Hostouňský
zpravodaj
Čtvrtletník obce Hostouň

červenec - září 2019

Číslo 91/zdarma

Všechny investiční akce letošního roku jsou již
dokončeny
Vážení spoluobčané,
rád bych vás tímto příspěvkem
informoval o aktuálním dění v obci.
Ačkoliv máme teprve začátek
října, jsou již všechny investiční akce
pro tento rok řádně dokončeny. Rád
bych tímto všem firmám, které se na
nich podíleli, touto cestou poděkoval
za dobře odvedenou práci. Byla
dokončena oprava fasády na budově
základní školy a sanace zdiva,
rekonstrukce koryta Sulevického
potoka a jeho vyčistění od náletových
dřevin, obnova mobiliáře obce (jedna
ze zastávek bohužel vydržela celá jen
2 dny) a další.
Nyní se budeme věnovat
přípravě projektů pro příští rok tak,
aby i tyto přispěly ke zkvalitnění
života v naší obci. O detailech vás
budeme průběžně informovat.

Základní škola po rekonstrukci fasády

Nyní bych chtěl upozornit na jednu velmi důležitou změnu, která se dotkne každého z nás. Vzhledem
ke stále se zpřísňující legislativě a nárokům na nakládání s odpadními vodami, které bohužel nejsme schopni
v rámci obce plnit, rozhodlo zastupitelstvo o vypsání výběrového řízení na správce naší kanalizace a čistírny
odpadních vod. Vítězem se stala firma Petr Kožený, s.r.o. V nejbližších dnech budou všichni majitelé
nemovitostí obesláni dopisem od této firmy, kde budou specifikovány všechny detaily. Obec dlouhodobě
na provoz čistírny odpadních vod doplácela, což je v přímém rozporu s tímto zákonem. Zároveň ale každý
z nás dostane větší možnost, jak se svojí vodou zacházet a věřím, že i toto povede k lepšímu hospodaření,
jelikož stočné bude nastaveno hlavně dle spotřebované vody, která následně odteče na kanalizace.
V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte na nás obrátit.
-1-

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se zúčastnili našeho tradičního posvícení, ať už si vybrali
jakoukoliv akci a zároveň vás ubezpečit, že v příštím roce budou všechny akce pokračovat.
Martin Krátký, starosta

Autobusové zastávky v ulici Kladenská

Zastupitelstvo obce Hostouň

Ze zasedání 05.08.2019
Zasedání zastupitelstva obce navštívili Ing. arch.
Antošík a Mgr. Slavík, aby zastupitelům představili
záměr výstavby Alzheimercentra na části pozemku
parc.č. 37/3. Jednalo by se o stavbu s kapacitou 75
lůžek a s cca 100 zaměstnanci. Zastupitelé berou
záměr na vědomí.
Na pozemku parc.č. 52/1 (ulice V Cihelně)
vázne věcné břemeno chůze a jízdy. Toto věcné
břemeno již nemá opodstatnění. Pozemek je ve
vlastnictví obce a je veden jako místní komunikace.
Zastupitelstvo souhlasí se zrušením věcného
břemene.
Obec po vyhlášení záměru pronajmout
ordinace praktického a odborných lékařů v budově
Komunitního centra a zdravotního střediska, Hájecká
560 uzavře nájemní smlouvy s MUDr. Olgou
Šimovičovou a MUDr. Janou Paláskovou. Měsíční
nájemné včetně všech energií činí 8.500,- Kč.
Obec Hostouň staví zastřešení terasy u
restaurace Fotbal club v kulturním domě. Současný
nájemce restaurace Petr Šťastný obci dá dar ve výši
100.000,- Kč na toto zastřešení.
Zastupitelstvu je předložena Smlouva o
zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům
parc.č. 1838 a 1917 v k.ú. Hostouň u Prahy, kdy
oprávněnou stranou z věcného břemene je PERAT

