě. Léta jsem pracovala jako provozní
účetní u ČSA. Naší kandidátce i obci mohu prospět svými pracovními
zkušenostmi. Vidím ráda, ţe se naše obec rozrůstá. Ctím však soukromí
kaţdého člověka, proto jsem proti satelitní zástavbě a podporuji jiné moţnosti
výstavby, aby Hostouni zůstalo kouzlo vesnice.
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Základní škola
Nový školní rok
1.9.2010 jsme slavnostně zahájili nový školní rok. Nově nastoupilo do 1.třídy devět
ţáků. Tito ţáci tvoři spolu s pěti ţáky druhého ročníku I.třídu, kterou vyučuje třídní učitelka
Mgr. Helena Misařová. II.třídu navštěvují ţáci třetího a čtvrtého ročníku (9 + 5), jejich třídní
učitelkou je Mgr.Milena Filikarová. Celkem se tedy ve škole vyučuje 28 ţáků ve dvou
třídách. Ve škole vyučují dále pí uč. Iveta Malá (především výchovné předměty) a pí uč. Eva
Šlégrová (anglický jazyk).
Od tohoto školního roku jsme zavedli výuku anglického jazyka od 1. třídy. Výuka
nejmladších ţáků bude postavena hlavně na ústním projevu. Všichni ţáci mají moţnost
zapojit se do projektu „Poznáváme přírodu“. Věříme, ţe výsledek bude pro všechny přínosem.
V tomto školním roce všichni ţáci absolvují výuku plavání, která je součástí předmětu
Tělesná výchova.
Stejně jako v minulých letech je pro děti zajištěno školní stravování dovozem jídla z mateřské
školy v Dobrovízi. Škola je zapojena do projektů „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“.
Více se o našich akcích dozvíte na www.zshostoun.wbs.cz
Blahopřání
Blahopřejeme naší bývalé ţákyni Michaele Malé, která se v květnu 2010 zapojila do
literární soutěţe Náš kraj. Krajská soutěţ byla vyhodnocena aţ v září, 17.9. se konalo v Kutné
Hoře vyhlášení nejlepších. Naše ţákyně se umístila na krásném 4. místě. Blahopřejeme!
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Poděkování
Děkujeme všem rodičům ţáků, kteří vypomáhají škole s nákupem hygienických
potřeb i drobných školních pomůcek.
Za ZŠ Milena Filikarová
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Šikovné ruce
Každé pondělí v době od 16.00 hod. do 17.30
hod. v základní škole Hostouň.
Co chystáme v říjnu:
4. 10.
Prsťáčci
Dráček – dekorace
11. 10.

18. 10.

25. 10.

Vede: Karolína Svatošová

Rámečky ze špachtliček (1. část)
Malování hrnečků

Vede: Olga Oharová

Svícny
Zvířátka z kaštanů

Vede: Pavlína Hajná

Jeţek
Podzimní omalovánky

Vede: Karolína Svatošová

Předškolní děti pouze v doprovodu dospělé osoby.
Přezůvky s sebou!!!
Těšíme se na vás.
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Komiksový říjen
s Jaroslavem Foglarem
Nakresli svůj vlastní komiks či zodpověz tři otázky a
zapoj se do soutěţe o ceny.
 V knihovnách v Dobrovízi a v Hostouni si
vyzvedni sešit, do kterého nakreslíš vlastní komiks.
Komiksy budou vyhodnoceny, nejnápaditější a nejhezčí
bude odměněn!!
 Na internetových stránkách knihoven Dobrovíz a
Hostouň najdeš tři soutěţní otázky týkající se Jaroslava
Foglara. Odměna čeká na kaţdého, kdo správně odpoví.
Neváhej a zajdi do knihovny pro sešit a navštiv stránky
http://knihovnadobroviz.webk.cz či
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www.knihovnahostoun.wz.cz, kde najdeš všechny
důleţité informace.
Těšíme se na vaši účast, rádi poradíme.
Knihovnice Olga Oharová a Karolína Svatošová
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Šance Udělat Trochu Radosti
Občanské sdruţení
Šance Udělat Trochu Radosti
zve své příznivce na své podzimní akce.
Bliţší informace naleznete na našem webu www.sutros.cz

