Hostouňský
zpravodaj
Čtvrtletník obce Hostouň

říjen - prosinec 2018

Číslo 88/zdarma

Složení zastupitelstva, výborů a komisí po říjnových
volbách
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se konaly volby do zastupitelstev obcí. V obci Hostouň na devět míst v
zastupitelstvu kandidovalo celkem 43 kandidátů v pěti sdruženích nezávislých kandidátů.
Složení zastupitelstva na volební období 2018 - 2022:
Martin Krátký
starosta
Ing. Lukáš Morávek
místostarosta
Evžen Vávra
místostarosta
Ondřej Gajda
předseda finančního výboru
Jana Hašplová
předseda ekologické komise
Antonín Kejmar
Karel Kukelka
předseda kulturní komise
Marcela Malinová
předseda kontrolního výboru
Jaroslav Šiktanc
Zastupitelstvo obce Hostouň se na svém ustavujícím zasedání, které se konalo 5.11.2018, usneslo
na složení finančního a kontrolního výboru, kulturní a ekologické komise:
Finanční výbor
PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ
předseda
Ondřej Gajda
členové
Antonín Kejmar, Marcela Malinová
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A
Kontrolní výbor
MNOHO ŠTĚSTÍ A
předseda
Marcela Malinová
ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE
členové
Ondřej Hroník, Růžena Krásová, Hana Zoubková,
VÁM PŘEJÍ
Ondřej Gajda
Kulturní komise
ZASTUPITELÉ A
předseda
Karel Kukelka
ZAMĚSTNANCI OBCE
členové
Petr Šťastný, Zdeňka Vacovská
Ekologická komise
předseda
Jana Hašplová
členové
Jaroslav Šiktanc, Martin Kučera
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Starosta informuje
Nově zvolený starosta obce pan Martin Krátký informuje o dokončení plánovaných akcí a o
investičním plánu na příští rok.
Vážení spoluobčané,
v první radě bych vám všem velmi rád poděkoval za důvěru, kterou jste nám udělili v říjnových
volbách. Mohu říci za nás všechny, že se budeme snažit vás nezklamat a budeme pokračovat v již započaté
práci a navazovat na předchozí plány. V první řadě se budeme snažit zlepšit komunikaci s úřadem a vaši
informovanost o aktuálním dění v obci. Pro toto již nyní slouží oficiální facebookové stránky Hostouň u
Prahy a dále mobilní aplikace V obraze, kterou si lze stáhnout z našich webových stránek a díky níž budete
pravidelně informování o dění v obci. Další návrhy na zlepšení samozřejmě uvítáme.
Závěr tohoto roku byl ve znamení dokončení některých plánovaných akcí a v započetí plánování na
další rok. Podrobné informace uvádím níže.
1) Výstavba Komunitního centra se zdravotním střediskem – tato čtyřletá práce byla v listopadu
dokončena a mohla být z vaší stany zhodnocena na dni otevřených dveří, který se konal v sobotu
15.12. V současné době již zbývá jen zprovoznit plynovou přípojku a dovybavit některé místnosti
nábytkem. Uvedení stavby do provozu je přepokládáno v polovině měsíce ledna.
2) Zateplení hasičské zbrojnice – tato akce byla plně dokončena v listopadu a následně předána naší
jednotce k užívání. Rád bych tímto poděkoval bratrům Novotným za poskytnutí dočasného azylu
pro naši techniku.

Hasičská zbrojnice

3) Zvýšení kapacity Sulovického potoka – tato akce byla započata koncem měsíce října a její přesah
je až do první poloviny roku 2019. Probíhající výstavbu můžete sledovat přímo na Posvícenské
návsi.
Dále bych rád představil investiční plán pro příští rok, na kterém se zastupitelstvo jednomyslně
shodlo:
1. Zvýšení kapacity Sulovického potoka
Dokončení rozjetého projektu protipovodňových úprav potoka z roku 2018, očekávané náklady cca 2,5
mil. Kč.
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2. Oprava Uličky
Stávající povrch ulice Ulička je ve velmi zanedbaném stavu. V roce 2019 bude stávající rozpadlý asfaltový
povrch nahrazen betonovou dlažbou, bude obnoveno odvodnění. Součástí akce bude i obnova povrchu
v rozšíření při ulici Kladenská. Očekávané náklady pro tuto opravu jsou cca 980 tis. Kč.

