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centrum možná
už na podzim

Baráčnická obec
pořádá sedění
i výlet

Hlavní dráha na
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 Úvodník starosty

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
rád bych vás pozdravil v jarním čase a informoval vás o aktuálním dění v naší vsi.
O připravovaných investičních akcích
pojednává článek Lukáše Morávka na
straně 3. Já bych rád připomněl, že na
přelomu března a dubna bude zahájena druhá etapa revitalizace Sulovického potoka, kterou bude provádět vítěz
výběrového řízení, firma Kožený. Pevně věřím, že se dílo podaří stejně jako
v první etapě. Všechny práce by měly
přispět ke zvýšení průtoku potoka, který bude zároveň sloužit jako protipovodňové opatření v případě výskytu extrémních přívalových srážek.
Plánovaný úklid okolí obce tak, jak byl
realizován před dvěma roky, letos neproběhne. Hostouň se podařilo uklidit
v rámci pracovního nasazení zaměstnanců obce, kterým tímto moc děkuji. Bylo třeba odvézt neuvěřitelných 160
pneumatik a tři velké kontejnery naplněné nejrůznějším odpadem, jenž někteří lidé nejsou schopni likvidovat v rámci
všudypřítomných sběrných míst. Za pomoci Letiště Praha budou ještě odbagrovány tři hromady z minulých let.

Po úklidu Hostouně bylo třeba odvézt neuvěřitelných 160 pneumatik a tři velké kontejnery naplněné nejrůznějším odpadem. Foto: Pixabay

Na mimořádném zasedání zastupitelstva obce v březnu byl jednomyslně
schválen finanční dar ve výši 200 000 Kč
na pomoc Ukrajině. Finanční prostředky jsme převedli na konto neziskové organizace Člověk v tísni. V této pomoci
bude obce i nadále pokračovat, a to formou dlouhodobé sbírky za přispění ob-

čanů Hostouně. Bližší informace budou
včas zveřejněny a všem předem děkuji
za pomoc.
Na závěr bych vám rád popřál pokud
možno klidné prožití velikonočních
svátků.
MARTIN KRÁTKÝ
starosta obce

 Zastupitelstvo

Ze zasedání zastupitelstva
24. ledna 2022

Zastupitelstvo opět projednávalo ná
vrh Smlouvy o zajišťování a financo
vání dopravní obslužnosti a dodatek
ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové dopravě v systému PID.
Na základě požadavku zastupitelstva
starosta obce telefonicky oslovil Ing.
Jana Drobného z oddělení metodiky
a controllingu, IDSK, p. o. Následně na
to byla Ing. Drobnému zaslána emailem
připomínka k návrhu Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti.
Do termínu zasedání zastupitelstva obci
IDSK neodpověděla.
Město Kladno rozeslalo všem obcím
ve správním obvodu Kladno informaci
o svém postoji k problematice zajištění
dopravní obslužnosti na území Středočeského kraje (zákon č. 194/2010 Sb., § 2
a §3) a sdělení, že město Kladno smlouvu
nepodepsalo a nebude se podílet ani na
jejím financování. Zastupitelé po posouzení všech aspektů se rovněž rozhodli, že
smlouvu obec zatím nepodepíše.
Zastupitelstvo se opětovně vrátilo
k projednání žádosti spolku Hostouň
Bikers zastoupeného Miroslavem Kratochvílem o zrušení nebo odložení
nočního klidu v době pořádání akce
MotoGuláš. Vzhledem k tomu, že akce
MotoGuláš je určena pro uzavřenou
skupinu a omezení doby nočního klidu
by výrazně narušovalo noční klid obyvatelům obce, kteří bydlí v okolí pořádání
této akce, zastupitelé žádosti nevyhoví.
Zastupitelstvu byly předloženy návrhy
č. 3 a 4 na úpravu rozpočtu obce na
rok 2021, které svým usnesením zastupitelstvo schválilo.