s.r.o., Karlovarská 8, 273 51 Pavlov, IČ 27955460.
Obsahem věcného břemene je uložení kabelu VN do
dotčených pozemků. Věcné břemeno je dle smlouvy
zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 370.810,Kč. Zastupitelé schválili uzavření této smlouvy.
Ing. Lukáš Morávek informoval zastupitele o
probíhajících stavbách. Na budově základní školy
probíhá oprava fasády. Při opravě fasády bylo
zjištěno, že dešťové svody jsou ucpané a je potřeba
jejich oprava. Na základě kamerového průzkumu
bylo zjištěno, že odvod dešťové vody pod silnicí je
ucpán.
Pro připravovanou výměnu autobusových
zastávek je potřeba připravit betonové základy.
Cenová nabídka na tyto práce od firmy Envos stavby
s.r.o. je ve výši 104.202,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo
souhlasí s tím, aby tyto práce byly u firmy Envos
stavby s.r.o. objednány.
Zastupitelstvu jsou předloženy cenové
nabídky Firmy Petr Kožený s.r.o. na tyto akce:
• rekonstrukce PSOV- sondy na snímání hladin
14.948,00 Kč bez DPH
• obnova měření odtoku ČOV 98.720,00 Kč
bez DPH
• čištění dešťové jímky ČOV 129.900,00 Kč
bez DPH
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Zastupitelé rozhodli, že v letošním roce se provede
rekonstrukce PSOV a obnova měření odtoku ČOV.
Čištění dešťové jímky bude provedeno v příštím roce.

Ze zasedání 16.09.2019
Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze je
vlastníkem pozemku parc.č. 163/2 a její zástupci
zastupitelům představili záměr zástavby tohoto
pozemku rodinnými domy. Jedná se o osm domů o
dvou bytových jednotkách a o 8 domů o jedné bytové
jednotce. Tento záměr vyžaduje změnu územního
plánu. Zastupitelé vzali tento záměr na vědomí a
sdělili zástupcům Metropolitní kapituly, že nejprve
prověří, zda je vůbec možné změnit územní plán dle
tohoto záměru a pak jim sdělí svoje stanovisko.
Manželé Márovi si podali žádost o možnost
odkoupení části pozemku parc.č. 620/2, která přiléhá
k jejich pozemku. Tato část pozemku je nevyužívaná.
Jedná se cca o 100 m2. Obec Hostouň nechá na
náklady kupujících zpracovat znalecký posudek, ze
kterého vyplyne minimální cena předmětné části
pozemku parc.č 620/2 a pak vyhlásí záměr prodeje.
Firma DHK Beroun, s.r.o. na své náklady
provádí stavební úpravy a odbahnění Korytnovského
rybníka, jehož součástí je i náhon. Jedním
z požadavků Odboru životního prostředí Magistrátu
města Kladna je vyřešení majetkoprávních vztahů
k tomuto náhonu. Firma DHK Beroun nechala
vypracovat geometrický plán na oddělení částí
pozemků parc.č. 2699 a 2700 a žádá obec, která tyto
dva pozemky vlastní, o převod nebo odkoupení.
Jedná se celkem o 1019 m2.
Zastupitelé žádost projednali a nesouhlasí
s dělením pozemků parc.č. 2699 a 2700. Rozdělením
pozemků parc.č. 2699 a 2700 dle předloženého
geometrického plánu by obci vznikly pozemky, které
by pro ni byly nepřístupné. Zastupitelé s takovýmto
dělením pozemků nesouhlasí.
Obec Hostouň dne 2.8.2019 vyhlásila záměr
prodeje pozemku parc.č. 593/16 a pozemku 597/44,
který vznikl oddělením z pozemku parc.č. 597/36.
Cenovou nabídku na tento záměr podali pouze
manželé Dobešovi.
Na základě sdělení č.j. OV/2438/19-6/Pol ze
dne 28.8.2019 Magistrátu města Kladno, odboru
výstavby – oddělení územního rozhodování, ve
kterém odbor výstavby neschvaluje dělení pozemku
parc.č. 597/36, může obec manželům Dobešovým
prodat pouze pozemek parc.č. 593/16.
Cena pozemku parc.č. 593/16 je dle
znaleckého posudku č. 2684-31/2019 ze dne

