Hostouňský
zpravodaj

ČASOPIS OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE HOSTOUŇ
ČÍSLO 53 LEDEN – BŘEZEN 2010 CENA 5,- KČ



OBEC HOSTOUŇ ZALOŢENA V ROCE 1295

Informace ze zasedání obecního zastupitelstva
18. ledna 2010
Zasedání zastupitelstva se zúčastnil pan Milan Novotný a seznámil zastupitele se svým
záměrem ohledně vybudování biospalovny v areálu posklizňové linky pro výrobu elektrické energie
o výkonu 800 kWh. Zastupitelstvo po projednání panu Novotnému tento záměr schválilo.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo změnu rozpočtu na rok 2010.
15. února 2010
Obec Hostouň vyhodnotila nabídky na rekonstrukci oplocení dvora za obecním úřadem.
Obec vybírala ze dvou nabídek a vybrala firmu Pavla Čermáka.
Občanskému sdruţení Šance Udělat Trochu Radosti na zajištění akcí pro rok 2010 schválilo
zastupitelstvo částku 30.000,- Kč. Po kaţdé akci bude vţdy provedeno vyúčtování.


Plán akcí v obci pro rok 2010
Realizace záměrů obce se bude do značné míry odvíjet v zásadě od výsledků naší ţádosti o
dotace na rekonstrukci místních komunikací z programu FROM Středočeského kraje. V této
záleţitosti jsme poţádali jako obec o pomoc a podporu poslankyni Parlamentu ČR a předsedkyni
výše zmiňovaného programu Dr. Mazuchovou.
Dále plánujeme rekonstrukci střechy základní školy za významného finančního přispění
Letiště Praha, které v rámci programu „Ţijeme zde společně“ přispělo částkou 500.000,- Kč.
Postupná rekonstrukce a obnova veřejného osvětlení je jedna z plánovaných akcí, o které je moţno
v této době říci, ţe bude v letošním roce realizována.
Rekonstrukce a obnova takřka většiny místních komunikací je úkol pro několik dalších let,
jehoţ tempo se bude odvíjet od finančních moţností obce.
Antonín Jiras, starosta


Oznámení o době a místě konání voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Starosta obce Hostouň
podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek

28. května 2010 od 14, 00 hodin do 22, 00 hodin a

v sobotu 29. května 2010 od 8, 00 hodin do 14, 00 hodin.

-2-

2. Místem konání voleb
je volební místnost v Kulturním domě Hostouň
pro voliče bydlící v obci Hostouň.
3. Voliči bude umoţněno hlasování poté, kdy prokáţe svou totoţnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
sluţebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
4. Kaţdému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb volič můţe obdrţet hlasovací lístky i ve volební místnosti.



