Hostouňský
zpravodaj
Čtvrtletník obce Hostouň

červen - září 2017

Číslo 83/Cena 5,- Kč

Oprava opěrné zdi Sulovického potoka je zdařilá
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás tímto článkem informoval o věcech,
které se podařilo v naší obci realizovat v průběhu
třetího čtvrtletí tohoto roku a jaké jsou další plány
zastupitelstva v další období.
Začátkem měsíce července byla zahájena
rekonstrukce ulice Lipová, která byla částečně
financována z dotace poskytnuté od Ministerstva pro
místní rozvoj ČR a z daru Letiště Ruzyně v rámci
programu Žijeme zde společně. I přes nemalé
problémy, které se vyskytly po odkrytí vrchních
vrstev a následném zjištění nevhodných podkladních
materiálů, byla tato akce úspěšně dokončena
Opěrná zeď Sulovického potoka
v plánovaném termínu. Nemalé díky patří především
firmě Pozemní komunikace Bohemia, která přišla okamžitě s náhradním řešením vzniklé situace a
výsledky této práce může ocenit každý z občanů.
Tato zjištění bude brát zastupitelstvo v zřetel i při
dalších akcích v naší obci.
V měsíci červenci došlo ke zřícení opěrné zdi
Sulovického potoka u mostku poblíž Sokolovny. Pro
realizaci této havarijní opravy byla vybrána na
základě nejnižší ceny a nejrychlejší nabídky varianta
navržená panem Benedou a panem Krásou. Výsledek
této opravy je velmi zdařilý.
V průběhu měsíce srpna byla započata
kompletní rekonstrukce podlahy v Základní škole
Hostouň. Tato rekonstrukce proběhla přesně dle
projektové dokumentace Ing. Vlčka a byla zdárně
Opěrná zeď Sulovického potoka
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dokončena tak, aby neohrozila fungování školy.
Nyní bych rád shrnul další plány zastupitelstva pro následující období. V září jsme obdrželi
stavební povolení na Komunitní centrum (zdravotní středisko) na školní zahradě. V nejbližší době
budeme vybírat z nabídek na možnost financování této akce a hledat formou výběrového řízení nejlepšího
zhotovitele tak, aby mohla stavba hned na jaře započít.
Rozšíření kapacity Sulovického potoka je nyní ve fázi zajišťování stavebního povolení a i tato
akce bude realizována v průběhu příštího roku.
Revitalizace Posvícenské návsi – je podán návrh na vydání územní rozhodnutí. U této akce se
budeme snažit nalézt odpovídající dotační titul a věřím, že budeme úspěšní.
Samozřejmě se již nyní zaobíráme plány na příští rok a připravujeme projekty pro další období.
Martin Krátký, místostarosta
Zastupitelstvo obce Hostouň

Ze zasedání zastupitelstva 14.08.2017
Zastupitelům byl předložen návrh dohody,
kterou mezi sebou uzavřou obce Dobrovíz a
Hostouň. Jedná se o Dohodu o vytvoření
společného školské obvodu spádové mateřské
školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola
Sluníčko Dobrovíz. Na základě této dohody obec
vydá obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví
část společného školského obvodu spádové
mateřské školy.
Firma
Panattoni
Czech
Republic
Development s.r.o. předložila zastupitelům
projektovou dokumentaci pro územní řízení na akci
"ČOV Hostouň - rozšíření kapacity". Rozšíření
kapacity stávající čistírny odpadních vod s
kapacitou 2050 EO spočívá v instalaci nové
technologie do stávajících nádrží čistírny
odpadních vod. Celková kapacita nově upravené
čistírny odpadních vod bude 4000 EO. Investorem
stavby bude firma Panattoni.
Dále
firma
Panattoni
předložila
zastupitelům plnou moc s tím, aby jí obec Hostouň
zmocnila zastupovat obec v jednáních ve věci
získání územního rozhodnutí, územního souhlasu,
stavebního povolení, ohlášení stavby, povolení
změny stavby před dokončením, kolaudačního
souhlasu a projednání stavby formou veřejnoprávní
smlouvy jak pro územní rozhodnutí, tak pro
stavební povolení na akci "ČOV Hostouň rozšíření kapacity". Zastupitelé rozhodli, že firmě
tak rozsáhlou plnou moc neudělí. Plná moc bude