25.7.2019 ve výši 71.025,50 Kč. Jediným zájemcům
o tento pozemek, manželům Dobešovým, bude
pozemek na základě jejich cenové nabídky prodán za
72.000,- Kč.
Obec Hostouň dne 2.8.2019 vyhlásila záměr
prodeje pozemku parc.č. 593/16 a pozemku 597/44,
který vznikl oddělením z pozemku parc.č. 597/36.
Cenovou nabídku na tento záměr podali pouze
manželé Dobešovi.
Na základě sdělení č.j. OV/2438/19-6/Pol ze
dne 28.8.2019 Magistrátu města Kladno, odboru
výstavby – oddělení územního rozhodování, ve
kterém odbor výstavby neschvaluje dělení pozemku
parc.č. 597/36, může obec manželům Dobešovým
prodat pouze pozemek parc.č. 593/16.
Cena pozemku parc.č. 593/16 je dle
znaleckého posudku č. 2684-31/2019 ze dne
25.7.2019 ve výši 71.025,50 Kč. Jediným zájemcům
o tento pozemek, manželům Dobešovým, bude
pozemek na základě jejich cenové nabídky prodán za
72.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Hostouň vydává změnu
č.1 územního plánu Hostouň a ukládá starostovi obce
změnu č.1 územního plánu doručit veřejnou
vyhláškou.
Zastupitelstvo obce Hostouň vydává změnu
č.2 územního plánu Hostouň a ukládá starostovi obce
změnu č.2 územního plánu a úplné znění územního
plánu po změně č.2 doručit veřejnou vyhláškou.
Zastupitelstvu je předložena Smlouva o dílo
na pořízení změny č. 4 Územního plánu Hostouň.
Zhotovitelem je Ing. arch. Jitka Mejsnarová. Cena
díla je celkem 97.000,- Kč. Veškeré náklady této
změny budou hradit žadatelé o změnu, pan Milan
Novotný, paní Milena Pešťáková a pan Martin Mařík.
Letiště Praha, a.s. opět vyhlásilo další ročník
grantového programu Dobré sousedství. Obec
Hostouň se dohodla se Sokolem Hostouň z.s., že
žádost o grant v tomto ročníku podá Sokol Hostouň.
Finanční prostředky Sokol Hostouň použije na
výměnu podlahy v sokolovně.
Po spadnutí opěrné zdi mezi pozemkem obce
a pozemkem patřícím paní Renatě Petráňové obec
postavila po dohodě s paní Petráňovou na stejném
místě zeď novou. Usnesením č. 3/3/2019 ze dne
18.03.2019 bylo po domluvě s paní Petráňovou obcí
schváleno, že se bude na celkových nákladech podílet
jednou polovinou obec a jednou polovinou paní
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Petráňová. Z tohoto důvodu byla paní Petráňové
vystavena faktura na částku 69.927,00 se splatností
do 9.10.2019.
Paní Petráňová si podala žádost o udělení
souhlasu s postavením oplocení na nově vybudované
opěrné zdi. Zastupitelstvo souhlasí.
Kapacita sběrného dvora u obecního úřadu je
nedostačující a je potřeba provést jeho rekonstrukci a

úpravu. Státní fond životního prostředí vyhlásil 126.
výzvu, kde podporovanou aktivitou je mimo jiné
výstavba a modernizace sběrných dvorů. Obec
Hostouň připraví projekt modernizace sběrného
dvora a podá žádost o tuto dotaci. Příjem žádostí o
dotaci je do 3.2.2020.