 sobota 9.10.2010 15:00 hod Drakiáda na hostouňské přehradě. Pro malé i velké,
dovolí-li počasí, opékání buřtů a pečení brambor. Přineste si vlastní draky.
 sobota 23.10.2010 od 20:00 hod. do 02:00 hod. 2. Divadelní bál - s programovou show
"Báječná osmdesátá léta". Zveme všechny příznivce, přijďte zavzpomínat na muziku
let 80-tých a dobře se pobavit! Zazní naše i zahraniční pecky - ţivá zpěvačka, úţasná
kapela a samozřejmě nebude chybět ani DJ a malé překvapení! Dobové oblečení
vítáno, na sále se nekouří. Předprodej vstupenek, telefon 776 777 951,
mail: sutros@gmail.com - omezená kapacita.
Těšíme se na Vás
Hanka Jurásková
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Cestou necestou za Bílou Paní Perchtou
z Okoře
Není výlet jako výlet! Tento jsme si
opravdu
uţili.V sobotu nám počasí přálo,
sluníčko hřálo,
vláček dojel na čas,
průvodčí byl usměvavý a
vstřícný,
děti
nadšené, čtyřnozí přátelé
pohodoví
a
kouzelné
babičky
nezklamaly
svými
bezednými kapsami plnými sladkostí.
Naše putování začalo v Kovárech a krásnou
procházkou zákolanským údolím jsme
došli na
louku v podhradí tajemného hradu
Okoře. Jaké bylo překvapení, kdyţ se po
známém popěvku
"Na Okoř je cesta" před
námi zjevila Bílá Paní
Perchta i se svým
věrným panošem. Promluvila
o
svém
neblahém osudu a poprosila děti o pomoc při
12

hledání ztracených klíčů od okořských komnat. Naše šikovné děti se tohoto
úkolu
zhostily s nadšením a vervou. Během
několika málo minut byl celý svazek 10 klíčů
pohromadě. Děti od Perchty dostaly sladkou
odměnu a malý dáreček a ještě jim
zbyl čas
potěšit své mlsné jazýčky ve vyhlášené podhradní cukrárně. Cestu k vláčku
jsme zvládli statečně, uţili jsme si ještě jednu kouzelnou jízdu mašinkou a doma nás opět
vítala sluncem zalitá podvečerní Hostouň. Usínalo se nám ten večer krásně.
Hanka Jurásková
Šance Udělat Trochu Radosti o.s.
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Z historie obce
Ze starých zápisů zjišťujeme, ţe naši předkové měli stejné nebo podobné starosti se
řízením obce jako my. Ţe volby do obecního zastupitelstva brali váţně, o tom svědčí účast
voličů ve volbách do obecního zastupitelstva v roce 1931. Účast to byla pro nás nevídaná,
protoţe z 821 voličů se voleb zúčastnilo 783.
Odtud jiţ zápis ze staré kroniky:

Volba obecního zastupitelstva v Hostouni dne 27.IX.1931
Volba tato konána byla v místnosti I .třídy obecné školy od 8.hod. ranní do 2. hod. .odpolední.
Jako zástupce dohlédacího úřadu byl přítomen Frant. Rašín – řídící učitel.
Volby se zúčastnilo 783 voličů z 821.
Prázdná obálka byla 1, obálek s více hlasovacími lístky bylo 2
Tedy obálek s neplatnými kand. listinami: 3
Platných hlasů odevzdáno 780
Z nich připadlo:
211 hlasů čsl.soc.dem straně dělnické
245 hlasů komunistické straně Československa
214 hlasů republ .str. zemědělského a malorolnického lidu a Domoviny domkářů
110 hlasů živnostensko-obchodnické straně středostavovské
Volební číslo = 41
Výsledek:
1.volební skupině připadlo mandátů 5
2.volební skupině připadlo mandátů 6
3.volební skupině připadlo mandátů 5
4.volební skupině připadly mandáty 2
Celkem:
18 mandátů
Zvoleni byli do zastupitelstva obce
1. skupiny : pp. Krátký Fr. – zedník, Kettner Jar.- tesař, Turecký Václ. – hutník, Vašátko
Jan – dělník, Kettner Josef starší - zedník
2. skupiny : pp. Šilhan Fr. – zedník, Lehký Fr. – zedník, Fišer Fr. – dělník, Hejma Jos.zedník, Melen Jos. – zedník, Břicháček Fr. – zedník
3. skupiny: pp. Čermák Václ. – rolník, Čtrnáctý Jan – rolník, Stránský Jos. – rolník, Šťastný
Jos. – hospodářský adjunkt, Jiras Jan – rolník
4. skupiny : pp. Radostný Jos. – mistr tesařský, Maryška Jan – pekař

