Hostouňský
zpravodaj
Čtvrtletník obce Hostouň

leden - březen 2017

Číslo 81/Cena 5,- Kč

Starosta hodnotí první čtvrtletí
Vážení spoluobčané,
skončilo nám první čtvrtletí roku 2017 a několika větami bych zhodnotil skutečnosti, které obec
uskutečnila a co chystá v dalším období.
Úvodem mi dovolte, abych poděkoval Zemědělské farmě Novotný za zimní údržbu místních
komunikací, firmě Hondl Global Services za zimní údržbu chodníků v obci a pracovní četě při obecním
úřadě za údržbu prostor a chodníků, kam se nedostala technika.
Od začátku roku probíhají pro dané projekty vyjádření dotčených orgánů pro územní rozhodnutí a
stavební povolení, a to Komunitní centrum, Revitalizace Posvícenské návsi a Rozšíření kapacity
Sulovického potoka. Pro komunitní centrum, které se obec chystá vystavět, byl již vybudován rozvaděč pro
přípojku elektro a rozvaděč pro plynovou přípojku.
Do prostor autobusové zastávky linek 306 a 319 se podařilo zajistit ve spolupráci s ČSAD Kladno
na žádost spoluobčanů umístění mobilní toalety pro řidiče autobusů.
Na konci února a začátku března 2017 bylo provedeno plošné
vyřezání náletových dřevin v ulici Na Obci z důvodu lepšího sečení
trávy a údržba plochy.
Ve sběrném dvoře za obecním úřadem byly umístěny dva
kontejnery a to na plechovky a na tuk z domácností. Žádáme
spoluobčany, aby se snažili plně využívat tuto službu a hlavně tuk zde
odkládali a nesplachovali ho do kanalizace, kde nám způsobuje
nemalé problémy na provozu přečerpávacích stanic a čistírně
odpadních vod.
V únoru proběhlo jednání obce a firmy Panattoni o projektu
rozšíření kapacity čistírny odpadních vod v Hostouni. V současné
době probíhá zhotovení projektu, který bude v plném rozsahu
financován firmou Panattoni za dozoru obce.
Ať velikonoční hodování
V dubnu 2017 se začne s opravou hřbitovní zdi a to východní splní vaše tajná přání,
části směrem na Dobrovíz. Tímto žádáme spoluobčany o zvýšenou s přáteli a rodinou si užijte,
krásné svátky prožijte.
pozornost v dané části hřbitova z důvodu, aby nedošlo např. k úrazu.

Obec podala žádost o dotaci na projekt Oprava komunikace ul. Lipová na Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR, které dne 29.3.2017 rozhodlo o zařazení této žádosti mezi doporučené. Je zažádáno o dotaci ve
výši 1 milion Kč. Obec provede patřičné úkony a projekt se začne realizovat.
Další akci, kterou obec hodlá realizovat, je celková rekonstrukce podlah ve dvou třídách základní
školy. Momentálně se provádí posudek statika a zjišťuje se sondami skutečný stav. Akce by měla
proběhnout o prázdninách.
To je zhruba vše, co obec v 1. čtvrtletí provedla.
Přeji všem krásné jarní dny, hezké velikonoční svátky a do dalších dní všechno dobré.
Jiří Vilda, starosta
Zastupitelstvo obce Hostouň

