HOSTOUŇSKÝ
zpravodaj
Čtvrtletník | číslo 100 | říjen–prosinec 2021
Žáci i učitelé
mají za sebou
náročný rok


8

Chovatelé si
připomněli
80 let od založení
spolku


13

Hostouňské
mámy uspořádaly
halloweenské
odpoledne


14

 Úvodník starosty

Vážení spoluobčané,
letošní rok dospěl do své poslední části a za pár
dní oslavíme příchod roku 2022. Ještě na podzim jsme všichni doufali, že po takřka dvouletém boji s covidem strávíme letošní svátky tak,
jak jsme byli v minulosti zvyklí. Bohužel na začátku adventu počty nakažených opět atakovaly rekordní čísla. Z těchto důvodů bylo nutné
zrušit nebo upravit všechny připravované společenské akce. Je to sice velká škoda, ale zdraví
náš všech je samozřejmě na prvním místě.
Období covidových omezení s kratšími či delšími přestávkami trvá již dlouho, přesto věřím,
že společným úsilím se nám podaří nelehkou
situaci zvládnout a vše se vrátí do běžných kolejí, kdy se budeme moci opět setkávat a užívat si času s přáteli.
O připravovaných investičních akcích vás
bude informovat místostarosta Lukáš Morávek v samostatném příspěvku. Pevně věříme,
že se všechny plány na příští rok podaří dotáhnout do zdárného konce a naše obec díky investovaným prostředkům „omládne“.
Dovolte mi, abych vám na závěr všem popřál
pevné zdraví, trpělivost, spoustu dobré nálady a optimistický vstup do roku 2022.
MARTIN KRÁTKÝ
starosta obce

Milí čtenáři,
v ruce držíte jubilejní, 100. vydání Hostouňského zpravodaje. Až na fotografii na titulní straně se svým obsahem nikterak neliší od „běžných“ vydání, které dostáváte pravidelně co čtvrt roku do svých poštovních
schránek. Nicméně neupozornit na toto kulaté výročí obecního periodika by byla určitě škoda. Pokud vás
přepadne nostalgická vzpomínka a budete si chtít některá minulá vydání Hostouňského zpravodaje připomenout, na webu obce jsou všechna od čísla 53 k dispozici ke stažení. Zkuste si je alespoň namátkou „prolistovat“. Určitě to bude zajímavá procházka do historie posledních dvanácti let.
Příjemné čtení přeje
Martina Vampulová