Volby do zastupitelstva na podzim 2010
Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prováděcím předpisem je vyhláška
č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Volební stranou mohou být registrované politické strany a politická hnutí, jejichţ činnost
nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdruţení nezávislých kandidátů nebo
sdruţení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.
Aby mohli být kandidáti za členy zastupitelstva obce zvoleni, musí splňovat podmínku
volitelnosti, tedy musí nejpozději v den voleb dosáhnout věku 18 let, nejpozději v den voleb musí
získat trvalé bydliště v obci, ve které do zastupitelstva obce kandidují, a v neposlední řadě se musí
jednat o státní občany České republiky. U kandidáta nesmí být dále překáţka výkonu volebního
práva, tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo
zbavení způsobilosti k právním úkonům. A poslední podmínkou, která ale nebrání zvolení za člena
zastupitelstva, nýbrţ následnému výkonu mandátu, je podmínka, kdy je výkon mandátu neslučitelný
s jinými funkcemi.
Podávání kandidátních listin upravuje § 21 zákona o volbách. Náleţitosti kandidátní listiny
taxativně vymezuje § 22 zákona o volbách.
Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech
prostřednictvím svého zmocněnce.
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdruţení nezávislých kandidátů, je třeba
podle § 21 odst. 4 zákona o volbách připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči
podporujícími kandidaturu této volební strany. Náleţitosti petice vymezuje citované ustanovení
zákona s tím, ţe potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k zákonu, a to ve vztahu
k počtu obyvatel obce k 1. lednu roku, v němţ se konají volby, tj. k 1. lednu 2010. Poţadovaný počet
podpisů uveřejňuje nejpozději 85 dnů přede dnem voleb na úřední desce registrační úřad.
Podepisovat se na petici mohou jen voliči, tzn., ţe musí být splněna také podmínka trvalého pobytu
voliče v obci. Nezapočítávají se podpisy kandidátů samých.
Počet kandidátů na kandidátní listině je limitován počtem členů volených do zastupitelstva
obce.
Počet členů zastupitelstva obce na kaţdé volební období stanoví zastupitelstvo obce
nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí a oznámí to na úřední desce obecního
úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení, tj. 83 dny přede dnem voleb.
Volební strany předají 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. 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.
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Registračním úřadem je pro účely voleb do zastupitelstev obcí obecní úřad v obcích, kde jsou
zřízeny alespoň 2 odbory, pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad.
Registrační úřad přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb, zda kandidátní
listina obsahuje všechny náleţitosti stanovené zákonem o volbách.
Prezentace kandidujících subjektů ve volební kampani je ponechána na jejich vůli. Podle § 30
odst. 1 zákona můţe starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to nejméně 10 dnů
přede dnem voleb do zastupitelstev obcí. Moţnost jejího vyuţívání musí odpovídat zásadě rovnosti
kandidujících volebních stran. Podle odstavce 3 citovaného ustanovení je ve dnech voleb zakázána
volební agitace a propagace pro volební strany v objektu, v němţ je umístěna volební místnost, a
v jeho bezprostředním okolí.
Volby do zastupitelstev obcí vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich
konáním. Vyhlášení se zveřejní ve Sbírce zákonů.
Poslední řádné volby do zastupitelstev obcí se uskutečnily ve dnech 20. a 21. října 2006, tzn.
ţe funkční období zastupitelstev obcí uplyne 21 října 2010. S ohledem na lhůty stanovené Ústavou
České republiky a zákonem o volbách se mohou volby do zastupitelstev obcí konat nejdříve ve dne
24. a 25. září, nejpozději 15. a 16. října 2010. Přesný termín konání řádných voleb do zastupitelstev
obcí není ještě znám.
Zastupitelstvo obce Hostouň má zpravidla 9 členů a pro volby sestavujeme tři kandidátní
listiny sdruţení nezávislých kandidátů:
Za krásnější obec
Sportem ku zdraví
Za rozvoj obce.
Pokud máte 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.


Velikonoční zábava
Chovatelé drobného zvířectva ZO Hostouň Vás srdečně zvou na Velikonoční
zábavu, která se koná v Kulturním domě Hostouň v neděli 4. dubna 2010 ve 20,00
hod. K tanci a zábavě hraje Hudba P. Forejta, vstupné je 80,- Kč, připravena je bohatá
tombola.


Čarodějnice 2010
Chystáme pro Vás na 30.dubna 2010 „Pálení čarodějnic“ na hostouňské
přehradě. Bliţší informace budou uveřejněny na nástěnce a na našem webu
www.sutros.cz
Hanka
Jurásková
Šance Udělat Trochu Radosti o.s.


Šikovné ruce
Od 13. května 2010 kaţdý čtvrtek v čase od 16.00 hod. do 18.00 hod. pro vás chystáme
zájmový krouţek „Šikovné ruce“. Budeme se pravidelně setkávat v prostorách bývalé mateřské
školy Hostouň.
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Do tohoto krouţku můţe přijít kaţdý. Předškoláci pouze v doprovodu dospělé osoby, větší
děti jiţ sami či s rodiči a pokud i samotní dospěláci budou mít chuť něco tvořit, jsou také velmi
vítáni.
Zájmový krouţek zaštiťuje Obecní úřad Hostouň.
Měsíční rozpis toho, co se bude vyrábět a kdo krouţek povede, najdete na internetových
stránkách hostouňské knihovny a základní školy, případně na nástěnce obecního úřadu.
„Šikovné ruce“ budou probíhat do začátku letních prázdnin v tzv. zkušebním provozu, od
září bychom rády pokračovaly v plné síle.
Zajímá vás něco dalšího ohledně krouţku? Pište, prosím, na adresu hostoun@volny.cz, rády
vám vše zodpovíme.
Těšíme se na vás v květnu!
Karolína Svatošová
Hanka Gajdová