Ze zasedání zastupitelstva 23.01.2017
Zastupitelům
byla
zástupcem
firmy
REDDELL spol. s r.o. opět předložena studie
zástavby dvora u č.p. 11 rodinnými domy. Tentokrát
byly předloženy dvě varianty. Jedna varianta je s
točnou uvnitř dvora a druhá s průjezdnou
komunikací. Ve dvoře jsou plánovány tři rodinné
domy, bytových jednotek je celkem sedm. Ve dvoře
bude kanalizace, která bude po dokončení předána
obci. Z důvodu připojení této plánované zástavby na
kanalizaci v obci je nutné zvýšit retenci na
Posvícenské návsi. Tuto úpravu retenční nádrže
zafinancuje firma REDDELL. Zástupce investora
připraví návrh plánovací smlouvy. Zastupitelstvo
zhodnotilo obě varianty a souhlasí s variantou s
průjezdnou komunikací.
Pan Mgr. Daniel Slavík se obrátil na
zastupitelstvo obce se žádostí o souhlas s rekultivací
nemovitostí na pozemcích parc.č. st. 80/1 a 108/3
(Proboštský dvůr) s plánovaným záměrem využití
areálu jako domova pro seniory s přibližně 105
jednotkami a navazujícími sociálními službami. V
současné době pan Slavík jedná s vlastníkem
předmětných pozemků Metropolitní kapitulou u sv.
Víta o jejich koupi. Záměr je plně v souladu s
územním plánem. Zastupitelstvo tento záměr
projednalo a konstatovalo, že v současné době je již
vyčerpána kapacita čistírny odpadních vod. Pokud
bude záměr pana Slavíka realizován po zvýšení
kapacity ČOV, tak s ním zastupitelé souhlasí.
Pan Mgr. Daniel Slavík žádá obec o
odkoupení pozemků parc.č. 1584/3 a 1584/2. Jedná
se o pozemky, které jsou po budovou bývalého kina.
Budova v současnosti patří Metropolitní kapitule u

sv. Víta. Metropolitní kapitula již v minulosti s obcí
jednala o koupi těchto pozemků, ale nedošlo k žádné
dohodě. Pan Slavík chce nemovitost bývalého kina
koupit. Zastupitelstvo uzavře s panem Slavíkem
smlouvu o smlouvě budoucí o koupi těchto
pozemků. Návrh této smlouvy připraví pan Slavík.
Od roku 2012 obec Hostouň připravovala
nový územní plán. Na dnešním zasedání
Zastupitelstvo obce Hostouň vydalo ÚZEMNÍ
PLÁN HOSTOUŇ.
Dne 1.1.2017 vstoupilo v platnost nařízení
vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelé rozhodli, že odměna za výkon funkce
bude dle tohoto nařízení navýšena pouze starostovi.
Odměny ostatním členům zastupitelstva zůstanou ve
stejné výši, jaká byla schválena usnesením č.
6/11/2014 ze dne 1.12.2014. Odměna starostovi činí
27.047,- Kč a bude poskytována od 1.2.2017.
Zastupitelům byl předložen provozní řád pro
uživatele společenského sálu v Kulturním domě v
Hostouni, ceník nájmu sálu a podmínky zapůjčení
sálu a zastupitelé jej schválili.
Na základě cenové nabídky na zpracování
projektové dokumentace pro územní řízení na akci
"Protipovodňová opatření obce Hostouň - zvýšení
kapacity Sulovického potoka" objednala obec
zpracování této dokumentace u firmy MV projekt,
spol. s r.o. Cena činí 83.974,- Kč.
Pan Dušan Sojka podal žádost o odkoupení
pozemku parc.č. 621/3 o výměře 322 m2 a části
pozemku parc.č.621/1. Na pozemku parc.č. 621/3 je
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realizována zahrada k nemovitosti č.p. 84 a na části
pozemku parc.č. 621/1 je postavena garáž.
Zastupitelé rozhodli, že na prodej pozemku bude
vypsáno výběrové řízení a minimální cena bude
1950,- Kč/m2.
Pan Jakub Hnik a slečna Denisa Cziczeová
jsou vlastníky pozemku parc.č. st. 97/2. Vlastníci
tohoto pozemku mají v úmyslu provést rekonstrukci

stávajícího objektu na tomto pozemku spočívající ve
stavebních úpravách a přístavbě rodinného domu
č.p. 170. Část budovy - přesah sedlové střechy - má
zasahovat nad pozemek parc.č. 1488/1, který je ve
vlastnictví obce. Z tohoto důvodu je potřeba uzavřít
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.
Zastupitelé uzavření smlouvy odsouhlasili.

