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OBEC HOSTOUŇ ZALOŢENA V ROCE 1295

Informace ze zasedání obecního zastupitelstva
19. dubna 2010
Na tomto zasedání zastupitelstvo obce Hostouň projednávalo přípěvek na činnost Českého svazu
chovatelů Hostouň a schválilo ho ve výši 10.000,- Kč na rok 2010. Dále zastupitelstvo schválilo
opravu venkovního vedení obecního rozhlasu dle cenové nabídky v celkové výši 14.675,- Kč bez
DPH.
Zasedání se zúčastnil pan Rubeš a zastupoval občany ohledně plánované stavby trafostanice na
pozemku parc.č. 1488/1. Tito občané nesouhlasí se umístěním trafostanice. Zastupitelstvo
přehodnotilo své stanovisko vzhledem k nesouhlasu občanů obce ţijících v blízkosti navrhované
trafostanice a rozhodlo o umístění trafostanice na pozemku parc.č. 93 a proti jeho stavbě na tomto
místě nejsou ţádné námitky.
17. května 2010
Zastupitelstvu byla předloţena Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a ověření
účetní závěrky obce Hostouň za rok 2009 při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a
nedostatky a zpráva byla zastupitelstvem schválena bez výhrad.
Ředitelka Mateřské školy Hostouň má ve škole naplněnou kapacitu a jiţ nemůţe přijmout další
děti. Původní návrh umístit jednu třídu mateřské školy do budovy Základní školy Hostouň byl
ředitelkou MŠ a starostou obce Dobrovíz Jiřím Šestákem zamítnut. Bude podána ţádost na Krajskou
hygienickou stanici Středočeského kraje o zvýšení kapacity ze stávajících 50 dětí na 60 na školní rok
2010/2011 a 2011/2012.
V budově za obecním úřadem, jeţ je v majetku obce, bylo pronajato kadeřnictví paní Ivetě
Vidunové.
Za obecním úřadem je zřízen dvůr pro odkládání velkoobjemového odpadu a trávy. Tento dvůr
je pro veřejnost otevřen ve všední dny v pondělí a ve středu od 13,00 – 17,00 hod. a v sobotu
kaţdého sudého týdne od 8,00 – 12,00 Kč. Odkládání odpadu (mimo trávy) bude zpoplatněno
částkou od 20,- Kč do 200,- Kč dle mnoţství odpadu. Poplatek bude vybírat účetní Andrea
Maršálková.
14. června 2010
Obec Hostouň podala ţádost o dotaci do Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na akci
„Řešení havarijního stavu místních komunikací v obci Hostouň“. Jednalo se o komunikace Hájecká
1. část, Hájecká 2. část a Sportovní 3. část. Zastupitelstvo Středočeského kraje 9. června 2010
schválilo rozdělení dotací z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Středočeského Fondu rozvoje
měst a obcí a obci Hostouň nebylo její ţádosti vyhověno.
Paní Michaela Pořická, majitelka pozemku parc.č. 81/1 a pozemku parc.č. st. 194, podala ţádost
o odkoupení části pozemku parc.č. 1488/17, který je ve vlastnictví obce. Ţádost o odkoupení je
podána za účelem zřízení přístupové cesty k pozemku parc.č. st. 194. Z katastrální mapy není zcela a
jednoznačně moţné určit, zda pozemek parc.č. 1488/17 sousedí přímo s pozemkem parc.č. st. 194.
Kdyţ pan Pořická nechá provést zaměření pozemku parc.č 1488/17 a z tohoto zaměření bude patrné,
ţe pozemek parc.č. 1488/17 sousedí s jejím pozemkem parc.č. st. 194, tak obec je ochotná jí
potřebnou část tohoto pozemku odprodat.
Pan Roman Zubrik, majitel pozemku parc.č. 1858, ţádá o změnu v územním plánu obce Hostouň
pro pozemek parc.č. 1858 na manipulační plochu za účelem parkování vozidel na dobu určitou a to
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na dobu 20 let. Zastupitelstvo projednalo tuto ţádost a rozhodlo, ţe aţ se bude provádět další změna
územního plánu obce Hostouň, bude tato ţádost do této změny zahrnuta.
Pan Stanislav Rákos a Ing. Zuzana Kosinová, majitelé pozemku parc.č. 52/1 (komunikace),
ţádají obec Hostouň o bezúplatné převzetí této komunikace včetně inţenýrských sítí do vlastnictví
obce. Zastupitelstvo projednalo tuto ţádost a zamítá jakékoliv převzetí této komunikace do
vlastnictví obce do doby, neţ bude dokončena výstavba rodinných domů podél této komunikace. Při
výstavbě hrozí, ţe komunikace bude poškozena a obec nechce hradit ze svého rozpočtu takovouto
případnou opravu.
Rekonstrukce střechy základní školy byla dokončena a celkové náklady činí 982.406,- Kč.
V rámci programu Dobré sousedství, který vyhlásilo Letiště Praha,a.s., byl obci na tuto akci
poskytnut peněţitý dar ve výši 500.000,- Kč.
Paní Libuše Říhová ţádá o dlouhodobý pronájem prostor bývalé mateřské školy v kulturním
domě. Jejím záměrem je zde zřídit Centrum zdravého ţivotního stylu. Zastupitelstvo její ţádosti
vyhovělo.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podmínky pro bezúplatný převod budovy č.p. 160 na
pozemku parc.č. st. 198 a stavební parcely st. 198 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví obce Hostouň.
Podle § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
stanoví zastupitelstvo obce nejpozději 85 dnů přede dnem konání voleb do zastupitelstev obcí počet
členů zastupitelstva na nové volební období. V souladu s § 68 zákona č. 128/2000 Sb. stanovuje
zastupitelstvo obce Hostouň pro volební období 2010 – 2014 počet členů zastupitelstva na devět.


Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR v Hostouni
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů

797

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky

495

Počet odevzdaných úředních obálek

495

Počet platných hlasů celkem

488

Číslo
strany

Název strany

Počet
hlasů

1

OBČANÉ.CZ

1

2

Liberálové.CZ

1

4

Věci veřejné

64

6

Komunistická strana Čech a Moravy

54

7

Koruna Česká

4

9

Česká strana sociálně demokratická

82

13

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

15

15

95

17

TOP 09
Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana
lidová

18

Volte Pravý Blok www.cibulka.net

2

19

Česká strana národně socialistická

1

20

Strana zelených

9
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6

21

Suverenita-blok J.Bobošíkové

34

23

Česká pirátská strana

3

24

Dělnická strana sociální spravedlnosti

3

25

Strana svobodných občanů

2

26

Občanská demokratická strana

112



Volby do zastupitelstva obce Hostouň
Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 15. a 16. října 2010 svým
rozhodnutím ze dne 18. června 2010, publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 207/2010 Sb.
Příslušná částka Sbírky zákonů byla rozeslána dne 25. června 2010. Za den vyhlášení je tak
povaţován 25. červen 2010.
Volební strany předají podle § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů kandidátní listinu (v případě sdruţení
nezávislých kandidátů nebo nezávislého kandidáta i petici) nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do
zastupitelstva obce do 16.00 hodin registračnímu úřadu, tj do 10.08.2010. V uvedené lhůtě je třeba, aby
byla kandidátní listina jiţ registračnímu úřadu doručena, nestačí tedy např. její předání k poštovní
přepravě. Lhůty podle zákona o volbách, nelze prodlouţit, ani prominout jejich zmeškání.
Registračním úřadem je pro obec Hostouň Magistrát města Kladna.
Zastupitelstvo obce Hostouň má 9 členů a pro volby sestavujeme tři kandidátní listiny sdruţení
nezávislých kandidátů:
Za krásnější obec
Sportem ku zdraví
Za rozvoj obce.
Pokud máte i Vy zájem o práci v zastupitelstvu a chcete kandidovat za některé výše uvedené
sdruţení, tak se přijďte zapsat na Obecní úřad Hostouň. Samozřejmě můţete utvořit vlastní sdruţení
nebo kandidovat jako nezávislý, případně za nějakou politickou stranu.


