Hostouňský
zpravodaj
Čtvrtletník obce Hostouň

červenec - září 2018

Číslo 87/Zdarma

Vážení spoluobčané,
po čtyřech letech opět nastal čas nových voleb a z nich plynoucích zvyků, jako je bilancování,
slibování a další. Dle mého názoru toto není solidní, a proto bych rád zhodnocení naší společné práce
nechal na Vás. Každý, kdo se o obec jen trochu zajímá, ví, co se zde v průběhu těchto let událo a účet za
toto jistě vystaví v říjnu u voleb. Z toho budou také vycházet i budoucí plány.
Rád bych za svou osobu poděkoval všem zastupitelům, zaměstnancům úřadu a lidem, kteří se na
běžném chodu obce podílejí. I přes velmi smutnou událost, která v polovině funkčního období postihla
našeho kamaráda Jirku Vildu, se podařilo započatou práci dotáhnout do konce a její výsledky a přínos pro
obec můžeme všichni v budoucnu zhodnotit. Velmi si vážím kolektivu, který se v rámci obce vytvořil a
mohu za svoji osobu konstatovat, že mi bylo ctí se všemi v něm spolupracovat.
Na závěr bych chtěl v krátkosti informovat o rozpracovaných stavebních akcích:
1. Komunitní centrum – zdravotní středisko
Stavba probíhá dle časového harmonogramu, dokončení stavby je plánováno na říjen 2018 a bude, zdá se,
dodrženo. Následně vás všechny pozveme na den otevřených dveří. Termín bude upřesněn.
2. Zvýšení kapacity Sulovického potoka
Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele. Stavba začne na přelomu září a října a její dokončení je
plánováno na první polovinu roku 2019.
3. Rekonstrukce ulice Nová
Hlasování o variantách bude souběžné s volbami do obecního zastupitelstva, poté bude vítězná varianta
vyprojektována a připravena k realizaci.
4. Zateplení hasičské zbrojnice
Stavba probíhá, dokončení stavby je naplánováno na první polovinu října 2018.
5. Výměna střešní krytiny a krovu nad knihovnou
Dokončeno.
6. Revitalizace Posvícenské návsi
Dokončena dokumentace pro územní rozhodnutí, proces zpožděn kvůli přítomnosti raka kamenáče. Bude
předáno příštímu zastupitelstvu.
7. Odlehčovací stoka v ulici U Rybníka
Dokončena projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, zahájeno projednávání
projektové dokumentace.

1

8. Ulice Na Obci – nový povrch
Na žádost obyvatel ulice zpracována studie, která řešila proveditelnost akce z hlediska technické
legislativy a vyčíslila náklady. Bude předáno příštímu zastupitelstvu k rozhodnutí o dalším postupu
V neposlední řadě bychom velmi rádi poděkovali všem spoluobčanům za trpělivost, kterou s námi
za uplynulé volební období měli a popřál vše dobré.
P. S. Posvícenský OPEN AIR a víno bude i příští rok, volby-nevolby. :o))
S přátelským pozdravem
Martin Krátký, místostarosta
Zastupitelstvo obce Hostouň