21. února 2022

Zastupitelstvo obce Hostouň projednalo námitku uplatněnou v průběhu
řízení o změně č. 4 územního plánu
a rozhodlo, že námitce se nevyhoví.
Odůvodnění rozhodnutí:
Z podané námitky není zřejmé, jakým
způsobem se navrhovaná změna č. 4
územního plánu Hostouně (dále též „z.
č. 4 ÚP“) dotýká vlastnických práv podatele. Podatel jako důvod tvrzení, že
je dotčen navrhovanou z. č. 4 ÚP jako
vlastník pozemků p. č. 173/2, 173/3
a 174, a proč tedy podává námitku, uvádí následující (citace):
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„že Obecní úřad v Hostouni při pořizování
změny č. 5 vydal nesouhlasné stanovisko
s pořízením změny v ÚP na těchto pozemcích“. Z textu námitky lze dovodit, že „těmito pozemky“ podatel míní pozemky
v jeho vlastnictví. Nesouhlasné stanovisko Obecního úřadu bylo vydáno při
pořizování změny č. 5 ÚP, tedy v jiném
řízení, než je pořizování z. č. 4 ÚP a není
součástí návrhu této změny. Námitka
podatele zjevně není vyvolána návrhem
z. č. 4 ÚP a nelze jí proto nijak vyhovět
úpravou návrhu této změny;
„… musím vám sdělit, že obytná zástavba v této lokalitě je v rozporu koncepčního rozvoje a odporuje zásadě neslučování obytné zástavby na hranicích okresů“.
Z tohoto sdělení podatele není zřejmé,
jakým konkrétním způsobem jsou návrhem z. č. 4 ÚP dotčena práva podatele
k pozemkům v jeho vlastnictví. Jedná se
o obecnou a nekonkrétní výhradu podatele vůči obytné zástavbě, jejíž možný vliv na pozemky podatele není v námitce nijak doložen. Z tohoto sdělení
podatele ani není nijak zřejmé, jaký koncepční rozvoj má podatel na mysli, se
kterým by měl být návrh z. č. 4 ÚP v rozporu a z jakého důvodu. Stejně tak není
možné z podatelovy námitky zjistit, na
jakou zásadu „neslučování obytné zástavby na hranicích okresů“ se podatel
odkazuje. Takováto zásada není uvedena v žádném právním předpise ani v dokumentu veřejné správy, který je závazný pro pořizování a zpracování návrhu
územně-plánovací dokumentace nebo
její změny; nejedná se o námitku ve
smyslu stavebního zákona, zohlednit ji
Text námitky

jako připomínku je nedůvodné, protože
nemá oporu v právních předpisech ani
ve veřejných zájmech, chráněných právními předpisy;
„Současně touto změnou pozbývá možnost přístupu na pozemky č. 178/1, 178/2,
178/5 178/6 atd. pro zemědělsky hospodařícího na těchto pozemcích, pana
Krupičky z Dobrovíze.“ Text je zmatečný
a nelze z něj dovodit, zda podatel míní,
že přístup na vyjmenované pozemky
pozbývá podatel nebo pan Krupička.
Z katastru nemovitostí je zřejmé, že ani
jeden z nich není vlastníkem uváděných
pozemků. Výhrada podatele nemá z tohoto důvodu oporu ve vlastnictví podatele, opravňujícím k podání námitky dle
stavebního zákona a je proto neoprávněná. Připomínka podatele k přístupu na uvedené pozemky je nedůvodná, protože v důsledku změny č. 4 ÚP
k omezení přístupu na uvedené pozemky žádným způsobem nedojde, návrh
změny č. 4 ÚP se žádným způsobem netýká současných podmínek využití pozemků, ze kterých je přístup k pozemkům, které podatel uvádí;
„Ve změně č. 5 obec uvádí, že trvá na cestě
parc. č. 174, která ovšem pokračuje na zahradou obce Dobrovíz.“ Podatel je vlastník uvedeného pozemku parc. č. 174,
druh pozemku ostatní plocha. Návrh
změny č. 4 územního plánu žádným
způsobem nemění určení využití tohoto pozemku, stanovené v územním plánu Hostouň jako UK – účelová komunikace v sídle. Námitka podatele vůči návrhu změny č. 4 územního plánu je proto nedůvodná;