 Zastupitelstvo

Ze zasedání zastupitelstva
11. října 2021

Pan David Pivko po předcházejících jednáních s pány starostou a místostarostou představil zastupitelům záměr výstavby oční kliniky na pozemku parc.
č. 594/1 (školní zahrada). Jednalo by se
o jednopatrovou budovu, která by byla
umístěna vedle komunitního centra
a obsahovala by až tři ordinace pro oční
lékaře, operační sál a prodejnu optických pomůcek. Byly by zde prováděny
jak zákroky a vyšetření hrazená zdravotními pojišťovnami, tak zdravotní úkony
pro samoplátce. Zastupitelé po projednání souhlasí s dalším rozpracováním
záměru a jeho benefitů pro obec a pověřují starostu a místostarostu vedením
dalších jednání v tomto směru.
Obecní úřad Hostouň (dále též „pořizovatel“) jako orgán příslušný dle § 6
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále též
„stavební zákon“) obdržel návrh Zdeňky Holoubkové, Za Brankou 85, 273 53
Hostouň na pořízení změny územního plánu Hostouň (dále též „změny“)
týkající se požadavku na vymezení pozemku ve vlastnictví podatelky parc. č.
1347/4 v k. ú. Hostouň u Prahy, jako zastavitelné plochy pro bydlení. Pořizovatel po převzetí návrhu posoudil dle § 46
odst. 2 stavebního zákona jeho úplnost
a soulad s právními předpisy. Vzhledem
k tomu, že návrh splňuje náležitosti stanovené v § 46 odst. 1 stavebního zákona, pořizovatel jej společně se svým stanoviskem předkládá podle § 46 odst. 3
stavebního zákona k rozhodnutí zastupitelstvu obce Hostouň.
Stanovisko pořizovatele k návrhu:
Pořizovatel nedoporučuje návrh zařadit
k prověření změnou, a to z těchto důvodů:
• Pozemek parc. č. 1347/4 v k. ú.
Hostouň u Prahy je v katastru nemovitostí evidován jako zemědělský půdní fond – orná půda (BPEJ 10100, třída ochrany I.)
• Vymezení pozemku jako zastavěná
plocha pro bydlení by bylo v rozporu
s § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů
(dále též „zákon“).
• Ve smyslu § 4 odst. 3 zákona není
možné na půdách I. a II. třídy ochra-
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ny vymezovat nové rozvojové plochy,
aniž by u nich byl prokázán výrazně
převažující veřejný zájem nad veřejným zájmem ochrany zemědělského
půdního fondu.
• Vymezení pozemku pro bydlení není
výrazně převažující veřejný zájem nad
veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.
Zastupitelstvo obce Hostouň po projednání neschválilo předložený návrh
na pořízení změny Územního plánu
Hostouň, spočívající v prověření pozemku parc. č. 1347/4 v k. ú. Hostouň u Prahy jako zastavitelné plochy pro bydlení.
Obecní úřad Hostouň (dále též „pořizovatel“), jako orgán příslušný dle § 6
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“) obdržel dne 31. 5. 2021 návrh
pana Petra Klivara, Hájecká 229, 273 53
Hostouň na pořízení změny územního
plánu Hostouň (dále též „změny“) týkající se variantního požadavku na změnu
využití pozemků ve vlastnictví navrhovatele parc. č. 173/2, 173/3 a 174 v k. ú.
Hostouň u Prahy, jako zastavitelné plochy pro výrobu a skladování nebo plochy pro bydlení. Pořizovatel po převzetí návrhu posoudil dle § 46 odst. 2 stavebního zákona jeho úplnost a soulad
s právními předpisy. Vzhledem k tomu,
že návrh splňuje náležitosti stanovené
v § 46 odst. 1 stavebního zákona, poři-

zovatel jej společně se svým stanoviskem předkládá podle § 46 odst. 3 stavebního zákona k rozhodnutí zastupitelstvu obce Hostouň.
Stanovisko pořizovatele k návrhu:
Pořizovatel konstatuje, že návrh NELZE
zařadit k prověření změnou, a to z tohoto důvodu:
• Změna využití pozemků parc. č. 173/2,
173/3 a 174 v k. ú. Hostouň u Prahy je
již prověřována probíhající změnou
č. 5 územního plánu Hostouň.
• Pořizovat souběžně dvě různé změny
na stejné pozemky (plochy) NELZE.
Zastupitelstvo obce Hostouň po projednání neschválilo předložený návrh na pořízení změny Územního plánu Hostouň, spočívající v prověření pozemků parc. č. 173/2, 173/3 a 174 v k. ú.
Hostouň u Prahy, jako zastavitelné plochy pro výrobu a skladování nebo plochy pro bydlení.
Při výměně plynových kotlů v kotelně
u základní školy bylo zjištěno, že střecha
kotelny je zvláště okolo komínů silně
poškozena, a proto starosta neprodleně
rozhodl o odstranění havarijního stavu
střechy a na základě cenové nabídky ve
výši 148 950 Kč bez DPH od firmy Víšek
JV – Střechy s. r. o. objednal rekonstrukci střechy. Zastupitelstvo obce Hostouň
následně schválilo provedení rekonstrukce střechy na kotelně u základní
školy za cenu 148 950 Kč bez DPH.