Ze zasedání zastupitelstva 06.08.2018
Zastupitelstvo svým usnesením č. 9/5/2018
ze dne 28.05.2018 rozhodlo o pořízení změny č. 1
územního plánu Hostouň a jejím obsahu a o tom,
že změna bude pořizována zkráceným postupem.
Na základě vyjádření dotčených orgánů došlo k
úpravě obsahu změny č. 1 a zastupitelé rozhodli o
jejím novém obsahu.
Zastupitelstvo obce Hostouň v souladu se
zákonem č.183/2006 Sb. (stavební zákon) rozhodlo
na návrh společnosti Logistis Quelfor s.r.o., Antala
Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČ:
02715929 o pořízení změny č. 2 územního plánu
Hostouň zkráceným postupem a o jejím obsahu,
s tím, že ve smyslu § 55a odst. (6) stavebního
zákona podmiňuje pořízení změny úplnou úhradou
nákladů uvedených v § 55a odst. (2) písm. f)
navrhovatelkou.
Zastupitelstvo obce Hostouň v souladu s § 6
odst. 6 písm.b) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební
zákon) schvaluje způsob pořizování změny č. 2
územního plánu Hostouň postupem podle § 6
odst.2 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).
Výkon územně plánovací činnosti bude zajištěn na
základě smlouvy s fyzickou osobou Ing.Petrem
Topinkou, Nám.T.G.Masaryka 28, 273 05 Smečno,
IČ 46431276 (§ 24 stavebního zákona) a
zastupitelstvo obce Hostouň schvaluje smlouvu o
dílo s Ing.Petrem Topinkou na zajištění územně
plánovací činnosti. Zastupitelstvo obce Hostouň
rozhodlo, že ve smyslu zákona č.183/2006 Sb.
(stavební zákon) je určeným zastupitelem pro
zpracování a pořízení změny č. 2 územního plánu
Hostouň pan Martin Krátký. S navrhovatelkou -

firmou Logistis Quelfor s.r.o. - bude uzavřena
Smlouva o úhradě nákladů spojených s pořízením
změny č. 2 Územního plánu Hostouň.
Zastupitelstvo obce Hostouň v souladu se
zákonem č.183/2006 Sb. (stavební zákon) rozhodlo
na návrh společnosti Ventura spol. s.r.o., Pod
Žvahovem 279/11, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, IČ:
45795878 o pořízení změny č. 3 územního plánu
Hostouň zkráceným postupem a o jejím obsahu
(příloha č. 5), s tím, že ve smyslu § 55a odst. (6)
stavebního zákona podmiňuje pořízení změny
úplnou úhradou nákladů uvedených v § 55a odst.
(2) písm. f) navrhovatelkou.
Zastupitelstvo obce Hostouň v souladu s § 6
odst. 6 písm.b) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební
zákon) schvaluje způsob pořizování změny č. 3
územního plánu Hostouň postupem podle § 6
odst.2 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).
Výkon územně plánovací činnosti bude zajištěn na
základě smlouvy s fyzickou osobou Ing.Petrem
Topinkou, Nám.T.G.Masaryka 28, 273 05 Smečno,
IČ 46431276 (§ 24 stavebního zákona).
Zastupitelstvo obce Hostouň schvaluje smlouvu o
dílo s Ing.Petrem Topinkou na zajištění územně
plánovací činnosti. Zastupitelstvo obce Hostouň
rozhodlo, že ve smyslu zákona č.183/2006 Sb.
(stavební zákon) je určeným zastupitelem pro
zpracování a pořízení změny č.3 územního plánu
Hostouň pan Martin Krátký. S navrhovatelkou firmou Ventura spol. s.r.o. - bude uzavřena
Smlouva o úhradě nákladů spojených s pořízením
změny č. 3 Územního plánu Hostouň.
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Pan Petr Klivar podal žádost o změnu
Územního plánu Hostouň na pozemku parc.č.
1899, jehož je vlastníkem. Na pozemku je v
současné době regulativ DRZ (doprovodná zeleň).
Pan Klivar žádá o změnu regulativu tak, aby na
části tohoto pozemku mohla být postavena nádrž
na LPG. Zastupitelstvo obce Hostouň bere žádost o
změnu Územního plánu Hostouň na vědomí a bude
projednána, až zastupitelstvo rozhodne o pořízení
další změny územního plánu.
Pan Petr Klivat podal žádost o změnu
Územního plánu Hostouň na pozemcích parc.č.
173/2, 173/3 a 174, které jsou v jeho vlastnictví.
Na pozemcích je v současné době regulativ R1
(sportoviště). Vzhledem k tomu, že na sousedních
pozemcích se připravuje výstavba skladů, pan
Klivar si myslí, že vedle skladového areálu nebude
chtít nikdo stavět sportoviště. Zastupitelstvo obce
Hostouň bere žádost o změnu Územního plánu
Hostouň na vědomí a bude projednána, až
zastupitelstvo rozhodne o pořízení další změny
územního plánu.
Pan Petr Klivar nabízí obci k odprodeji
pozemek parc.č. 172/2 o výměře 24 m2. Pozemek
se nachází u Dobrovízského potoka v sousedství
pozemku, který je ve vlastnictví obce. Nabízená
cena je 1,- Kč/m2. Zastupitelstvo schválilo koupi
tohoto pozemku.
Zastupitelstvu je předložena Smlouva o dílo
na změnu č. 1 Územního plánu Hostouň, která

