Hostouňský
zpravodaj
Čtvrtletník obce Hostouň

duben - květen 2017

Číslo 82/Cena 5,- Kč

V rozpracovanosti projektů obce došlo k zásadním
posunům
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás tímto článkem informoval o věcech, které se podařilo v naší obci realizovat v průběhu
druhého čtvrtletí tohoto roku, a jaké jsou další plány zastupitelstva v dalším období.
V měsíci dubnu nás bohužel potkala neočekávaná událost v podobě náhlého onemocnění našeho
starosty a kamaráda Jirky Vildy. Tímto bych mu rád popřál brzké uzdravení ... V důsledku tohoto bylo
zastupitelstvem rozhodnuto o zvolení mé osoby jako statutárního zástupce po dobu nepřítomnost starosty
ve vsi. Rád bych tímto poděkoval všem zastupitelům a zaměstnancům úřadu, kteří společnou prací
pokračují v řádném fungování obce. Věřím, že i ze strany Vás, spoluobčanů, bude toto vnímáno jako
pozitivní krok.
Mohu s velkou radostí a spokojeností konstatovat, že došlo k zásadním posunům
v rozpracovanosti projektů, Komunitní centrum (zdravotní středisko), Revitalizace Posvícenské návsi a
Rozšíření kapacity Sulovického potoka, o kterých Vás bude blíže informovat Ing. Lukáš Morávek
v dalším článku. Tyto projekty
považuji za zcela zásadní a je naší
povinností je dotáhnout zdárně do
konce.
Od 6.5 je pro Vás přistaven
každý víkend od pátku do pondělí
kontejner na bioodpad (převážně
posekanou trávu), kterým bychom
chtěli předejít hromadění pytlů před
obecním úřadem a zároveň Vám
nabídnout možnost likvidovat toto i
během dnů pracovního volna. Dle
zkušeností je tato služba velmi
využívaná a musím s radostí
konstatovat, že je dodržována
prosba ohledně skladby ukládaného
Oprava hřbitovní zdi
odpadu.

Koncem června byla dokončena již třetí etapa opravy hřbitovní zdi z východní strany a předána
stavební firmou obci. V této akci chceme i nadále pokračovat samozřejmě s přihlédnutím k finančním
možnostem.
Naše obec obdržela na základě žádosti od Ministerstva pro místní rozvoj ČR 1 mil. Kč na opravu
komunikace Lipová a zároveň s tímto byl poskytnut dar ze strany Letiště Praha (program Žijeme zde
společně) ve výši 1 153 270,- Kč, který bude použit na její celkové dokončení. Výběrové řízení vyhrála
nabídka firmy PKB s částkou 1 132 521,27 Kč bez DPH, která byla pro nás všechny příjemným
překvapením, jelikož rozpočtovaná částka bylo o několik set tisíc vyšší. Rekonstrukce této silnice
proběhne v termínu od 10.7 do 20.8 v celé délce a to od křižovatky s ulicí Jenečská až po křižovatku
s ulicí Kladenská. Rád bych Vás v tomto termínu poprosil o shovívavost se zhoršenou dostupností
vašich nemovitostí v této lokalitě. O postupu prací a termínu úplné uzavírky (předpokládané jsou 3 dny)
budete průběžně informováni informacemi do schránky nebo stavbyvedoucím.
Dále došlo dle návrhu rozpočtu k vyhlášení výběrového řízení pro projekt rekonstrukce
autobusových zastávek v obci, který musel být následně bohužel zrušen, jelikož legislativní požadavky
dané příslušnou normou nejsme schopni splnit a vynaložené finanční prostředky by přišly vniveč. Na
základě tohoto zjištění bylo
rozhodnuto pouze o výměně
stávajícího zastřešení a laviček.
V současné době probíhá
každoroční čistění Sulovického
potoka firmou Perat a zároveň došlo
ke kompletní výměně zahradnické
techniky v majetku obce, čímž bych
rád poděkoval Jirkovi Hondlovi za
pomoc při dosažení velmi příznivé
ceny pro její nákup.
Z dalších akcí, které jsou
plánovány na nejbližší období, bych
rád zmínil zateplení hasičské
zbrojnice
(schválená
dotace
ze Státního
fondu
životního
prostředí je ve výši 473.438,- Kč),
Sulovický potok
rekonstrukce podlahy v základní
škole (probíhá výběrové řízení na zhotovitele), oprava propadlých kanalizačních vpustí na několika
místech v obci a další.
V neposlední řadě bych chtěl všem dětem popřát příjemné a slunné prázdniny a všem občanům
vše dobré.
S přátelským pozdravem
Martin Krátký, místostarosta

Stav přípravy investičních akcí v Hostouni
Dovolte mi, prosím, v návaznosti na úvodní slovo Martina Krátkého informovat o stavu přípravy
investičních akcí v naší obci. Musím říci, že se jedná o v zásadě pozitivní zprávy, za předcházející období došlo
k výraznému posunu kupředu.