Ze zasedání zastupitelstva 27.02.2017
Ředitelka Základní školy Hostouň Mgr. Milena
Filikarová předložila zastupitelům Zprávu o
hospodaření základní školy za rok 2016. Škola
hospodařila s hospodářský výsledkem 6.719,80 Kč a
zpráva byla zastupitelstvem schválena.
Paní Milena Hanuščíková podala žádost o
odkoupení části pozemku parc.č. 1488/1 u svého
domu. Pozemek má dlouhodobě oplocen a je
využíván jako zahrada a přístup k domu. Zastupitelé
požadují upřesnění hranice předmětného pozemku a
chtějí, aby byl vyřešen i problém sousedního
pozemku, který je oplocen i přes pozemek obce.
Pozemky parc.č. 2766 a 114 patří manželům
Novákovým z Prahy 6. Manželé Novákovi budou
vyzváni, aby zabezpečili zeď, která ohraničuje jejich
pozemek a rozpadá se a aby vyklidili ohrazený
pozemek, který patří obci a mohl by sloužit jako
cesta od rybníka k ulici Na Pohoří.
Technologie v Čistírně odpadních vod
Hostouň stárne a pomalu začíná nestačit plnit
nároky, které jsou kladeny na čistotu vypouštěných
vyčištěných vod. Na katastru obce Pavlov se stavějí
další haly a ty se budou po rozšíření ČOV napojovat
na tuto čističku. Obec již jednala s firmou Panattoni
o možnostech rozšíření ČOV. Dalším z návrhů na
rozšíření je použití technologie membránového
bioreaktoru, která nabízí více než zdvojnásobení
kapacity ve stávající ČOV.

Obce Hostouň a Pavlov se chystají uzavřít
Dohodu o připojení provozně souvisejících
kanalizací rozdílných vlastníků. Dle dlouhodobých
ústních dohod mezi obcemi Hostouň a Pavlov je pro
obec Pavlov na ČOV Hostouň vymezena kapacita
350 EO.
Obec Hostouň má u Sberbank CZ zřízen
úvěrový a běžný účet. Účty byly zřízeny z důvodu
poskytnutí úvěru na výstavbu vodovodu a kanalizace
v obci. Úvěr byl k 31.12.2016 splacen, obec požádá
o zrušení obou účtů.
Informace o připravovaných stavbách podal
Ing. Lukáš Morávek:
Revitalizace Posvícenské návsi Hostouň - v
současné době jsou podány žádosti o vyjádření
dotčených orgánů a organizací, bude potřeba
schválit podklady pro krajskou správu a údržbu
silnic. Zvýšení kapacity Sulovického potoka - příští
týden bude zpracovávající firmou obci zaslán
koncept projektu. Dále Lukáš Morávek sdělil
ostatním zastupitelům, že jim zašle návrhy na
úpravu zastřešení autobusových zastávek.
Stavba "Revitalizace Posvícenské návsi
Hostouň" se dotkne pozemků parc.č. 1553/1, 1511/2
a 1524/4, které jsou ve vlastnictví Středočeského
kraje a hospodaří s nim Krajská správa a údržba
silnic Středočeského kraje. Z tohoto důvodu je nutné
souhlasit s uvedenou stavbou a uzavřít s KSÚS
smlouvu o výpůjčce.

Ze zasedání zastupitelstva 27.03.2017
Obec Pavlov je připojena na čistírnu
odpadních vod v Hostouni. Zastupitelé po
projednání doporučili starostovi podepsat Dohodu o
připojení
provozně
souvisejících
kanalizací
rozdílných vlastníků a o jejich vzájemných právech