Představení kandidáta
Jméno a příjmení: Jiří Petrík
Věk: 27
Bydliště: V cihelně 441, 27353 Hostouň
Rodinný stav: ţenatý
Zaměstnání: Personální ředitel
Jak dlouho žijete v Hostouni?
Nedá se říci, ţe jsem starousedlík. V červenci uplyne teprve rok od mého přistěhování, nicméně jsem
dlouhou dobu pracoval pro společnost ARMET a díky tomu jsem také poznal krásy této obce.
Proč jste se sem přestěhoval?
Kaţdý člověk, který kupuje dům, v první řadě hledá obec, ve které by se nejvíce cítil doma. A proč
jsme se rozhodli pro Hostouň? Důvodů bylo hned několik. Jednak jsem během své praxe v Armetu
poznal jedinečnost tohoto místa, které leţí tak blízko Kladnu i Praze, a přesto je svým způsobem
odříznuto a zachovává si svou tvář, zvyky i přírodní ráz. Dalším důvodem, nikoliv však
nepodstatným, byly rodinné kořeny mé manţelky, které mají původ právě v Hostouni.
Co se vám v obci líbí?
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Především je to vstřícnost místních obyvatel. Přistěhoval jsem se z Kladna, kde jsem proţil celý svůj
dosavadní ţivot, a proto mohu říct, ţe anonymita velkých měst je někdy opravdu ubíjející. Rád se
setkávám s lidmi a mluvím s nimi, a je milé, kdyţ v dnešní době jdete po ulici a někdo vás pozdraví.
Další předností Hostouně je příroda, která přeje dlouhým vycházkám. V obci se mimo jiné nachází
dva nádherné ţidovské hřbitovy a romanticky situovaná přehrada.
Co jste dosud dělal?
Musím říci, ţe za sebou mám mnoho aktivit, které mě nasytily zkušenostmi. Za studentských let
jsem byl členem politické strany ODS. V tu dobu bylo mým hlavním zájmem pomoci kladenskému
školství a kladenské politice jako takové. Po studiích jsem pomáhal organizaci pro zdravotně a
tělesně postiţené občany a později zanechal působnosti ve straně ODS, s jejímiţ členy jsem se
v několika bodech názorově rozcházel. Rozhodl jsem se připojit k nově vzniklé politické partaji TOP
09, která je mi názorově bliţší a opravdu má zájem pomoci starostům pro lepší ţivot obcí.
Co byste tu chtěl v Hostouni změnit k lepšímu?
V tuto chvíli jsem plný nápadů a je velmi těţké určit, který z nich má nejvyšší prioritu. Rád bych
v první řadě toto místo oţivil, a to jak podporou místních sdruţení, ale také kaţdého, kdo by si zde
rád otevřel nějakou ţivnost, abychom nemuseli například pro čerstvé maso aţ do Prahy. Dalším
mým cílem je obec zmodernizovat, především ve směru renovace a zakládání parků, dětských hřišť
či cyklostezek. Je také potřeba zvýšit obecní bezpečnost a zabránit tvoření černých skládek, které
nám v některých lokalitách přímo bují. A posledním bodem je jednání s Praţskou integrovanou
dopravou o moţnosti spojení obce s Prahou Zličínem či Dejvicemi a zvýšit tak dostupnost s hlavním
městem. Plánuji získat pro Hostouň finance, ať uţ z Ministerstva pro místní rozvoj či Evropských
fondů. Věřím, ţe kdyţ je někde vůle a trpělivost, nakonec lze dosáhnout pozoruhodných výsledků.
Nějakou dobu jsem působil na Ministerstvu ţivotního prostředí, proto vím, ţe dosáhnout na dotace
z Evropských fondů není takový problém, jak je nám mnohdy médii předkládáno.
Proč byste se chtěl stát nejvyšší představitelem obce?
Stát se starostou obce je sice nádherný sen, ale v okamţiku, kdy je starosta v menšině, je těţké něco
změnit. Vedení obce není o jednotlivci, je to týmová práce. Je to o spolupráci, energii a vůli.
Proč by vás měli lidé volit?
Jsem ambiciózní člověk s vizí. Jsem rád, kdyţ věci perfektně fungují, a pokud tomu tak není, snaţím
se okamţitě sjednat nápravu. To vše je jasné, kdyţ posoudíte, v jak krátké době se ze mě stal
úspěšný manaţer. Rád bych udělal něco pro obec, která se stala mým domovem, a pro její obyvatele,
kteří na nás nehledí jako na cizince, ale vřele nás přijali mezi sebe. Jednou to budou i moje děti,
které zde budou vyrůstat.
Bc. Petr Janák
Redaktor měsíčníku "PL"
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Milí přátelé školy,
opět máme před sebou dlouho očekávané prázdniny. Všechno to snaţení, soutěţe, exkurze , výlety –
všechno uţ je pryč.Letos vypravujeme do ţivota ţáky posledního devátého ročníku. Tedy zatím
posledního, protoţe doufáme, ţe se počet našich ţáků v budoucnu navýší a opět otevřeme třídy
2.stupně....
V této chvíli patří mé poděkování všem učitelkám i ostatním pracovníkům školy za jejich práci i
přístup k dětem. Zvlášť chci poděkovat paní učitelce Věře Kukelkové, která naši školu s deváťáky
opouští. Rovněţ paní učitelce Jiřině Kučerové děkujeme i za všechny její uţ dávno dospělé ţáky.
Přejeme Vám oběma hodně úspěchů na novém působišti.
Děkuji pracovníkům obecního úřadu za jejich podporu. Do budovy s pěknou novou střechou, do
které uţ nebude zatékat, se nám všem chodí radostněji.
Náš dík patří také Vám všem, kdo jste škole pomáhali, ať uţ se zajišťováním akcí či se sběrem.
Přeji Vám krásnou dovolenou a našim dětem co nejhezčí prázdniny!
Milena Filikarová, ředitelka školy


Knihovna o prázdninách
Od soboty 19. června 2010 do konce července bude knihovna zavřena.
ČERVENEC
Zavřeno
SRPEN
Sledujte, prosím, nástěnku či internetové stránky knihovny www.knihovnahostoun.wz.cz
Pokud byste během léta potřebovali knihu či časopis z naší knihovny, prosím, určitě napište na
mail knihovny hostoun@volny.cz, ráda všem vyhovím.
Přeji všem čtenářům krásné léto, hodně odpočinku a příjemných záţitků a budu se na vás opět
brzy těšit.
Děkuji
Karolína Svatošová
knihovnice