firmě Panattoni udělena jen na získání územního
rozhodnutí.
Při opravě ulice Lipová se po odstranění
původního asfaltového krytu ukázalo, že podkladní
vrstvy jsou ve výrazně horším stavu, než se
předpokládalo a než bylo patrno při zpracování
projektové dokumentace. Podkladní vrstva není
homogenní, mění se doslova na každém kroku
(starý asfaltobeton, štět, zemina, štěrk, škvára a
jemný kačírek) a prakticky nelze provést pouze
lokální sanaci podloží dle projektové dokumentace.
Dále byly provedeny statické zatěžovací zkoušky,
které nedosáhly předepsané únosnosti 80 MPa dle
projektové dokumentace.
Se stavbyvedoucím firmy Pozemní
komunikace Bohemia byly domluveny tři možné
varianty dalšího technického řešení. Po zvážení
všech okolností zastupitelstvo rozhodlo o
maximální variantě, která spočívá v kompletním
odtěžení vozovky o dalších 12 cm a provedení
vrstvy SC celoplošně v téže tloušťce. Vrstvou SC
se rozumí "hubený" beton, třídy pevnosti C8/10.
Na tuto vrstvu bude položen nový asfaltový kryt.
Tento neočekávaný výdaj stavbu prodraží o
1 230 005,27 Kč. Jedná se o standardní, robustní
řešení, které zajistí požadovanou životnost
konstrukce vozovky.
Břeh Sulovického potoka nad můstkem v
ulici Pod Kostelem se neočekávaně vyvalil a velké
balvany by v případě vyššího průtoku vody mohly
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způsobit ucpání koryta. Z tohoto důvodu bylo
vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele opravy
břehu potoka. Ve výběrovém řízení byla vybrána
firma David Krása, Lipová 345, Hostouň s cenou
171.200,- Kč.
V ulici Na Pohoří u studny se rozpadla
opěrná zeď. Ve výběrovém řízení byla na opravu
zdi vybrána firma Vasyla Ohara, jež provede
opravu za 60.000,- Kč.
Na základě podepsané smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene k pozemku
parc.č. 594/1 s ČEZ Distribuce a.s. je
zastupitelstvu předložena Smlouva o zřízení
věcného břemene - služebnosti k pozemku parc. č.
594/1 za účelem umístění součásti distribuční
soustavy - kabelové vedení NN a rozpojovací
skříň. Jednorázová náhrada za zřízení věcného

břemene se sjednává ve výši 1.000,- Kč.
Zastupitelé souhlasí s uzavřením této smlouvy.
Ve splaškových vodách v kanalizaci se
vyskytuje vysoký obsah tuků. Obec objedná
provádění kontrol kanalizace na zjištění původce
nadměrného znečištění splaškových vod tuky. Po
zjištění původce vypouštění tuků do kanalizace
budou tomuto původci přeúčtovány všechny
náklady spojené s odstraňováním tuků ze
splaškových vod.
Pan Jan Fuksa, investor stavby komunikace
v ulici Pod Lipami, podal žádost o převzetí této
komunikace na pozemku parc.č. 157/1 do
vlastnictví obce. Komunikace je dokončená,
zkolaudovaná a bez závad. Na základě uzavřené
plánovací smlouvy obec komunikaci v ulici Pod
Lipami a pozemek pod komunikací parc.č. 157/1
převezme do svého vlastnictví.

Ze zasedání zastupitelstva 18.09.2017
Letiště Praha, a.s. opět vyhlásilo program
finanční podpory na veřejně prospěšné účely Dobré
sousedství na rok 2018. Obec z tohoto programu
dostává každoročně průměrně 500 tis. Kč.
Zastupitelé rozhodli, že z tohoto programu bude
požádáno na opravu fasády budovy základní školy
a druhou možností bude výstavba komunitního
centra.
ČEZ Distribuce a.s.předkládá obci Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu provést stavbu č. IE-126007420/VB/01 Pavlov - zdvojení VN 22 KV
Dříhost - Dřínuč k pozemku parc.č. 1758, který je
ve vlastnictví obce. Na pozemku je vedeno vedení
VN 22 kV, které bude v rámci stavby vyměněno.
Jednorázová náhrada za omezení vlastnického
práva je stanovena dohodou ve výši 1.000,- Kč.
Zastupitelé souhlasí s uzavřením této smlouvy.
Zastupitelstvu je předložena Smlouva o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské
sítě k pozemní komunikaci a podmínkám stavby a
provozu "Hostouň rozvody VO ul. Potoka"
uzavřenou se Středočeským krajem. Zastupitelé
souhlasí s uzavřením této smlouvy.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání, které
se konalo 23.1.2017, přijalo usnesení č. 5/1/2017,
ve kterém schválilo uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí na koupi pozemků parc.č. 1584/3 a 1584/2
s panem Mgr. Danielem Slavíkem. Vzhledem k
tomu, že došlo ke změně vlastníků okolních
pozemků, tak pan Slavík od obce předmětné
pozemky již koupit nechce. Zastupitelstvo
rozhodlo o zrušení tohoto usnesení.
Ředitelka základní školy paní Mgr. Milena
Filikarová informovala zastupitele, že od 1.1.2018
dojde ke zvýšení režijních nákladů na stravování
ve škole. Do základní školy dováží obědy firma
INITA. Režijní náklady se budou zvyšovat z 16,Kč na 20,- Kč. Zastupitelé nechtějí měnit
dodavatele obědů do školy, protože kvalita jídel a
služby firmy INITA jsou na velmi dobré úrovni.
Zastupitelé doporučují paní ředitelce, aby při
sestavování rozpočtu školy na rok 2018 v něm
zohlednila i zvýšení režijních nákladů na
stravování.
Obec Hostouň má se statutárním městem
Kladno uzavřenu veřejnoprávní smlouvu, na jejímž
základě město Kladno od roku 2003 vykonává
místo orgánů obce Hostouň v jejím správním
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obvodu přenesenou působnost při rozhodování v
přestupkovém řízení a ukládání sankcí. Z důvodu
změny příslušných zákonů předkládá město
Kladno obci návrh Dohody o změně veřejnoprávní