Projekt komunitního centra na pozemku „školní zahrada“
V posledním červnovém týdnu bylo doručeno pravomocné územní rozhodnutí, které k naší spokojenosti
ukončilo více než půlroční martyrium s obstaráváním všech povolení a vyjádření k projektové dokumentaci.
V tomto čase byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení a dnem obdržení platného
územního rozhodnutí byla dokumentace rozeslána k vyjádření dotčeným orgánům a správcům technické
infrastruktury. Proces stavebního povolení je méně náročný než územní rozhodnutí, a tak doufám, že toto
pravidlo bude platit i v tomto případě a na podzim tohoto roku budeme skutečně zahajovat výstavbu, abychom
objekt komunitního centra v příštím roce zprovoznili. Projektová dokumentace je již k tomuto připravena.
Úpravy Sulevického potoka
Společnost MV Projekt, pod vedením Ing. Martina Valečky, zpracovala novou projektovou dokumentaci
pro územní řízení na zvýšení kapacity Sulevického potoka. Při obstarávání stanovisek bylo příslušným stavebním
úřadem písemně stvrzeno, že projekt nakonec nebude administrován ve standardním územním řízení, bude
následovat rovnou řízení stavební. Projekt se tím zcela zásadně urychluje a je reálné, že mohou být vlastní
stavební práce zahájeny v roce 2018.
Projektanti začnou pracovat na dokumentaci pro stavební povolení, jakmile bude dokončena, obec zahájí
proces obstarávání stanovisek dotčených orgánů a správců technické infrastruktury.
Projekt Revitalizace prostoru Posvícenské návsi
Ing. Arch. Jan Voltr dokončil projektovou dokumentaci pro územní řízení, obeslal dotčené orgány státní
správy a správce technické infrastruktury. Po obdržení stanovisek bylo zažádáno o územní rozhodnutí. Paralelně
se žádostí o územní rozhodnutí celý projekt „ležel“ na Krajském úřadě a čekal na schválení. Některé části stavby
jsou totiž kolizní s krajskými pozemky.
Nyní jsme od stavebního úřadu obdrželi informaci o pozastavení řízení a nutnosti dodání dalších
stanovisek poněkud nad rámec původní územně plánovací informace. Očekávám, že se nám vše podaří do konce
prázdnin doplnit, abychom na podzim měli územní rozhodnutí a mohli pokračovat do další fáze.
Podobně, jako v případě úprav Sulevického potoka, není nereálná výstavba v roce 2018, bude ovšem
záležet na finančních možnostech Obce.
Rekonstrukce podlahy v Základní škole Hostouň
Vzhledem k tomu, že podlaha jedné ze tříd v prvním podlaží základní školy vykazuje značný průhyb a
vzhledem ke stáří a neznámému stavebně-technickému stavu konstrukce, bylo přistoupeno k naplánování
prázdninové rekonstrukce této podlahy.
Stávající konstrukce bude obnažena až na úroveň nosných trámů. Bude odstraněn násyp ze stavební suti a
škváry (dříve se používalo jako akustická izolace), který konstrukci značně zatěžuje a je hlavním původcem
průhybu. Trámy budou poté zesíleny oboustrannými příložkami z fošen, zarovnanými do roviny. Na takto zesílené
trámy bude poté položeno nové podlahové souvrství. Práce jsou navrženy tak, aby bylo bez problémů možné
celou rekonstrukci zrealizovat v prázdninových měsících a chod školy nebyl ohrožen. V současnosti probíhá
poptávkové řízení na dodavatele stavby.
Stavebně-technický průzkum a návrh opravy zpracoval Ing. Miroslav Vlček, který bude zároveň na stavební
práce a jejich kvalitu dohlížet.
Projekční práce na kanalizaci
Z ostatních připravovaných akcí bych určitě uvedl plánovanou odlehčovací stoku od rybníka směrem
k Posvícenské návsi, která by měla nahradit přepad stoky přímo do potoka, který způsobuje značné problémy
občanům bydlícím na návsi. Proběhlo geodetické zaměření šachet.

Zde musím vyzdvihnout vynikající spolupráci s firmou MV Projekt, ke které jsme se dostali na doporučení
Povodí Vltavy při hledání kvalitnější náhrady za minulého projektanta, Ing. Fialu.
Pěkné prázdniny přeje Ing. Lukáš Morávek, zastupitel obce

Zastupitelstvo obce Hostouň

Ze zasedání zastupitelstva 24.04.2017
Z důvodu pravděpodobně dlouhodobějšího
onemocnění starosty zastupitelstvo na základě §
104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů pověřuje
místostarostu Martina Krátkého zastupováním
starosty v době jeho nepřítomnosti.
Firma Logistis Quelfor s.r.o. zastoupená na
základě plné moci firmou Panattoni Czech
Republic Development s.r.o. podala podnět na
pořízení změny územního plánu Hostouň. Zasedání
zastupitelstva navštívil pan Jiří Duchoň z firmy
Panattoni a vysvětlil zastupitelům důvod podnětu.
Jedná se o pozemek parc.č. 1759/2, který je v
současné době určen územním plánem k využití
jako zemědělská půda. Firma Panattoni by ho
chtěla změnit z důvodu návaznosti na Logistický
park v Pavlově na zastavitelnou plochu - plochy
výroby a skladování. Zastupitelé vzali tuto žádost o
změnu územního plánu na vědomí, ale v současné
době se jí zabývat nebudou, jelikož s firmou
Panattoni nejsou dořešeny rozpracované projekty intenzifikace čistírny odpadních vod, nákladní
doprava z Logistického parku Pavlov jezdící přes
Hostouň.
Zastupitelé určili cenu za prodej pozemku
parc.č. 621/3 a části pozemku parc.č. 621/1 na
689,- Kč/m2 a kupujícím, kterým je pan Tomáš
Hlusička, je akceptována. Zastupitelé souhlasí s
uzavřením kupní smlouvy.
Letiště Praha - Ruzyně opět vyhlásilo pro
obce, které jsou členy Zájmového sdružení
právnických osob dotčených provozem letiště
Praha - Ruzyně, program Žijeme zde společně.
Obec Hostouň v rámci tohoto programu dostává
částku 1,153.270,- Kč. Zastupitelstvo rozhodlo, že
v letošním roce bude tato částka použita na opravu
ulice Lipová.
ČEZ Distribuce, a.s. předložila obci
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
k pozemku parc.č. 598/1 z důvodu umístění a