Šance Udělat Trochu Radosti
Naše sdruţení v únoru oslavilo své 3. narozeniny, batolí se a batolí, roste, raduje se, učí se, směje
se i pláče, je káráno i chváleno, dělá chybičky i pokroky, má se zkrátka čile k světu a tak to má být.
V jarním čase se nám podařilo uskutečnit několik vydařených akcí - Vítání jara, Dětský karneval,
Pálení čarodějnic a Dětský den. Všechny tyto akce připravujeme s radostí, humorem a obrovským
nasazením. Jsme opravdu potěšeni Vaším zájmem a pravidelnou účastí a váţíme si Vaší přízně,
kterou nám projevujete i v nepříznivém počasí. Děkujeme.
A co pro Vás chystáme?
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Letní hostouňskou šlápotu
Podzimní drakiádu
Divadelní představení
Divadelní bál
Mikulášskou nadílku
Vánoční rozjímání s jarmarkem
Bliţší informace a bohatou fotogalerii našich akcí najdete na webových stránkách www.sutros.cz
Vítáme mezi sebe dobré lidi s nezměrnou chutí dělat něco pro druhé, ať jiţ příleţitostně či
pravidelně. Ne všechno úsilí je vidět na samotných akcích, mnohému předchází mravenčí práce s
šitím kostýmů, přípravou, výrobou a sháněním všeho moţného i nemoţného, telefonování,
vymýšlení nových neokoukaných nápadů, zajištění ozvučovací techniky, jeţdění, převáţení, stavění
a bourání stánků, chystání a následný úklid. Kaţdá pomocná ruka je ceněná a potřebná.
Také vítáme případné sponzory, kteří by naše sdruţení chtěli podpořit finančně. Chcete-li mezi
nás, kontaktujte mne na tel. 776 308 328
S přáním pohodového léta a na shledanou na některé příští akci
Hanka Jurásková
Šance Udělat Trochu Radosti o.s.


Dětský karneval
V neděli 28. března 2010 se hostouňský kulturní dům zaplnil princeznami, vílami, beruškami,
broučky, rytíři, vodníky, spidermany, pavoučkem, piráty, Marfušou, Bílou Paní, Pipi Dlouhou
Punčochou i s Panem Nelsonem a řadou dalších pohádkových postaviček a jiných vtipných převleků
a masek. Celé karnevalové odpoledne provázel Pinochio s Dobrou vílou, za vydatné zvukové kulisy
šikovného DJ Petra. Tři princezny společně s dětmi ovládly taneční parket a zvládly i mini
soutěţení, tradiční taneční "mašinku", která měla díky velké účasti dětí dlouhou řadu vagónků.
Veselí a šikovní klauni se postarali o balónkovou radost a nestíhali tvořit a podávat dětem balónková
zvířátka, která jim doslova mizela pod rukama. Děti shlédly i krátkou zpívanou pohádku O
Budulínkovi, kterou ocenily bouřlivým potleskem. Závěr karnevalu jiţ tradičně ovládlo losování
bohaté tomboly. Děti, drţíce své balónky, tak odcházely spokojeně domů.
Hanka Jurásková
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Pálení čarodějnic
Hostouňské čarodějnice 30. dubna vylétly k nebi po náročném podvečerním programu. V duchu
skládání čarodějnických zkoušek I. stupně postupovali malí čarodějové a čarodějky statečně cestou
plnění náročných úkolů. Od poznávání druhů koření, přes hod havětí,výlov čarodějnického klíče,
přenášení dračího vejce aţ po finální jízdu na koštěti pozadu. Vyvrcholením této čarodějnicky
důleţité zkoušky byla slavnostní promoce a pasování malých čarodějů a čarodějnic na „Čaroděje I.
stupně.“
Děti obdrţely certifikát o sloţení závěrečných zkoušek. Tímto byl odstartován rej malých
čarodějů a pod odborným dohledem hasičů byla zapálena hranice a opečeny první voňavé špekáčky.
Na zdárný průběh celého večera a catering dohlíţely „zkušené jedubaby“ a roztomilé babičky.
Větřík, který se mezi tím rozfoukal, nás sice nenechal úspěšně vypustit „Lucernu štěstí“, ale od
spokojených úsměvů a skotačivých rejů naše malé čaroděje neodradil.
Za dozor u velkého ohně moc děkujeme místním dobrovolným hasičům.
Daniela Novotná
Kateřina Budíková