Komunitní centrum se zdravotním střediskem

3. Opravy budovy Základní školy Hostouň
V příštím roce plánujeme investovat částku cca 1,6 mil. Kč do objektu základní školy. Stávající fasáda je ve
velmi špatném stavu a vzhledem k tomu, že škola tvoří dominantu obce, zaslouží si její fasáda opravu a
oživení původních barevných odstínů. Podotýkám, že se nebude jednat o kontaktní zateplení
polystyrenovou izolaci, ale obnovu původní fasády, včetně reliéfů, nápisů, apod. Součástí stavebních
úprav bude i rekonstrukce podlahy druhé z horních tříd stejnou technologií, jakou jsme provedli
v loňském roce. Úpravy budou probíhat o prázdninách. Na tuto akci se snažíme získat dotaci
z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova vypsaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
4. Revitalizace Posvícenské návsi
Jedná se o pokračování přípravy projektu úprav Posvícenské návsi, spočívající ve vybudování točny pro
autobusy a nových cestiček v parkovém prostoru, přilehlém k potoku. Akce se v tomto roce zadrhla na
výskytu raka kamenáče, respektive na negativním stanovisku Krajského úřadu. V roce 2019 bychom rádi
dokončili proces územního řízení a připravili dokumentaci pro stavební povolení a pro provedení stavby.
Očekávané celková náklady cca 440 tis. Kč.
5. Odlehčovací stoka K Rybníku
V roce 2018 jsme nechali připravit projektovou dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení. Při
projednávání připomínek dotčených orgánů byl návrh doporučen k přepracování kvůli prověření zvýšení
retenční kapacity potrubí, popřípadě celého systému. Celá akce je vyvolána nepříliš šťastně navrženým
technickým řešením odvodnění, kdy v případě extrémních srážkových úhrnů v krátkém čase dochází
k přelivu splaškové kanalizace do kanalizace dešťové a následnému vyplavování splašků do prostor
Posvícenské návsi. V roce 2019 bude tato dokumentace upravena, dokončeno územní a stavební řízení a
připravena dokumentace pro provedení stavby tak, aby bylo možné v roce 2020 stoku zrealizovat. Pokud
se povede vše připravit k realizaci do podzimu příštího roku, budeme rádi, nicméně nepředpokládáme to.
Celkové odhadované náklady na rok 2019 jsou 270 tis. Kč.
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6. Opěrná zeď Na Pohoří
Za částku kolem 150 tis. Kč plánujeme provést stavebně technický průzkum a navrhnout optimální způsob
opravy opěrné zdi, popřípadě jejího zvýšení životnosti tak, abychom se v příštích letech vyhnuli nákladné
opravě.
7. Oprava Nové ulice
V rámci voleb do zastupitelstva obce proběhlo v sousední místnosti hlasování obyvatel Nové ulice o
výběru varianty rekonstrukce ulice. Vzhledem k tomu, že projektant měl úraz a nebyl schopen pokračovat
hned po hlasování, akci jsme přesunuli do roku 2019, kdy bude zpracována dokumentace pro stavební
povolení a pro provedení stavby. V příštím roce plánujeme pouze projektovou přípravu, realizace je
očekávána v roce 2020.
8. Stavební úpravy ulice Na Skalech
Jedná se o projektovou studii včetně jejího projednání, která bude řešit ulici Na Skalech, respektive
vybudování jednostranného chodníku. Vzhledem k extrémní obtížnosti prosazení obdobných projektů
kvůli striktním požadavkům Policie ČR očekáváme prozatím studii plus eventuálně pokračování
dokumentací pro územní řízení za cca 100 tis. Kč.
9. Zainvestování obecního pozemku č. 223/61
V příštím roce plánujeme rozjezd projektové přípravy zasíťování a výstavby komunikací pro cca 6
budoucích stavebních parcel. V tomto funkčním období prozatím vlastní výstavbu neplánujeme, nicméně
projekt bude připraven a další zastupitelstvo jej bude moci zrealizovat. V příštím roce očekáváme cca 200
tis. Kč za dokumentaci pro územní řízení.
10) Dokončení opravy hřbitovní zdi
Na tuto akci se snažíme získat dotační titul z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a její realizace je
poskytnutím této dotace podmíněna.
11) Rekonstrukce ulice Kladenská
Jedná se o kompletní rekonstrukci vozovky ulice Kladenská od pneuservisu ke křížku na křižovatce s ulicí
Na Pohoří. Na tuto akci se snažíme taktéž o získání dotačního titulu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a i
zde je realizace podmíněna jejím získáním.
Na závěr bych rád všem popřál klidné prožití vánočním svátků a hodně zdraví a štěstí nejenom v
příštím roce.
Martin Krátký, starosta
Zastupitelstvo obce Hostouň