bude uzavřena s Ing. arch. Jitkou Mejsnarovou.
Cena díla činí 80.000,- Kč. Zastupitelé uzavření
smlouvy schválili.
Ředitelka Základní školy Hostouň Mgr.
Milena Filikarová oznámila zastupitelům, že ve
škole byla provedena schválená rekonstrukce
osvětlení v celkové částce 229.180,00 Kč.
Rekonstrukce osvětlení byla schválena usnesením
zastupitelstva č. 7/1/2018 ze dne 22.01.2018.
Obec obdržela dne 23.07.2018 od
stávajícího dodavatele plynu Energie Pro s.r.o.
výpověď Smlouvy na dodávky zemního plynu na
tři odběrná místa - knihovna, obecní úřad a kulturní
dům - ke dni 31.7.2018 z důvodu neuhrazených
závazků. Jedná se o pokuty, které si firma Energie
Pro s.r.o. neoprávněně účtuje za neodebranou
elektřinu. Na základě výběrového řízení byla jako
nový dodavatel plynu vybrána společnost MND a s
ní byly uzavřeny nové smlouvy.
Zastupitelstvu je předložena Smlouva o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouva o právu provést stavbu č.
Hostouň Na Obci parc.č. 636/13 příp. NN IR-126014084 se společností ČEZ Distribuce a.s. k
pozemkům parc.č. 1513/1 a 597/3. Jedná se o
venkovní vedení NN a předpokládaný rozsah
omezení pozemků věcným břemenem činí 16 m
délkových. Výše jednorázové náhrady bude činit
1600,- Kč. Zastupitelé uzavření smlouvy schválili.

Ze zasedání zastupitelstva 17.09.2018
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 rekonstrukci podlahy v učebně
základní školy v částce 350.000,- Kč a na obnovu
hardwarového vybavení v počítačové učebně
základní školy v částce 150.000,- Kč.
Ředitelka Základní školy Hostouň Mgr.
Milena Filikarová požádala obec o možnost
pořízení interaktivní tabule z finančních prostředků
obce. Ve škole jsou touto tabulí vybaveny již tři
učebny. Tyto tabule byly pořízeny částečně z

projektu EU a částečně z finančních prostředků
určených na provoz školy, ale na vybavení
poslední čtvrté učebny škole již chybí finanční
prostředky. Cena tabule s příslušenstvím se
pohybuje kolem 110 tisíc Kč. Zastupitelé schválili
uvolnění potřebných finančních prostředků.
Sokol Hostouň žádá obec o příspěvek na
rekonstrukci zázemí klubu (šatny, sociální zařízení,
sprchy, prádelna, zateplení budovy apod.). Celková
částka, kterou Sokol Hostouň na tyto opravy
vynaložil, je 419.000,- Kč. Zastupitelé po
projednání rozhodli, že Sokolu Hostouň na tyto
rekonstrukce přispějí z rozpočtu obce částkou
150.000,- Kč.
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Honební společenstvo Hostouň požádalo
obec o jednorázový příspěvek ve výši 15.000,- Kč
na vyčištění studny a výměnu skruží. Místostarosta
Martin Krátký v rámci své pravomoci tento
příspěvek odsouhlasil a zastupitelstvu toto dává na
vědomí.
Firma HIPOS s.r.o. podala žádost o
dlouhodobý pronájem části pozemku parc.č.
1488/43, který je ve vlastnictví obce, za účelem
parkování vozidel. Jedná se o pozemek před
nemovitostí č.p. 102. Zastupitelé žádost projednali
a s pronájmem pozemku nesouhlasí. Obec svoje
pozemky
za
účelem
parkování
vozidel
nepronajímá.
Obec vlastní osobní automobil FORD
TOURNEO 100, který sloužil jako vozidlo
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Hostouň.
Hasiči na základě dotací dostali nové vozidlo a
zastupitelé se rozhodli FORD TOURNEO 100