Dětský den se Shrekem
Po nekonečném deštivém období se na nás v sobotu 5. června zářivě usmálo sluníčko a to v plné
své síle, přivedlo tak mezi nás kolem 80-ti dětí s rodiči, babičkami i dědečky, tetami i strýčky. Náš
dětský den, jiţ tradičně vyladěný pro dětskou dušičku pohádkově, v krásném přírodním údolíčku
hostouňské přehrady, se letos rozzářil veselými postavičkami ze Shreka. Kouzelné babičky vítaly
malé poutníčky a ukazovaly "kudy- tudy cestička". První zastavení u krále "ţabáka", královny a
Šípkové Růţenky znamenalo vrhnout se do prvního sladkopohádkového úkolu - výroby vlastní
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Shrekozmrzlinky. Následoval druhý úkol pro
šikovné prstíky - dotvořit či přišít Perníčkovi
cukrový knoflíček. Putování dětí pokračovalo
rovnou za nosem k Pinochiovi a jeho bludišti a hle,
mávnutím blankytně modrých křídel se před dětmi
zjevila "Dobrá víla" se svými kouzelnými lektvary.
Kdo to zvládl a vymanil se z kouzelného opojení
účinků nápoje, jiţ šlapal dále, vstříc dalšímu
překvapení. Míjejíce dřevěnou kadibudku se
cestička úţí a cedulka s označením "Pozor Zlobr"
nenechává nikoho na pochybách, ţe se za několik
málo kroků ocitne v baţině, tváří v tvář samotnému
Shrekovi. A opravdu, v baţině si lebedil nejen
Shrek, ale i Fiona s oslíkem a propustkou pro další
cestu bylo překonání mostku přes potok, výroba
shrekooušek, oslíkův bublifuk a samozřejmě
shrekocejch. Pohádkové putování pokračovalo ke
Koucourovi v botách, kde na děti čekalo, co jiného,
neţ - Sedmimílové botky, které je přenesly k princi
Krasoňovi a jeho rozmazleným přáním. Poměrně
dlouhé pohádkové putování "Královstvím za
Sedmero horami" skončilo opět u kouzelných
babiček, kde na děti čekala sladká odměna - medový "Perníček" s cukrovou polevou a na památku
pohádkového dne také originální velké puzzle s fotografiemi Shreka, Fiony, Oslíka a Kocoura, malé
omalovánky a bonbonky. Ale to ještě nebylo vše, ve vyhlášené knajpě "Otrávené jablko" se o
znavené poutníky postarali zubící se Krasavice spolu s Pirátem. Unikátní atrakcí pro statečné děti
bylo chození po vodě v obrovské oslíkově bublině, ale jak uţ to tak v pohádkách bývá - zlé síly na
chvilku převzaly vládu a svou jedovatou slinou nám poškodily bublinu a bylo po kouzlu. My a děti
však víme, ţe dobro nakonec vţdycky zvítězí a tak se na tuhle úţasnou kouzelnou bublinu budeme
těšit na některé příští akci. My svou Šanci na udělání trochu radosti určitě nepromarníme.
Ráda bych poděkovala všem nadšencům našeho sdruţení za
jejich obětavost, čas, nápady a
dobrou náladu. Díky moc!!!
Poděkování patří také všem sponzorům dětského dne, kterými byli:
p. Petr Tlacháč
p. Jiří Hondl
p. Jiří Petrik
Amálie a Jiří Štefanovy
fa Accom Czech a.s.
OÚ Hostouň
Děkujeme Vám.
Hanka Jurásková
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Hostouňští šachisté
V Hostouni máme několik aktivních šachistů, kteří úspěšně
reprezentují buštěhradský šachový oddíl Sokol Buštěhrad. Patří
mezi ně bratři Šefčíkové, nově i s mamkou Martinou, Kryštof
Budík, Kateřina Budíková a nejmladší z nich, teprve začínající,
Amálka Jurásková (5 let). Jejich šachová sezóna 2009/2010 je
nabitá jak pravidelnými tréninky, tak především turnaji na
několika úrovních. Hrají oddílové přebory, regionální přebory,
regionální přebory druţstev, ţákovské i dospělé, někteří si zahráli
i
Mistrovské
turnaje.
Oddílový přebor šachového oddílu Sokol Buštěhrad začal v
lednu 2010, rozdělen do 2 hracích skupin, A a B, zúčastnilo se jej
celkem 30 hráčů. Oddílový přebor skupiny A měl historicky
nejvyšší úroveň, průměrné ELO hráčů bylo 1525. Hrálo se
švýcarským systémem na 7 kol, bojovalo se o titul Přeborník
oddílu, mezi dospělými hráči bylo i šest ţáků, kteří usilovali o
titul Přeborník oddílu do 16 let. Mezi nasazenými byli naši hostouňští - loňští přeborníci Katka
Budíková (vloni Přeborník do 14 let), Mirek Šefčík (vloni Přeborník do 12 let, vítěz skupiny B) a
Jenda Šefčík. Katka získala letos ve skupině A titul Přeborníka oddílu do 16let a v celkovém pořadí
skončila na velmi pěkném 4. místě, prohrála aţ v posledním kole a za sebou nechala i jednoho ze
svých trenérů. Jirka Šefčík se ve skupině B stal vítězem skupiny a zároveň Přeborníkem do 12let,
Kryštof
Budík
obsadil
ve
stejné
kategorii
2.místo.
První květnovou sobotu se hrál závěrečný turnaj Regionálního přeboru mládeţe Velká cena
města Buštěhradu. Zúčastnilo se jej 74 dětí - 38 v mladších a 36 ve starších kategoriích. V kategorii
Starší dívky do 16let vyhrála zlato „naše“ Katka Budíková, v kategorii hoši do 12let vybojoval „náš“
Jirka Šefčík stříbro a v kategorii hoši do 16 let „náš“ Jenda Šefčík bronz.
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Vyhlašování celkových výsledků Regionálního přeboru mládeţe bylo téměř z říše snů:
Buštěhrad získal poháry ve VŠECH kategoriích!! Z toho naši hostouňáci hned 3 z nich - 1. místo
Katka Budíková za starší dívky, 3.místo Jirka Šefčík za hochy do 12let a 3. místo Jenda Šefčík za
hochy
do
16let.
Kateřina tuto sezonu zároveň hrála i v chlapském Béčku Regionální soutěţ druţstev a dopomohla
tak k získání bronzu.
Největším ţákovským úspěchem letošní sezony je bezesporu postup buštěhradského ţákovského
druţstva do 1.ligy!!! A zase v něm máme „naše“ hostouňáky – Katku, Jendu a Mirka. Radost je
obrovská.
Velmi zdařilá šachová sezona hřeje jak trenéry, tak hráče samotné. Uţívejte zaslouţené vavříny a
v příští sezoně „zlomte vaz“ !!!
Hanka Jurásková