Ze zasedání 12.11.2018
Zastupitelům je předložena Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 93/3 ve
prospěch pana Karla Mrkvičky vlastníka nemovitosti č.p. 19. Smlouvou se zřizuje na základě
geometrického plánu právo odpovídající věcnému břemeni a to právo vstupu na pozemek a chůze pro
vlastníka domu č.p. 19 v souvislosti s výkonem jeho vlastnického práva. Zastupitelé uzavření smlouvy
schválili.
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Ze zasedání 26.11.2018
V současné době probíhá změna územního plánu č. 1 a č. 2. Zastupitelé schválili jako určeného
zastupitele pro pořízení těchto změn starostu Martina Krátkého.
Členy ekologické komise byli zvoleni Jaroslav Šiktanc a Martin Kučera.
Za obec jsou do školské rady delegováni: Jana Hašplová, Karel Kukelka, Šárka Hůlová.
Zastupitelstvu jsou společností CANABA - pozemní stavby, s.r.o. předloženy Smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti. Obec má na základě bezúplatného převodu od společnosti CANABA na
pozemcích společnosti CANABA tyto stavby: dešťovou kanalizaci - drenáž, retenční nádrže, splaškovou
kanalizaci, kabelové vedení veřejného osvětlení a vodovod. Předmětem smluv je zřízení služebnosti ve
prospěch obce. Služebnost spočívá v právu zřídit a vést přes pozemky inženýrskou síť, provozovat a udržovat
inženýrskou síť, provádět na inženýrské síti opravy a úpravy za účelem modernizace nebo zlepšení
výkonností, vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami,
opravami, provozováním a odstraněním inženýrské sítě. Služebnost se zřizuje bez časového omezení a
bezúplatně. Zastupitelé schvalují uzavření těchto smluv.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádosti spolků o dotace na rok 2019. Tyto dotace jsou
zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2019 a jejich schválení proběhne na příštím zasedání.
V rámci stavby "Hostouň - Posvícenská náves kNN od TS k č.p. 13", jejímž investorem byla ČEZ
Distribuce, a.s. byla provedena i stavba "Rozvody veřejného osvětlení, ul. U Potoka", kdy pro obec bylo
výkopů připoloženo i vedení pro veřejné osvětlení. Tímto obec dosáhla značnou úsporu nákladů při výstavbě
veřejného osvětlení v ulici U Potoka.
Firma UNGERER s.r.o na základě cenové nabídky předložila obci vyčíslení celkových nákladů, které
jsou 243 365,00 Kč bez DPH. Zastupitelstvo souhlasí s jejich úhradou.
Zastupitelstvu je předložena smlouva o zřízení věcného břemene v rámci stavby "Posvícenská
náves, kNN od TS k čp. 13" uzavřená mezi obcí a ČEZ Distribuce a.s. Věcné břemeno dle energetického
zákona se týká pozemků ve vlastnictví obce Hostouň parc.č. 1524/4, 93/3, 1488/1, 1488/13, 1488/17 a
1542/4. Za věcné břemeno bude obci vyplacena jednorázová náhrada ve výši 21 500,- Kč. Zastupitelé
schvalují uzavření této smlouvy.
V ulici Na Obci je potřeba vybudovat plochu pro kontejnery, do kterých by mohli odkládat směsný
domovní odpad obyvatelé nové zástavby v této ulici. Komunikace vedoucí k nové zástavbě je vzhledem ke
svému sklonu pro svozové vozidlo komunálních služeb nesjízdná. Obec obdržela cenovou nabídku od
firmy Envos Stavby s.r.o. ve výši 123 474,- Kč s DPH a zastupitelé souhlasí s výstavbou této plochy.
Zastupitelé projednávali návrh rozpočtu na rok 2019 a investiční plán na rok 2019 V návrhu
rozpočtu jsou plánovány příjmy ve výši 17 976 270,00 Kč a výdaje ve výši 16 058 500,00 Kč. Připomínky
zastupitelů budou do rozpočtu na rok 2019 zapracovány a rozpočet bude schválen na příštím zasedání
zastupitelstva.
Pan Jaroslav Šiktanc se stal členem ekologické komise a vzdává se členství ve finančním a
kontrolním výboru. Starosta navrhl, aby se novým členem finančního výboru stala paní Marcela Malinová
a novým členem kontrolního výboru pan Ondřej Gajda. Zastupitelé toto uspořádání výborů schválili.
K 26.11.2018 se ukončuje vyplácení odměny panu Jaroslavu Šiktancovi za výkon funkce člena
výboru finančního a kontrolního a bude mu vyplácena odměna za člena komise. Odměny paní Marcele
Malinové a panu Ondřeji Gajdovi za výkon člena výboru finančního /kontrolního budou upraveny od
26.11.2018 dle usnesení č. 14/UZ/2018 ze dne 5.11.2018.

Ze zasedání 10.12.2018
Ředitelka základní školy Mgr. Milena Filikarová předložila zastupitelstvu rozpočet základní školy
na rok 2019. Příspěvek zřizovatele na rok 2019 činí celkem 900 tis. Kč.
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Dále ředitelka školy podala žádost o příspěvek na pomůcky na tělesnou výchovu a ostatní
předměty, na vybavení pro školní družinu a na předvánoční akci v celkové výši 30 tis. Kč. Zastupitelé
rozhodli, že z tohoto důvodu navýší rozpočet školy v roce 2019 na 930 tis. Kč.
Obec Hostouň od roku 2007 každoročně žádá v rámci programu Dobré sousedství, který vypisuje
Letiště Praha a.s., o dar a v průměru dostává dar ve výši 300 - 400 tis. Kč. V letošním roce obec podala
žádost o 400 tis. Kč na rekonstrukci podlahy v učebně základní školy a na obnovení hardwarového
vybavení v počítačové učebně základní školy, ale dostala pouze 150 tis. Kč.
V rámci tohoto programu podal několik žádostí i SOKOL HOSTOUŇ a obdržel 400 tis. Kč na
nákup dvou kompletních sad fotbalových dresů a tréninkového oblečení pro tým dětí do 17 let (podpora
dětí a mládeže).
Kontrolní výbor provedl kontrolu čerpání a vyúčtování neinvestičních dotací, které obec Hostouň
poskytla v roce 2018 spolkům a sdružením na základě veřejnoprávních smluv a konstatoval, že dotace byly
čerpány a vyúčtovány v souladu s těmito smlouvami.
Spolky podaly žádosti o dotace na jejich činnost i na rok 2019:
Příjemce dotace
SDH Hostouň
Baráčnická obec Sulevice
Český svaz chovatelů
Spolek Rybářů Hostouň
Sokol Hostouň
M. Kratochvíl
Celkem