 Zastupitelstvo
„Současně se domnívám, že v případě
schválení této obytné zástavby je v budoucnu budu obtěžovat hlukem z provozování sportoviště na pozemcích 173/2
a 173/3.“ Důvodnost této domněnky podatel ničím nedokládá. Pozemky v jeho
vlastnictví p. č. 173/2 a 173/3 jsou dle
ÚP Hostouň vymezeny jako R1 - sportovní a rekreační plochy, toto využití návrh změny č. 4 ÚP nemění a respektuje.
Sousedství pozemků rodinných domů
a ploch využívaných pro sportovní a rekreační účely jsou v území zcela běžné.
V tomto případě se navíc nejedná o bezprostřední sousedství se společnou hranicí. Domněnka uváděná podatelem
nedokládá žádný důvod pro úpravu návrhu změny č. 4 ÚP, který by měl oporu v právních předpisech nebo ve veřejných zájmech chráněných právními
předpisy. Výhrada podatele vůči návrhu
změny č. 4 ÚP je proto nedůvodná.
Zastupitelstvo obce Hostouň, příslušné
podle ustanovení § 6 odst. (5) písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, za
použití ustanovení § 55b odst. (10), § 54
odst. 1 stavebního zákona a § 173 odst.
1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
po ověření, že změna č. 4 územního plánu Hostouň není v rozporu s politikou
územního rozvoje, s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu vydává změnu č. 4

Územního plánu Hostouň a ukládá starostovi obce vydanou změnu č. 4 a úplné znění územního plánu po změně č. 4
doručit veřejnou vyhláškou (§ 55 odst.
(7) stavebního zákona).
Ředitelka Základní školy Hostouň Mgr.
Milena Filikarová předložila zastupitelům zprávu o hospodaření školy za
rok 2021 a zároveň požádala zastupitele o souhlas s převedením hospodářského výsledku ve výši 111 549,53 Kč do
rezervního fondu. Zastupitelstvo obce
Hostouň vzalo na vědomí zprávu o hospodaření školy za rok 2021 a schválilo
převedení hospodářského výsledku ve
výši 111 549,53 Kč do rezervního fondu.
Zastupitelstvu byl předložen návrh ča
sového plánu implementace Plánu
zlepšování kvality ovzduší. Zastupitelé požadují z časového plánu vyjmout
opatření „Obecně závazná vyhláška
k omezení spalování pevných paliv“
a po této úpravě časový plán schvalují.
Zastupitelům byla předložena Smlouva
o poskytnutí služeb v oblasti dotační
ho managementu, kterou obec uzavře
s Jiřím Znamenáčkem, se sídlem Generála Selnera 1694, Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav, IČ: 07044402 za účelem
poskytnutí dotačního managementu ve
výzvě JSDH V1 2022 – Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vyhlášené Ministerstvem vnitra – generálním
ředitelstvím Hasičského záchranného
sboru České republiky a výzvě Středočeského kraje: Kofinancování účelových

investičních dotací v rámci programu
Dotace pro jednotky SDH – Pořízení
a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky 2022. Za poskytnutí služeb
bude dodavateli zaplacena odměna ve
výši 120 000 Kč.
Zastupitelstvu byla předložena Smlou
va o vkladu, pachtu a provozování
vodárenské infrastruktury na vodovod vybudovaný v ulici U Tvrze, jejíž podepsání zastupitelé schválili.

7. března 2022

Zastupitelé obce Hostouň rozhodli, že
obec daruje ze svého rozpočtu částku
ve výši 200 000 Kč na pomoc Ukrajině.
Tyto finanční prostředky budou zaslány
na účet Člověka v tísni, o. p. s.
ZASTUPITELSTVO

Tabulka: Časový plán pro implementaci závazných opatření podle Programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO) – ZÓNA
STŘEDNÍ ČECHY CZ02
Kód opat Název opatření po
Gesce po
Způsob naplnění opatření
Náklady,
Termín
ření po
dle PZKO
dle PZKO
zdroje finan splnění
Aktivita
Dílčí kroky Interní gesce
dle PZKO
cování
(odpovídá)
PZKO
2020 1

PZKO
2020 2

Účinná kontrola plObec + ORP
něných požadavků
kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem
o ochraně ovzduší
(201/2012 Sb.)
Obec
Zvýšení povědomí
provozovatelů spalování pevných paliv na
kvalitu ovzduší, významu, správné údržby a obsluhy strojů
a volby spalovaného
paliva

Spolupráce a součinnost s ORP
Kladno v oblasti ochrany
ovzduší

Aktivní vyhle- Starosta, mís- 10 000 Kč roz- průběždávání proble- tostarosta
počet obce
ně rok
matických lo2022
kálních topenišť