 Zastupitelstvo
Firma Montáže, s. r. o., Pražská 92, Beroun v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., obec, jakožto vlastníka pozemku parc. č. 598/1, požádala o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene – služebnosti v rámci rozšiřování distribuční soustavy stavbou „Hostouň Na Obci č. parc.
7/2, 7/12 kNN, IV-12-6029144“ za jednorázovou náhradu ve výši 2 000 Kč.
Zastupitelstvo obce Hostouň schválilo uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6029144
Hostouň Na Obci č. parc. 7/2, 7/12 kNN
na pozemku parc. č. 598/1.
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotace a souhlasí s finanční spoluúčastí při čerpání dotace na následující projekty:
• výstavba chodníků v ulicích Na Skalech a Kladenská
• revitalizace Posvícenské návsi
• oprava ulice Kladenská
Jedná se o níže uvedené dotační programy v pořadí dle projektů výše:
• SFDI – Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo
opatření ke zpřístupňování dopravy
osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2022
• OPŽP – Prioritní osa 4: Ochrana a péče
o přírodu a krajinu, Specifický cíl: 4.4 –
Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
• MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací.
Zastupitelstvo schválilo uzavření smluv
o poskytování služeb při sestavování žádostí o dotace s firmou GRANTEX ADVISORY GROUP, Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1 – Malá Strana.

22. listopadu 2021

Zastupitelstvu byly předloženy smlouvy o dílo na stavby „Oprava Uličky“
a „Opravy místních komunikací U Rybníka a Hájecká v obci Hostouň“. Smlouva o dílo na stavbu „Oprava Uličky“
bude uzavřena na základě výběrového řízení, do kterého se přihlásily dvě
firmy, s firmou Andiro realizace s. r. o.,
V remízku 1031/17, Praha 5 – Hlubočepy, IČ 09385193. Cena díla je 698 480,28
Kč bez DPH. Stavba bude ukončena do
30. 12. 2021. Smlouva o dílo na stavbu
„Opravy místních komunikací U Rybníka a Hájecká v obci Hostouň“ bude uzavřena na základě výběrového řízení, do
kterého se rovněž přihlásili dva uchazeči, s firmou Froněk, spol. s r. o., Zátiší
2488, Rakovník, IČ 47534630. Cena díla
je 1 041 971,17 Kč včetně DPH. Stavba
bude dokončena do 31. 12. 2021.
Obec Hostouň uzavře Smlouvu o využití obecního systému odpadového
hospodářství pro zpětný odběr odpadních elektrozařízení s firmou ASEKOL
a. s., Československého exilu 2062/8,
Praha 4, IČ 27373231. Zpětný odběr odpadních elektrozařízení se vztahuje výlučně na odpadní elektrozařízení pocházející z domácností bez ohledu na
výrobce elektrozařízení.
Pro přesun pracovníků po obci obec pořídí pracovní elektrotříkolku Benycargo 11S v ceně 59 749,80 Kč. Elektrotříkolka může jet rychlostí až 35 km/h,
uveze náklad o hmotnosti až 400 kg.
Dojezdová vzdálenost je 70 km.
Ředitelka základní školy Mgr. Milena Filikarová požádala o povolení převodu finančních prostředků ve výši 114 000 Kč
do investic. Za tuto částku škola zakoupila interaktivní tabuli. Zastupitelstvo
obce Hostouň tento převod schválilo.