Výše dotace 2018
80 000,00 Kč
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
340 000,00 Kč

Žádost 2019
Poznámka
100 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
15 000,00 Kč
90 000,00 Kč Sokol
250 000,00 Kč Fotbal
15 000,00 Kč
510 000,00 Kč

15 000,00 Kč
480 000,00 Kč

Vzhledem k tomu, že SOKOL HOSTOUŇ obdržel od Letiště Praha a.s. v rámci programu Dobré
sousedství dar ve výši 400.000,- Kč na téměř totožný účel, na který mu obec poskytovala v uplynulých
letech dotaci (podpora dětí a mládeže), tak zastupitelé nevidí důvod poskytovat SOKOLU HOSTOUŇ
dotaci z rozpočtu obce ve výši 250.000,- Kč v roce 2019.
Schválené dotace:
Příjemce dotace
SDH Hostouň
Baráčnická obec Sulevice
Český svaz chovatelů
Spolek Rybářů Hostouň
Sokol Hostouň
M. Kratochvíl
Celkem

Dotace na rok 2019
Poznámka
100 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
15 000,00 Kč
90 000,00 Kč Sokol
0,00 Kč Fotbal
15 000,00 Kč
260 000,00 Kč

Plán investic v roce 2019
Název projektu
Zvýšení kapacity Sulovického
potoka
Rekultivace prostoru
Posvícenské návsi

Projektová
Ostatní
Realizace
příprava
náklady

0 2 500 000

400 000

0
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30 000

40 000

Celkem
náklady

Komentář

Celková cena 4M - Kožený,
2 530 000 realizace, TDI

440 000 DSP, DPS, poplatky

Odlehčovací stoka "K Rybníku"
Oprava Uličky + prostoru u
Kladenské

250 000

60 000

0

900 000

20 000

270 000 Úprava DÚR, DSP, DPS

20 000

Projektová dokumentace (?),
980 000 realizace, TDI = já

Sanace opěrné zdi Na Pohoří

150 000

0

0

Stavebně-technický
150 000 průzkum, DSP+DPS

Oprava Nové ulice

155 000

0

10 000

165 000 DPS+DPS, poplatky

Oprava fasády na ZŠ Hostouň

15 000 1 250 000

30 000

1 295 000 DIO, realizace, TDI

Oprava podlahy ve třídě ZŠ
Hostouň

25 000

400 000

10 000

435 000 DPS, realizace, TDI

Dopravní řešení ulice Na
Skalech

100 000

0

0

100 000 Studie, projednání, DÚR

Obecní výstavba na pozemku
223/61

200 000

0

0

200 000 Studie, DÚR

Celkové náklady na investice v roce 2019 činí 6 565 000,- Kč.
Zastupitelé projednali návrh rozpočtu na rok 2019 a upravili v něm položky dle přijatých usnesení
č. 3/11/2018 a 4/11/2018. Předpokládané příjmy v roce 2019 jsou ve výši 17,976.270,00 Kč,
předpokládané výdaje jsou ve výši 15,863.500,00 Kč. Zastupitelstvo rozpočet na rok 2019 schválilo.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dotační program Podpora obnovy a rozvoje venkova v
roce 2019, jehož součástí je dotační titul Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Obec Hostouň se do
tohoto programu přihlásí s projektem "Rekonstrukce fasády Základní školy Hostouň". Termín ukončení
příjmu žádosti je 28.02.2019. Dotace je poskytována až do výše 70% nákladů akce. Horní limit dotace na
jednu akci činí 10 mil. Kč.
Manželé Dologovi požádali o nájem části pozemku parc.č. 1488/17 před jejich nemovitostí
Posvícenská náves 18 za účelem údržby pozemku a zřízení předzahrádky. Jedná se o 45 m2. Vzhledem k
tomu, že manželé Dologovi budou provádět údržbu této části pozemku, zastupitelé se rozhodli pronajmout
jim ho bezplatně.
Manželé Mikešovi si ke svému rodinnému domu U Přehrady 481 přistavěli garáž, kterou realizovali
bez stavebního povolení. Dne 27.3.2017 podali žádost o povolení výjimky z ustanovení § 25 odst. 5
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Stavební úřad zahájil řízení o
povolení výjimky, do něhož se nesouhlasně vyjádřila obec Hostouň s tím, že stavba garáže je v rozporu s
platným územním plánem a regulačním plánem jih. Manželé Mikešovi napsali zastupitelstvu obce dopis,
ve kterém vysvětlují důvody, které je vedly k tomu, že garáž postavili a co by pro ně znamenalo, kdyby
museli stavbu garáže uvést do souladu s územním a regulačním plánem.
Zastupitelé celou záležitost projednali a dospěli k závěru, že nemohou manželům Mikešovým
vyhovět a souhlasit s legalizováním nepovolené stavby garáže z těchto důvodů: obec musí především
respektovat platné zákony, stavba je v rozporu s územním plánem a regulačním plánem a je postavena bez
stavebního povolení. Obec by uznáním nepovolené stavby vytvořila předpoklady pro případné podobné
jednání jiných stavebníků v budoucnosti.
Firma AVE předložila obci nové ceny za svoz domovního odpadu. Zastupitelé cenu známek
upravili dle následující tabulky:
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Svoz - ČERVENÁ
Svoz - ZELENÁ
Svoz - ŽLUTÁ
Svoz - MODRÁ
Svoz - BÍLÁ
Svoz - JEDNORÁZOVÁ
Svoz 1100L
Nájem popelnice kov
Nájem popelnice plast
Nájem popelnice 240l