prodat. Automobil bude prodán v nabídkovém
řízení, minimální prodejní cena byla stanovena dle
aktuálních cen obdobných aut na částku 30.000,Kč.
Na základě ústní žádosti společnosti
Ventura spol. s r.o., Pod Žvahovem 279/11,
Hlubočepy, 152 00 Praha 5, IČ 45795878 obec
Hostouň zastavuje pořizování změny č. 3
územního plánu Hostouň a ruší usnesení č.
6/7/2018 a 7/7/2018 ze dne 6.8.2018.
Obec Hostouň vyhlásila výběrové řízení na
dodavatele stavby "Protipovodňová opatření obce
Hostouň - zvýšení kapacity Sulovického potoka".
Do výběrového řízení se přihlásily čtyři firmy a na
základě kritérií výběrového řízení byla k realizaci
stavby vybrána firma Petr Kožený s.r.o.,
Švermovská 32, 273 41 Brandýsek. Nabídková
cena činí 3 997 143,33 Kč bez DPH.

Volby do zastupitelstva obce Hostouň

Oznámení o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva obce Hostouň

V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, oznamuji:
1. Volby do zastupitelstva obce Hostouň se uskuteční :
v pátek dne 5. října 2018 od 14. 00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 6. října 2018 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.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky,
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní
občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince,
průkazem o povolení k pobytu.
Martin Krátký, místostarosta
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Kandidátní listiny
pro volby do zastupitelstva obce Hostouň
Kandidátní listina: Hostouňáci - sdružení za rozkvět obce a splnění reálných cílů
1
2
3
4
5
6
7
8
9

MORÁVEK Lukáš Ing.
KRÁTKÝ Martin
KEJMAR Antonín
FANTA Jiří
HAŠPL Roman
KUČERA Martin
SVOBODA Michal
TÁBORSKÝ Vladimír Mgr.
KUČEROVÁ Ivana

37
40
73
44
45
52
43
44
39

NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

stavební inženýr
obchodní ředitel
důchodce
řidič
klempíř
mistr výroby
živnostník
státní zaměstnanec
účetní

Hostouň
Hostouň
Hostouň
Hostouň
Hostouň
Hostouň
Hostouň
Hostouň
Hostouň

Kandidátní listina: Hostouňští nadšenci
1 GAJDA Ondřej
44 NK BEZPP živnostník
Hostouň
2 HAJNÝ Václav
52 NK BEZPP předseda odborů
Hostouň
3 MEZERA Jaroslav
44 NK BEZPP živnostník
Hostouň
4 SZOMBATI Zuzana
40 NK BEZPP kontrolor v oblasti techniky leteckého průmyslu Hostouň
5 HRONÍKOVÁ Olga
42 NK BEZPP operátor RTG
Hostouň
6 OHAR Vasyl
42 NK BEZPP živnostník
Hostouň
7 ROSYVKOVÁ Anna
36 NK BEZPP učitelka mateřské školy
Hostouň
8 KRÁTKÁ Markéta
39 NK BEZPP zástupce vedoucí cestovní kanceláře
Hostouň
9 HOLOUBKOVÁ Tereza 38 NK BEZPP referentka nákupu
Hostouň

Kandidátní listina: Hostouň pro všechny
66 NK BEZPP řidič
Hostouň
1 VÁVRA Evžen
2 MALINOVÁ Marcela Ing. 53 NK BEZPP administrativní pracovnice Hostouň
64 NK BEZPP pilot
Hostouň
3 VLK Vladimír
56 NK BEZPP administrativní pracovnice Hostouň
4 ZOUBKOVÁ Hana
43 NK BEZPP referent bankovnictví
Hostouň
5 ČERMÁK Ivan Ing.
Hostouň
6 SOUKUPOVÁ Lenka Bc. 40 NK BEZPP vedoucí vychovatelka
24 NK BEZPP pedagogický asistent
Hostouň
7 MALINA Jan
65 NK BEZPP důchodkyně
Hostouň
8 HLŮŽOVÁ Miroslava
72 NK BEZPP důchodkyně
Hostouň
9 KRÁSOVÁ Růžena