smlouvy na zajišťování výkonu přenesené
působnosti ve věcech přestupků. Zastupitelé
schválili uzavření této dohody.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Oznámení o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Místostarosta 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 (dále jen
zákon),
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22, 00 hodin

a

v sobotu 21. října 2017 od 8, 00 hodin do 14, 00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku Hostouň
je volební místnost v Kulturním domě Hostouň, Hájecká 330, 273 53 Hostouň
pro voliče bydlící v Hostouni.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak
označené hlasovací lístky jiné.
Informace z obecního úřadu

Kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje
Dne 31. 8. 2017 došlo k vyhlášení programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019“. Díky ní si mohou obyvatelé Středočeského
kraje zažádat o příspěvek na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v 1. a 2. emisní třídě dle
ČSN EN 303-5. Podpořena tak bude realizace výměny zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním
za tepelné čerpadlo, kotel výhradně určený pro spalování biomasy, automatický kotel na uhlí a biomasu či
plynový kondenzační kotel. Dotace se pak nevztahuje na výměnu kamen, krbových kamen a krbů, a to
i v případě, že slouží k primárnímu vytápění objektu. Finanční podpora může dosáhnout výše 75 000 Kč
až 120 000 Kč, a to podle kategorie nově pořízeného tepelného zdroje.
Podmínkou k získání podpory je splnění směrnic EU (ekodesign) pro nové zdroje. K prokázání
emisní třídy 1. a 2. je žadatel dále povinen přiložit k žádosti doklad o kontrole technického stavu
a provozu kotle. Jedná se o revizní zprávu, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10
– 300 kW napojeného do komína a otopnou soustavu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016.
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Pokud fyzická osoba tímto dokumentem nedisponuje, lze jej u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016
zaměnit za jiný doklad prokazující třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné
dokumenty), v případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom,
že je třída kotle neznámá.
Výměnu starého kotle na ruční přikládání mohou realizovat fyzické osoby na území
Středočeského kraje, a to pouze ve vybraných objektech, kterými jsou rodinné domy, objekty k bydlení a
zemědělské usedlosti s maximálně třemi bytovými jednotkami podle listu vlastnictví z Katastru
nemovitostí. Dotace se naopak nevztahuje na rekreační objekty. Zásadní novinkou je také to, že žádost o
podporu se nově podává pouze elektronicky. Příjem žádostí bude zahájen dne 4. 10. 2017 od
8,00 hod. a ukončen 29. 6. 2018 ve 14,00 hod., nebo do vyčerpání určených finančních zdrojů. Všechny
další informace se můžete dozvědět na webových stránkách Středočeského kraje.
Činnost spolků

Hostouňská šlápota
Dne 16.9.2017 se uskutečnil 2. ročník Hostouňské šlápoty, kterou za finanční podpory obce Hostouň
pořádá motorkářský klub Hostouň Bikers. Počasí se sice nevyvedlo tolik jako minulý rok, ale i tak jsme si cestu,
která měří cca 13 km, užili se vším všudy.
Sraz byl v 9:00 hodin U Maxima a v 9:15, po vyfocení společné fotografie, se účastníci rozdělili na dvě
skupiny – jedna šla právě pěšky a druhá se vydala na vlakovou zastávku, ze které jel v 10:01 Cyklohráček do
Noutonic.