NOVĚ AVE
2 093,1 660,1 107,1 107,511,55,13 437,165,185,227,-

SCHVÁLENO
2 100,1 700,1 150,1 150,520,65,21 000,200,200,250,-

Zastupitelstvu byla opět předložena žádost o posunutí zpomalovacího pásu v ulici Sportovní, kterou
podali paní Hana Zoubková a pan Vladimír Černý. Již po zasedání zastupitelstva, které se konalo
28.05.2018, obec zjišťovala pravidla pro umístění zpomalovacích pásů a po konzultaci s Policií ČR bylo
zjištěno, že pás v ulici Sportovní nelze posunout blíž ke křižovatce. Zastupitelé navrhují, aby ze
zpomalovacího pásu byly vyndány 2 segmenty tak, aby osobní auta mohla projet bez jeho přejíždění a
způsobování otřesů přilehlých nemovitostí.
Obec připravuje v obci více dopravních opatření na místních komunikacích a úprava
zpomalovacího pásu je do nich zahrnuta.
Zastupitelstvo na zasedání č. 10/18 dne 26.11.2018 zvolilo tři členy školské rady, ale ve školské
radě mohou za obec být pouze členové dva. Zvolení zastupitelstvem jsou Karel Kukelka a Šárka Hůlová.

Informace z obecního úřadu

www.hostounuprahy.cz

Známky na popelnice mírně podražily
Známky na popelnice na rok 2019 je možné si zakoupit na obecním úřadě od 2. ledna 2019 a to v

úřední dny, kterými jsou pondělí a středa od 8,00 – 12,00 a od 13,00 – 17,00 hod.
V lednu 2019 budou současně platit známky z roku 2018 i známky nové.
Ceny známek v roce 2019:
Druh známky

Četnost svozů

červená známka

svoz 1 x týdně celoročně

2 100,- Kč

zelená známka

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

1 700,- Kč

žlutá známka

svoz 1 x za 2 týdny celoročně

1 150,- Kč

modrá známka

svoz 1 x týdně jen v zimním období

1 150,- Kč

bílá známka

jednorázový svoz

jednoměsíční bílá

svoz 1 x za měsíc celoročně dle svozového
kalendáře

kontejner 1100 l

svoz 1 x týdně celoročně

Cena

65,- Kč
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520,- Kč
2 100,- Kč

Cena nájmu popelnic:
Obsah a druh popelnice

Cena

nájem popelnice 110 l kov

200,- Kč

nájem popelnice 120 l plast

200,- Kč

nájem popelnice 240 l plast

250,- Kč

Svozovým dnem je úterý. Pro žluté známky je to pak úterý v každém lichém kalendářním týdnu.
Svozový kalendář pro měsíční svoz je zveřejněn na webových stránkách obce. Vyváženy jsou pouze
popelnice označené známkami.
Zimní období
leden až duben, říjen až prosinec
Letní období
květen až září

Poplatky a platby v roce 2019
Poplatek za psa
V souladu s platnou vyhláškou č. 1/2011, o místních poplatcích, je pro rok 2019 ke dni 30.6.2019
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 2018 je splatná do 31.3.2019. Sazba je 50,- Kč/osobu/měsíc.
Kulturní akce

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

středa 26.12.2018

Začátek:

16,00 hod

Plesová sezóna roku 2019
Myslivecký ples
Baráčnický ples
Hasičský ples
Sportovní ples

12.01.2019
15.02.2019
22.02.2019
02.03.2019

Všechny plesy se konají v Kulturním domě v Hostouni.
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Činnost spolků