Informační kampaň
v Hostouňském zpravodaji, na webu
obce, na fcb
obce

Informační
Starosta, mís- 10 000 Kč roz- průběžkampaň: Zlep- tostarosta
počet obce
ně rok
šování kvality
2022
ovzduší v obci
Hostouň, možnosti zdrojů
vytápění, jak
správně topit
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 Investice

Volnočasové centrum možná
už na podzim
Stejně jako v předchozích vydáních Hostouňského zpravodaje, shrnuji i tentokrát aktuální stav
námi připravovaných stavebních projektů.
Projekt Revitalizace Posvícenské
návsi

Jak v úvodníku napsal pan starosta Martin Krátký, máme vysoutěženého dodavatele druhé etapy, společnost Petr Kožený, s. r. o., která pro nás úspěšně realizovala i etapu první. Budeme spolupracovat také se stejným technickým
dozorem jako v předchozí etapě a pevně věřím, že se tuto dominantu prostoru návsi podaří zvelebit ke spokojenosti nás všech.

Oprava ulice Na Obci

Od informací uvedených v minulém vydání zpravodaje se prakticky nic nezměnilo, jakmile se oteplí a rozjede se stavební sezona, firma Froněk nastoupí
a opravu ulice dokončí. Spolu s tím budou dořešeny drobné nedodělky v ulici U Rybníka. Zároveň se budeme snažit koordinovat dokončení opravy s realizací elektro přípojky v režii ČEZ tak,
aby ČEZ neničil již dokončený vozovkový kryt.
Oprava je koordinačně poměrně náročná. Vjezd do ulice je jen jeden a pravděpodobně se nevyhneme uzavírce na přibližně tři čtvrtiny dne. Obyvatelé budou
s dostatečným předstihem informováni
letákem do schránek a prostřednictvím
webových stránek obce.

dření. Obdobně, jako v předchozím případě, budeme realizovat i bez obdržené dotace, stav vozovky je velmi špatný a všichni si zde opotřebováváme svá
auta.

Chodníky Na Skalech
a Kladenská

Volnočasové centrum na školní
zahradě

Opět, oproti minulému číslu bez výrazných změn. Společnost Grantex, která
pro naši obec zajišťuje dotační poradenství, obdržela veškeré podklady a zorganizuje i výběrové řízení na zhotovitele
chodníků. Soutěžit budeme oba chodníky, Na Skalech i Kladenská. Pokud budeme úspěšní v žádosti o dotaci, zrealizujeme chodníky oba. V případě, že nedostaneme dotaci, budeme realizovat
chodník Na Skalech z vlastních zdrojů.

Oprava ulice Kladenská

Veškeré podklady pro žádost o dotaci jsme odeslali a nyní čekáme na vyjá-
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Projekt volnočasového centra na školní zahradě počítá i s pumptrackem, uměle vytvořeným uzavřeným
okruhem pro jízdu na kole a pokud to povrch pumptracku umožňuje, pak také pro jízdu na koloběžce,
skateboardu či inline bruslích.
Ilustrační foto: Andreas Schwarzkopf / Wikimedia Commons

Projekt volnočasového centra, zahrnující „pumptrack“, multifunkční hřiště, venkovní posilovnu a herní prvky pro větší děti, je v procesu. Dokumentaci pro
obec připravuje firma Milota z Kladna,
která má v kontraktu kompletní projednání projektu s dotčenými orgány
a správci infrastruktury.
Máme odsouhlasený koncept a projektanti mohou pokračovat s finalizováním
dokumentace. Očekávám, že bychom
mohli mít souhlas s provedením stavby
koncem června. Na to navážeme vlastní realizací stavby a na podzim bychom
mohli mít centrum hotové.

