Hostouňský
zpravodaj
Čtvrtletník obce Hostouň

říjen - prosinec 2017

Číslo 84/Cena zdarma

Pozdrav od starosty
Vážení spoluobčané,
jsme na sklonku roku a můj zdravotní stav se pomalu zlepšuje. Vánoční svátky prožiji v rodinném kruhu a
po Vánocích budu opět pokračovat v rehabilitacích, abych ještě více zlepšil své pohybové možnosti.
Všechny Vás zdravím a přeji Vám příjemné vánoční svátky a hodně štěstí a zdraví v Novém roce.
Jiří Vilda, starosta

Naplánované akce se podařilo dotáhnout do konce
Vážení spoluobčané,
Jelikož se již letošní rok blíží do svého finiše, je nejlepší čas zhodnotit jeho průběh. I přes velmi
nepříjemné skutečnosti v podobě náhlého onemocnění našeho kamaráda a starosty Jirky Vildy se nám
podařilo všechny naplánované akce dotáhnout do zdárného konce. Jejich
výsledek a přínos pro nás všechny nechci hodnotit sám za sebe, ale
ponechám tuto možnost na každém z vás.
O realizaci jednotlivých projektů Vás průběžně informujeme
prostřednictví zpravodaje a pravidelně také v zápisech z jednání
zastupitelstva. Rád bych i tímto uvítal návrhy na zlepšení, protože nikdo
z nás nemá patent na rozum a rádi si vyposlechneme Vaše případné
podněty ke zlepšení.
Příští rok, jak pevně věřím, dokončíme dva stěžejní projekty, které
Veselé Vánoce a mnoho si toto zastupitelstvo určilo jako prioritní a to úpravu koryta Sulevického
potoka a výstavbu Komunitního centra (zdravotní středisko). Obě tyto
zdraví
a
úspěchů
v
akce byly zahrnuty do rozpočtu obce a časový harmonogram je pevně
Novém roce Vám přejí nastaven tak, aby došlo k jejich dokončení ještě před koncem funkčního
zastupitelé
a období tohoto zastupitelstva. Na akci Komunitní centrum bylo
rozhodnuto o použití municipálního investičního úvěru od Komerční
zaměstnanci obce
banky, která vyšla vstříc našim požadavkům a poskytla úvěr ve výši 9 mil.
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Kč za velmi dobrých podmínek (pevná úroková sazba 1,54 %, splatnost 6 let, nezajištěný). Pro tento úvěr
se zastupitelstvo rozhodlo z důvodu rozdělení financování do delšího časového období, které umožní
financování dalších projektů z rozpočtu obce a nebude brzdit její další zvelebování. Vedle těchto projektů
bude realizováno ještě několik dalších např. generální oprava fasády na budově Základní školy v Hostouni,
výstavba opěrné zdi v ulici na Pohoří, rekonstrukce střechy nad knihovnou a spousta dalších. Vedle toho
bude zastupitelstvo pracovat na přípravě dalších projektů, které budou moci využít naši nástupci. Jako
příklad mohu uvést generální rekonstrukci ulice Nová, realizaci inženýrských sítí a výstavbu komunikace
v ulici Na obci .
V neposlední řadě bych velmi rád poděkoval panu Pětiokému za vyčištění koryta potoka po řádění
orkánu.
Na závěr mi dovolte abych jménem zastupitelstva popřál všem příjemné prožití vánočních svátků a
do Nového roku jen to nejlepší.
S přátelským pozdravem
Martin Krátký, místostarosta
Zastupitelstvo obce Hostouň