Kandidátní listina: Za lepší obec
38 NK BEZPP podnikatelka
Hostouň
1 MISAŘOVÁ Tamara Ing.
2 VALDECKÝ Vladimír Ing. PhD., L.E. 58 NK BEZPP referent Ministerstva financí Hostouň
22 NK BEZPP zaměstnanec ČSA
Hostouň
3 ŠEFČÍK Jan
63 NK BEZPP důchodce
Hostouň
4 ČERVENKA František
61 NK BEZPP zámečník
Hostouň
5 RUBEŠ Jaroslav
52 NK BEZPP pracovník sociálních služeb Hostouň
6 KŘEMEN Jiří
67 NK BEZPP podnikatel
Hostouň
7 ŘEHOŘ Jiří
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Kandidátní listina: Za lepší žití a soužití občanů - Hostouňáci
1 HRONÍK Ondřej
44 NK BEZPP vedoucí kontrolního odboru Hostouň
2 KUKELKA Karel
35 NK BEZPP vedoucí obchodu
Hostouň
3 ŠŤASTNÝ Petr
45 NK BEZPP technik správy budov
Hostouň
4 HAŠPLOVÁ Jana
42 NK BEZPP OSVČ
Hostouň
5 NOVOTNÝ Karel
60 NK BEZPP OSVČ
Hostouň
6 HOLOUBEK ml. Ladislav 41 NK BEZPP řidič
Hostouň
7 VANÍČEK Milan
52 NK BEZPP OSVČ
Hostouň
8 KŘÍŽOVÁ Marcela
38 NK BEZPP fakturantka
Hostouň
9 ŠIKTANC Jaroslav
46 NK BEZPP údržbář ploch letiště
Hostouň
NK - nezávislý kandidát
BEZPP - bez politické příslušnosti

Volební prezentace
Hostouňáci - sdružení za rozkvět obce a splnění reálných cílů
Vážení spoluobčané.
Pokud dostaneme Vaši důvěru, rádi bychom navázali na úspěšné fungování dosluhujícího
obecního zastupitelstva a pokračovali v jeho započaté práci.
Zejména se jedná o pokračování v rozjetých investičních akcích a přípravě dalších dle možností
obce. Rádi bychom za následující funkční období zkultivovali prostor Posvícenské návsi v návaznosti na
připravovaný projekt přestavby objektu „U Hraběcích“, který po dlouhé době snad získal majitele se
záměrem na rozumné využití. Další, poměrně náročnou akcí, bude rekonstrukce Nové ulice a výstavba
odlehčovací stoky v ulici U Rybníka.
Obec se stává atraktivní pro developery, což mnohdy není v plném souladu se zájmy Obce a
chceme využít legálních možností, jak omezit „hustou“ bytovou výstavbu. Atraktivita obce rovněž přináší
potenciál ke zvyšování počtu obyvatel, na který musí být připravena i naše základní škola.
Řízení Obce je zodpovědná, avšak mnohdy nedoceněná a nevděčná činnost. Nicméně pokud se
sejde v zastupitelstvu dobrá, fungující parta lidí, může se povést spousta věcí.
Přejeme Vám šťastnou ruku při volbách do zastupitelstva Obce.
Lukáš Morávek, Martin Krátký

