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 Úvodník starosty

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
rád bych vás tímto článkem pozdravil
v čase začínajícího podzimu. Po čtyřech
letech končí funkční období současného zastupitelstva a přichází prostor pro
bilancování. Rád bych ale udělal výjimku a zhodnocení naší společné práce

Jak se volilo v Hostouni?

V pátek 24. září a v sobotu 25. září proběhly v České republice komunální
volby. Někde se volili i noví senátoři,
Hostouň tentokrát volila pouze nové
členy zastupitelstva.
K volebním urnám do hostouňského komunitního centra přišlo odevzdat svůj hlas celkem 47,15 procenta oprávněných voličů, což je víc než
celorepubliková účast (45,3 procenta).
V Hostouni bylo ke dni voleb zapsáno 1 071 voličů, z nichž 505 odevzdalo obálky se 3 704 platnými hlasy. Nejvíc hlasů získali Hostouňáci – sdružení
za rozkvět obce a splnění reálných cílů
(1 810) následovaní sdružením Za lepší
žití občanů – Hostouňáci s 1 793 hlasy.

nechal na vás samotných. Pevně věřím,
že v zářijových volbách zvolíte své zástupce dle vaší nejlepší vůle a noví zastupitelé budou naši obec i nadále rozvíjet.
Chtěl bych osobně velmi poděkovat
všem mým kolegům za čtyři roky spo-

Celkem 101 hlasů získal Martin Vodák,
který kandidoval samostatně.
Do zastupitelstva, které má 9 členů,
byli zvoleni kandidáti v tomto pořadí:
Karel Kukelka, Jana Hašplová, Jiří Vilda, Mgr. Josef Krejsa, Martin Krátký, Evžen Vávra, Ing. Lukáš Morávek, Ondřej
Gajda a Antonín Kejmar. Hostouňáci –
sdružení za rozkvět obce a splnění reálných cílů mají v novém zastupitelstvu
pět členů, sdružení Za lepší žití občanů – Hostouňáci čtyři.
Zastupitelé na svém prvním ustavujícím zasedání zvolí starostu obce.
Kompletní výsledky voleb jsou k dispozici na webu www.volby.cz.
MARTINA VAMPULOVÁ

lečné práce a bylo mi velkou ctí být
v tomto zastupitelstvu starostou. Na
druhou stranu mě velmi mrzí, že nikdo
další nechce převzít zodpovědnost na
svá bedra a podílet se na fungování naší
obce. Proto si nesmírně vážím všech,
kteří dávají své jméno a čas k dispozici,
jsou ochotni pracovat pro obec a nehledí jen na své zájmy.
MARTIN KRÁTKÝ
starosta obce