Ze zasedání zastupitelstva 23.10.2017
Plán investic na rok 2018
 Komunitní centrum se zdravotním střediskem - rozpočet je cca 11 mil. Kč, obec si na 9 mil. Kč vezme
úvěr, do konce roku 2017 bude provedené výběrové řízení na dodavatele stavby.
 Rozšíření kapacity Sulovíckého potoka - v současné době je zpracovávána žádost o vydání stavebního
povolení.
 Oprava fasády na budově základní školy
 Oprava opěrné zdi v ulici Na Pohoří
 Revitalizace Posvícenské návsi - v současné době je podána žádost o vydání územního rozhodnutí, v
příštím roce se připraví stavební povolení
 Ulice Na Obci - revize stávajícího projektu, žádost o vydání územního rozhodnutí
 Komunikace u hřiště - zadání zpracování projektu, případně žádost o vydání územního rozhodnutí.
 Rekonstrukce Nové ulice - vypracování projektové dokumentace.
Odborem výstavby Magistrátu města Kladna bylo zahájeno územní řízení na vydání územního
rozhodnutí o dělení pozemku parc.č. 223/26 a umístění stavby "5 x RD, 5 x garáže, dopravní a technické
infrastruktury". Investorem této stavby je firma JUNG.CZ. Při tomto řízení byl zjištěn nesoulad
regulačního plánu s územním plánem. Dále firma Panattoni podala podnět na pořízení změny územního
plánu ohledně pozemku parc.č.1759/2. Obec Hostouň chce upravit regulativ B1. Z těchto tří důvodů bude
zahájena příprava změny územního plánu Hostouň.

Ze zasedání zastupitelstva 23.10.2017
Zastupitelstvo rozhodlo, že na výstavbu Komunitního centra se zdravotním střediskem si obec
vezme úvěr od banky ve výši 9 mil Kč. Na základě výběrového řízení byla vybrána nabídka Komerční
banky. Zastupitelstvu je předložena smlouva o úvěru.
Zastupitelé schválili příspěvky na činnost spolků (viz tabulka):
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Příjemce dotace
Příspěvek na rok 2018
SDH Hostouň
80 000,00 Kč
Baráčnická obec Sulevice
15 000,00 Kč
Český svaz chovatelů
15 000,00 Kč
Spolek Rybářů Hostouň
15 000,00 Kč
TJ Sokol Hostouň
340 000,00 Kč
Ondřej Gajda - nadšenci
30 000,00 Kč
M. Kratochvíl
15 000,00 Kč
Wannerová
0,00 Kč

Ředitelka základní školy Mgr. Milena Filikarová předložila zastupitelstvu rozpočet základní školy
na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu školy na období 2019 - 2020. Příspěvek zřizovatele na rok
2018 činí celkem 875 tis. Kč. V této částce jsou mimo jiné zahrnuty tyto výdaje: příspěvek obce na
stravování, 255.00,- Kč, energie 220.000,- Kč.
Střednědobý výhled rozpočtu školy počítá s příspěvkem zřizovatele pro rok 2019 890 tis. Kč a pro
rok 2020 900 tis. Kč. Zastupitelé tyto dokumenty schválili.
Zastupitelé projednali návrh rozpočtu obce na rok 2018. Tento návrh bude vyvěšen na úřední desce,
rozpočet zastupitelé schválí na příštím zasedání.
Zastupitelstvu obce Hostouň je předložena firmou PERAT s.r.o. se sídlem Karlovarská 8, 273 51
Pavlov Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu
provést stavbu Hostouň odběratelská TS na p.č. 1858. Obec je vlastníkem pozemků parc.č. 1838 a 1917, na
kterých bude umístěno kabelové vedení VN s ochranným pásmem 1 m na každou stranu od krajního
kabelu. Předpokládaný rozsah omezení na obou pozemcích věcným břemenem činí 380 bm. Zastupitelé
stanovili cenu za věcné břemeno ve výši 1.000,- Kč/bm.
Paní Renata Petráňová je vlastníkem nemovitosti Na Pohoří 99. Dvůr této nemovitosti z části zabírá
pozemek parc.č. 1488/1, který je ve vlastnictví obce. Podle geometrického plánu č. 997-31/2017 se jedná o
12 m2. Zastupitelé souhlasí, aby z pozemku parc.č. 1488/1 byla oddělena předmětná část a tato část za cenu
ve výši 100,- Kč/m2 byla odprodána.