HOSTOUŇ
PRO VŠECHNY
Hlavní cíle skupiny „Hostouň pro všechny“
1. Udržet fungující systém dopravní obslužnosti obce a zlepšit jej zajištěním bezpečného pěšího propojení
obce s vlakovou zastávkou Hostouň. Pro zvýšení bezpečnosti občanů usilovat o zpracování studie
proveditelnosti vybudování chodníků v částech obce, kde dosud nejsou.
2. Zajistit, aby se investoři bytové výstavby smluvně zavázali podílet se na zajištění mateřské školy a
základní devítileté školy v obci.
3. Podporovat volnočasové aktivity využitím stávajícího pozemku vedle fotbalového hřiště pro sportovní
aktivity dětí a mládeže a pro potřeby základní školy. Finančně toto zajistit navýšením dotací od letiště.
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4. Založit klub seniorů k zajištění kulturních akcí a vyřizování běžných denních potřeb starších
spoluobčanů.
5. Podporovat fungující místní spolky a jejich aktivity.
Informace z obecního úřadu

www.hostounuprahy.cz

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, dále sběr plechovek a jedlých olejů z domácnosti.
OLEJE NELEJTE DO KANALIZACE!!!
Sběrný dvůr nepřijímá stavební suť a poškozený stavební materiál.
Činnost spolků

Baráčnická obec Sulevice Hostouň a Dobrovíz
pořádají v pondělí 10. prosince 2018 v kulturním domě Dobrovíz
předvánoční country koncert Tomáše Linky a Přímé linky.
Koncert je k 50.výročí Tomáše Linky na scéně.
Vstupenky budou k zakoupení v předprodeji od 1.11.2018
u tetičky M.Hlůžové 776 779 698 a tetičky Z.Vacovské 732 205 518
Společenská rubrika

K životnímu jubileu blahopřejeme !!!!!
Červenec
Š T Ě P Á N Josef
T O M A N O V Á Věra
V L Č K O V Á Anna
V O N D R A Josef
M A R Š Á L E K Antonín
H L A V A T K A Karel
B A R T O Š O V Á Jana

95 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
75 let

J E L Í N E K Pavel
K O U K A L Václav
H L Ů Ž O V Á Miroslava
L A N G M A J E R Vladimír
B A H E N S K Á Dana
S E D L Á Č K O V Á Pavla

75 let
65 let
65 let
60 let
60 let
60 let

Září
G R U N T O V Á Marie
J I R Á S E K Bohumil

80 let
75 let

M A R Š Á L K O V Á Marie
K O Z L O V Á Miluše

75 let
70 let

Srpen

Z našich řad odešli:
F E R K O V Á Júlia
Z E I T H A M L O V Á Jiřina

ve věku 83 let
ve věku 88 let
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Poděkování
Milý spoluobčané Hostouně,
jistě jste si všimli (nebo určitě ti všímavější) filmařů v naší obci. Během 14 dnů v srpnu se zde natáčel
studentský - autorský film. Vybral jsem si Hostouň záměrně, jelikož tu od svých 4let bydlím, navštěvoval
jsem zde 1. stupeň základní školy a pořád se zde dají najít pěkná místa.
Jsem studentem Herecké konzervatoře v Praze a splnil jsem si sen. Napsal jsem svůj první filmový
scénář, kde mi velkou částí přispěla kolegyně z divadla Zuzana S. A jak to vše začalo???
Oslovil jsem přátele ze školy, z divadla a dali jsme do kupy fajn tým.
Příprava filmu, než-li padla první klapka, trvala 9 měsíců. Posláním filmu
je otevřít společnosti bránu do světa mladých lidí. Je potřeba si
uvědomit, že život mladých lidí není vždy tak růžový, jak se může zdát a
jak si mnozí myslí.
Využili jsme k natáčení místní Základní školu Hostouň, kterou jsme
přeměnili ve filmu na víceleté gymnázium.
Tímto bych chtěl poděkovat paní ředitelce Mgr. Mileně Filikarové za
vstřícnost a projevenou důvěru. Dále bych rád poděkoval vedení obce
panu Martinovi Krátkému za dobrou vůli a výbornou spolupráci, TJ Sokol
Hostouň a samozřejmě všem obyvatelům Hostouně za shovívavost a
trpělivost.
Tadeáš Říha
Film (ne)věř mi bude uveden na jaře 2019.
Inzerce
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