Myslivci děkují
Vážení spoluobčané
Dovolte nám, abychom jménem Hostouňských myslivců poděkovali nejen současnému zastupitelstvu
obce za mnohaleté umožňování konání našich pravidelných schůzí v místním kulturním domě. Děkujeme
také za jednorázový finanční příspěvek na podporu myslivosti v Hostouni, který byl určený k řešení
nedostatku vody na naší odchovně v Selkách, kde se dlouhodobě věnujeme chovu bažantů, ze kterých
část vypouštíme do volné přírody.
Rádi bychom vás pozvali na náš tradiční myslivecký ples s bohatou tombolou, který se koná 12.1.2019
v kulturním domě.
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. Našemu novému
zastupitelstvu přejeme mnoho pracovních úspěchů a správných rozhodnutí.
Za Hostouňské myslivce
Milan Novotný a Luboš Maršálek
Starosta a hospodář HS Hostouň

Hasiči seznamují s děním v jejich sboru
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás seznámil s děním v místním Sboru dobrovolných hasičů. Letošní rok 2018 pro
nás přinesl velké změny týkající se přeřazení našeho sboru do vyššího stupně požárního poplachového
plánu. Díky této změně naše výjezdová jednotka při poplachu začala operovat na větším území Kladenska
ale i Prahy – západ. Toto s sebou samozřejmě přineslo i větší počet výjezdů naší jednotky, ať se to týkalo
požárů, zvýšené hladiny místního potoka nebo likvidace stromů po vichřicích. Vyšší frekvence výjezdů
přinesla i vyšší nároky na techniku, což znamenalo věnovat daleko více svého volného času práci na její
údržbě. Díky vynikajícímu přístupu členů
ani toto nebyl pro nás nezvladatelný
problém. (Díky chlapi moc si vás vážím.)
Bohužel tato změna přinesla i nárůst po
stránce finanční. Zde bych chtěl
poděkovat jak obecnímu zastupitelstvu,
tak i všem sponzorům za jejich finanční
zabezpečení sboru. Dále chci poděkovat
jménem
celého
sboru
obecnímu
zastupitelstvu za pořízení nového
dopravního automobilu a rekonstrukci
hasičské zbrojnice. Sbor se též zúčastňuje
kulturních akcí jak v Hostouni, tak i v
okolních obcích jako např. pořádání
plesu, pálení čarodějnic, výpomoc při
Dopravní automobil
dětském dni nebo při soutěži mladých
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hasičů pořádaných ve Hřebči. Letošní rok hodnotím ze strany Sboru dobrovolných hasičů velice pozitivně.
Dovolte, abych ještě jednou jménem Sboru dobrovolných hasičů poděkoval zastupitelstvu obce i
sponzorům za přízeň a finanční zabezpečení činnosti a popřál mnoho pracovních i osobních úspěchů.
Děkuji i našim příznivcům a přispívajícím členům za podporu.
Vážení spoluobčané, přeji 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

Hostouňští nadšenci
Poslední akcí letošního roku bylo rozsvícení vánočního stromečku u kostela. V letošním roce se do
příprav vánočního stromku zapojil také obecní úřad a hostouňští dobrovolní hasiči, všem děkujeme za
pomoc a vstřícnost. Nebylo vůbec snadné dostat strom na místo určení a jen díky technice se vše
poměrně snadno uskutečnilo.
Děti ze Základní školy Hostouň spolu s paní učitelkou Misařovou a paní Lenkou Musilovou
vystoupily v kostele a vytvořily tak neuvěřitelně vánoční atmosféru, všem patří velké díky za snahu a
skvělý zážitek.
Návštěvníci shlédli vánoční příběh o Marii, Josefovi a malém Ježíškovi, kterému se přišli poklonit tři
králové. Poté se rozsvítil stromeček a Vánoce byly v Hostouni oficiálně zahájeny.
Velkým překvapením, které nachystali Hostouňští nadšenci pro všechny obyvatele Hostouně, je
krásný dřevěný betlém, který můžete obdivovat nejen za denního světla, ale díky nasvícení ještě více
vynikne za tmy.

Josef, Marie, Ježíšek a králové
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Betlém u kostela Sv. Bartoloměje

Děti házely do nebeské schránky poštu Ježíškovi a všichni si mohli u vánočních stánků nakoupit i
nějakou drobnost.
Zážitkem byla jistě i přítomnost flašinetáře, který s velkým odhodláním a trpělivostí dokázal dvě
hodiny hrát na skutečný flašinet vánoční koledy.
V novém roce chystáme opět vítání občánků, jarní i podzimní dětský bazar atd. O termínech všech
akcí budete informováni buď na nástěnce, nebo na našich webových stránkách
www.nadsenci.estranky.cz.
Děkujeme vám všem za podporu a účast na našich akcích, přejeme všem občanům Hostouně a
nejen jim krásné Vánoce, hodně odpočinku, klidu a spokojenosti a v novém roce zdraví a úsměv na tváři.
Krásné Vánoce přejí Hostouňští nadšenci.
Karolína Svatošová