a povinnostech a Smlouvu o výši a způsobu úhrady
stočného s obcí Pavlov.
Firma JUNG.CZ a.s. požádala obec o
vyjádření pro územní řízení k akci "Dělení pozemku
parc.č. 223/26, 5 nových rodinných domů, garáže,
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oplocení, vodovod, kanalizace splašková, STL
plynovod, komunikace, veřejné osvětlení , rozvody
NN včetně přípojek ing. sítí". Obec Hostouň
požadovala před vydáním svého vyjádření uzavření
plánovací smlouvy. Firma JUNG.CZ a.s. předložila
obci návrh této plánovací smlouvy a obec s tímto
návrhem souhlasí.
Dle usnesení č. 12/1/2017 ze dne 23.01.2017
bylo na žádost pana Dušana Sojky vyhlášeno
výběrové řízení na prodej pozemku parc.č. 621/3 a
části pozemku parc.č. 621/1. Do výběrového řízení
se nepřihlásil žádný zájemce.
Dnešního zasedání zastupitelstva se zúčastnil
pan Tomáš Hlušička, vlastník nemovitosti
Kladenská 84. K této nemovitosti je na pozemku
parc.č. 621/3 realizována zahrada a na části
pozemku parc.č. 621/1 je postavena garáž. Pan
Hlušička požádal zastupitele, aby zvážili cenu za
prodej předmětných pozemků. Zastupitelé přislíbili
panu Hlušičkovi, že se domluví a sdělí mu výsledek.
Vlastníci pozemků 2766 a 114 manželé
Novákovi osobně jednali se starostou a vysvětlili
mu, že předmětné pozemky chtějí prodat.
Žádosti paní Mileny Hanuščíkové o
odkoupení části pozemku parc.č. 1488/1 zatím
nebude vyhověno. Podle místního šetření bylo
zjištěno, že užívaná část pozemku parc.č. 1488/1
není oplocena historicky, ale od doby, kdy manželé
Hanuščíkovi začali provádět rekonstrukci svého
domu.
Pan Vladimír Edr podal žádost o odkoupení
pozemku parc.č. 1488/24. Tento pozemek je
ohraničen zdí a pan Edr ho dlouhodobě využívá.
Zastupitelé požadují geodetické zaměření zdi, aby se
zjistilo, jestli je nutné panu Edrovi prodávat
pozemek č. 1488/24 celý. Cenu zastupitelé stanovili
na 100,- Kč/m2.
Pan Milan Novotný požádal zastupitelé o
vyjádření k zamýšlené stavbě skleníku na pozemku
parc.č. 1830/1, který je v jeho vlastnictví. Stavba
skleníku bezprostředně navazuje na zemědělský
areál s bioplynovou stanicí. Výstavbou skleníku se
využije teplo z bioplynové stanice. Skleník bude
využit na pěstování zeleniny. Zastupitelstvo dalo
souhlas k této stavbě.

Hasičský záchranný sbor ČR vyhlásil
program "Dotace pro jednotky SDH obcí" pro rok
2018. V rámci tohoto programu je možné požádat o
dotaci na pořízení nového dopravního automobilu s
kabinou osádky se sedaly pro 8 a více osob. Dotace
může dosáhnout až 50% nákladů v běžném roce,
maximálně však 450 tis. Kč. Zastupitelstvo
rozhodlo, že pořídí Sboru dobrovolných hasičů
Hostouň tento automobil, stávající automobil, který
dobrovolní hasiči používají, je již v nevyhovujícím
technickém stavu.
Obec
Hostouň
připravuje
opravy
autobusových zastávek v obci. Jedná se celkem o
šest zastávek. Na zpracování jednostupňové
projektové dokumentace pro tyto opravy bude
vyhlášena výzva na zpracování cenové nabídky. Na
opravu autobusových zastávek je možné čerpat
dotaci z Programu 2017 - 2020 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu obnovy venkova.
Pan Václav Suchý podal žádost o posouzení
možnosti vybudovat parkovací stání na pozemku
obce parc.č. 1512/13 (ulice Hájecká) před svou
nemovitostí Hájecká 241. Zastupitelstvo žádost
projednalo a neschválilo vybudování parkovacího
stání na pozemku obce.
V budově základní školy je nutné provést
nové podlahy ve dvou třídách v 1. patře. Pan Lukáš
Morávek zařídí provedení sond. Na jejich základě
pak bude navrženo technické řešení provedení
nových podlah.
Někteří občané při platbě poplatků a známek
na popelnici se ptají, zda je možné na obecním úřadě
platit platebními kartami. Účetní systém, který
používá obec, je možné propojit s platebními
terminály. Zastupitelé po projednání neschválili
zavedení plateb platebními kartami.
Ředitelka Základní školy Hostouň Mgr,
Milena Filikarová požádala zastupitelstvo obce o
souhlas s rozdělením hospodářského výsledku
základní školy za rok 2016. Částku ve výši 6.719,80
Kč chce rozdělit takto: fond odměn 5.375,80 Kč,
rezervní fond 1.344,00 Kč. Zastupitelstvo toto
rozdělení odsouhlasili.
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Informace z obecního úřadu

www.hostounuprahy.cz

Nakládání s odpady v obci
Rozmístění kontejnerů po obci
V sobotu 8.4.2017 budou po obci rozmístěny kontejnery na odpad. Stanoviště kontejnerů bude u
kulturního domu, u školy a ve sběrném dvoře u obecního úřadu.