Občanské sdruţení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální sluţby pro
občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní
příleţitosti a ve spolupráci s Obecním úřadem Hostouň

VYHLAŠUJE
HUMANITÁRNÍ






SBÍRKU

Letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské)
Lůţkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční, nepoškozené
Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŢEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční
14. května 2010
15. května 2010

od 15,00 hod. do 19,00 hod.
od 8,00 hod. do 13,00 hod.

v kulturním domě v Hostouni.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
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Mobilní sběrný dvůr a kontejnery
V sobotu 5. června 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

Kontejnery na velkoobjemový odpad a na bioodpad za obecním úřadem jsou přístupné v tuto
dobu:
Pondělí
Středa
Sobota v sudém týdnu

13,00 - 17,00 hod.
13,00 – 17,00 hod.
8,00 – 12,00 hod.

V pondělí a ve středu je nutné si vyzvednout klíče na obecním úřadě.


Slovo z knihovny
Váţení a milí čtenáři,
ráda bych vás informovala o některých novinkách, které pro vás knihovna přichystala.
Na našich internetových stránkách www.knihovnahostoun.wz.cz vás pravidelně informuji o
kniţních novinkách, které přibyly do našeho fondu a o dalších zajímavých titulech, které máte
moţnost
si
půjčit.
Najdete
zde
také
informace
o
chystaných
akcích.
Od ledna 2010 byl zvýšen registrační poplatek z 10 Kč na 20 Kč za rok. Za tento poplatek si
můţete po celý rok zdarma půjčovat knihy, máte také zdarma přístup na internet.
Knihovní fond se obnovuje, starší exempláře jsou nahrazovány novějšími, snaţím se také o
„omlazení“ fondu, reaguji na vaše poţadavky.
Velmi se nám osvědčila spolupráce se Středočeskou vědeckou knihovnou Kladno, díky níţ
máte moţnost získat v krátké době k zapůjčení i ty tituly, kterými naše knihovna nedisponuje. V této
souvislosti bych ráda apelovala na všechny čtenáře, kteří si přes naší knihovnu vyţádají konkrétní
titul z kladenské knihovny, aby si jednak včas vyzvedli danou knihu a také ji včas odevzdali.
Výpůjční doba je 30 dní a poté musím knihu vrátit zpět na Kladno. Pokud mi kníţka bude leţet 14
dní v knihovně a čekat, neţ si ji vyzvednete, ztrácíte tím sami čas na přečtení a to je škoda.
Rozšířila jsem také řadu českých broţovaných detektivek z nakladatelství Magnet či Naše
vojsko, jsou ideální do autobusu či na dovolenou.
Z kladenské knihovny jsme získali nové časopisy pro ţeny (Svět ţeny, Paní domu, Katka…)
a pro muţe podnikatelský týdeník Profit. Najdete u nás také krásný časopis National Geographic.
Pokud by vás cokoli ohledně knihovny zajímalo, pište, prosím, na mail knihovny
hostoun@volny.cz
Krásné jarní svátky přeje
Karolína Svatošová,knihovnice