Společná fotografie účastníků Hostouňské šlápoty

Pěší parta se vydala celkem svižným krokem kolem Žákova mlýna do Středokluk, po rychlém občerstvení
na benzínce u R7 pak dále přes Černovičky až do Malých Číčovic, kde jsme si, stejně jako minulý rok, dali pivo a
limo v Restauraci U Václava.
Z Malých Číčovic na Okoř vede krásná cesta podél potoka, po které se tento rok jel cyklistický závod, takže
jsme cestou ještě stíhali fandit a povzbuzovat. Na čerstvě posekaném trávníku pod hradem Okoř jsme si zase
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udělali společnou fotografii a pokračovali dále přes chatovou osadu Colorado a Višňovka až k našemu cíli –
Turistické základně Podholí.
Skupina, která jela vlakem, už byla nějaký ten čas v cíli a občerstvena si užívala teplo u ohníčku. Nás ten
řízek s bramborovou kaší teprve čekal, a jelikož jsme o něm všichni básnili celou cestu, tak jsme se hromadně
vydali k polní kuchyni.
Kromě řízku s kaší byla také k dispozici česnečka, krkovice a buřty, které jsme si mohli opéct nad ohněm.
Pro děti, ale i dospělé byla zdarma malinovka, dále pak bylo na čepu pivo a v kucyhňce se na zahřátí vařil čaj, grog
a káva.
Kolem druhé a třetí hodiny občas
sprchlo, ale to nikomu nebránilo v tom, aby si
odpoledne náležitě užil. Děti v hojném počtu
využívaly skákací hrad, zkoušely, kdo nejdál
dohodí maketou telefonu či tabletu, zahrály si
kroket a samozřejmě nechybělo ani přetahování
lanem, do kterého se zapojili i dospělí.
Svozy zpět do Hostouně byly tento rok
tři, jeden kolem páté, druhý v šest a poslední po
osmé hodině.
I přes prognózy špatného počasí jsme si
tento výlet náramně užili a těšíme se zase příští
rok!
Přetahování lanem na Hostouňské šlápotě
Roman Mára

Výlet s baráčníky
V sobotu dne 15. 7. 2017 jsem se zúčastnila s baráčníky z Hostouně a Dobrovíze výletu do Doks
spojeného s plavbou parníkem po Máchově jezeře.
Čas do vyplutí jsme využili k malému občerstvení v kempu u jezera. Samotná okružní plavba
probíhala ve veselé náladě a pohodě
také proto, že nám k tomu hrál na
harmoniku a zpíval pan Jarda
Radostný, ke kterému se přidali i
ostatní výletníci na parníku. Cestu
z přístaviště zpět k autobusu nám
zase zpříjemnila harmonika a tak se
průvod pomalu vrátil na parkoviště.
Všem nám mezitím vyhládlo, a proto
jsme rádi využili restaurace Kočí
v Doksech, kde jsme měli již
zamluvený společný oběd. Myslím,
že si všichni pochutnali. Cestou
domů jsme si prohlíželi krásnou
přírodu Kokořínska. Na závěr výletu
jsme se ještě zastavili v Mělníku
Baráčníci na Máchově jezeře
v hotelu Olympionik na kávu, jen tam
totiž měli dostatečné prostory pro nás cca 49 hostů. Počasí bylo po celý den příjemné, jen na pár
přeháněk.
Největší zásluhy na zdaru výletu a díky patří paní Mirce Hlůžové.
Už teď se těším na další baráčnické akce a ráda se jich opět zúčastním.
O. Platkevičová
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Baráčnická obec ,,SULEVICE“ Hostouň a Dobrovíz
informuje
Baráčnická obec ,,Sulevice“ pořádá předvánoční country večer v pondělí 11.
prosince 2017 v Kulturním domě Dobrovíz od 19 hodin s kapelou TAXMENI.
Tento koncert bude pořádán s finančním příspěvkem od Nadace spolku Občané
pro Dobrovíz a pod záštitou Obecního úřadu Dobrovíz.
Vstupné 120,- Kč v předprodeji, 150,- Kč na místě.
Předprodej bude zahájen 1.11.2017
M.Hlůžová 776 779 698
Z.Vacovská 732 205 518
Společenská rubrika
Červenec
Š T Ě P Á N Josef
H A M Á Č K O V Á Zdeňka
K E T T N E R Karel

94 let
65 let
65 let

Srpen
P O S P Í Š I L Ladislav
V A N Í Č E K Bedřich

80 let
75 let

D A Ň K O V S K Ý Vladimír
K O Z Í K Jiří
H U R S K Ý Václav
K A P I T Á N O V Á Ivana

70 let
70 let
65 let
60 let

Září
B E Z Á K Ladislav
Z I M A Jan
G R U N T Václav
Ž I H L A Jiří
T O M Á Š K O V Á Věra
Š A F R Á N E K Václav
T I C H Ý Ivar

85 let
80 let
80 let
70 let
70 let
65 let
60 let

Z našich řad odešli:
J E H N Ě T O V Á Marta
C Í S A Ř O V S K Ý Josef
A D A M C O V Á Marta

ve věku 78 let
ve věku 91 let
ve věku 88 let
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Inzerce

Poskytujeme tyto služby:







Životní a úrazové pojištění
Pojištění majetku a odpovědnosti
Penzijní pojištění
Pojištění vozidel
Hypotéky, zhodnocení peněz
Možnost zajímavých slev
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