provozování
zařízení
distribuční
soustavy
kabelového vedení NN. Jednorázová náhrada za
zřízení věcného břemene činí 1.000,- Kč. Na toto
věcné břemeno byla uzavřena smlouva o smlouvě
budoucí.
ČEZ Distribuce, a.s. předložila obci
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu k pozemku parc.č. 1488/1. Jedná se
o zajištění 72 nových odběrných míst z distribuční
sítě pro lokalitu řadových a bytových rodinných
domů "U Proboštského dvora.
Obec Hostouň uzavřela s Energií Pro s.r.o.
Dohodu o poskytnutí služeb ve věci insolvenčního
řízení Energie pod kontrolou. Obec přihlásila
pohledávky do insolvenčního řízení ve výši
138.456,46 Kč.
Společnost Panattoni Czech Republik
Management s.r.o. nechala vypracovat dopravní
studii na zjištění informací o množství nákladní
dopravy, které projíždí sousedními obcemi
Hostouň a Jeneč a mají svůj cíl nebo zdroj v
Panattoni logistický park Pavlov. Z výsledku
provedeného průzkumu je patrné, že za sledované
období 6,8 % nákladních aut ze všech částí
Logistického parku Pavlov volí cestu směr obec
Hostouň, zatímco 93,2 % nákladních vozidel volí
variantu průjezdu po obchvatu obce Pavlov a dále
směr obec Jeneč.
Firma
MV
projekt
předala
obci
dokumentaci pro územní řízení na akci
"Protipovodňová opatření obce Hostouň - zvýšení
kapacity Sulovického potoka". Projekt byl
projednán s Povodím Vltavy. Bylo vypsáno
výběrové řízení na inženýring - projednání
projektové dokumentace s dotčenými orgány státní
správy a správci sítí, vydání územního rozhodnutí.
Obec obdržela nabídku od Ing. Martina Hlaváče,
Reality Invest s.r.o. ve výši 50.000,- Kč bez DPH.
Pokud se panu Morávkovi podaří vyjednat za tuto

službu cenu 50.000,- Kč včetně DPH, tak
zastupitelstvo souhlasí s tím, aby inženýring pro
obec prováděl Ing. Martin Hlaváč.

Obec vypsala výběrové řízení na
jednostupňovou projektovou dokumentaci opravy
autobusových zastávek a obdržela jednu cenovou
nabídku od Ing. Josefa Širce ve výši 95.000,- Kč.

Ze zasedání zastupitelstva 29.05.2017
Na základě odst. 3 § 73 zákona č. 128/200
Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), zastupitelstvo
pozastavuje vyplácení měsíční odměny za výkon
funkce starosty Jiřímu Vildovi ke dni 30.4.2017 z
důvodu jeho onemocnění.
Místostarosta navrhuje, aby se zastupitelem
panem Antonínem Kejmarem byla uzavřena
dohoda o pracovní činnosti. Náplní této dohody
jsou práce, kterými pana Kejmara pověřuje
místostarosta a jsou nad rámec výkonu funkce
člena zastupitelstva. Navrhovaná částka za výkon
této pracovní činnosti je 4.000,- Kč /měsíc.
Zastupitelé souhlasí.
Obec Hostouň vyhlásila výběrové řízení na
dodavatele akce "Oprava komunikace ul. Lipová,
Hostouň u Prahy". Do výběrového řízení se
přihlásili tři firmy, Froněk spol. s r.o., Pozemní
komunikace Bohemia, a.s. a Envos stavby s.r.o.
Vítěznou nabídku podala firma Pozemní
komunikace Bohemia, a.s. v ceně 1 132 521,27 Kč
bez DPH.
Pan Jaroslav Rubeš opět podal žádost o
pronájem části pozemku parc.č. 1488/1, která
sousedí s jeho pozemkem. Jedná se přibližně o 17
m2. Zastupitelé s pronájmem souhlasí a na příštím
zasedání bude zastupitelstvu předložen návrh
smlouvy o pronájmu pozemku.
Pan David Šíp, majitel firmy Čarovánky
s.r.o., se sídlem Pod Táborem 57, Dobrovíz, podal
žádost o pronájem místnosti v pravé části budovy
č.p. 312 za účelem skladování pastelek. Měsíční
nájemné bude 3.000,- Kč + platba za energie.
Zastupitelstvu je předložena smlouva o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské
sítě k pozemní komunikaci ve vlastnictví
Středočeského kraje a podmínkách stavby a
provozu "Revitalizace Posvícenské návsi, Hostouň
- dešťová kanalizace a veřejné osvětlení", kterou
obec Hostouň uzavře se Středočeským krajem.
Obec v rámci této smlouvy poskytne za omezení

výkonu vlastnického práva Středočeskému kraji
jednorázovou úhradu ve výši 4.750,- Kč bez DPH.
Pan Zdeněk Musil podal stížnost na
znečišťování bezejmenného přítoku Sulovického
potoka, který protéká přes jeho pozemek,
odpadními vodami z kanalizačního přepadu. Pan
Musil tento přítok na svém pozemku bez povolení
zatrubnil. Tuto nepovolenou stavbu po zásahu
vodoprávního úřadu odstranil. Obec bude ve
spolupráci s odborníkem (projektantem kanalizací)
hledat takové řešení, aby tento přítok nebyl
znečišťován kanalizačními vodami. Na úterý 6.
června 2017 svolal vodoprávní úřad místní šetření.
Zástupce investora zástavby dvora u č.p. 11
rodinnými domy představil na základě jednání s
odborem výstavby Magistrátu města Kladna
zastupitelům další upravenou studii této zástavby.
Zastupitelstvo o této zástavbě jednalo na zasedání,
které se konalo 23.1.2017 a usnesením č. 3/1/2017
již jednu studii schválilo. V této nové studii došlo
ke snížení počtu bytů ze sedmi na pět. Komunikace
nebude z důvodu nesouhlasu odboru výstavby
průjezdná, ale bude zde točna. Ostatní ujednání
ohledně kanalizace a plánovací smlouvy zůstávají
stejná.
Obec má v současnosti po obci rozmístěno
15 kontejnerů na plast a jsou sváženy 1 x týdně,
což představuje 121.560,- Kč bez DPH ročně.
Kontejnery jsou neustále přeplněné a z důvodu
prostoru není již reálné navyšování jejich počtu.
Zastupitelé se po dohodě se svozovou firmou
rozhodli vyvážet kontejnery na plasty 2 x týdně.
Svozovými dny budou pondělí a čtvrtek.
Zastupitelstvu je předložena firmou ČEZ
Distribuce a.s. Smlouva o zřízení věcného břemene
- služebnosti k pozemkům parc.č. 52/1 a 1523/2.
Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu
ve výši 6.500,- Kč.
Místostarosta informoval zastupitele, že je
možné získat dotace na sociální bydlení a v tomto
režimu by se mohl nechat opravit dům č.p. 38.