Šutrovní pohár
V pátek 26.února 2010 proběhl v kulturním domě v Hostouni jiţ
III.ročník Šutrovního poháru organizovaný členy občanského sdruţení Šance
Udělat Trochu Radosti pro děti, které baví hraní různých stolních her. Sešlo
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se 26 dětí, které se rozřadily do 3 věkových kategorií a mohlo se zahájit. Děti se s chutí pustily do
skládání puzzlů, kostek, domina, piškvorek, pexesa, kloboučku hop, starší děti si vyzkoušely luštění
sudoku a méně známou hru s hledáním slůvek "Boggle", u které se mnozí velmi zapotily. Sportovní
a soutěţní duch dětí se nezapřel. Na jejich tvářičkách bylo vidět jak zaujetí, radost, napětí,
soustředění, očekávání, tak i nervozitu a občas slzičku. Kaţdou chvilku obhlíţely vystavené poháry,
medaile a ceny, porovnávaly své snaţení v jednotlivých disciplínách a tipovaly, kdo jak na tom je.
Konečně bylo dohráno. Chvilku čekání na vyhlášení vítězů vyplnily děti krátkými básničkami a
písničkami. Vyhlášení vítězů, předání pohárů, medailí a diplomů bylo provázeno bouřlivým
potleskem všech přítomných. Kaţdý hráč si nakonec odnesl maličkost pro radost.
Vítězové jednotlivých kategorií
1.kategorie MŠ
1. místo Šimon Potuţník
2. místo Sabrinka Kulhánková
3. místo Pavlík Maršálek
2.kategorie 1.stupeň ZŠ
1. místo Kryštof Budík
2. místo Sára Potuţníková
3. místo Marek Malina
3.kategorie 2.stupeň ZŠ
1. místo Jenda Šefčík
2. místo Mirek Šefčík
3. místo Katka Budíková