Elektroinstalace v budově ZŠ

V době uzávěrky zpravodaje máme připravenou zadávací dokumentaci pro výběr projektanta na novou elektroinstalaci v budově a v nejbližší době oslovíme zkušené projektanty v oboru silnoa slaboproudu. Pokud vše půjde hladce,
je možné, že akci stihneme zrealizovat
ještě letos, nicméně situace na trhu stavebních materiálů a výrobků je velmi
volatilní, zejména v oblasti elektronických komponentů. Realisticky uvažujeme spíše o prázdninách v roce 2023.
Projekt bude zahrnovat kompletní rekonstrukci elektroinstalace v budově,
nové rozvody slaboproudu (intranet,
eventuálně zabezpečovací systém, či
systém elektronické kontroly vstupů),
vše dle domluvy s projektantem a paní
ředitelkou Filikarovou.
Ing. LUKÁŠ MORÁVEK
místostarosta

 Základní škola

Škola se připravuje na nové žáky
S příchodem jara epidemie covidu slábne, už se nemusíme testovat a odložili jsme roušky. Všichni se
těšíme na hezčí období. I my ve škole. Konečně budeme moct s žáky zase pořádat různé akce – ná
vštěvy divadla, besedy či exkurze! Žáci se už nemohou dočkat školy v přírodě, kterou jsme během
covidu organizovat nemohli.

Do této nálady zasáhla jako blesk válka
na Ukrajině. Všichni se k nastalé situaci
musíme nějak postavit a pomáhat s řešením jejích důsledků. Pro nás ve škole

to hlavně znamená připravit se na přijímání nových žáků z postižené země.
V současné době už naši školu navštěvuje několik ukrajinských dětí, které našly svůj přechodný domov v Hostouni
a okolí.
I přes jazykovou bariéru se snažíme
ukrajinské děti začlenit do tříd mezi jejich české vrstevníky. Všichni usilujeme
o to, aby jejich zapojování proběhlo co
nejrychleji. Dopoledne se jim věnují učitelky, seznamují je s latinkou, učí s pomocí obrázků českým slovům a pokynům. Odpoledne nám s výukou pomáhá dobrovolnice Eliška Hašplová. Všem,
kteří věnují hodiny navíc výuce ukrajinských dětí, patří veliký dík!

Obrovskou pochvalu zaslouží i všichni
naši žáci. Své nové spolužáky krásně přijali. Ačkoli je komunikace vzhledem k jazykové bariéře složitější, snaží se jim pomáhat. Za to děkujeme i rodinám našich
žáků, protože bez pochopení a podpory
ze strany rodičů bychom takového výsledku nedosáhli.
Co si přát? Aby se konflikt co nejdříve
vyřešil a abychom konečně po covidu
a nejistotě mohli zase žít a učit se v klidu. Aby děti řešily jen „dětské“ starosti a všichni jsme se mohli opět radovat
z krásných dní a v klidu se připravovat
na Velikonoce.
Mgr. MILENA FILIKAROVÁ
ředitelka Základní školy Hostouň

 Spolky

Hasiči
děkují
Jménem sboru dobrovolných hasičů Hostouň bych rád poděkoval za
sponzorský dar panu Hondlovi. Dar
ve výši 80 000 Kč bude použit na nákup nové dýchací techniky. Dále bych
chtěl poděkovat farmě Novotný, která sbor každoročně sponzoruje darem ve výši 20 000 Kč. I díky těmto
sponzorským příspěvkům se sboru
daří udržovat výstroj a výzbroj na vysoké úrovni, což je pro oblast naší činnosti to nejpodstatnější. Velice si vážíme zájmu o náš sbor a pomoci při
jeho činnosti.
Děkujeme.
Za celý sbor
MICHAL SVRČINA
starosta SDH Hostouň

Baráčnická obec pořádá
sedění i výlet do lázní
Baráčníci mají za sebou řadu shromáždění a před sebou výroční volební sedění.
Rychtářka Růžena Krásová, tetička Zdena Vacovská a Milada Hašplová z baráčnické obce Sulevice se v sobotu 12. února zúčastnily výročního volebního sedění ve Středoklukách. V sobotu 26. února
se konalo výroční volební sedění v Kněževsi. Účastnili se ho rychtářka Růžena
Krásová, tetička Pavla Jirásková a soused Jindřich Hlůže.
V sobotu 2. dubna od 14.00 hodin pořádá baráčnická obec Sulevice Hostouň
Dobrovíz výroční valné sedění v kulturním domě v Hostouni.
V plánu jsou i kulturní akce. V sobotu 14. května bychom chtěli uspořádat
výlet do Františkových a Mariánských
Lázní. Zájemci se mohou přihlásit do
15. dubna.