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr u obecního úřadu je otevřen v sobotu každý sudý kalendářní týden od 7,30 do 11,30
hodin, dále pak v pondělí a ve středu od 8,00 do 12,00 hodin a od 13,00 do 17,00 hodin. V tyto dny je klíč
k dispozici na obecním úřadě.
Sběrný dvůr odebírá železo, papír, velkoobjemový odpad z domácností, elektrospotřebiče, barvy,
plast a bioodpad. Nově byl zaveden sběr plechovek a jedlých olejů z domácnosti.
OLEJE NELEJTE DO KANALIZACE!!!
Sběrný dvůr nepřijímá stavební suť a poškozený stavební materiál.

Tříděný odpad
Pro sběr tříděného odpadu jsou po obci rozmístěny kontejnery na těchto stanovištích: u
samoobsluhy, v ulici U Hřiště, u školy, u sokolovny a u obecního úřadu. Do kontejnerů je možné odkládat
sklo, plasty a papír.
Od roku 2000 má obec se společností EKO-KOM, a.s. uzavřenou Smlouvu o spolupráci, kterou se
obec zavazuje ke sběru a třídění odpadu a společnost EKO-KOM se za to zavazuje obci poskytnout
peněžní odměnu. Od roku 2010 obec za vytříděný odpad dostává v průměru částku 100.000,- Kč ročně do
svého rozpočtu. Takže tříděním odpadu občané obce nejen pomáhají chránit životní prostředí, ale ještě
vlastně přispívají do rozpočtu obce.

Čištění místních komunikací
Ve středu 12. dubna 2017 v době od 7,30 do 14,30 hodin proběhne v obci čistění místních
komunikací. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby na místních komunikacích nebyla zaparkována auta. Jedná
se o tyto ulice: Hájecká, Lipová, Malá alejíčka, Nová ulice, Pod Kostelem, Pod Lipami, Polní, Slepá,
Sportovní, Sulevická, U Hřiště, U Potoka, U Přehrady, U Rybníka, V Cihelně.

Platba za stočné
Platba za stočné za rok 2016 měla být uhrazena do 31. března 2017. Při platbě stočného jsou s
občany podepisovány nové smlouvy o odvádění odpadních vod a platbě stočného.
Kdo nemáte ještě zaplacené stočné za rok 2016, tak je nejvyšší čas ho uhradit. Pokud s Vámi nebyla
při platbě stočného uzavřena nová smlouva, tak jí přijďte na obecní úřad podepsat.
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Nová výstavba v obci
Mnozí z Vás se ptají, co se to v obci na pozemcích bývalého statku (později zde byla prášková
lakovna) děje. Roky a léta tam byla jen rozpadlá stavba a nepořádek a najednou bagry, nakladače a
pozemky se uklízejí. Pozemky patří firmě CANABA - Pozemní stavby, s.r.o. a ta zde realizuje stavbu pod
názvem "Obytná lokalita u Proboštského dvora". Jedná se o 27 řadových rodinných domů o jednom
nadzemním podlaží a obytném podkroví a o čtyři bytové domy o dvou nadzemních podlaží a obytném
podkroví o čtyřech bytových jednotkách.

Situace Obytné lokality u Proboštského dvora

Základní škola

www.zshostoun.wbs.cz

NOC S ANDERSENEM
Stejně jako v loňském roce i letos se naše škola připojila k celostátní akci Noc s Andersenem, kdy
jsme společně vzpomněli výročí narození krále pohádek H.Ch.Andersena. Tato poslední březnová noc byla
pro děti, které se noci ve škole zúčastnily, také pohádková.
Paní učitelky pro ně přichystaly zajímavý program a společnost Amazon odměny, dárky, večeři,
snídani i mlsky. Učitelkám děkuji za přípravu i čas, který dětem navíc věnovaly, společnosti Amazon patří
poděkování nejen za dárky, ale i za pomoc s organizací.
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Trochu v pozadí zůstávají rodiče dětí… Všem maminkám děkujeme za výborné buchty, koláče,
záviny, mufiny - děti nevěděly, do čeho se pustit dřív!
Noc s Andersenem se opravdu vydařila a všichni na ni budeme dlouho vzpomínat.
Mgr. Milena Filikarová, ředitelka základní školy