Na základě objednávky projektu na
rekonstrukci autobusových zastávek projektant Ing.
J. Širc svolal místní šetření za přítomnosti zástupců
dopravní policie a odboru dopravy. Pokud by se
prováděla rekonstrukce autobusových zastávek dle
stávajících platných norem, tak by se musely skoro
všechny zastávky předělat (zálivy pro zajíždění
autobusů, úprava nástupní hrany apod.). Obec
původně chtěla na autobusové zastávky instalovat
nové zastřešení, případně lavičky. S tak rozsáhlou
rekonstrukcí zastávek ani nebylo počítáno v
rozpočtu obce na letošní rok. Z tohoto důvodu se
zastupitelé rozhodli zrušit objednávku projektu na
rekonstrukci autobusových zastávek.

Obec obdržela od ing. Miroslava Vlčka
cenovou nabídku na přípravu opravy podlahy a
stropní konstrukce ve třídách v budově základní
školy. Cena je 18.000,- Kč. Za tuto cenu budou
tyto přípravné práce objednány.
Pan Čipera bydlící na Posvícenské návsi 90
si stěžuje, že přepadová výpusť z kanalizace u
jejich zahrady je zanesena usazeninami a dokonce
je v ní sloupek z plotu i s betonovou patkou.
Zanesení výpusti způsobuje i velice nepříjemný
zápach. Pan Čipera požaduje odstranění sloupku,
vyčištění kanalizace a osazení nějaké klapky proti
pronikání zápachu. Zastupitelé slíbili, že tuto
situaci budou řešit.

Ze zasedání zastupitelstva26.06.2017
Zastupitelstvu byla předložena Zpráva
auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření
obce Hostouň za rok 2016. Při přezkoumání
hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo obce Hostouň bere na vědomí
Zprávu auditora o výsledcích přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016.
Auditorka
Ing.
Helena
Křepinská,
jednatelka společnosti GESTIO s.r.o., Na Palouku
3/3219, 100 00 Praha 10, se kterou byla uzavřena
Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření
obce, doporučuje schválit závěrečný účet obce a
účetní závěrku za rok 2016 bez výhrad. Zastupitelé
jej schválili.
Obec Hostouň uzavřela s firmou GESTIO
s.r.o. se sídlem Na Palouku 3/3219, 100 00 Praha
10 Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření
obce za rok 2017. Cena za vykonání přezkoumání
hospodaření je sjednána dohodou ve výši 18.000,Kč bez DPH.
Na základě usnesení č. 7/5/2017 ze dne
29.5.2017, kterým zastupitelstvo odsouhlasilo
pronájem části pozemku parc.č. 1488/1 panu
Jaroslavu Rubešovi, byl zastupitelům předložen
návrh smlouvy o nájmu. Jedná se o 17 m2. V
minulých letech, pokud obec pronajala někomu
pozemek, tak částka za pronájem pozemku činila
1,- Kč za rok a 1 m2. Náklady na zaúčtování 17,Kč by byly vyšší než nájem, tak zastupitelstvo
rozhodlo, že pozemek bude pronajat bezplatně.

Zastupitelé rozhodli o zakoupení žacího
stroje s příslušenstvím v ceně 126.836,- Kč.
Obec podala žádost na Státní fond životního
prostředí na akci Zateplení hasičské zbrojnice, akce
byla zaregistrována a obec obdržela rozhodnutí o
poskytnutí dotace ve výši 473.438,- Kč. Z důvodu
dodržení všech pravidel dotačního titulu se obec
rozhodla uzavřít příkazní smlouvu o výkonu
technického dozoru a smlouvu o organizaci
zadávacího řízení s firmou TENDRA spol. s r.o.
Pan Karel Horešovský podal žádost o
povolení parkování nákladního vozidla, které
používá ke svému podnikání, na Posvícenské
návsi. Zastupitelé souhlasí, aby pan Horešovský
parkoval se svým nákladním vozidlem na
Posvícenské návsi, ale pouze do doby realizace
plánované revitalizace návsi.
Zastupitelstvu je předložena Darovací
smlouva, ve které Letiště Praha, a.s. v rámci
grantového programu Žijeme zde společně daruje
obci částku 1.153.270,- Kč na vybudování
bezprašného povrchu komunikace ulice Lipová.
Zastupitelé uzavření smlouvy schválili.
Obec Hostouň uzavře s obcí Dobrovíz,
zřizovatelem mateřské školy v Dobrovízi, smlouvu
o spádovosti. Při zápisu do mateřské školy na
školní rok 2017 - 2018 byly přijaty do mateřské
školy všechny děti, které splňují podmínky
docházky do mateřské školy.