Dětské rybářské závody do 15-ti let
Přehrada rokle 2010
Dne 12.6.2010 se ke dni dětí
uskutečnily na přehradě v roklích
rybářské závody. Pořadatelem byl
spolek rybářů při OÚ Hostouň.
Počasí závodům přálo a soutěţit se
začalo ráno v 07:30. Pro malé rybáře
byly připraveny hodnotné ceny a
pro 3 nejlepší dokonce pamětní
poháry. O pohoštění se jako jiţ
tradičně postaral pan Jiří Tomášek a
organizátoři Antonín Kejmar a Jiří
Vilda. Všichni si pochutnali na
opékaných
klobáskách
a
karbanátcích.
Ač byla příprava
závodů náročná, bohuţel účast dětí
byla oproti roku 2009 niţší.
Zúčastnilo se pouze 7 dětí do 15-ti
let. Děti nám však udělaly velikou radost a byly velice úspěšné. Celkem se jim podařilo ulovit 27
ryb. Největší ulovená ryba byl kapr, který měřil úctyhodných 54 cm a podařilo se ho ulovit Pavlíku
Maršálkovi. Vyhlášení výsledků proběhlo v 11:30 a poté byly předány hodnotné ceny včetně pohárů.
Závodu se účastnili:
Kameš Kristián, Kameš Ota, Maršálek Pavel, Mikulec Rober, Fanta Jiří, Kolský Tomáš, Berka
Jindřich

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mladí rybáři se umístily v tomto pořadí:
Mikulec Robert 153 cm
Maršálek Pavel 150 cm
Kameš Kristián
54 cm
Kameš Ota
39 cm
Fanta Jiří
25 cm
a 7. Kolský Tomáš a Berka Jindřich
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Organizátoři dětských rybářských závodů děkují všem sponzorům, kteří se podíleli jak finančně
tak i věcnými dary. Bez nich by se nám závody nepodařilo uskutečnit.
Moc děkujeme: OÚ Hostouň, pánům: Vacovskému J., Fantovi J., Čermákovi P., Novotnému K. ,
Tesařovi K., Klivarovi P., Vildovi J., Kejmarovi A., Krátkému L. a ing. Klucovi V.
Nadšení a radost dětí z úlovků a vyhraných cen byla veliká. Tato radost nám byla hřejivou
tečkou za zdařilými rybářskými závody 2010.
Za spolek rybářů
Vilda Jiří, Kejmar Antonín a Krátký Lukáš