 Zastupitelstvo

Ze zasedání zastupitelstva
8. června 2022

Pánové Roman Zubrik, Ing. Mário Zubrik
a Antonín Hrudka podali žádost o převzetí nově vybudované komunikace
v ulici Na Obci do vlastnictví obce na
základě plánovací smlouvy, která byla
mezi nimi a obcí uzavřena v roce 2010.
Jedná se o komunikaci na pozemcích
parc. č. 10/1, 10/2, 12/2, 12/5, 597/31,
598/1 a 1513/1. Zastupitelé žádost projednali a požadují provedení diagnostiky složení podkladových vrstev komunikace na náklady žadatele a dokumentaci provedení stavby.
Zastupitelé schválili přijetí dotace ve
výši 1 milion Kč z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na pořízení nové cisternové automobilové
stříkačky pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Hostouň. Zastupitelstvo se
zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou cisternové automobilové
stříkačky a poskytnutou dotací do plné
výše z vlastních zdrojů.
Na základě výběrového řízení na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Hostouň, do kterého
se přihlásila pouze jedna firma, bude
s touto firmou – THT Polička, s. r. o., IČO:
46508147, Starohradská 316, 572 01
Polička – uzavřena kupní smlouva. Kupní cena činí 8 388 930 Kč včetně DPH.
Obec Hostouň podala žádost o dotaci
z programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova
na akci „Oprava ulice Kladenská, obec
Hostouň“. Tato žádost je bohužel mezi
náhradními žádostmi, a to až na 691.
místě ze 728. V případě, že by u doporučených žádostí zbyly nějaké peníze navíc, Ministerstvo pro místní rozvoj bude
oslovovat ve stanoveném pořadí další žadatele. U naší žádosti je ale pravděpodobnost podpory v podstatě nulová.
Pro místní komunikace neexistuje jiný
dotační titul. Zastupitelé zamýšlejí provést opravu ulice Kladenská na podzim
z prostředků obce.
Letiště Praha, a. s. pro rok 2022 vypsalo program Dobré sousedství, z nějž
může obec získat finanční prostředky
na veřejně prospěšný účel. Cílem programu je podpora projektů z různých
oblastí, obec si vybrala ochranu život-
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ního prostředí a zažádá o podporu stavby „Hostouň – revitalizace Posvícenské
návsi, SO 301 Revitalizace Sulovického
potoka“.
Paní Eliška Janeček podala žádost
o zakoupení části pozemku parc. č.
597/3 naproti jejího domu v ulici Na
Obci za účelem zbudování parkování.
Zastupitelé žádost posoudili a konstatovali, že z jejich pohledu je pozemek
u domu paní Elišky Janeček dostatečně
velký pro parkování jejích vozidel. Zastupitelstvo neprodává pozemky obce
na zřízení parkovacích míst u nemovitostí.
Obec Hostouň má uzavřenou smlouvu
o smlouvě budoucí na nájem ordinace
ve zdravotním středisku s MUDr. Davidem Jonášem, ortopedem, který by měl
zahájit provoz ordinace v září. K vybavení ordinace je potřeba ještě pořídit ultrazvukový přístroj. Za tímto účelem
obec zakoupí Sonoscape S11 v ceně
139 150 Kč včetně DPH.
Pan Jakub Hanuščík podal žádost
o souhlas s využíváním části pozemku obce parc. č. 1488/1 pro přístup na
pozemky parc. č. 114 a 110/7, na nichž
chce postavit rodinný dům. Zastupitelé
s takovým využitím části pozemku parc.
č. 1488/1 souhlasí a místostarosta Ing.

Lukáš Morávek stanoví podmínky pro
toto využití.
Místostarosta Ing. Lukáš Morávek informoval zastupitele o stavu probíhajících
a připravovaných staveb.
• Klimatizace do ordinací ve zdravotním středisku:
Na základě žádosti MUDr. Olgy Šimovičové o pořízení klimatizace do ordinací
a čekárny ve zdravotním středisku byla
zpracována cenová nabídka na instalaci klimatizace, která činí cca 300 000 Kč
(záleží na zvoleném technickém řešení).
Zastupitelé pověřují Ing. Lukáše Morávka dopracováním záměru a provedením
výběru dodavatele klimatizace.
• Výstavba chodníků v ulicích Na
Skalech a Kladenská
Dne 4. srpna 2022 proběhlo předání staveniště a zahájení této stavby.
• Volnočasové centrum
V současné době probíhá stavební řízení a bohužel se již letos nepodaří tuto
stavbu zahájit, protože stavební povolení bude nejdříve během podzimu.
• Výměna plynových kotlů v kulturním domě
V kulturním domě je potřeba vyměnit
plynové kotle, protože těm stávajícím
již končí životnost. Na dodavatele bude
provedeno výběrové řízení.

 Investice
5. září 2022

Zastupitelstvo
schválilo
uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, kterou obec
uzavře se Středočeským krajem, jenž
je vlastníkem pozemku parc. č. 1492/4,
silnice III/0066, ve kterém bude v rámci stavby „Hostouň – volnočasové centrum“ umístěno vedení veřejného osvětlení.
Starosta předložil zastupitelům návrh
na zrušení usnesení, která zastupitelstvo schválilo a která nebyla do dnešního dne splněna. Jedná se o usnesení:
– č. 5/10/2019 ze dne 25. 11. 2019 –
dělení pozemků parc. č. 223/61
a 2588

– č. 7/3/2020 ze dne 11. 5. 2020 – plánovací smlouva pro výstavbu tří rodinných domů
– č. 9/6/2020 ze dne 14. 9. 2020 – stavba
obce na cizím pozemku
– č. 6/1/2021 ze dne 18. 1. 2021 – žádost
o odkoupení části pozemku parc. č.
1488/1
Zdůvodnění:
Usnesení č. 5/10/2019 ze dne 25. 11.
2019 – toto usnesení se začalo plnit,
v současné době jsou připravovány
podklady pro provedení dělení pozemků, usnesení se rušit nebude.
Usnesení č. 7/3/2020 ze dne 11. 5.
2020 – plánovací smlouva se na tuto lokalitu uzavírat nebude, protože po do-