Pan Miroslav Kratochvíl má s obcí uzavřenou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2021 za účelem
pořádání akce Hostouňská šlápota. Výše
dotace je 20 000 Kč. Pan Miroslav Kratochvíl požádal obec o navýšení této
dotace o částku 4 598 Kč. Hostouňská
šlápota je mezi občany velice oblíbená
akce a zastupitelstvo souhlasí s navýšením dotace.
Spolek PRO HOCKEY T, z. s. má s obcí
uzavřenou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2021 za účelem
pokrytí části investičních výdajů spojených v roce 2021 s činností příjemce,
a to je realizace stavby „Víceúčelová hala
pro lední hokej“. Předseda spolku Milan
Novotný požádal obec o prodloužení
lhůty čerpání dotace do 31. 12. 2022
z důvodu neobdržení informace od Národní sportovní agentury ohledně posouzení žádosti o dotaci na výstavbu víceúčelové haly pro lední hokej. Zastupitelstvo s prodloužením lhůty čerpání
dotace souhlasí.
Zastupitelstvu byla předložena cenová
nabídka na rekonstrukci části budovy V Koutě č. p. 312. Cenová nabídka je
ve výši 537 930 Kč a nezahrnuje opravu
elektroinstalace a rozvodů vody. Zastupitelstvo požaduje nechat stavebním
odborníkem prověřit rozsah prací na
potřebnou rekonstrukci v objektu.
Zastupitelstvo plánuje v roce 2022
tyto investiční akce:
• vybudování nových chodníků v ulicích Na Skalech a Kladenská
• revitalizace Sulovického potoka
• volnočasový areál na školní zahradě
• oprava silnice v ulici Kladenská
• fasáda na budově obecního úřadu
• výměna plynových kotlů v kulturním
domě
• oprava silnice v ulici Na Obci
• rekonstrukce části budovy V Koutě
č. p. 312
• rekonstrukce sálu v kulturním domě.
Rozpočet na rok 2022 bude sestaven
jako schodkový s tím, že schodek bude
vyrovnán uspořenými finančními prostředky z minulých let.
Starosta informoval zastupitele o veřejnosprávní kontrole, kdy předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace
na akci „Komunitní centrum se zdravotním střediskem Hostouň“. Dotaci obci
poskytl Středočeský kraj na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2017–2020 pro
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 Zastupitelstvo
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
obnovy venkova. Obec obdržela dotaci ve výši 1 137 000 Kč. Kontrolní skupina ověřila, že dotace byla použita v souladu s předmětem smlouvy, se sjednaným účelem, tj. pouze na realizaci akce,
a to účelně, efektivně a hospodárně. Příjemce dotace splnil a plní ke dni kontroly své závazky, vyplývající z Programu
2017–2020 a ze Smlouvy o poskytnutí
dotace, mimo zjištěný nedostatek, kterým bylo nedodržení stanovené lhůty
pro doručení Dokumentace závěrečného vyhodnocení akce poskytovateli dotace. Kontrolní skupina nestanovila příjemci dotace žádná opatření.

13. prosince 2021

Zastupitelstvo obce Hostouň se usneslo vydat na základě § 14 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu
s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021,
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Tato
vyhláška nabude účinnosti 1. 1. 2022.
Sazba poplatku činí 0,50 Kč za litr komunálního odpadu.
Zastupitelstvu byl předložen Program
rozvoje obce Hostouň na období let
2021–2031, který je schválen a k dispozici je na webu obce (https://www.
hostounuprahy.cz/obec-1/rozvojove-plany-obce/).
Ředitelka základní školy paní Mgr. Milena Filikarová předložila zastupitelstvu
rozpočet školy na rok 2022 ve výši
1 500 000 Kč. V roce 2022 škola neplánuje větší nákup drobného dlouhodobého

majetku, snížila požadavky i na ostatní
služby. Je ale nutné počítat s navýšením
cen energií. Rovněž budou od 1. 1. 2022
navýšeny režijní náklady na stravování,
příplatek na oběd bude navýšen o 2 Kč.
Dále ředitelka školy upozorňuje zastupitele, že v příštím období bude nutné
vyčlenit finance na postupnou rekonstrukci elektroinstalace v budově školy. Zastupitelstvo rozpočet školy na rok
2022 schválilo.
Spolky požádaly o dotace na rok
2022. Jejich výši uvádí tabulka na této
straně dole. Sbor dobrovolných hasičů
Hostouň požádal obec o příspěvek na
činnost v roce 2022 ve výši 100 000 Kč,
který zastupitelstvo schválilo.
Zastupitelům byl předložen návrh rozpočtu na rok 2022. Rozpočet je navržen jako schodkový. Obec na příští rok
připravuje větší množství investičních
akcí (výstavba chodníků v ulici Na Skalech a v ulici Kladenská, I. etapa revitalizace Posvícenské návsi – úprava koryta
Sulovického potoka, volnočasové centrum na školní zahradě, oprava ulice Kladenská, oprava fasády budovy obecního úřadu, oprava střechy nad šatnami
v základní škole). Podle § 4 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění
pozdějších předpisů může být rozpočet
schválen jako schodkový jen v případě,
že schodek bude možné uhradit:
a) finančními prostředky z minulých let,
nebo
b) 
smluvně zabezpečenou půjčkou,
úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo příjmem z prodeje komunálních dluhopisů územního samosprávného celku.
Předpokládaný příjem dosahuje výše
19 857 500 Kč, výdaje jsou rozpočtovány částkou 29 279 500 Kč. Schodek roz-