Volba starosty zdejší obce konána 13. prosince 1931
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Jako zástupce dohlédacího úřadu byl přítomen František Rašín – řídící učitel. K volbě se
dostavili všichni členové obecního zastupitelstva. Zástupce dohlédacího úřadu vzal všechny
přítomné členy zastupitelstva do slibu věrnosti Československé republice, načež přikročeno
k provedení voleb. Volbu řídil nejstarší člen zastupitelstva Jan Vašátko s důvěrníky pp.
Josefem Šťastným, Jos. Melenem a Janem Maryškou.
Nejprve byl přítomnými navržen starosta. Odevzdáno bylo 18 hlasů, 7 hlasů obdržel
Václ.Čermák, 6 hlasů Fr. Lehký a 5 hlasů Václ. Turecký.
Ježto žádný z kandidátů neobdržel potřebného počtu hlasů, byla vykonána užší volba mezi pp.
Václavem Čermákem a Františkem Lehkým. Z toho obdrželi: p. Fr. Lehký 10 hlasů a p. Václ.
Čermák 7 hlasů. Jest tedy zvolen starostou obce pan František Lehký. Na to vykonalo
zastupitelstvo volbu I. náměstka starosty. Odevzdáno 18 hlasů z toho l hlas byl neplatný. 10
hlasů obdržel p. Václ. Turecký a 7 hlasů p. Václ. Čermák. Je tedy zvolen za I. náměstka pan
Václ. Turecký. Konečně přikročeno k volbě 4 radních. Byli zvoleni pánové Fr. Šilhan, Václ.
Čermák, Jan Jiras, Jos. Radostný.
O tom, zda byla volba starosty klidná nebo emotivní, kronikář nic nezaznamenal a
nám uţ stejně stačí jen fakta. My si jen budeme přát, aby ty letošní komunální volby proběhly
v klidu a aby se řízení obce ujali lidé schopní, moudří, rozváţní, pracovití s dobrým a
statečným srdcem. Voliči máme to ve svých rukách.
J.Janošová - kronikářka
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Kulturní akce
František a Jan Nedvědovi
14. října 2010 v 19,00 hod. Kulturní dům Sítná
Vstupné 250,- Kč
Odjezd autobusu od samoobsluhy v 18,00 hod., cena 40,- Kč
Moravěnka na Kladně
6. listopadu 2010 v 19,00 hod. Kulturní dům Sítná
Vstupné 160,- Kč
Odjezd autobusu od samoobsluhy v 18,00 hod., cena 40,- Kč
Přihlášky na tyto akce u paní Hlůţové, tel. 312665096
Baráčnická obec Sulevice a obec Hostouň pořádají v kulturním domě 18. prosince 2010
od 18,00 hod. koncert

Než purpura zavoní
K tanci a poslechu bude hrát česká krojovaná dechovka STRAHOVANKA (1 hodina
koncert, 2 hodiny taneční zábava)
Vstupné 90,- Kč
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
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Společenská

rubrika



K ţivotnímu jubileu blahopřejeme !!!!!

Červenec
ŠAFAŘÍKOVÁ Jaroslava
PULCOVÁ Jaroslava
VAŇHA František

70 let
70 let
65 let

Srpen
RYBÁŘOVÁ Jaroslava
KEJMAR Antonín
RŮŢIČKOVÁ Libuše

80 let
65 let
65 let

Září
JIRAS Jiří
JIRASOVÁ Jana

60 let
60 let

Z našich řad odešli:
RADOSTNÁ Květuše
ŠABAT Jan
HANUŠČÍKOVÁ Petromila

ve věku 85 let
ve věku 62 let
ve věku 65 let

Vítáme nové občánky a blahopřejeme jejich rodičům:
DOTLAČILOVÁ Ela
VLASÁKOVÁ Marie
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

KVĚTINY, DÁRKY, DEKORACE
Znovuzahájení prodeje od 1.11.2010 v nových prostorách Sulevická 415, Hostouň (v
bývalých drůbeţárnách).
Nabízíme vazbu květin, pokojové květiny, suchou vazbu a dekorace. Na objednávku
slavnostní, svatební a smuteční vazbu. Po domluvě je moţný rozvoz objednávek a zboţí do
domu.
OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí
13.00-18.00
Úterý
8.00-12.00 14.00-17.00
Středa 8.00-15.00
Čtvrtek
8.00-12.00 13.00-18.00
Pátek
8.00-12.00 14.00-17.00
Sobota 8.00-11.00
Ostatní hodiny moţné po telefonické dohodě.
Těším se na Vás

Jana Hašplová tel: 606163740
15

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

Kurzy anglického jazyka pokračují
Cena za 1 měsíc 2 x týdně 1,5 hod. – 3 hod. 1 500,- Kč pro dospělé
Cena za 1 měsíc 1 x týdně
750,- Kč
Cena za 1 měsíc 2 x týdně 1,5 hod. – 3 hod.
900,- Kč pro děti
Cena za 1 měsíce 1 x týdně
450,- Kč
Začneme 4.10.2010 v 17,00 hod.
Šlégrová, tel. 774 37 37 38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 56 jsou přijímány na obecním úřadě do
15. prosince 2010.

Rekonstrukce ulice Sportovní

Hostouňský zpravodaj, čtvrtletník
Číslo 55, datum vydání 30.09.2010
Vydává: Obec Hostouň
Vedoucí redaktor: Ing. Šárka Hůlová, redakční rada: J. Janošová, V. Hondlová
Povoleno rozhodnutím OkÚ Kladno č.j. RK/242/97 ze dne 18.3.1997 pod evidenčním číslem MK ČR E 10272

16

17