Na základě stížnosti pana Zdeňka Musila na
znečišťování bezejmenného přítoku Sulovického
potoka nechala obec prověřit možnost odvádění
odpadních vod z přepadu u rybníka jiným
způsobem. Novým řešením je odlehčovací stoka,
která odvede odpadní vody ještě před přepadem
odlehčovací stokou ulicí U Rybníka směrem k ulici
Kladenská. Na toto řešení je potřeba nechat
zpracovat projektovou dokumentaci pro územní
řízení. Obec obdržela cenovou nabídku od firmy
MV projekt spol. s r.o. ve výši 41.261,- Kč s DPH

a zastupitelé odsouhlasili objednání projektové
dokumentace v této ceně.
Obec má provozní řád kanalizace z roku
2003 a ten je již zastaralý. Dále je nutné nechat
zpracovat generel (pasport) kanalizace v obci.
Obec obdržela cenové nabídky od firmy MV
projekt spol. s r.o. Provozní řád kanalizace a
kanalizační řád - 60.500,- Kč s DPH, pasport
(generel) kanalizace - 88.935,- Kč s DPH.
Zastupitelé
odsouhlasili
objednání
těchto
dokumentů.

Základní škola

www.zshostoun.wbs.cz

Naše škola
V této škole jsme strávili pět krásných let. Provázely nás ty nejlepší učitelky na světě: paní ředitelka
Filikarová, paní učitelka Malá, Koukalová, paní učitelka Misařová a Soukupová. Škoda, že se budeme loučit
a nezopakujeme si tuto jízdu!
Měli jsme tu spoustu krásných zážitků - třeba že jsme jeli do Velké Británie nebo že jsme hráli
divadelní hru Sněhurka a sedm trpaslíků. Podle učitelek jsme super parta, a proto nám uspořádaly třídní
„mejdan“.
Moc děkujeme všem učitelkám za jejich trpělivost, že to tu s námi vydržely. Nedokážeme si
představit, jak to tu bude vypadat bez nás….
Amálie Nováková a Viktorie Simaichlová

Pá, pá, Hostouni!
Tato škola je ta nejlepší, kterou znám. Není zrovna nejmodernější, ale o to nejde. Počítače a
interaktivní tabuli tu také máme. Učitelky tu vládnou, je tu jen jeden učitel (jo!), jsou tu megahodní. Teprve
teď jsem si uvědomila, že se vzdělávám a do této školy chodím už pět let! Ach jo, já pryč nechci! Prosím,
chci propadnout! V této škole chci zůstat nadobro, nechci se rozloučit se školou, s kamarády, s učitelkami…
Sbohem, Štěpáne Kráso, ahoj Báro Svatošová, kámoši ze školky, ahoj Viki Simaichlová, kamarádko od
1.třídy, sbohem Davide Kříži… Aspoň že s vámi ostatními budeme pokračovat ve Středoklukách.
Paní učitelka Malá, ředitelka Filikarová, paní učitelky Misařová a Koukalová, vychovatelky
Soukupová a Demková – po těch všech se mi bude neuvěřitelně stýskat! Nic s tím nenadělám, takže můžu
říct jen velké SBOHEM….
Markéta Nováková
…co dodat? I nám budou všichni z 5.třídy chybět. Ale tak to chodí, vždy se něco končí a něco nového
začíná…
Loučíme se s úspěšným pracovním rokem, ve kterém škola velmi dobře obstála při inspekci i
celoplošném testování žáků 5.tříd. Výhodou naší školy je dobré klima, které spoluvytváříte i Vy, rodiče
našich žáků. Chtěli bychom Vám aspoň takto poděkovat za podporu, kterou nám poskytujete.

Naše poděkování patří i pracovníkům obecního úřadu za pomoc při nakládání sběru. Velký dík patří
rovněž nejmenovanému sponzoru a firmě DECATHLON za vybavení pro tělesnou výchovu.
Děkujeme zastupitelstvu obce, které věnuje škole náležitou pozornost - zvlášť za zajištění dovozu
chutných obědů i za připravenou rekonstrukci podlah v patře budovy.
Všem přejeme krásné a pohodové prázdniny a budeme se těšit na září! 
Milena Filikarová, ředitelka školy

Činnost spolků

Dětské rybářské závody
K příležitosti oslav blížícího se dětského dne uspořádal Spolek rybářů Hostouň již tradiční dětské
rybářské závody. Ty se konaly 28.5. na místní nádrži V Roklích. Za krásného, téměř letního počasí, soutěžili
mladí závodníci ve dvou kategoriích, a to děti do 10 let a mládež od 10 do 15 let. Celkem bylo zapsáno 51
účastníků. Úlovky byly velmi bohaté, před závodem bylo do nádrže vysazeno 40 kg pstruhů duhových, kteří
tvořili část nalovených ryb. Závodníci celkem nachytali neuvěřitelných 50,25 metrů (!) ryb, z toho 39
pstruhů a 12 kaprů.
Vítězem v kategorii dětí do
10 let se stal Petr Hašpl, který
nalovil 403 cm ryb. Druhý se umístil
Matěj Hladký, třetí pak Jakub
Hladký. Největší rybu v této
kategorii ulovil Vojtěch Krupička, a
to kapra velkého 60 cm. Z dívek se
nejlépe umístila Lucie Dobrovolná
na pátém místě.
V kategorii mládež od 10 do
15 let zvítězil Ondřej Kankrlík,
kterému
se
podařilo
nalovit
neuvěřitelných 772 cm ryb! Druhý
skončil Richard Czerninski, na
třetím místě pak Barbora Svatošová.
Největším úlovkem byl v této
kategorii kapr o velikosti 59 cm,
Účastníci dětských rybářských závodů
kterého ulovil Pavel Maršálek. Všichni
vítězové i další účastníci závodu byli odměněni hodnotnými cenami, které zajistily společnosti Amazon,
Panattoni Czech Republic Development, s.r.o., Alfaglass, s.r.o., DHK Beroun, s.r.o., ITB Transito s.r.o.,
HONDL GLOBAL SERVICES a.s., Fotbal club, p. Michal Rošer, p. Michal Svoboda a Obecní úřad
Hostouň.
Akci provázela dobrá nálada, pohodová atmosféra a spokojenost závodníků i všech ostatních
přihlížejících.
Za Spolek rybářů Hostouň Petr Kozlovcev