Ze zasedání zastupitelstva 18.12.2017
Paní Darja Sýkorová je vlastníkem pozemků parc.č. 110/9 a 1488/35 o celkové výměře 309 m 2 a
chtěla by na těchto dvou pozemcích postavit malý jednopodlažní rodinný dům. Oba pozemky jsou vedeny
jako zastavitelné, ale v regulativu územního plánu Hostouň je pro umisťování nových staveb podmínka pozemek o minimální výměře 1000 m2. Z tohoto důvodu není možné v současné době na tak malých
pozemcích postavit rodinný dům. Paní Darja Sýkorová žádá zastupitele, aby zvážili, zda by nebylo možné
v územním plánu zohlednit pozemky v zastavěném území obce o výměře menší než 1000 m2 a povolit na
nich výstavbu rodinných domů. Zastupitelé se budou touto žádostí zabývat a nechají prověřit, zda je
navrhované uspořádání v zastavěném území realizovatelné a pro obec přínosné.
Pan Josef Kloubek má od obce dlouhodobě pronajatou část pozemku parc.č. 119, kterou užívá jako
zahradu u svého rodinného domu a podal žádost o odkoupení tohoto pozemku do svého vlastnictví.
Zastupitelé jeho žádost posoudili a rozhodli, že část pozemku parc.č. 119 panu Kloubkovi neprodají. Pokud
obec někomu pronajme svůj pozemek, tak to neznamená, že mu jej pak v budoucnosti prodá.
Zastupitelé projednali rozpočet na rok 2018. Předpokládané příjmy v roce 2018 jsou ve výši
15,980.708,00 Kč, předpokládané výdaje jsou ve výši 24,201.595,00 Kč. Schodek ve výši 8,220.887,00 Kč
bude pokryt z prostředků dlouhodobého úvěru.
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Firma KS montáže, s.r.o., Pražská 92, 266 01 Beroun, která je na základě plné moci pověřena
uzavíráním smluv o zřízení věcných břemen ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. předložila obci Smlouvu o
zřízení věcného břemene - služebnosti číslo IP-12-6011175/01. V Hostouni byla zkolaudována stavba IP12-6011175/01, která se týká pozemků parc.č. 597/3 a 1513/1 a již byla uzavřena Smlouva o smlouvě
budoucí. Zastupitelé souhlasí s uzavřením této smlouvy.
Zastupitelé projednali Zprávu o průběžné kontrole účetnictví obce Hostouň za období od 1.1.2017
do 31.10.2017. Ke Zprávě nemají žádné připomínky a berou jí na vědomí.
Firma AVE, která sváží komunální odpad v obci, mírně zvýšila ceny celoročních známek na svoz
popelnic na rok 2018. Zastupitelům je předložen návrh na úpravu těchto cen - zaokrouhlení. Vzhledem k
tomu, že ostatní platby, které občané obce platí za likvidaci odpadu (platba za odpad ukládaný do sběrného
dvora, mimo bioodpad) nepokrývají výdaje obce za likvidaci odpadu od občanů, zastupitelé s touto
úpravou souhlasí.
Zastupitelé stanovují cenu za stočné, které je hrazeno dle skutečné spotřeby vody (firmy) ve výši
40,- Kč/m3.
K 1.1.2018 se ruší nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev,
ve znění pozdějších předpisů, které je nahrazeno zcela novým nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků ze dne 11.9.2017 s účinností od 1.1.2018. Z
tohoto důvodu byla na zasedání zastupitelstva zastupitelům schválena nová výše odměn s platností od
1.1.2018.
Funkce
Starosta
Místostarosta
Předseda výboru
Člen výboru
Neuvolněný člen zastupitelstva

Schváleno
Poznámka
15.341,00 Kč
20.546,00 Kč Odměna rozdělena mezi
dva místostarosty
3.068,00 Kč
2.557,00 Kč
0,00 Kč

Informace z obecního úřadu

www.hostounuprahy.cz

Známky na popelnice
Známky na popelnice na rok 2018 je možné si zakoupit na obecním úřadě od 3. ledna 2018 a to v