Ve čtvrtek 23. června pořádá spolek
Vltavan country parník na Vltavě. Vstupné bude v rozmezí 300 až 400 Kč. Doprava vlastní. Kdo bude mít zájem, ať
se přihlásí na telefon tetičce M. Hlůžové
(776 779 698) nebo tetičce Z. Vacovské
(732 205 518) do konce května.
Děkujeme zastupitelům obce Hostouň
za finanční podporu a našim členům
a příznivcům za podporu na našich
akcích.
Všem spoluobčanům přejeme krásné
jarní svátky velikonoční, hodně sluníčka,
vzájemné tolerance a dny prožité v klidu, pohodě a míru.
Kdo má zájem, může se stát baráčníkem
obce Sulevice Hostouň Dobrovíz.
Za konšelstvo
syndik MIRKA HLŮŽOVÁ

Hostouňský zpravodaj
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 Spolky

Plány hostouňských chovatelů
Až budete číst tyto řádky, předpokládám, že se již bude po zimě tráva zelenat. To je čas na nový život a tedy i čas
rozmnožování. A je to období, kdy v naší
chovatelské komunitě uskutečňujeme plány, které jsme si v zimě připravili. Konkrétně kterého samce či kohouta
dáme dohromady s kterou samicí či slepicí. Musíme jednak spojit nepříbuzné
jedince a také znát jejich užitkovost. Letos byly přípravy o to složitější, že jsme
nemohli využívat výstavy a byli jsme
odkázáni na známé či inzerci. Celostátní
výstava byla obsazena více než střídmě.
Přejte vašim známým chovatelům, aby
se to povedlo.
V naší základní organizaci Hostouň jsme
byli nuceni se rozloučit s dlouholetým
úspěšným chovatelem králíků, přítelem
Karlem Hlavatkou z Hostouně, který se
nedožil 85 let. Čest jeho památce.

ky. Přeji všem, aby vydrželi a měli výborné úspěchy ve svých chovech.

Přišla na svět Bětka

A ještě jednu událost máme za sebou.
Našemu členu Ondrovi Botkovi porodila jeho plemenná kobyla Kladrubačka
nádhernou klisničku, která dostala jméno Bětka. Při této příležitosti se musím

zmínit o tom, že velkou zásluhu na hladkém průběhu porodu má hlavně Ondrova manželka Eliška, která, jak jsem se
přesvědčil, si vše o porodu prostudovala
v odborné literatuře.
Přeji všem občanům pevné zdraví a mír.
JAROSLAV BOUKAL
předseda chovatelů Hostouň

Čestná uznání pro hostouňské
chovatele

V loňském roce jsme oslavili 80 let naší
základní organizace. Při této příležitosti Ústřední výbor Českého svazu chovatelů udělil čtyři čestná uznání našim
členům za dlouholetou práci ve svazu.
Př. Jindřich Hlůže obdržel zlatý odznak,
př. Václav Olišar stříbrný a Michal Rákos
s Václavem Šafránkem bronzové odzna-

Rybáři začali s přípravami na sezonu
S přicházejícím jarem zahájili členové
Spolku rybářů Hostouň přípravy na novou sezonu 2022.
První oficiální akcí spolku bude členská schůze, která se uskuteční ve čtvrtek
31. března od 17:30 v kulturním domě
Hostouň. Během víkendu, konkrétně
v sobotu 2. dubna, pak proběhne brigáda (úklid nádrže před sezonou), a to od
9:00 hodin.
Na začátku sezony se uskuteční tradiční rybářské závody, které se budou
konat v sobotu 16. dubna. Prezence
účastníků bude probíhat od 6:30 hodin, samotný závod začne o půl hodiny později. Startovné bude činit
100 Kč.
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Další akcí, kterou také již tradičně pořádá Spolek rybářů Hostouň, budou
dětské rybářské závody. Letos proběhnou v sobotu 21. května pro kate-

gorie dětí do 10 let a mládež od 10 do
15 let.
Za Spolek rybářů Hostouň
PETR KOZLOVCEV