končení staveb se nebude obci předávat žádná inženýrská síť, usnesení bude
zrušeno.
Usnesení č. 9/6/2020 ze dne 14. 9. 2020 –
při prodeji domu č. p. 40 bylo zjištěno,
že stavba skladu, který patří obci, je na
pozemku vlastníků domu č. p. 40. Dům
byl prodán a noví majitelé s obcí o prodeji pozemku nejednají. Usnesení bude
zrušeno.
Usnesení č. 6/1/2021 ze dne 18. 1. 2021
– stavební úřad příslušný obci neschválil
dělení pozemku parc. č. 1488/1 a předmětná část pozemku parc. č. 1488/1 nemůže být prodána zájemcům. Usnesení
bude zrušeno.
ZASTUPITELSTVO

Léto přineslo další posun
stavebních projektů
Nejprve bych se rád připojil k poděkování všem kolegům zastupitelům za velmi dobrou spolupráci
při řízení obce. Sešel se tým lidí, kteří se byli schopni vzájemně vyslechnout a společně najít řešení
a správně rozhodnout. Za to náleží velký dík i starostovi Martinu Krátkému, který obec úspěšně vedl.
Nyní připojuji pár slov k našim rozjetým
stavebním projektům.

Revitalizace Posvícenské návsi –
úprava potoka

Druhá část rekonstrukce koryta potoka
byla dokončena a nyní očekáváme závěrečné dokumenty potřebné ke kolaudaci stavby.
Další fází bude revitalizace části koryta,
která bude navazovat na konec letošní
etapy a povede až k mostku v ulici Pod
Kostelem. Tato etapa nicméně není dosud projekčně připravena a bude v kompetenci příštího zastupitelstva.

Chodníky v ulicích Na Skalech
a Kladenská

Výstavba chodníku v ulici Na Skalech zdárně pokračuje, bylo dokončeno napojení odvodnění, položeny obrubníky a nyní
probíhá pokládka dlažby. Před zprovozněním chodníku bude ještě třeba dohodnout s Krajskou správou silnic (KSÚS) homogenizaci povrchu po překopech, ve
svém stanovisku KSÚS totiž požaduje
nový povrch na polovině komunikace.
Jakmile firma Aquarius dokončí chodník v ulici Na Skalech, naváže výstavbou

chodníku v ulici Kladenská, který bude
propojovat stávající úzký chodník s ulicí V Cihelně.

Oprava ulice Kladenská a uliček
kolem obecního úřadu

Projekt jsme rozšířili i o uličky kolem
obecního úřadu a kolem potoka, kde
došlo vlivem stavebních prací při rekonstrukci koryta potoka ke zničení zbytků
asfaltového povrchu. V září vybereme
dodavatele a předpokládám, že v říjnu
opravy zrealizujeme.

Volnočasové centrum na školní
zahradě

Tento projekt, zahrnující multifunkční sportovní hřiště, pumptrack a další
drobné atrakce, se vlivem komplikovaného veřejnoprávního procesu zpozdil.
Stavební řízení Magistrát města Kladna
přerušil a byli jsme vyzváni k doplnění
žádosti o další informace a stanoviska.
Došlo i na oblíbenou „kratochvíli“, kdy si
obec jako žadatel musí sama sobě vydat
stanovisko ke stavebnímu řízení a povolení k užívání komunikace .
V době vydání Hostouňského zpravodaje bude již stavební řízení obnoveno

a pevně věřím, že již nebude třeba dokládat další stanoviska.
Zpoždění při povolovacím procesu s sebou samozřejmě nese i nutnost odložit
realizaci záměru na rok 2023. Podmínkou je, aby nové zastupitelstvo záměr
zahrnulo do investičního plánu a do rozpočtu obce.

Elektroinstalace v budově ZŠ

V době uzávěrky tohoto vydání je projekt rekonstrukce elektroinstalace
v budově základní školy před dokončením. Na čtvrtý zářijový týden je naplánována poslední schůzka s projektanty a představení finálního řešení.
Celkově postupuje projekt podle plánu, rekonstrukce by měla proběhnout
o letních prázdninách v příštím roce
a doufám, že vše stihneme a nebudeme muset omezovat provoz školy, jako
to bylo loni v září, kdy se zhruba o týden zpozdil projekt instalace vzduchotechniky.
S přáním příjemných podzimních dní
Ing. LUKÁŠ MORÁVEK
místostarosta
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 Sport