Chovatelé ZO Hostouň
Uteklo to jako voda a je tu konec roku. Stručně Vás seznámím, co náš spolek uspořádal a čeho se
zúčastnil v roce 2018. V dnech 27. - 28. ledna jsme uspořádali jubilejní dvacátou zimní výstavu v
Kulturním domě Kněževesi. Tento ročník výstavu obeslalo 60 vystavovatelů. K vidění bylo122 králíků,150
holubů a 30 voliér drůbeže. Tentokrát přálo počasí a výstava byla hojně navštívena.
Dále jsme 31. března uspořádali tradiční Velikonoční zábavu. K tanci hrál V-Systém.
Tato zábava bohužel byla málo navštívena.
Naši nejpilnější členové V. Olišar, V. Šafránek, K. Hlavatka, J. Boukal, M. Rákos, R. Rákos, O.
Krunt se zúčastňují jak celostátních, tak okresních, výročních a speciálních výstav. Hlavně těmto členům
patří dík za výbornou reprezentaci Základní organizace Hostouň.
Za příklad uvádím výstavu v Litoměřicích, která má velkou tradici a je hojně obeslána
vystavovateli, je zde k vidění hodně králíků, holubů i drůbeže. Na této výstavě získal velký čestný pohár
V. Šafránek za nejlepšího holuba výstavy, V. Olišar za nejlepšího králíka z malých plemen a O .Krunt za
nejlepšího králíka výstavy.
Za další zmínku stojí okresní výstava jednotlivců v Kladně, kde V. Šafránek
umístil na 1. místě v soutěži holubů a M. Rákos byl třetí, a to proto, že své nejlepší holuby měl na
speciálce. V. Olišar byl též první v soutěži malých plemen a J. Boukal se umístil na druhém místě v
drůbeži.
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Nebudu se již dále rozepisovat o výstavách, kterých bylo hodně.
Děkuji Obci Hostouň za finanční podporu našeho spolku, Obci Kněževes, která nám zdarma na pět
dní půjčila kulturní dům. Na velice dobré úrovni funguje spolupráce se Střední Integrovanou školou St.
Kubra ve Středoklukách.
Jménem chovatelů Vás zvu na 21. zimní výstavu do Kulturního domu v Kněževsi, která se koná v
sobotu 26. a v neděli 27.1. 2019.
Přeji Vám všem příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v Novém
roce.
Za chovatele hospodář Jindřich Hlůže

Vlastenecko-dobročinná samostatná obec baráčníků
Sulevice Hostouň a Dobrovíz
Předvánoční koncert
Dne 10. prosince 2018 se již tradičně uskutečnil předvánoční koncert pořádaný Baráčnickou obcí
„Sulevice“pod záštitou Obecního úřadu Dobrovíz a za finančního příspěvku od Nadace spolku Občané pro
Dobrovíz.
Koncert se konal v Kulturním domě Dobrovíz již po šesté ,a tak se ze setkání občanů Hostouně a
Dobrovíze stává tradice. K poslechu a dobré náladě zahrála country skupina „Zelenáči“.
Všechny nás přivítal slavnostně vyzdobený sál s malým pohoštěním, které připravily tetičky
Baráčnické obce „Sulevice“. Koncert uvedla a zahájila tetička paní Mirka Hlůžová, která připomněla 85.
výročí založení Baráčnické obce “Sulevice“ a 100. výročí založení naší republiky. Popřála všem dobrou
zábavu. Sál byl zaplněn do posledního místa a všichni se moc dobře bavili. Koncert trval cca tři hodiny a na
závěr tetička paní Mirka Hlůžová poděkovala skupině „Zelenáči“ a všem popřála krásné prožití svátků
Vánočních a hodně zdraví a spokojenosti v Novém roce 2019.
Takto se zdá, že zorganizování takového koncertu je jednoduché, ale velký dík patří tetičce paní
Mirce Hlůžové, která již od září 2018 uvedený koncert připravovala. Původně měl na předvánočním
koncertě vystoupit „Tomáš Linka a Přímá linka“, když již bylo všechno připraveno a domluveno, tak
vzhledem ke zdravotním komplikacím, musel Tomáš Linka koncert zrušit. Paní Mirka Hlůžová v dosti
krátkém čase sehnala skupinu „Zelenáči“ a
koncert, bez kterého si mnoho z nás neumí
adventní čas představit, se mohl uskutečnit.
Ještě byl osloven pan Pepa Fousek, zda by mohl
na
předvánočním
koncertě
v Dobrovízi
vystoupit, ale ten se také pro zdravotní
komplikace omluvil.
Velký dík patří tetičce paní Mirce
Hlůžové, která i za podpory své rodiny všechno
perfektně zorganizovala a bez které by se jistě
uvedený koncert nekonal. Rovněž velké
poděkování patří členkám Baráčnické obce
„Sulevice“, které napekly vánoční cukroví a
Předvánoční koncert Zelenáčů v Dobrovízi
slavnostně vyzdobily sál kulturního domu.
Za spokojené účastníky koncertu Marcela Krásová, členka BO „Sulevice“
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Výlet do Babiččina údolí
V sobotu 15.září 2018 byl Baráčnickou obcí Hostouň a Dobrovíz uspořádán výlet do Ratibořic.
Kolem osmé hodiny jsme s dobrou náladou vyrazili směr Jaroměř, kde jsme navštívili „ Železniční
muzeum výtopna Jaroměř“, která je víc jak 110 let stará a jsou zde k vidění exponáty , kdy na železnici
vládla pára. Také jsme viděli unikátní elektrickou akumulátorovou lokomotivu Ringhoffer z roku 1916.