 Letiště Praha

Hlavní dráha na letišti je mimo
provoz
Až do začátku července je uzavřena hlavní vzletová a přistávací dráha 06/24 na pražském letišti Vác
lava Havla. Veškerý letecký provoz probíhá na vedlejší dráze 12/30 v obou směrech, a to včetně noč
ního provozu.
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Stejně jako v loňském roce i letos Letiště
Praha využije menší letecký provoz pro
nezbytné úpravy a údržbu hlavní dráhy. V období uzavírky hlavní dráhy bude
v provozu pouze vedlejší dráha 12/30
směrující na oblast Prahy a Kladenska.
Směr provozu (odlet směr Praha, nebo
Kladno) je vždy závislý na aktuálních
meteorologických podmínkách, především větru. Preferovaný směr je ale přistání od Prahy a vzlet na Kladno.
Proč probíhají úpravy právě v těchto
měsících? Pro minimalizaci hlukové zátěže hustě osídlených oblastí je snaha směřovat stavební úpravy mimo letní měsíce s nejvyšší hustotou provozu. Kvůli technologickým podmínkám
realizovaných staveb a s přihlédnutím
k tomu, že dráha 12/30 není plně vybavena pro provoz za nízké dohlednosti, je
jaro a brzké léto jediným obdobím, kdy
je možné úpravy provádět.
V plánu je úprava kabelovodu pro světelné zabezpečovací zařízení, terénní
úpravy v bezprostředním okolí dráhy
(tzv. pás dráhy), rekonstrukce povrchu

PR

AH

A

výjezdu z dráhy tzv. TWY Bravo, výměna zálivek vozovky a další údržbové práce. Mnohé úpravy souvisí zejména s novou legislativou Evropské agentury pro

bezpečnost letectví (EASA). V této souvislosti se obdobným uzávěrám Letiště
Praha nevyhne ani v budoucnu.
(red)

Únor
80 let
ČIPEROVÁ Anna
75 let
ŠILHANOVÁ Růžena
65 let
VRŠKOVÁ Lenka
60 let
VYCPÁLEK Jan
VOLFOVÁ Věra
RUBEŠOVÁ Dana

65 let
BRŮČKOVÁ Věra
60 let
BÜRGER Václav

Z našich řad odešli:

Březen
70 let
KRÁSA Roman

NOVOTNÝ David
KARLAS Stanislav
DUSZA Philipp Gabriel
BEREC Chrisilios

 Společenská rubrika
Životní jubilea oslavili:
Leden
91 let
KLOUBKOVÁ Anna
90 let
HAŠPL Jiří
75 let
KUČEROVÁ Zděnka
65 let
TOMÁŠKOVÁ Věra
60 let
PULEC Jiří
KLIVAR Petr

KOHLÍČEK Lubomír (72 let)
HUSENSKÁ Libuše (89 let)
KUBIŠTOVÁ Alena (79 let)

Vítáme nové občánky
a blahopřejeme jejich rodičům:

Hostouňský zpravodaj
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 Inzerce

NOVĚ OTEVŘENO
SPOJKA HOSTOUŇ
Komunitní centrum
Místní knihovna, každé pondělí 17:15–18:00 hod.
ČISTÍRNA, PRÁDELNA, ŽEHLENÍ, MANDL
včetně PEŘÍ a KOBERCŮ
ÚPRAVY ODĚVŮ – výměny zipů, zkracování… atd.
OPRAVNA OBUVI, kabelek, batohů, pásků… atd.
Výměna SODASTREAM bombiček
IČ 09959238
Petra Dotlačilová
V případě dotazů mě prosím neváhejte kontaktovat:
tel. 606 939 200
Těším se na Vás

Hostouňský zpravodaj, čtvrtletník, číslo 101, datum vydání 31. 3. 2022. Registrační číslo MK ČR E 10572.
Vydává: Obec Hostouň, Kladenská 119, 273 53 Hostouň, tel. 312 665 367, e-mail: ou@hostounuprahy.cz.
Šéfredaktorka: Ing. Šárka Hůlová. Redakce: Ing. Martina Vampulová. Sazba: Vladimír Vašek.
Nevyžádané podklady se nevracejí. Otištěné názory se nemusejí shodovat se stanoviskem redakce. Za věcnou správnost
příspěvků odpovídají autoři. Redakce si vymiňuje případné krácení textů a jazykovou úpravu.
Uzávěrka příštího čísla je 10. 6. 2022.
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