Z historie obce
Pamětní kniha tělocvičné jednoty Sokol Hostouň byla zaloţena v roce 1930. Archivář a
knihovník František Bubeník se ujal úkolu nelehkého, kdyţ se snaţil zachytit události dávno minulé
a to od roku 1893, kdy byla zaloţena první tělocvičná jednota Sokol – ta se rozpadla v roce 1898. Ta
druhá trvající dosud byla zaloţena v roce 1907.
František Bubeník byl místní holič a také byl zapálený divadelník, cvičitel ţactva , archivář a
knihovník Sokola.
Odtud již autentický zápis Františka Bubeníka:
Píše-li kdy člověk rád je to zajisté tenkráte když může psáti něco potěšitelného. V postavení takovém
nachází se archivář, který založení spolku ve starých spisech vyhledává, jakož i pamětihodné
události na věčnou památku zaznamenává.
První těl.jednota V Hostouni
---------------------------------Tak jako Honza v pohádce vynoří se, pracuje, zvítězí a pak zase odchází, také tak vyšla naše
první tělocvičná jednota Sokol v Hostouni .Vyšla v době slávy starých rakouských vysloužilců,
v době církevních slavností, hlavně na venkově, kde se utvořil kroužek přátel. Kroužek přátel
smýšlení národního, který založil první tělocvičnou jednotu Sokol v Hostouni.
Rok 1893 - ustavující valná hromada konala se 21.ledna 1893. Prvním starostou Sokola byl
bratr Josef Knížka.
Rok 1894 - řádné záznamy jsou až z druhé valné hromady, která se konala 21.ledna 1894 za
účasti 21 členů. Členové platí při vstupu 50 krejcarů a pak každý měsíc příspěvek 20 krejcarů.
Byly určeny stanovy, byl založen zábavný komitét a konala se volba. Novým starostou sokola se
stává bratr Štěpán Fingerhut, místostarostou Josef Knížka a náčelníkem se stal František Mariak.
Pomáhali i bratři z Prahy, na valnou hromadu jich přijelo pět a ti také pomáhali i při pravidelném
cvičení..
Bratr Mihule z Prahy měl na valné hromadě proslov o tom, jaké je postavení Sokolstva v ohledu
mravním a národním. Kladl dojemnými slovy bratrům na srdce, by vždy mravního účelu Sokolstva
pamětlivi byli a nikdy činy nedůstojnými jednotu nezlehčovali. Slova tato přijata byla souhlasem a
s nadšením, provoláno bylo br. Mikulovi třikráte hřímavé Na zdar ! Po této řeči vyžádal sobě slovo
bratr Tuček. Káral některé členy za jejich nevhodné chování po ukončení poslední zábavy a pronesl
přání, by nikdy více se cosi podobného neopakovalo.
Cvičení konáno dvakrát v týdnu, hlavní cvičení bylo v neděli, kdy přijížděli bratři z Prahy. Kázeň a
řád byl dodržován.
Po běžné práci připravovali se všichni k veřejnému cvičení. Po obstarání hudby bylo upraveno
cvičiště. Vyzváni občané Hostounští by v den veřejného cvičení okrášlili své domy. Objednán byl
zvláštní vůz pro hosty na nádraží do Jenče. Ráno po deváté hodině vítali hosty. Přišli bratři z jednoty
Podbabské, Střešovické, Dušnické a Unhošťské. Dopoledne konány zkoušky cvičení. Krásné
odpoledne přilákalo mnoho občanstva do dvora Jaroslava Vydry, kde se cvičení konala. Cvičení se
účastnili i bratři z druhých jednot. Cvičení bylo jak pamětníci vypráví krásné a hlavně vyniklo
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společné cvičení členů s kužely. Výtěžek finanční není znám, ale musel být dobrý, když každému
hudebníku přidali 2 litry piva.
Rok 1895 – odešli bratři z Prahy, zůstává jen bratr Otakar Slavíček. Jednota navštívila
korporativně ples dobrovolných hasičů a vyslala deputaci na ples vojenských vysloužilců, by tímto se
docílilo sbratření a smíření spolků Hostouňských. Nastává zlá doba. Odchází poslední pražák. Bratr
náčelník Otakar Slavíček odchází, nastoupil vojenskou službu. Cvičení ochabuje. Schází kázeň a
vytrvalá práce vedoucího. Tomeš Višín- kapelník činí dotaz, zda by mohl užívat název „Kapela
Sokola v Hostouni“. Správní výbor na přihlášku tu přistupuje.
Rok 1896 – rok úpadku v práci. Rok hádek a nesvárů. Na valné hromadě nemohlo být v jednání
pokračováno, jelikož bratr revizor počal vytýkati různé věci bratru pokladníku, z čehož nastala
hádka. Bratři počali se mezi sebou hádati a sobě spílati. Když pro hrubou výtržnost nemohlo býti
dále pokračováno, s roztrpčením přítomni bratři opustili schůzi.
Rozháranost ! Úpadek ! Tyto dvě nepěkné vlastnosti ničily tak těžce vybudovanou práci.
Odcházeli bratři zámožní a zanevřeli na to, co společnou prací vybudovali. Čas ubíhal v klidu a
nečinnosti. Však po čase přece jen slunko jasu prorazilo seskupenými shluky mračen a jednota zase
se probudila k další práci.Práce cvičení chápe se bratr Tomeš Šilhan. Cvičení má zase pravidelný
chod.
Rok 1897 – valná hromada konala se 7.února 1897 v hostinci u bratra Josefa Veselého. Po
zahájení ujal se slova bratr František Šesták. Stručně vyličoval běh jednoty. Hlavně skvělý úspěch
pokud nás navštěvovali bratři z Prahy. Když tito přestali nás navštěvovati, jak mysl naše poklesla a
my cítili se slabými vůči živlům, které nás kacířovali. Také poukazoval na smutné poměry v obci od
kruhů vyšších. Jak projevují nechuť a nelibost vůči nám. Dále žádal od bratří větší a čilejší práci.
Valná hromada odbyta. Den po dni, měsíc po měsíci ubíhal klidně, ale práce žádná.
Rok 1898 – valná hromada se konala 6.března 1898 v hostinci bratra Veselého. Na ní
přikročeno k rozhovoru o trvání jednoty. Jelikož všichni členové byli jednoho smýšlení, aby jednota
nadále trvala a slíbili, že každý bude vzorným, pilným a poslušným členem. Ale nic zvláštního se
zase nekonalo. Cvičení se konalo jen málo, až úplně dokonalo. Doba konce se pomalu, ale jistě
blížila.
Nastává doba politického hnutí. Doba, která ty mladé nespokojence pohltila. Nadešel osudný den
18.listopadu 1898 konala se poslední mimořádná valná hromada. Majetek byl předán nově vzniklé
jednotě „Marx“. Tato schůze uzavírala činnost prvého Sokola v Hostouni. Padl Sokol – padl znaven
a neživen prací. - Prací národní. - Přišla jiná doba. – Doba hlásání internacionály a té podlehli i
naši mladí sotva osmnáctiletí pracovníci. Odešli Pražští a s nimi i duch Tyrše a Fůgnera. Nebyla
ještě zralá doba zde, v Hostouni, kde žil na jedné straně duch rakouských vojenských vysloužilců a
na druhé církevní slavnosti. Tak padl Sokol do rukou nového sociálně demokratického spolku Marx.
Tak jako slunce vyšel a zazářil Sokol v těžké době. Ale jako slunce zachází za těžké mraky, tak
zašel i prvý Sokol V Hostouni. Leč práce ta nebyla marná !
Přichází rok 1907 – začíná svítat. Svítat v srdcích bývalých žáků. Přišel den 14.srpna 1907, kdy
bývalí žáci Václav Kubr, Jaroslav Rákos a Karel Kotrouš svolávají první schůzi. Schůze ta konala se
v hostinci „U Hraběcích“. Na schůzi té rokovalo se o založení nové jednoty. Již 27.srpna 1907
zaslány stanovy a žádost o ustanovení Tělocvičné jednoty Sokol v Hostouni. Císařské královské
místodržitelství v království Českém vyřídilo a schválilo tuto žádost dne 4.září 1907. První zvolení
činovníci: Starosta – Ladislav Bělohradský, místostarosta- Josef Čermák z Dobrovíze, náčelník Josef Líska. Do výboru zvoleni bratři: Jan Čtrnáctý, Josef Bělohradský, Rudolf Hlíza, Karel
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Kotrouš, Jan Jiras, Josef Rákos, Václav Kubr, Josef Novotný, Fr.Jankovský, Stanislav Řečinský a
Jaroslav Rákos.
Z pamětní knihy Sokola vybrala J. Janošová - kronikářka