Sokol Hostouň vstupuje
do další sezony
Sokol Hostouň v srpnu vykročil do nové sezony 2022/23 s několika změnami, avšak se stejnou filozofií jako v letech minulých. Dobře reprezentovat Hostouň a rozvíjet mladé fotbalové talenty, jichž
má aktuálně pod svými křídly bezmála dvě stě.
luský, jenž bude mít k ruce jednoho ze
svých bývalých svěřenců Vitalije Vojcickyjeho. Všechno při starém zůstalo
u mladší přípravky. Nejmladší kategorii
povede Kateřina Kohoutová za pomoci
Lukáše Pulcharta.
Oproti jarní části loňské sezony nedošlo k větším změnám u dospělých týmů
Hostouně. A mužstvo nadále povedou
Dominik Rodinger, Mario Lička a Martin
Charvát. Rezerva Sokola zůstává trenérsky v gesci Petra Študenta. Nově však
bude mít k ruce na lavičce kromě Františka Motlíka i Romana Pavelce.

Dosavadní výsledky Sokola
v sezoně 2022/23
Fotbalová Hostouň zažila během léta velmi turbulentní období, kdy došlo v mládeži ke změně, jak na trenérských postech, tak i v jejím vedení. Pozice šéftrenéra se v červnu chopil bývalý úspěšný
trenér A mužstva Zdeněk Hašek.
Tým staršího dorostu, který nově spojil
síly v krajském přeboru s Baníkem Švermov (oficiální název Sokol Hostouň/TJ
Baník Švermov), od nové sezony povede
tandem exligových fotbalistů Petr Trapp
a Tomáš Marek. Koalice se Švermovem
byla zároveň domluvena i u mužstva
mladšího dorostu. Tu si přibral pod pa-
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tronát trenérský tým starších žáků v čele
s Jaromírem Boháčem.
K mladším žákům se pro novou sezonu
posunuli extrenéři starší přípravky Milan
Mészáros a Jakub Hanuščík, kteří letos
mají zodpovědnost za dvě mužstva. Kromě účasti v krajském přeboru, budou mít
na starost i sdružený tým Sokol Hostouň/
/TJ SK Hřebeč v okresním přeboru.
Ke starší přípravce se naopak přesunul
letitý trenér dorostu Miroslav Mokro-

Hostouňská mužstva mají za sebou již
první kola nového ročníku. Nejvíce odkopáno má první tým. V dosavadních
pěti kolech posbíral sedm bodů a má
dobře nakročeno překonat podzimní bodové zisky z předchozích ročníků. Rezerva Sokola má kvůli odloženému úvodnímu kolu za sebou pouze dvě
utkání, a to s vyrovnanou bilancí jedné
výhry a jedné prohry.
Mládežnická mužstva se po velkých změnách teprve sehrávají. Herní progres už

 Sport

B mužstvo (I. B třída sk. A): SK Lány – Sokol Hostouň 2:3 (Novák D., Bříza, Hlavsa),
Sokol Hostouň – FK Hředle 1:2 (Bříza).
Starší dorost (Krajský přebor U19):
Hostouň/Švermov – SK Kosmonosy 1:4
(Bartoň), Tatran Sedlčany – Hostouň/Švermov 0:5 (2x Fanta, 2x Macek, Potužník),
Hostouň/Švermov – MFK Dobříš 1:3 (Fanta).
Mladší dorost (Krajský přebor U17):
Hostouň/Švermov – SK Kosmonosy
4:1 (2x Lopuliak, Kašpar, Maršoun), Tatran Sedlčany – Hostouň/Švermov 0:6
(2x Dhouieb, Hodouš, Šíp, Pudil, Trousil), Hostouň/Švermov – MFK Dobříš 1:0
(Maršoun).
Starší žáci (Krajský přebor U15): Sokol Hostouň – Tatran Sedlčany 3:1 (Tomášek, Dhouieb, Hladký), SK Rakovník
– Sokol Hostouň 4:0, TJ Kunice – Sokol
Hostouň 1:3 (Tomášek, Hladký, Sejk).
je znát u hráčů staršího dorostu, kteří si zvykají jak na nové trenérské složení, tak hlavně na spojení s Baníkem Švermov a s tím související velkou obměnou
kádru. Výsledkově vydařený vstup do sezony mají za sebou týmy vedené Jaromí-