SHRNUTÍ SEZÓNY mládežnických celků Sokola Hostouň
Dorost
V letošní sezóně hrál dorost v I.A třídě důstojnou roli a jen zbytečné ztráty ho připravili o
lepší umístění než je 6. místo, které drží před posledním kolem. Na 4. místo ztrácí 4 body, které
ztratil například v Nelahozevsi či Kněževsi. Za úspěch naopak lze považovat domácí vítězství nad
Zichovcem (4:1) nebo výhru v Kročehlavech (4:0). Celkově náš mladý kádr, který opustí jen
kapitán Linc, prokázal velký potenciál. Jelikož je hráčů opravdu hodně, od nové sezóny založen i
B dorost, který bude hrát okresní přebor. Dorost A nadále povedou Zdeněk Nachtigal s Janem
Vycpálkem, obsazení postu trenérů dorostu B bude známo v průběhu července. Přejeme oběma
týmům dorostu, ať se jim v příští sezóně daří a oba se pohybují v horní polovině tabulky.
Vedení klubu děkuje za poctivý přístup a dobré vedení oběma trenérům, stejně jako
vedoucímu týmu Lukáši Horníčkovi, trenérovi brankářů Lukáši Průchovi a zdravotnici/fotografce
týmu Zuzaně Šůsové. Za práci v průběhu podzimu děkujeme Josefu Vacovskému.

Dorost

Starší žáci
Ročníky 2002 a 2003 prožili poměrně těžkou sezónu, během které je vedli celkem tři hlavní
trenéři. I přesto předvedly mnoho kvalitních výkonů, které přinesly i několik pěkných výsledků.
Vedení klubu obdivuje psychickou odolnost všech hráčů a oceňuje, že na jaře většina hráčů
zlepšila svou tréninkovou docházku. Celkově se hra během jara zkonsolidovala a hráči, kteří
přechází do kategorie dorostu, jsou na to poměrně připraveni. Nyní musí poctivě trénovat a
naslouchat radám trenérů, aby přivykli starší věkové kategorii. Za poctivý přístup a dobré vedení
v průběhu celého jara děkujeme trenérům Jiřímu Duškovi a Petru Větrovcovi, stejně jako
vedoucímu týmu Jiřímu Křemenovi. Zdeňku Nachtigalovi pak za vštípení fotbalových návyků
v průběhu podzimu a Jaroslavu Vejvodovi za vedení týmu při zranění Jiřího Duška .

Starší žáci

Mladší žáci
Mladší žáci v premiérové sezóně po svém založení předčili očekávání vedení klubu, trenérů
i rodičů. Pozitivní je, že se počet hráčů v průběhu sezóny několikrát zvětšil, v okolí se našlo
několik hráčů, kteří v našem klubu nalezli zalíbení, hlavně ve spojení ambicí a rodinné atmosféry.
Děkujeme za poctivý přístup a dobrou práci trenérům Iljovi Burešovi a Martinu Dandovi,
vedoucímu týmu Jindřichovi Potužníkovi, za první půlrok také Josefu Krejsovi, který v zimě přešel
k fotbalové školičce.

Starší přípravka
V součtu podzimní i jarní části sezóny skončila starší přípravka na 5. místě mezi všemi
okresními týmy, v neděli 18.6. hráli hráči ve Slaném o titul Okresního přeborníka sezóny
2016/2017, na tomto finálovém turnaji se umístili na krásném 3. místě před všemi týmy, které je
přehrávali na podzim. Toto rapidní zlepšení výsledků doprovází také zlepšení všech dovedností,
věříme, že tento trend bude pokračovat. Pod vedením trenérů Jaromíra Boháče, Davida Šípa a
Romana Hašpla, kteří mají na tomto progresu zásluhu, se to jistě povede.

Mladší přípravka
V součtu podzimní i jarní části sezóny skončila mladší přípravka na 1. místě mezi všemi
okresními týmy, v sobotu 17.6. hráči v Unhošti bojovali o titul Okresního přeborníka sezóny
2016/2017. Umístili se těsně na 4. místě, což je vzhledem k tomu, že hráli svou první sezónu
v životě, nádherný úspěch. Děkujeme trenérům Ladislavu Holoubkovi a Vladimíru Táborskému,
stejně jako vedoucímu týmu Petru Šiktancovi, za příkladné vedení dětí a poctivou práci.

Mladší přípravka

Fotbalová školka
V únoru byla založena fotbalová školka, do které během čtyř měsíců začalo docházet přes 45 dětí
ročníků narození 2009-2015. Někteří z nich budou pod vedením trenérů Milana Mészárose a
Michaely Malé nastupovat v kategorii mladší přípravky. Přejeme jim mnoho štěstí a radosti při
první soutěžní sezóně a oběma trenérům děkujeme za příkladnou práci s dětmi při jejich prvních
fotbalových krůčcích.