úřední dny, kterými jsou pondělí a středa od 8,00 – 12,00 a od 13,00 – 17,00 hod.
V lednu 2018 budou současně platit známky z roku 2017 i známky nové. Nově je zavedena jednoměsíční
známka, která bude vyvážena dle svozového kalendáře (viz tabulka níže).
Ceny známek v roce 2018:
Druh známky

Četnost svozů

Cena

červená známka

svoz 1 x týdně celoročně

2000,- Kč

zelená známka

svoz v zimě 1 x týdně, v létě 1 x za 2 týdny

1600,- Kč

žlutá známka

svoz 1 x za 2 týdny celoročně

1100,- Kč

modrá známka

svoz 1 x týdně jen v zimním období

1100,- Kč
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bílá známka

jednorázový svoz

65,- Kč

jednoměsíční

svoz 1 x za měsíc celoročně dle svozového
kalendáře

500,- Kč

Cena nájmu popelnic:
Obsah a druh popelnice

Cena

nájem popelnice 110 l kov

170,- Kč

nájem popelnice 120 l plast

186,- Kč

nájem popelnice 240 l plast

228,- Kč

Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2018 - jednoměsíční svoz
bílá známka - měsíční svoz
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Svozovým dnem je úterý. Pro žluté známky je to pak úterý v každém lichém kalendářním týdnu.
Vyváženy jsou pouze popelnice označené známkami.
Zimní období
leden až duben, říjen až prosinec
Letní období
květen až září

Poplatky a platby v roce 2018
Poplatek za psa
V souladu s platnou vyhláškou č. 1/2011, o místních poplatcích, je pro rok 2018 ke dni 30.6.2018
splatný místní poplatek za psa. Poplatek za psa činí ročně:
a) za prvního psa 200,- Kč;
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 250,- Kč.
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců nebo v den, kdy se
stal držitelem psa staršího tří měsíců.

Platba stočného
Platba stočeného za rok 2017 je splatná do 31.3.2018. Sazba je 50,- Kč/osobu/měsíc.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
Místostarosta obce Hostouň
podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů
(zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volba prezidenta České republiky se koná:


v pátek dne 12. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a



v sobotu dne 13. ledna 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 platným

cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným
občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem volby prezidenta hlasovací lístky.
5.

Ve dnech volby prezidenta na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené

hlasovací lístky nové.

Martin Krátký, místostarosta obce Hostouň

V Hostouni dne 20.12.2017
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Kulturní akce

RYBOVA MŠE VÁNOČNÍ
v kostele Sv. Bartoloměje v Hostouni
Zve vás Buštěhradský smíšený pěvecký sbor
Datum:

úterý 26.12.2017

Začátek:

16,00 hod.

Plesová sezóna roku 2018
Myslivecký ples

20.01.2018

Baráčnický ples

03.02.2018
17.02.2018
18.02.2018
10.03.2018
31.03.2018

Sportovní ples
Dětský karneval
Hasičský ples
Velikonoční zábava

Všechny plesy a zábava se konají v Kulturním domě v Hostouni.