Účastníci výletu do železničního muzea v Jaroměři

Po prohlídce muzea jsme pokračovali směrem Stříbrná Skalice, kde jsme měli oběd v restauraci
Sokolovna, k dobrému obědu a dobré pohodě nám zahráli pan Ladislav Krupička na harmoniku a pan
Milan Rývora na bicí.
Když jsme dobře poobědvali , tak jsme se vydali do Ratibořic. Po příjezdu do Ratibořic jsme se
nejprve prošli Babiččiným údolím, které si každý z nás pamatuje z vyprávění Boženy Němcové v knize
Babička. Viděli jsme sousoší Babička s dětmi, Staré bělidlo i Viktorčin splav. Byla to pěkná procházka, po
které jsme se vrátili k zámku Ratibořice, který je moc hezký, prohlídka byla velmi příjemná a jistě si každý
z nás vzpomněl na kněžnu Zaháňskou, o které píše rovněž Božena Němcová v knize Babička.
Výletu se zúčastnilo 40 spokojených účastníků a velký dík patří všem, kdo se na organizování
tohoto výletu podíleli.
Za spokojené výletníky Marcela Krásová

Výlet do Babiččina údolí
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Souhrn akcí Vlastenecko-dobročinné samostatné obce baráčníků Sulevice
Hostouň Dobrovíz
Milé tetičky, sousedé a vážení občané Hostouně,
chtěla bych Vás informovat o tom, co baráčnická obec pořádala v roce 2018:
 Tradiční Baráčnický ples, který se konal 25.3. v Kulturním domě Hostouň, hudba Jaromír Hora
 Slavnostní odpoledne v Kulturním domě Hostouň 3.3. k 85. výročí založení samostatné obce
baráčníků. Vystoupení dětí ze školky. Toto odpoledne nám hrála Kladenská heligónka.
 Koncert J. Vejvody - Zbraslav 30.3. k výročí narození Jar
.Vejvody, účast plný autobus.
 Zájezd na Kmochův Kolín 10.6. Bylo velké vedro a domů jsme
jeli za deště a bouřky.
 Zájezd do Ratibořic v sobotu 15.9. Navštívili jsme železniční
muzeum. Poobědvali jsme v České Skalici v restauraci
Sokolovna, kde nám zahrál Láďa Krupička na harmoniku a Milan
Rývora na bicí. Po obědě jsme jeli do Ratibořic. Prošli jsme
Babiččiným údolí a následovala prohlídka zámku. Vše dopředu
objednané.
 Zúčastnili jsme se oslav 115. výročí III. župy Mistra Jana Husa
na levém břehu Vltavy. Šli jsme slavnostním průvodem v krojích
a s hudbou ze Staroměstského náměstí na Klárov k pomníku,
ke 100.výročí ČSR.
Baráčníci v Praze
 Předvánoční koncert ,,ZELENÁČI“ 10.12. v Kulturním domě
Dobrovíz.

Baráčníci v Praze

V roce 2019 bych Vás chtěla pozvat na ples, který se bude konat v pátek 15.02.2019 od 20,00 hodin v
Kulturním domě v Hostouni, hrát bude Jaromír Hora a na výroční členské sedění 16.3.2019 od 13,30 hodin
do Kulturního domu v Dobrovízi. K dobré pohodě nám bude hrát Kladenská heligonka.
Děkujeme obcím Hostouň a Dobrovíz za finanční podporu. Přejeme všem lidem šťastné a veselé
Vánoce, hodně štěstí a zdraví do nového roku.
Za konšelstvo Mirka Hlůžová
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Společenská rubrika

K životnímu jubileu blahopřejeme !!!!!
Říjen
Vilemína K R Á S O V Á 93 let
Věra V A L A T O V Á
80 let
Jitka N O V I C K Á
75 let
Ladislav V R Š E K
70 let
Miloslava Č E R M Á K O V Á 65 let

Prosinec
Ladislav R A D O S T N Ý
Pavel A D A M E C
Milena Š P I Č K O V Á
Alexandra K Ř Í Ž O V Á

Listopad
Jaroslava K O R E C K Á 80 let
Stanislava Š I L H A N O V Á
75 let
Zdeněk S O J K A
70 let
Jan J I R A S
70 let
Josef V E R N E R
65 let
Karel P O S P Í Š I L
65 let

75 let
75 let
70 let
70 let

Z našich řad odešli:
Jaroslav R O U B A L
Jiří V I L D A

ve věku 65 let
ve věku 56 let

Inzerce

MEDIENDO
SCREENING PRO ŽIVOT
Jsme moderní zdravotnické zařízení zaměřené na diagnostiku a terapii onemocnění trávicího traktu. Naší
specializací jsou:
GASTROSKOPIE A KOLONOSKOPIE
Palác Karlín, Thámova 289/13, 186 00 Praha 8
tel. 273 139 861
email: info@mediendo.cz
www.mediendo.cz
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