D. Hantáková, V. Simaichlová, A. Nováková, K. Edrová, B. Svatošová

V pátek v 18:00 hodin jsme se sešli ve škole. Přišli jsme do 3. a 4. třídy. Tam nám Amazon připravil
večeři: pizzu a zeleninu. Paní učitelky nám připravily pracovní listy se Čtyřlístkem a přečetli jsme si také i
komiks. Když jsme to všichni měli hotové, šli jsme si připravit věci na spaní. A rozdělili jsme se do čtyř
skupin. A hráli bojovku po celé škole. Jako první překvapení bylo to, že nám Amazon dal sedací pytle a
druhé, že jsme dostali házecí talíř, jojo, pastelky, dvě knihy, karty, svíticí náramek a nakonec tričko
Amazon. O půlnoci byla večerka tak jsme šli spát. Druhý den jsme vstali a šli jsme se nasnídat. Dostali jsme
talíř s ovocem a to co jsme přinesli: mufiny, perníky a slané pečivo. Když jsme šli domů, tak jsme dostali
bagetu a balónek.
Nejvíc se mi líbilo, jak jsme hráli bojovku a nakonec jsme se mohli válet na sedacích pytlích.
Barča Svatošová, 5.ročník

Noc v naší škole
Když jsme přišli na noc s Andersenem, dali jsme si věci do třídy. A hned jsme se šli najíst. K večeři
nám Amazon přichystal pizzu a mísy se zeleninou. Měli jsme velkou radost, moc nám to chutnalo. Potom
jsme začali plnit soutěžní úkoly - četli jsme Čtyřlístek a doplnili vlastní komiks. Potom jsme hledali poklad.
Ten se skládal ze sedacích pytlů z Amazonu, joja, reflexních pásků a létajících talířů, ještě tam byly knihy a
hry. Po nalezení pokladu jsme se vrátili do třídy a hráli si. Nakonec byl čas jít spát.
Ráno jsme dostali k snídani bagety od Amazonu, čaj a napečené dobroty od našich maminek. Pak
už byl čas se rozloučit.
Moc se mi to líbilo a těším se na další.
Michal Soukup, 4.ročník
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D. Mráček, Š. Krása

Kulturní a jiné akce

ZO Chovatelé Hostouň
pořádají

VELIKONOČNÍ ZÁBAVU
v sobotu 15.dubna 2017 v Kulturním domě Hostouň
k tanci a poslechu hraje
V- Systém Jiřího Vildy
Začátek 20hod.

Tombola

Vstupné 100,- Kč

ZO Chovatelé Hostouň přejí krásné jarní svátky velikonoční všem občanům.
Za chovatele J.Hlůže
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Činnost spolků

SLOVO Z KNIHOVNY
Milí čtenáři,
s přicházejícím jarem bych vás ráda pozvala do naší knihovny. Naleznete zde nejen široký výběr beletrie,
ale také řadu odborných knih na jarní téma, např. zahrada, pěstování ovoce a další.
Pokud by vás zajímal konkrétní titul, který v knihovně nemáme, zajistíme vám objednání knihy z naší
spřátelené kladenské knihovny.
Knihovna je otevřena každé pondělí od 17.00 do 18.30 hod.
Zavřeno bude na Velikonoční pondělí 17. 4.
Sledujte také naše internetové stránky www.knihovna-hostoun.webnode.cz.
Přeji všem krásné jarní dny a těším se na vaši návštěvu.
Vaše knihovnice
Karolína Svatošová
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HOSTOUŇŠTÍ NADŠENCI
Milí hostouňáci,
v měsíci únoru proběhla velmi milá akce „Vítání občánků“. Přivítali jsme tři nové občánky Hostouně. Paní
Lenka Musilová nacvičila s dětmi několik krásných písniček a skladeb na flétničky. Děti ze základní školy
v Hostouni tak měly příležitost prezentovat se na veřejnosti a nutno podotknout, že se jim to velmi
vydařilo. Děkujeme všem za spolupráci na této akci.
Poslední víkend v březnu proběhl veleúspěšný jarní dětský bazar, o který je stále větší zájem. Bohužel
z kapacitních důvodů je bazar omezen a prosíme všechny maminky, na které se tentokrát nedostalo, ozvěte
se na podzim včas!
V tomto pololetí to byla poslední akce, dále sledujte, prosím, naše internetové stránky, kde budou včas
aktuální informace.
Přejeme všem krásné jaro i léto a budeme se na vás zase těšit.
Hostouňští nadšenci
www.nadsenci.estranky.cz