Základní škola

www.zshostoun.wbs.cz

Nový školní rok již běží naplno
Školní rok jsme zahájili v nově opravené škole. Budova upoutá pozornost nejen svojí
krásnou fasádou, ale i restaurovanými freskami. Všichni oceňujeme i útulné světlé učebny
a chodby, ve kterých trávíme velkou část dne. Pracovníci zvelebovali školní budovu
v průběhu celých prázdnin, výsledek ale stojí za to! Naše velké poděkování patří všem, kdo
se na práci podíleli, i zastupitelům obce, kteří tyto finančně nákladné opravy zajistili.
Nový školní rok se rozeběhl naplno. Školu navštěvuje celkem 70 žáků, vyučují se v pěti
třídách. Jako každý rok se zaměřujeme ve výchovně vzdělávacím procesu na celkový rozvoj
našich žáků. Naším důležitým cílem je podpořit pohyb dětí v době mimo vyučování, proto
jsme od tohoto školního roku zapojeni do projektu Sportuj ve škole. Pohyb je součástí
výchovy ke zdravému životnímu stylu, která je náplní vyučovacích hodin i besed. Nadále
pokračujeme v projektu Ovoce a mléko do škol vedoucím děti ke zdravé výživě. Usilujeme
rovněž o upevňování vztahu žáků k naší obci, k životnímu prostředí, což uplatňují v projektu
Recyklohraní. Tradičně se rovněž věnujeme sběru papíru.
V tomto školním roce jsme zahájili plaveckou výuku pro žáky 2. a 3. ročníku,
připravujeme exkurze, divadelní představení, výchovný koncert, výlety, školu v přírodě…
Každý rok znovu a znovu zahajujeme nový školní rok s elánem. Chuť do další práce
nám dodávají i naši bývalí žáci, kteří navštěvují školy v okolí. Těší nás, že na naši školu
vzpomínají, přicházejí se pochlubit svými úspěchy, vracejí se zavzpomínat… Vlastnoručně
namalovaný obraz, jakým školu obdarovala naše bývalá žákyně, nás všechny moc potěšil a
utvrdil v tom, že naše práce není zbytečná.
Za ZŠ Hostouň Mgr. Milena Filikarová,
ředitelka školy
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Obrázek pro školu od bývalé žákyně

Činnost spolků

Výlet s baráčníky
V sobotu dne 14. 9. 2019 jsem se i já zúčastnila výletu s baráčníky z Hostouně a
Dobrovíze.
Počasí bylo ideální na konání výletů. Nejprve jsme tedy navštívili nejkrásnější
empírový zámek Kačina,
který postavil v letech
1806-1824 hrabě Jan
Rudolf Chotek. V zámecké
kavárně si někteří dali
kávu a pak už následovala
samotná
prohlídka.
Zámek
je
opravdu
nádherný a stojí za
návštěvu. Poté jsme si
zajeli do Nových Dvorů na
oběd. Restaurace U Hájků
je vyhlášena svou skvělou
Baráčníci na zámku Kačina
českou kuchyní. Jídlo bylo
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moc dobré, chutné a velké
porce. Myslím, že si všichni
pochutnali. Po obědě následoval
přesun do nedaleké Kutné Hory,
kde nás čekala prohlídka chrámu
sv. Barbory. Prošli jsme nejbližší
okolí, romantická zákoutí a
uličky, a v parku u malého
občerstvení nám ještě čekání
zpříjemnil harmonikář pan Láďa
Krupička. Výklad byl perfektní,
dozvěděli jsme se spoustu
zajímavých informací. Zvládli
jsme i přes 80 schodů a samotný Prohlídka zámku Kačice
chrám nás ohromil.
Plni dojmů jsme se v pořádku vrátili domů a já už se těším na další akce, které vymýšlí
a organizuje paní Mirka Hlůžová, díky které se výlet tak vydařil, velké poděkování!
Olga Platkevičová

Baráčníci na výletě
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Baráčnická obec Sulevice Hostouň a Dobrovíz
pořádá v pondělí 9. prosince 2019 od 19 hodin v Kulturním domě v Dobrovízi
předvánoční koncert TOX JT BAND Lázeňská hudba Poděbrady.
Vstupenky budou k zakoupení v předprodeji od 1.11. 2019
u tetičky M. Hlůžové 776 779 698 a tetičky Z. Vacovské 732 205 518
Za baráčnickou obec syndik Mirka Hlůžová