Děkuji všem za milé páteční odpoledne.
Hanka Jurásková
Šance Udělat Trochu Radosti o.s.
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Z historie obce
Výpisky ze zápisů ze zasedání obecního zastupitelstva z let 1867 – 1873
Dne 16 prosince 1866 pronajímala se honitba na 6 let za roční nájem 1 300 zlatých p.Josefovi
Svobodovi, nájemci proboštského dvora. Starosta si stěţuje, ţe mnozí pachtýři obecních pozemků
neplatí řádně nájem a proto navrhuje jim pozemky vzíti a jiným pořádnějším pronajati.
28. července 1867 rozhodnuto o obecní sýpce – špejcharu. Bude obcí zakoupena a
ponechána pro nemocnici v době epidemií nebo na byty pro chudé příslušníky obce.
Bylo rozhodnuto stavěti silnici z Hostouně do Pavlova, poněvadţ jsou tam pozemky občanů a
v době jarní a podzimní je tak nesjízdná, ţe nemůţou se na svá pole dostat. Schváleno vypsat draţbu
na tuto silnici ve 3 dílech, vypsat obecní přiráţky a ţádat okresní výbor o podporu 1600 zlatých.
Dne 25.září 1867 zvolen Josef Mariak za policejního komisaře na 3 roky a František
Řečínský za výběrčího školního platu.
Dne 1.ledna 1868 usneseno, aby majitelé pozemků, přes jejichţ pozemky povede nová cesta,
dostanou v náhradu starou cestu nebo za 1 čtver.sáh 30 krejcarů. 3 ledna rozhodnuto, ţe poněvadţ
mnozí občané pro velkou chudobu nemohou školné platiti, aby tento dluţný školní plat vzat byl
z obecní pokladny a daný panu učiteli.
15. března 1868 zvýšen ponocnému plat ze 100 na 150 zlatých a zakoupena mu ručnice
s bodákem. 19. března byli zvoleni 2 smírčí, kteří spory vzniklé v obci rovnali. Zvoleni jsou Josef
Brejník a František Řečinský.
Sděleno bylo, ţe okresní zastupitelstvo povolilo na stavbu silnice Hostouň - Pavlov na rok
1868 500 zlatých, na rok 1969 200 zl. a na rok 1870 téţ 200 zl.
Pro obec byla předepsána následující daň
Gruntovní daň
3 808 zlatých a 80 krejcarů
Střídní daň
299 zl.
60 kr.
Činţovní daň
102 zl.
64 kr.
Výdělečná daň
286 zl.
72 kr.
Příjmová daň
192 zl.
–
Úhrnem
4 687 zlatých 276 krejcarů
Farář má 600 zlatých ročně.
Učitel má 400 zlatých.
14.února 1969 byl přijat návrh na vysázení višňovky na obecním pozemku v Sulevicích.
Zakoupeny byly 4 kopy vajkslí a 5 kop sladkých višní.
10.října 1869 byl Janu Samci, kominíku z Unhoště, zvýšen paušál za vymetání komínů od
gruntovníků z 20 na 30 krejcarů, od domkářů ze 14 na 18 krejcarů.
30.listopadu 1869 podepsán nový starosta Václav Čermák
Obecní zastupitelstvo bylo sloţeno následovně:
Václav Čermák
starosta
Jan Novotný
výbor
Josef Kott výbor
Tomáš Náprstek
radní
Frant.Pařízek
výbor
Josef Brejník
radní
Jan Brejník
výbor
Josef Novák
výbor
Frant.Čtrnáctý výbor
Tomáš Rečinský
výbor
Jos.Bělohradský výbor
Matěj Kubr byl zvolen všemi hlasy za policejního komisaře.
Nově zvoleným ponocným je Josef Zábranský. Ponocnému se za povinnost ukládá by svoji
hlídku noční pilně a věrně zastával, totiţ v zimní době od sv. Václava do sv. Jiří od 9 hodin večer do
3 hodin ráno a od sv. Jiří do sv. Václava od 10 hodin večer do 2 hodin z rána. K čemuţ co
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ponocnému se přiděluje obecní stříkačka k hašení ohně, by jí v pořádku a zachovale ošetřoval. Také
obecní hmoţdíř se zavazuje přijmout a kdy toho potřeby je k oslavě Boţí, střelbu jím vykonával.
Píše se rok 1872: Usneseno ze sýpky čili špýcharu ze 3 světnic „špitál“ učiniti, z jedné
„arest“ a jednu světnici nechat za byt pro špitálníka. Obec vypsala veřejný konkurs na přestavbu
špýcharu, nejvyšší podání 600 zl.10 kr. podával Josef Mach. Nejniţší stavitel Frant. Langer. Tento
obdrţel přestavbu za 573 zlatých a 10 krejcarů.
Schválené bylo, aby se zřídil nově obecní rybník na návsi před Janem Komárkem. Led
z obecního rybníka bude se prodávati, l fůra za 11 krejcarů a sice tak, ţe 10 krejcarů bude obce a 1
krejcar Jos. Boškovi, co dozorci nad ledem.
Na rok 1875 odhlasovány 10% přiráţky ke všem daním.
První výroční trh se v Hostouni konal r. 1875 ve středu po sv. Havlu.
Zřízena byla veřejná kniha, do které můţe kaţdý svoje přání a stíţnosti zapsati, o těch pak
bude obec jednati. Mnohé stíţnosti jsou na zlý zdravotní stav v obci a uvádí, ţe by se měla obec
postarati o větší sílu lékařskou, neboť obecní lékař Vojtěch Seligman jiţ je na věku zešlý a nemá
nínější lekařské umění, by mohl s nínějšíma lekaři exestírovat. Usneseno bylo: aby obecní doktor
Vojtěch Seligman byl dán na odpočinek s roční sluţbou 35 zlatých. By se přijmul nový obecní lékař
pro obec Hostouň za obecní útraty ročně 200 zlatých. Nutno pátrati po něm, podle místního
obyvatelstva by si přáli Mudra Ant. Čtrnáctého z Hostouně.
Salomon Somer ţádá o povolení na výčep kořalky. Václav Čermák podává referát, ţe nejni
třeba více kořalen v Hostouni zřizovat, neb kořalkou se kazí mrav a stahujou se ţebráci a poběhlíci
do obce, kde se opijou kořalkou a dělají výtrţnosti. Ţádost Salomona Somera byla zamítnuta.
Snad si místní čtenář udělá alespoň malý obrázek o tom, jak vypadalo společenství lidí před více
jak 140 lety v naší obci. Jak se asi žilo, přemýšlelo, konalo a co bylo prioritou při řízení obce v té
době. Opis je autentický s tehdejšími výrazy, pravopisem a vytvářením vět.
Jindra Janošová –kronikářka


Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic také Filipojakubská noc nebo
Beltine jsou označení pro noc z 30. dubna na 1. května. Je to
velmi starý a dodnes ţivý lidový svátek. Tuto noc se lidé
schází u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Na některých
místech se staví májka. Tento svátek bývá označován
různými jmény a slaví se v různých obměnách v řadě zemí
Evropy – Skotsko, Irsko, Švédsko, Finsko, Polsko, Německo,
Rakousko a také u nás.
Tradice oslav této noci vychází z keltských zvyků a
rituálů, jimiţ ţehnali půdě, aby dobře rodila, a stromům, aby
dávaly zdravé plody. Magické praktiky, jimiţ Keltové vítali
světlou část roku (tmavá začínala na Dušičky), později církev
připsala temné moci ďábla, uskutečňované prostřednictvím
čarodějnic. Noc z 30. dubna na 1. května bylo pokládána za
magickou. Svátek se původně pravděpodobně slavil o
úplňku, jenţ byl nejblíţe dnu, nacházejícímu se přesně mezi
jarní rovnodenností a letním slunovratem. Lidé věřili, ţe tuto
noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat a skutečně je
tato noc jedním z největších pohanských svátků. Lidé také
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věřili například v otevírání různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých se daly nalézt poklady.
Hlavním
úkolem
tohoto
starého
lidového
svátku
byla
oslava
plodnosti.
Na ochranu před čarodějnicemi (původně před zlými duchy a démony obecně, čarodějnice jsou aţ
výsledkem inkvizičních procesů) se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Postupem času se z
těchto ohňů stávalo „pálení čarodějnic“. Zapalovala se smolná košťata a vyhazovala se do výšky.
Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým popelem vodil
dobytek k zajištění plodnosti, jindy se přes oheň skákalo kvůli zajištění mládí a plodnosti.
Valpuržina i Filipojakubská noc
Valpurga byla saská bohyně, jíţ tradice připisuje patronství nad čarodějnicemi. Ty se dlouho
dopředu chystají na oslavu Velkého svátku. Valpurţině noci se v kruzích lidí věřících v sílu magie
říká také Beltane - měsíc květen, a také zářící oheň.
Dodnes si mnozí z nás o Filipojakubské noci, jak ji nazvala církev podle apoštolů Filipa a
Jakuba, nad plameny rádi opečou prvního buřta a neţ oheň uhasíme, spálíme v něm panáka
symbolizujícího čarodějnici. Někteří ještě oheň přeskakují, aniţ vědí proč. Jedná se o jednu z mnoha
tradic, které se dochovaly - očistné ohně, přes které lidé skáčou, aby vstoupili do nového roku
očištěni od všeho negativního, co v uplynulém půlroce nasbírali.
Vede mě to k zamyšlení jak by bylo fajn se takovým jedním přeskokem zbavit zlozvyků a
získat nové schopnosti, s jejichţ pomocí se nám zkvalitní ţivot. Třeba schopnost umět se dívat,
naslouchat, odpouštět, radovat se z maličkostí, rozdávat světlo a lásku, rozpoznat nekalost, mít rád
lidi, být šťastný tady a teď.
Hanka Jurásková
Šance Udělat Trochu Radosti o.s


Zamyšlení
Přijde jaro přijde, zase bude máj, usmívá se slunce, usmívá se háj…….., tak nějak začínala
písnička, kterou jsme se kdysi dávno učili ve škole. Teď uţ se všichni těšíme, ţe po dlouhé zimě se
příroda zazelená, těšíme se na kratší či delší toulky přírodou.
To vám tak jdete a najednou se musíte zastavit – slunce prosvítá mladým listím stromů a jako
chrámový sbor se rozeznějí ptačí hlasy, vzduch bzučí jarním hmyzem, dychtivým ţivota po zimní
přestávce. Někde nahoře v korunách stromů zaujatě pracuje datel, dole něco zašustí – snad myš, ba
ne to kos rozhrabuje staré listí a hledá v něm něco k snědku a po kaţdém rozmachu se ostraţitě
rozhlédne. No, kamaráde kose jsi na tom líp, nemusíš umývat po jídle nádobí. My sice jíme
z porcelánu, ale umývá se to fosfátovými mycími prostředky – a čím více fosfátů, tím je nádobí
zářivější – a kvůli nim stavíme kanalizaci a čističky. No a kdyţ se někdy z toho porcelánu přejíme a
jsme z toho nemocní, tak na to máme lékařskou sluţbu a sociální pojištění. A na úklid odpadků
nemáme jako vy havrany, lišky a myši – to my máme takové chytré, velké, těţké popelářské vozy a
ty zase mají své účtárny a představenstva a jezdí na obří skládky a tam zadupávají do země všechno,
co my lidé odhodíme. A my toho odhazujeme stále víc a víc, protoţe nutně potřebujeme stále nové a
nové věci a ty staré odkládáme. Abychom si mohli koupit nový kabát, musíme jezdit do práce,
nejčastěji autem, z auta vycházejí jedovaté plyny a ty my pak dýcháme a máme alergie a astma, ale
na to máme zase tu lékařskou sluţbu. Jak to děláš, ţe ti vydrţí jeden kabát na celý ţivot. Já vím, já
vím, kosí ţivot je o mnoho kratší neţ ten náš, ale stejně jak to, ţe jsi přeţil tu tuhou zimu venku,
zatím co my se choulili v domech u kamen. Jo kamaráde do těch se také musí něco koupit, aby hřála.
Škoda, ţe ti nerozumíme abys nám prozradil, kde bereš energii na to, abys nezmrzl a kde bereš tu
úţasnou sílu, energii a chuť ţít a zpívat i kdyţ máš jistě také hodně starostí s přeţitím. No kdoví,
třeba se to také jednou naučíme……….?
Jindra Janošová
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Společenská