Základní škola

www.zshostoun.wbs.cz

Z nejistých prvňáčků se stali žáci
Není to tak dávno, kdy jsme zahajovali nový školní rok, a už jsou tu Vánoce. Z našich nejistých prvňáčků se
stali žáci, kteří zaujali ve škole své pevné místo. Už znají provoz školy, nepřekvapí je rozvrh vyučovacích hodin, v
odpolední družině se zařadili mezi ostatní děti.
V souvislosti se školní družinou bych chtěla poděkovat Mikuláši za krásné hračky, které děti nadchly.
V uplynulých čtyřech měsících jsme se zaměřili hlavně na plaveckou výuku. Plavání se i v minulých letech
zúčastňovala většina žáků, protože bezpečný pohyb ve vodě je v životě důležitý. Od tohoto školního roku se však
plavecká výuka stala povinnou součástí tělesné výchovy, takže rodičům žáků bylo při vysokých nákladech uhrazeno
aspoň cestovné spojené s výukou. Věříme, že tato nová pravidla budou platit i v dalších letech.
V podzimních měsících jsme kromě plavání zařadili do programu školy ukázku výcviku dravců, která se
všem velmi líbila i přes chladné počasí a nejednoduchou přepravu do Jenče. V prosinci děti navštívily svíčkárnu
v Šestajovicích, kde si ozdobily vlastní svíčku a vytvořily dárek z čokolády. Na vyrábění se všichni těšíme nejvíce.
Den otevřených dveří spojený s dílničkami - vyráběním vánočních dekorací, ozdob a dárečků nás teprve čeká ve
středu 20. prosince.
Od září jsme opět třídili odpad a nosili do školy starý papír. Děkujeme všem, kdo se na sběru podíleli. Velký
dík patří „pracovní četě“ obecního úřadu, která se vždy zapojuje do nelehké nakládky sběru. Děkujeme!
Naše poděkování patří i zastupitelům obce za přístup ke škole, za to, že jim záleží na stavu školy jako
instituce i školní budovy. V uplynulém roce začala rekonstrukce podlah v patře budovy a v roce následujícím nás
čeká její dokončení. Už teď se těšíme, že příští rok dostane naše škola novou fasádu.
Uzavíráme kalendářní rok. Pro někoho z nás je toto období spojeno s účetnictvím, ve spěchu ještě stihnout
vše do konce roku, pro většinu je spojené se sháněním dárků, s úklidem, pečením cukroví… Všichni bychom si ale
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měli udělat čas na zamyšlení, uvědomit si, co je v životě důležité. Proto využijme tento vánoční čas a věnujme ho
svým blízkým.
Přeji Vám všem krásné Vánoce a v novém roce hodně zdraví a šťastných dní.
Milena Filikarová, ředitelka základní školy

Činnost spolků

Hostouňští myslivci
Hostouňští myslivci Vám přejí příjemné prožití svátků vánočních, mnoho štěstí, pevné zdraví a
spoustu osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2018.

Sbor dobrovolných hasičů hodnotí uplynulý rok
Vážení spoluobčané,
s nastávajícím koncem roku přichází čas hodnocení. Rok 2017 lze ze strany Sboru dobrovolných hasičů
hodnotit velice pozitivně. Díky neuvěřitelně skvělé spolupráci s obecním úřadem a za nemalé
finanční podpory sponzorů se podařilo dovybavit výjezdovou jednotku, jak novou technikou tak i
členy zásahovými obleky. Zvláště velké poděkování patří firmě HONDL GLOBAL SERVICES, a. s.,
která zakoupila pro naší výjezdovou jednotku čtyři kusy dýchacích přístrojů. Tímto nákupem dýchací
techniky a splněním zátěžových testů na tzv. polygonu v Příbrami jsme splnili podmínky pro zařazení
do vyššího stupně požárního poplachového plánu. Doufáme, že již nic nebude stát v cestě a docílíme
mety, o kterou se náš sbor snaží již několik let. Pro výjezdovou jednotku by toto zařazení znamenalo
podstatně více výjezdů s operováním na větší ploše okresu. Hlavní činností sboru je ochrana života,
zdraví a majetku osob, ať při požárech či jiných krizových situacích. Zúčastňujeme se i kulturních akcí
např. pálení čarodějnic nebo výpomoc při soutěži mladých hasičů ve Hřebči. Ve volných chvílích se
členové sboru starají o svěřenou techniku a o údržbu hasičské zbrojnice.
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Dovolte, abychom jménem Sboru dobrovolných hasičů poděkovali zastupitelstvu obce i sponzorům za
přízeň a finanční zabezpečení činnosti a popřáli mnoho pracovních i osobních úspěchů. Děkujeme
i našim příznivcům a přispívajícím členům za podporu. Jménem celého sboru bychom chtěli popřát
hodně zdraví a sil starostovi obce panu Jiřímu Vildovi při jeho rekonvalescenci, držíme palce.
Vážení spoluobčané přejeme Vám všem krásné prožití vánočních svátků, vše nejlepší v novém roce,
mnoho štěstí, spokojenosti, pracovních i osobních úspěchů a především hodně zdraví.
Michal Svrčina, starosta SDH Hostouň
Jiří Fanta, velitel JSDH Hostouň