Hostouňská šlápota
V sobotu 28.9.2019 Hostouň Bikers upořádali 4. ročník Hostouňské šlápoty, kdy se z Hostouně šlo
pěšky nebo jelo vláčkem na Okoř a zde pak probíhalo za krásného podzimního počasí odpoledne plné her a
pohody.
Děkuji všem, kteří ve svém volném čase pro nás ostatní připravili hezký den.
Šárka Hůlová

Sraz účastníků Hostouňské šlápoty

Odpoledne u Okoře

Společenská rubrika

K životnímu jubileu blahopřejeme !!!!!
Červenec
Š T Ě P Á N Josef
H R U D K A Antonín
L A N G M A J E R O V Á Jaroslava
K A R H A N O V Á Jindřiška
F L E K Pavel
H O L E Š O V S K Ý Václav
Z E I T H A M L O V Á Irena
B U C K O V Á Hana
Z B Y N Ě K Zdeněk

Srpen
K O T R O U Š O V Á Růžena
V I L D O V Á Lidmila
Z E I T H A M L Jiří
K A P A L Í N O V Á Marta

96 let
80 let
80 let
75 let
70 let
70 let
70 let
65 let
60 let
7

80 let
80 let
70 let
70 let

Září
Z A H R Á D K O V Á Jiřina
K O H L Í Č E K Lubomír
R Ů Ž I Č K A Josef
P R O K O P O V Á Hana
J U R U Š K O V Á Zdenka

70 let
70 let
65 let
65 let
60 let

Z našich řad odešli:
R A D O S T N Ý Ladislav

ve věku 75 let

PODĚKOVÁNÍ OBCI
Děkujeme obci Hostouň za pomoc při zřízení hřiště pro psy.
Hřiště pro psy najdete na pozemku za poštou, je oplocené, vybavené prvky na agility. Cvičák je určen
pro všechny slušné majitele psů, kteří si zde mohou se svými pejsky pohrát a něco se naučit.
Na hřišti jsou k dispozici misky na vodu, prosím, nechte je tam po použití pro další účastníky cvičiště.
Současně prosíme, udržujte zde po svých pejscích pořádek.
Hřiště je určeno pro psy, nikoli pro děti. Mrzí nás, že během léta již děti na hřišti poničily několik
prvků.
Stálo nás hodně času, abychom tu vytvořili příjemné zázemí, kde můžeme trávit volný čas, je určeno
pro nás pro všechny, prosíme, chovejte se slušně, jako by to bylo i vaše.
Tipy, jak psy cvičit, najdete na našich webových stránkách www.agilityhriste.webnode.cz
Zároveň tam najdete náš e-mailový kontakt, v případě, že zjistíte
nějaké škody, nebo budete mít dotaz, napište nám. Také je tam i instagramový
účet, kde budou všechny novinky.
Zároveň provozujeme psí bazárek, kde můžete inzerovat i vy. Jak
inzerovat, najdete na našich stránkách.
Děkujeme Veronika Lainová a Barbora Svatošová
Inzerce
Vážení přátelé, sousedé,
dovolte nám touto cestou oznámit, že Advokátní kancelář Daniel Slavík, se sídlem Stroupežnického
2324/26, 150 00 Praha 5 nabízí každý sudý pátek v měsíci bezplatné právní konzultace ve všech oblastech
práva, se zaměřením na právo obchodních společností, nemovitostí, smluvní agendu, dědictví, rodinné či
trestní právo nebo spory a vymáhání pohledávek. Bezplatné právní konzultace budou probíhat na adrese: Pod
Kostelem 56, 273 53 Hostouň u Prahy.
Kontakt: protected Legal®, tel.: +420 608 981 655, email: daniel.slavik@protected-legal.com
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