Baráčníci zvou na sousedské sedění
Vlastenecko dobročinná samostatná obec baráčníků ,, Sulevice “ Hostouň a Dobrovíz
zve své členy na výroční sousedské sedění, které se koná v neděli 14. května 2017 od 14,00 hod
v kulturním domě v Dobrovízi.
Zveme i nečleny, kteří mají zájem posílit naše řady a oslavíme společně svátek matek.
Program :

Zahájení
Zpráva o činnosti
Zpráva revizní komise
Zdravice hostů
Občerstvení

Volná zábava a oslava svátku matek s hudbou
Za celé konšelstvo syndička Mirka Hlůžová

Spolek rybářů oznamuje zahájení sezóny
Spolek rybářů Hostouň zahajuje sezónu 14. dubna 2017 v 6,30 hodin na přehradě V Roklích. Zahájení
potrvá do 12,00 hodin.

Dětské rybářské závody
Dětské rybářské závody se budou konat v neděli 28.5.2017 na přehradě V Roklích od 7,30 do 11,30 hodin.
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Memoriál Jirky Kukelky
Memoriál Jirky Kukelky se uskutečnil 26.12.2016 v Happyclubu Hostouň. Vítězství si odnesl Seidl
Martin, druhý skončil nováček turnaje Štěpán Šmíd a na třetí příčce se umístil Slanina Miroslav.
Všem děkuji za účast a v neposlední řadě chci poděkovat klukům a kamarádům, kteří tento turnaj
podporují věcnými dary. Vítěz si odnesl divočáka od Františka Hondla, výherní poukázku na
MAXI-TIP od Pavla Krejčího, hostouňskou šálu od Sokola Hostouň, víno a skleničky od firmy
Hondl Úklid daroval Jiří Hondl, dárkovou sadu piv od Petra Šťastného, uzeniny od Karla Kukelky,
triko od Martina Bůžka firmy Stavimat, kalendář od Luboše Krupičky a další nádherné ceny.
Všichni se dobře bavili a šampaňské teklo proudem. Na Jirku nikdy nezapomeneme a příští rok
se zase sejdeme.
Mirek Fábry

Společenská rubrika

K životnímu jubileu blahopřejeme !!!!!
Leden
T U Č K O V Á Věra
H A Š P L Jiří
K U Č E R O V Á Zděnka
T O M Á Š K O V Á Věra

90 let
85 let
70 let
60 let

Březen
H U S E N S K Á Libuše
K R Á S A Roman
B R Ů Č K O V Á Věra

85 let
65 let
60 let

Únor
K U B I Š T O V Á Alena
Č I P E R O V Á Anna
Š I L H A N O V Á Růžena
V R Š K O V Á Lenka

Vítáme nové občánky a blahopřejeme jejich rodičům
Z E I T H A M L O V Á Emma
V E R N E R O V Á Sára

R O U S E K Martin
K U K E L K A Karel

Z našich řad odešli:
K A R H A N Jaroslav ve věku 75 let
11

75 let
75 let
70 let
60 let

Inzerce

Mateřská škola Sluníčko Dobrovíz
Pražská 83
252 61 Dobrovíz
www.msdobroviz.webnode.cz

Mateřská škola Sluníčko Dobrovíz přijme samostatnou a spolehlivou kuchařku na HPP. Práce ve školní
jídelně, cca 60 dětí, malý kolektiv. Nástup od 28. 8. 2017.
Požadujeme: Vyučení v oboru, spolehlivost, dobrou komunikaci a zájem o práci. Výhodou, nikoli
podmínkou praxe ve školní jídelně.
Nabízíme: Slušné a férové jednání, možnost stravování, příspěvek na obědy a penzijní pojištění.
Více informací na tel. č.: 702 073 605, 725 824 284, nebo na e-mailové adrese: ms.dobroviz@seznam.cz
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