rem Boháčem. Mladší dorostenci zvládli všechna svá dosavadní utkání a atakují čelo krajského přeboru kategorie U17.
V popředí tabulky by se měli pohybovat
tradičně i starší žáci. Ti zatím vytěžili ze tří
utkání šest bodů. To mladší kolegové z kategorie U13 na první body čekají. Úvodní kola již mají za sebou i týmy přípravek.
A mužstvo (ČFL sk. A): Povltavská FA –
Sokol Hostouň 0:0, Sokol Hostouň – Dynamo Č. Budějovice B 1:2 (Vlasák), FK
Zbuzany – Sokol Hostouň 5:1 (Shkyria),
Sokol Hostouň – FK Přeštice 1:0 (Vlasák),
Slavia Karlovy Vary – Sokol Hostouň 2:3
(2x Januška, Vlasák).
Mol Cup: SK Slaný – Sokol Hostouň 0:1
(Januška), Sokol Hostouň – FK Dukla
Praha 0:3.

Mladší žáci (Krajský přebor U13): Sokol Hostouň – Tatran Sedlčany 1:8 (Burgr), SK Rakovník – Sokol Hostouň 7:0, TJ
Kunice – Sokol Hostouň 14:0.
Mladší žáci B (Okresní přebor U13): SK
Kladno – Hostouň/Hřebeč 4:0.
Starší přípravka (Okresní přebor
U11): Sokol Hostouň – Sokol Lidice 3:10,
Sokol Hostouň – SA Kladno 8:4, SK Stehelčeves – Sokol Hostouň 7:7, Baník Libušín – Sokol Hostouň 7:2.
Mladší přípravka (Okresní přebor
U9): SK Kladno – Sokol Hostouň 14:8,
Slavoj Kladno – Sokol Hostouň 9:8.
LUKÁŠ HORNÍČEK

Hostouňský zpravodaj
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 Život v obci

Dětský den v novém termínu
měl úspěch

Ještě před letními prázdninami proběhl
v areálu Sokola Hostouň dětský den. Z původního termínu musel být kvůli špatnému počasí přesunut. I přes tuto komplikaci se nakonec vydařil. Zúčastnilo se ho 123
dětí, které si užily zábavu s klaunem, skákacími hrady, vyřádily se při rodeu a vodních hrátkách. Malí i velcí mohli obdivovat
také ukázku hasičské techniky.


6

Hostouňský zpravodaj

Chtěli bychom poděkovat za pomoc
s organizací hasičskému sboru Hostouň
a hasičům z Letiště Praha, za ozvučení
Járovi Mezerovi a Sokolu za půjčení auta
na převoz laviček a stanů.
JANA HAŠPLOVÁ
zastupitelka

 Život v obci

Hostouňská šlápota vedla letos
opět do Zákolan
Další ročník Hostouňské šlápoty je za námi. Počasí bylo spíše aprílové, ale děkujeme všem, kteří
to nevzdali.

Letos jsme se vrátili k tradici této akce
a naším cílem byla obec Zákolany, která
je od Hostouně vzdálená 16 kilometrů.
Obě skupiny, ať ti, co šli celou cestu pěšky, či ti, co jeli tradičně Cyklohráčkem,
bohužel po cestě sem tam zmokli, ale
jak se říká, nejsme z cukru a všichni to
skvěle zvládli.
V cíli na nás čekal slíbený „kuřízek“
s bramborovou kaší a soutěže, které si
jak děti, tak i někteří dospěláci užili. Perfektní atmosféru podpořil skvělý DJ, který dokázal zvednout k tanci nejen děti,
ale i rodiče.
Nakonec pro nás všechny přijel autobus a ve veselé náladě nás odvezl zpět
domů.
Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům a obci Zákolany za poskytnutí krásného místa. Už se těšíme na příští rok, že
půjdete znovu s námi!
Vaši
HOSTOUŇ BIKERS

Hostouňský zpravodaj
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 Spolky

Rybářský podzim ve znamení příprav
Po tradičních jarních rybářských závodech se na nádrži V Roklích konalo oblíbené non-stop chytání. To proběhlo od
pondělního podvečera 4. července do
středy 6. července. Členové Spolku rybářů Hostouň mohli chytat bez omezení
doby lovu. Této možnosti využilo mnoho rybářů, kteří si tak vyzkoušeli i noční
lov. Za celou akci se podařilo ulovit ně-

kolik desítek ryb, především kaprů, mezi
nimiž bylo i několik trofejní velikosti.
V současnosti probíhá příprava na další rybářské sezóny. Na podzim bude objednáno a vysazeno do nádrže 600 kilogramů kapra lovné velikosti. Další druhy ryb budou zakoupeny podle aktuální
nabídky na podzim nebo na jaře. Bude
se jednat především o líny či candáty.