Vlastenecko-dobročinná samostatná obec baráčníků
Sulevice Hostouň a Dobrovíz
Milé tetičky, sousedé a vážení občané Hostouně,
chtěla bych Vás informovat o tom,co Baráčnická obec pořádala roce 2017 a čeho jsme se zúčastnili:
 Koncertu J.Vejvody – Zbraslav v březnu k výročí narození Jar.Vejvody, účast plný autobus 45 lidí.
 Baráčnický ples v KD Hostouň, vystoupení 12 členek zahrádkářského spolku z Velké Dobré.
 Výroční sousedské sedění v květnu KD Dobrovíz, bylo to na den matek, vystoupení 25 dětí z Mateřské
školky Dobrovíz, pod vedením K.Svatošové, D.Kříčkové a J.Rákose. Během přestávky bylo podáváno
malé občerstvení. Při této příležitosti nám hrála hudba A.Blína a J.Fouska.
 Dále v květnu jsme se zúčastnili Country parníku, který uspořádal spolek baráčníků Vltavani. Po celou
čtyř hodinovou plavbu nám vyhrávala country kapela Blankyt.
 V červnu jsme byli pozváni do KD Kněževes na Elektroband P.Zedníka, kde zpíval J.Oplt a I.Brožová.
Koncertu se účastnilo 39 baráčníků z Dobrovíze a Hostouně.
 Začátkem července jsme se zúčastnili pietní vzpomínky na pěkné hodince ve Středoklukách.
 V polovině července jsme uspořádali zájezd na Máchovo jezero, účast 40 baráčníků a 9 nečlenů.
 Začátkem září jsme byli pozváni na posvícení do Úhonic, kde hráli Zlatí voraři a sokolíci z Vysočan.
 Začátkem listopadu jsme se zúčastnili baráčnického sedění XVII. Župy Františka Holého – Kvíček
Slaný.
 Pořádali jsme předvánoční koncert TAXMENI v KD Dobrovíz 11.prosince 2017.

Zveme Vás srdečně na 72. baráčnický ples,
který se koná 3.února 2018
v Kulturním domě Hostouň od 20 hodin.
Hrát bude kapela Jaromíra Hory z Tuřan.
bohatá tombola
vstupné 100,-Kč

Vlastenecko-dobročinná samostatná obec baráčníků Sulevice
Hostouň a Dobrovíz Vás srdečně zve na
Slavnostní odpoledne,
které pořádá u příležitosti 85.výročí založení Obce baráčníků v Hostouni
dne 3. března 2018 od 14.00 hodin v Kulturním domě v Hostouni.
K tanci a poslechu bude hrát Kladenská heligónka
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Dne 30.3.2018 bychom se rádi zúčastnili koncertu J. Vejvody na Zbraslavi a kdo má
zájem přihlašte se p. Hlůžové, tel. 776779698.
Závěrem Vám všem přeji krásné prožití svátků vánočních a do Nového roku hlavně hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
Za celé konšelstvo syndik Mirka Hlůžová

Předvánoční koncert v Dobrovízi
country TAXMENI
V pondělí 11.prosince jsme se sešli v Kulturním domě v Dobrovízi, jako každý rok. Letos to byl
jubilejní pátý ročník. Za zastupitelstvo obce Dobrovíz přivítal publikum a kapelu Pepa Rákos. Popřál
příjemný večer, šťastné a veselé Vánoce, hodně štěstí, zdraví do Nového roku. Pozval přítomné na
novoroční ohňostroj, který se bude konat 1.1. 2018 v 18 hodin před Kulturním domem v Dobrovízi.
Koncert provázela skvělá atmosféra. Taxmeni závěrem poděkovali za skvělé přivítání v Dobrovízi.
Popřáli krásné svátky vánoční a hodně zdraví v letech příštích.Velké publikum se odvděčilo malým
Taxmenům velkým potleskem za předvedený koncert. Zpívali nám i koledy.
Závěrem
bych
chtěla
poděkovat
tetičkám
Z.Vacovské,
J.Radostné, M.Hašplové, R.Krásové,
M.Krásové, J.Krupičkové a sousedovi
J.Hlůžovi za přípravu a výzdobu sálu
a tetičkám znapečené vánoční cukroví.
Děkuji také všem sponzorům:
OÚ Hostouň, OÚ Dobrovíz, Nadace
občanů pro Dobrovíz a za účast na
našich akcích.
Za baráčnickou obec syndik Mirka
Hlůžová
TAXMENI v Dobrovízi