Společenská

rubrika



K ţivotnímu jubileu blahopřejeme !!!!!

Duben
JUŘICA Jindřich
MYSLÍKOVÁ Vlasta
ŠUPOVÁ Věra
JAROŠINEC Jan
PULCHART Luboš

75 let
75 let
75 let
70 let
60 let

Květen
KAPITÁNOVÁ Alena
VLČEK Stanislav
TŮMA Jaroslav
VLASATÝ Ladislav

85 let
70 let
60 let
60 let

Červen
ŢIHLOVÁ Iva
HRONÍKOVÁ Zdeňka
KUČEROVÁ Eva

60 let
60 let
60 let

Z našich řad odešli:
ADAMEC Jaroslav
ŠAFRÁNKOVÁ Vilma
DOLEŢAL Jaroslav

ve věku 87 let
ve věku 82 let
ve věku 89 let

Vítáme nové občánky a blahopřejeme jejich rodičům:
KRÁSOVÁ Alice
SVATOŠOVÁ Michaela
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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– nově otevřeno v provozovně za obecním
úřadem
Otevírací doba 8,00 – 18,00 hod.
Otevírací doba je orientační, zde najdete tel. čísla, na kterých se můţete objednat!
Kadeřnictví
Manikúra

Kateřina Galbavá
Iveta Vidunová

728 719 323
607 877 962

Těšíme se na všechny nové zákazníky !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kadeřnictví TREND
Štěpánka Kamešová
stříhání dámské, pánské a dětské
Otevřeno:
Středa
8,30 – 18,30 hod.
Čtvrtek 8,30 – 18,30 hod.
Pátek
8,30 – 13,00 hod.
Sobota
8,30 – 15,00 hod. nebo dle dohody
Objednávky pouze na tel. 739019182
Pouţití a prodej vlasové kosmetiky WELLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anna Macáková – Psí salon MACÍK
Buštěhradská 163, Hřebeč
tel. 775 943 297
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTODOPRAVA

Karel Novotný
Odvoz odpadu a suti kontejnery
Dovoz písku, štěrku, betonu
Tel.
312 665 110
mobil
Hájecká 225, Hostouň

602 159 342

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

- 15 -

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 55 jsou přijímány na obecním úřadě do 10. září 2010.

Základní škola

Nově upravená stráň

Hostouňský zpravodaj, čtvrtletník
Číslo 54, datum vydání 01.07..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 -