Fotbalová školka

NÁVŠTĚVA HOSTOUŇSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V pondělí 7.6. navštívili manažer mládeže Josef Krejsa a hráč B týmu Chucks Onu-Nsii
Základní školu v Hostouni a započali tak oficiálně spolupráci mezi naším klubem a zdejší školou.
Cca 60 dětí od 6 do 13 let bylo rozděleno na dvě skupiny, které půl hodiny debatovali s oběma
zástupci klubu, podívaly se na fotografie a videa z fotbalových hřišť a okolí a dostaly pozvánky na
nábor nových fotbalistů a fotbalistek. Děti nejvíce zajímalo, jak se Chucks dostal do České
republiky, jak se mu zde líbí a jak se naučil česky. Vzhledem k tomu, že má manželku z České
republiky (mají 12-ti letého chlapce a 4 měsíční dceru), umí Chucks česky velice dobře, což děti
překvapilo. Dozvěděli se mimo jiné, že se po tolika letech cítí v Hostouni jako doma, což celý klub
těší.
Děkujeme paní ředitelce Mgr. Mileně Filikarové za kladný přístup ke spolupráci s naším
klubem a za její příkladnou podporu sportu. Těšíme se, že společnými silami přivedeme ke
sportování co nejvíce dětí.

Z návštěvy zástupců fotbalistů Hostouň v Základní škole v Hostouni

Josef Krejsa

Sokol Hostouň- A a B tým
Milí Hostouňáci a fanoušci,
dovolte mi, abych Vám shrnul právě ukončenou a velmi úspěšnou sezónu 2016/17. První tým odehrál
premiérovou sezónu ve čtvrté nejvyšší soutěži u nás - divizi. Jasným cílem byla záchrana v soutěži, která
se podařila svěřencům trenérů Čurdy a Supáčka tři kola před koncem. Hlavním tahounem se stal Ondra
Burant, který střílel nejen důležité, ale i krásné branky. Jeho trefa proti Nymburku se stala nejhezčím
gólem týdne. Před příští sezónou rozšířil trenérský tým zkušený Zdeněk Hašek. Hostouň bude hrát opět
ve skupině s Kladnem a tak nás čekají zápasy s velkou diváckou kulisou.
Náš B tým prožil nádhernou a velmi úspěšnou sezónu, kterou korunoval v posledním kole ve
Slaném, kde v přímém souboji o postup před 700 diváky zvítězil 2:0 a v příští sezóně si zahraje krajskou
1.B třídu. Tým trenérů Miroslava Vlčka ml. a Miroslava Supáčka nepoznal za celou dobu porážku v
základní hrací době a nastřílel neuvěřitelných 132 branek. Nejlepším střelcem byl Mirek Slanina s 28
góly.
Tuto sezónu jsme zakončili oslavami 110. výročí založení Sokola a 90. výročí založení fotbalu v
Hostouni. V pátek proběhla v kulturním domě výstava z historie klubu a večer zahrála k poslechu kapela
Šlapeto.
V sobotu proběhl 3. ročník Memoriálu Jirky Kukelky, kde se utkali místní hráči s týmy Jenče,
Hřebče a Hostouně u Domažlic. Vítězství obhájili místní hráči. Po nich odehrála svůj turnaj přípravka,
kde triumfoval SK Kladno.
Hlavním bodem oslav bylo utkání bývalých a současných hráčů proti týmu, který sestavil sám
Horst Siegl. Na dobře připraveném pažitu se proháněly hvězdy let minulých, např. Tomáš Skuhravý, Jan
Berger, Jan Fiala nebo Petr Rada. Utkání skončilo smírně 6:6, celý den zakončila diskotéka pod širým
nebem a ohňostroj.
Týmy teď čeká letní příprava a tak bych Vám všem chtěl poděkovat za podporu týmů a popřát
klidnou dovolenou, dětem hezké prázdniny a pěkné slunečné počasí a v srpnu opět nashledanou na našem
stadionu.
Za Sokol Hostouň Karel Kukelka

Baráčnická obec ,,Sulevice“ Hostouň a Dobrovíz
informuje
 Baráčnický ples
Tradiční Baráčnický ples se konal 25.3.2017 v Kulturním domě Hostouň. Byla připravena bohatá
tombola, na které se podílely tetičky: Z.Vacovská, M.Hašplová, M.Hlůžová, J.Radostná, M.Vydrová a
soused J.Hlůže. Dle starých baráčnických tradic z moci práva rychtářského zahájil J.Vacovský 71. ples
trojím bouchnutím do stolu rychtářským právem a dal povel kapele V-Systému Jiřího Vildy k zahájení
Baráčnického plesu a popřál přítomným pěknou zábavu.
Kolem 21. hodiny překvapení z Velké Dobré. Členky Zahrádkářského spolku předvedly
vystoupení ve stylu country a zahrály si na ,,Holky z naší školky“. Vystoupení sklidilo velké ovace.
Poděkování patří všem, kteří přišli na ples, též sponzorům a baráčníkům i nečlenům, kteří přispěli
na tombolu.

Sousedské sedění
Výroční sousedské sedění se
konalo v neděli 14.5.2017 od 14,00
hod v Kulturním domě Dobrovíz. U
vchodu do sálu vítali příchozí v
krojích
tetička
E.Nováková,
J.Radostná a soused J.Hlůže. Byla
podávána staročeská pocta – chléb a
sůl. Příchozí se zapisovali do
prezenční listiny, přišlo najednou
hodně lidí. Rodiče doprovázeli své
děti, kteří navštěvují Mateřskou
školku Sluníčko v Dobrovízi. Hrála
nám při této příležitosti hudba
A.Blína. Účast hojná, obsazena
všechna místa, plný kulturní dům,
asi 115 lidí i stojících a 25
účinkujících dětiček.
Rychtář
Josef
Vacovský
zahájil sousedské sedění. Uvítal Výroční členské sedění
tetičky a sousedy nejen z naší obce,
ale i hosty ze sousedních baráčnických obcí - Slaného, Cvrčovic, Kněževse a Středokluk. Přivítal také
rodiče a děti z mateřské školky a místostarostu obce Hostouně Karla Kukelku. Omluvena byla paní
J.Krupičková z obce Dobrovíz a tetička z konšelstva H.Lehká. Rychtář seznámil přítomné s programem:
Zahájení
Vystoupení dětí z Mateřské školky Dobrovíz
Zpráva o činnosti
Zpráva revizní komise
Zdravice hostů
Občerstvení
Volná zábava a oslava svátku matek s hudbou
Vystoupení Mateřské školky Sluníčko pod vedením paní učitelky Karolíny Svatošové, Dagmar
Kříčkové a Josefa Rákose. Mladší dětičky Berušky a Motýlci přednesly básničky a starší Včeličky tanec
Pomáda ,,Auťák“ pro maminky a
babičky k jejich svátku. Tetičky
E.Nováková a M.Hlůžová předaly
sladké odměny za jejich pěkné
vystoupení, které sklidilo velké
ovace.
Rychtář
popřál
všem
maminkám a babičkám ke svátku
matek hodně štěstíčka a zdravíčka.
Poděkoval dětem a celému vedení
za milé vystoupení, které obohatilo
a spestřilo náš program.
Zprávu o činnosti přednesla
syndička M.Hlůžová. Informovala
o tom, co Baráčnická obec Sulevice
pořádala a čeho se tetičky a sousedé
zúčastňují.
Jsme
pozváni
na
Vystoupení dětí z Mateřské školy Sluníčko