Důležitou akcí pro všechny členy spolku pak bude členská schůze, která se
uskuteční v pátek 2. prosince od 18 hodin v kulturním domě v Hostouni. Všichni členové jsou zváni!
Za Spolek rybářů Hostouň přeji klidný
podzim a spoustu krásných chvil strávených v přírodě.
PETR KOZLOVCEV

Léto plné společenských
a kulturních akcí u baráčníků
V sobotu 4. června 2022 jsme byli pozváni do průvodu ke 140. výročí založení Dobrovolné sdružené obce baráčníků Na staroslavných Hradčanech a okolí. Slavnostní průvod vyšel z Pohořelce v 10 hodin přes Hradčanské náměstí
k Všebaráčnické rychtě. Oslava pokračovala slavnostní schůzí za účasti delegovaných baráčníků a vybraných hostů.
Součástí zasedání byl kulturní program,
hudba a tanec, pohoštění. Naše obec
Sulevice obdržela pamětní list.

Kněževeská dechparáda
i country parník

V neděli 5. června jsme se zúčastnili Kněževeské dechparády. Na 19. ročníku přehlídky malých dechových hudeb v Kněževsi
u Rakovníka vystoupili Květovanka, Malá
muzika Nauše Pepíka, Jižani a Krajanka.
Vltavan Praha pořádal jako každý rok
23. června plavbu country parníkem po Vltavě. Cestu nám zpříjemnila country kapela APTEN-HASSA a bohatá tombola. Účastnilo se jí 24 baráčníků, příznivců country.

Poděkování za tradiční
Hostouňské posvícení

Od 27. do 30. srpna se v Hostouni konalo tradiční staročeské posvícení. Ráda
bych poděkovala zastupitelům obce
Hostouň se starostou panem Martinem
Krátkým a Sokolu Hostouň za pěkné posvícení a udržování dlouholeté tradice.
Přeji všem hostouňským občanům krásný
podzim prožitý ve zdraví a dobré náladě.
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Za baráčnickou obec
MIRKA HLŮŽOVÁ

Hostouňský zpravodaj

Baráčnická obec Sulevice Hostouň Dobrovíz
pořádá za finančního příspěvku obcí Dobrovíz a Hostouň

 Spolky

PODZIMNÍ KONCERT
v kulturním domě Dobrovíz

s country skupinou K. T. O.
a s Milanem Pitkinem
pondělí 7. listopadu 2022
začátek v 19:00 hodin
Vstupenky budou k zakoupení
v předprodeji od 16. října 2022 za 120 Kč
u tetičky M. Hlůžové, tel. 776 779 698
a tetičky Z. Vacovské, tel. 732 205 518
Přímo na místě před zahájením koncertu
bude cena vstupného 150 Kč.
Hostouňský zpravodaj
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 Společenská rubrika
Životní jubilea oslavili:
Červenec
93 let
SLAVÍČKOVÁ Věra

Vítáme nové občánky
a blahopřejeme jejich rodičům:
KALAŠ František
MORÁVEK Václav
SCHILLA Ernest

70 let
HAMÁČKOVÁ Zdeňka
Srpen
85 let
POSPÍŠIL Ladislav
75 let
DAŇKOVSKÝ Vladimír
KOZÍK Jiří
70 let
HURSKÝ Václav
65 let
KAPITÁNOVÁ Ivana
60 let
ZOUBKOVÁ Hana
JELÍNKOVÁ Alena
Září
85 let
ZIMA Jan
GRUNT Václav
75 let
TOMÁŠKOVÁ Věra
ŽIHLA Jiří
70 let
ZEMÁNEK Ivan
ŠAFRÁNEK Václav
65 let
TICHÝ Ivar
60 let
DOLOGA Robert
KOSÍK Ivo
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HOSTOUŇŠTÍ NADŠENCI POŘÁDAJÍ

PODZIMNÍ DĚTSKÝ BAZAR
7. a 8. října 2022
v KD Hostouň

Pátek 7. 10. od 17.30 do 18.30 hod. náběr zboží
(po zaregistrování)
Sobota 8. 10. od 8.00 do 14.00 hod. prodej
Bližší informace na www.nadsenci.estranky.cz

Hostouňský zpravodaj
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