Chovatelé Základní organizace Hostouň
Vážení přátelé,
je tu opět konec roku a s ním i ohlédnutí, co naše organizace vykonala v roce 2017.
Začnu tím, že začátkem roku byly v celé České republice zakázány celoplošně výstavy drůbeže a
holubů z důvodů ptačí chřipky. Mohli jsme pořádat jen výstavu s expozicí králíků. Rozhodli jsme se
výstavu nepořádat z důvodu ekonomického propadu.
V dubnu jsme uspořádali tradiční velikonoční zábavu.
Výstavy:
V květnu a červnu jsme se zúčastnili výstav v Hostivici, ve Slaném, dále v Olomouci, v září opět ve
Slaném. Též jsme se zúčastnili celostátní výstavy v Lysé nad Labem.
Na okresní výstavě ve Velvarech se umístil př. Olišar na 2.místě (králíci), př. Šafránek na 3.místě
(holubi), př. Boukal na 3.místě (drůbež).
A ještě jedna událost. Předseda naší ZO př. Jaroslav Boukal obdržel plaketu k 60. výročí založení
českého svazu chovatelů, která byla předávána v senátu ČR.
Závěrem si kladu za povinnost Vás všechny pozvat na výstavu drobného zvířectva, která se koná
27.1. a 28.1.2018 v Kněževsi. A ještě bych Vás chtěl pozvat 31.3.2018 na Velikonoční zábavu.
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Úplným závěrem přeji Vám všem příjemné prožití Vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a
spokojenosti v Novém roce
za chovatele Jindřich Hlůže
Společenská rubrika

K životnímu jubileu blahopřejeme !!!!!
Říjen
K R Á S O V Á Vilemína
Š Ť A S T N Á Eva
K E J M A R O V Á Slávka
E D R Vladimír
D O K S A N S K Ý Josef
T U R E C K Á Marta
V Á V R O V Á Marie
S E D L Á Č E K Václav

92 let
70 let
70 let
65 let
65 let
65 let
60 let
60 let

Prosinec
Č E R N Ý Vladimír
D O L E Ž A L Petr

85 let
65 let

Listopad
H O U D K O V Á Jaroslava
N O V Á K O V Á Olga
H L Ů Ž E Jindřich
K U Č E R O V Á Jiřina
C O N O V Á Jaroslava

Vítáme nové občánky a blahopřejeme jejich rodičům
K A P I T Á N O V Á Rozárie
K O U B K O V Á Lea
N O V O T N Ý Adam
P Í C L O V Á Emma Michaela
P R O C H Á Z K O V Á Adéla
R O S Y V K A Mikuláš

Z našich řad odešli:
K A P I T Á N O V Á Jaroslava
K R Á T K Á Libuše
M A L Á K O V Á Jiřina
M E L I C H A R O V Á Jiřina

ve věku 68 let
ve věku 89 let
ve věku 64 let
ve věku 68 let
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80 let
70 let
70 let
70 let
70 let

V pátek 13. října 2017 oslavili manželé Zimovi zlatou svatbu. Srdečně blahopřejeme!
Rodina a přátelé

Inzerce

obědy, rozvoz jídel, večeře, oslavy, dětský koutek, soukromý salónek,
kulečník, stolní fotbálek, pingpong
Adresa:
Hájecká 316, Hostouň 273 53
Otvírací doba:
Ne – Čt: 11:00-22:00
Pá-So: 11:00-23:00
KONTAKTY
+420 608 828 737
info@nakyrove.cz
www.nakyrove.cz
facebook: krčma na Kyrove
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