rubrika



K ţivotnímu jubileu blahopřejeme !!!!!

Leden
ZEITHAMLOVÁ Jiřina
FERKOVÁ Júlia
KALOČAIOVÁ Adéla
KAPITÁN Pavel
BOŠKOVÁ Hana
JÁGEROVÁ Růţena
VRŠÍNSKÝ Josef
BREJCHA Pavel
ŠOLC Richard
KAPITÁNOVÁ Marie

80 let
75 let
70 let
70 let
70 let
65 let
65 let
65 let
65 let
60 let

Únor
ZAVÁZALOVÁ Marie
NOVÁK Jiří

60 let
60 let

Březen
RADOSTNÁ Květuše
ČEDÍKOVÁ Věnceslava
PLÁNKOVÁ Olga
ČTRNÁCTÁ Jiřina
FANTA Jiří
HONDLOVÁ Věnceslava

85 let
80 let
80 let
75 let
60 let
60 let

Z našich řad odešli:
HARVALÍK Richard
RŮŢIČKA Karel

ve věku 73 let
ve věku 64 let

Vítáme nové občánky a blahopřejeme jejich rodičům:
ČERMÁK Ondřej
ČERMÁKOVÁ Denisa
ČERMÁKOVÁ Adéla
KOHLÍČKOVÁ Barbora
KOVÁČ Jakub
KRÁTKÝ Vojtěch
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Poděkování
Pan Vladimír Edr děkuje Sboru dobrovolných hasičů v Hostouni za jejich pomoc při
uvolňování ucpané kanalizace u svého domu.


Oznámení o zahájení výuky anglického jazyka
Zahajuji výuku anglického jazyka pro začátečníky – dospělé i děti.
Výuka začíná 1. dubna 2010, a to kaţdé úterý a čtvrtek od 17,00 – 18,30 hod. Výuka se bude konat
v prostorách Základní školy Hostouň formou pronájmu třídy.
Cena za jeden měsíc, tedy 19 lekcí, je 2.000,- Kč pro dospělé, pro děti je 1.800,- Kč.
V případě zájmu nebo jakéhokoliv dotazu volejte tel. číslo 774373738
Šlégrová
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sběr papíru
ZŠ Hostouň pořádá sběr papíru.
Kdo má zájem, můţe v úterý 27.4. přivézt papír ke škole (noviny, časopisy svázané, drobnější
papíry v krabicích). Po celý den bude u školy přistavený kontejner.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

AUTODOPRAVA

Karel Novotný
Odvoz odpadu a suti kontejnery
Dovoz písku, štěrku, betonu
Tel. 312 665 110
mobil
602 159 342
Hájecká 225, Hostouň
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 54 jsou přijímány na obecním úřadě do 10. června
2010.

Hostouňský zpravodaj
čtvrtletník
Číslo 53, datum vydání 01.04..2010
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