Elektroband 17.6.2017, pořadatel Obecní úřad Kněževes, sobota od 17. hod., zpívá J.Oplt a I.Brožová,
vstup dobrovolný. Přihlásilo se 51 lidí.
Chceme pořádat výlet na Máchovo jezero 22.7.2017.
Ing.L.Krása přednesl revizní zprávu o hospodaření baráčnické obce.
Zdravice hostů.
Místorychtář Baráčnické obce Kněževes Luděk Černý pochválil naše výroční sedění pro náš
bohatý program, hlavně podotknul, že jsme pozvali děti z mateřské školky i s rodiči a ukázali dětem, že
jsou tady Baráčníci. Popřál nám hodně štěstí, zdraví a mnoho úspěchů v naší bohaté činnosti.
Místostarosta obce Hostouň Karel Kukelka nám popřál mnoho úspěchů do další práce a hodně
štěstí a zdraví.
Bylo podáváno občerstvení
– chlebíčky, dortíky, káva, čaj.
Obsluhovaly tetičky Baráčnické
obce Sulevice a paní hostinská Jitka
Knotková, které moc děkujeme.
Dali jsme zahrát písničku
,,Pod tou naší starou lípou“ nejstarší
tetičce Milušce Krejčové, která si v
92 letech zatancovala s tetičkou
M.Hlůžovou v kolečku, které
udělali baráčníci.
Poděkování patří všem, kdo
se této akce zúčastnil. Zakončení v
17,00 hodin

Sólo pro paní Miluši Krejčovou

Za konšelstvo baráčnické obce
Mirka Hlůžová

 Plavba v Praze po Vltavě parníkem ,,Vltava“ s country
Naše Baráčnická obec Sulevice byla pozvána Baráčnickou obcí Vltavan na plavbu parníkem. Byla
středa 17.5.2017 krásné slunečné pozdní odpoledne a pěkný večer s osvětlenou Prahou. Po celou
čtyřhodinovou plavbu nám vyhrávala country kapela Blankyt. Plavba ukončena ve 22.00 hodin.
Doufáme, že na příští rok se na tuto akci přihlásí více baráčníků.
 Výlet na Máchovo jezero

Baráčnická obec Sulevice Hostouň a Dobrovíz
pořádá v sobotu 15.7.2017 výlet autobusem na Máchovo jezero.
Projížďka parníkem .
Baráčníci
zaplatí 100,- Kč za parník
Nečleni BO zaplatí 100,- Kč za parník a 150,- Kč za autobus
Děti
zaplatí 100,- Kč za parník a autobus
Kdo má zájem, nechť se přihlásí tetičce Z.Vacovské 732 055 518
tetičce M.Hlůžové 776 779 698

Společenská rubrika

K životnímu jubileu blahopřejeme !!!!!
Červen
Š T Ě P Á N O V Á Hana
J I R A S Antonín
V A C O V S K Á Zdeňka
R U B E Š Jaroslav

Duben
Š I K T A N C Jaroslav
70 let
H A Š P L O V Á Milada 65 let
C A F O U R E K Jaroslav 60 let
Květen
F I A L O V Á Věra
P R O K O P O V Á Růžena
K U Č E R A Josef
K Ř Í Ž Milan
N O V O T N Á Helena
R A D O S T N Á Květa
V Á V R A Evžen
U R B A N O V Á Marie

90 let
70 let
65 let
60 let

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

Vítáme nové občánky a blahopřejeme jejich rodičům
K O V A L Č Í K Luboš

Z našich řad odešli:
Ř E Z N Í Č K O V Á Anna
N O V I C K Ý Petr
B A R T O Ň Jan
J A R O Š I N E C Jan

ve věku 87 let
ve věku 76 let
ve věku 65 let
ve věku 77 let

Inzerce
Dětský klub Klubíčko v Hostouni Vás zve na Den otevřených dveří ve čtvrtek 31.8.2017 od 10,00 do 17,00
hodin. Jedná se zároveň o zápis na školní rok 2017/2018. Klubíčko mění svůj harmonogram, proto je
zápis až v srpnu, volná místa stále máme. Chceme se přiblížit konceptu lesních mateřských školek, ovšem
s výchovným programem.
Přijďte všichni, nejen ti, co mají zájem zapsat své dítě. Čeká Vás odpoledne plné zábavy (program vhodný
pro děti ve věku od 2 - 7 let). Sledujte naše FCB stránky http://www.klubicko/facebook.com, kde budou v
polovině srpna uvedeny aktuální informace.
Jste srdečně zváni a těšíme se na Vás!
Za celý kolektiv Klubíčka zdraví Martina Wannerová a přeji krásné prožití prázdnin !!!
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