počtu obce bude uhrazen finančními
prostředky z minulých let.
Zastupitelstvu byla předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby na pozemcích ve vlastnictví obce
parc. č. st. 698 a 225/36. Jedná se o stavbu distribuční soustavy – kabelové vedení nn. Přepokládaný rozsah omezení dotčených pozemků věcným břemenem činí 2 bm. Zastupitelstvo schválilo
uzavření této smlouvy.
Zastupitelstvu byl předložen Plán inventur za rok 2021 a sestavení dílčích
inventarizačních komisí. Zastupitelstvo
jej vzalo na vědomí.
Zastupitelstvu byla předložena žádost spolku Hostouň Bikers zastoupeného Miroslavem Kratochvílem o zrušení nebo odložení nočního klidu
v době pořádání akce MotoGuláš. Obec
Hostouň má schválenou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o nočním klidu, ve které se vymezuje doba nočního
klidu od 03:00 do 06:00 hodin pro akce,
které jsou pořádány pro širokou veřejnost. Akce MotoGuláš je určena pro uzavřenou skupinu a omezení doby nočního klidu by výrazně narušovalo noční
klid obyvatelům obce, kteří bydlí v okolí místa konání této akce. Zastupitelstvo
se touto žádostí bude ještě zabývat na
svém příštím zasedání.
Zastupitelstvu předložili zástupci Integrované dopravy Středočeského kraje návrh
Smlouvy o zajišťování a financování
dopravní obslužnosti. Zastupitelé nesouhlasí s rozpisem plateb na linky č. 306,
319, 626 a S54 dle přílohy č. 3 tohoto návrhu smlouvy a požadují, aby o tomto
rozpisu starosta se zástupci Integrované
dopravy Středočeského kraje jednal.
ZASTUPITELSTVO

Tabulka: Rozdělení dotací spolkům v roce 2022

Příjemce dotace
Baráčnická obec Sulevice
Český svaz chovatelů
Spolek Rybářů Hostouň
TJ Sokol Hostouň
M. Kratochvíl
Ondřej Gajda

Výše dotace v roce
2021 (v Kč)
30 000
20 000
15 000
90 000
300 000
20 000
30 000

Miroslav Maršálek

Celkem
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Schválené dotace
na rok 2022 (v Kč)
20 000
20 000
15 000
110 000
300 000
20 000
30 000
10 000

505 000

525 000

Poznámka

Sokol
Fotbal

 Investice

Klíčové investiční projekty
pro rok 2022
Do rozpočtu obce pro rok 2022 jsme zahrnuli poměrně dost investic, a to nejen z důvodu jejich akutní potřebnosti (chodník Na Skalech, oprava Kladenské), ale i z důvodu rostoucí inflace. Ta bude v následujících letech „užírat“ z prostředků, které se nám a našim předchůdcům podařilo naspořit na
účtech obce. Podle některých odhadů analytiků bude reálná meziroční inflace v příštím roce začínat
číslicí osm, a bude proto výhodnější prostředky částečně investovat do infrastruktury a obecního
majetku, než je schraňovat na účtech.
Projekt Revitalizace Posvícenské
návsi

Jak jsme informovali v minulém čísle,
oslovili jsme dotační specialisty s požadavkem na prověření možností čerpání
dotací na všechny naše připravené projekty. Bohužel na celý projekt Revitalizace prakticky nelze čerpat dotace a obec
bude projekt realizovat postupně ze
svých zdrojů. Nechali jsme z projektové dokumentace vyčlenit první etapu –
pokračování opravy koryta Sulovického potoka, kterou zahájíme zjara příštího roku.

Oprava ulice Na Obci

Po nevydařeném záměru kompletní rekonstrukce ulice, o kterém jsem také
psal v minulém vydání Hostouňského zpravodaje, jsme oslovili společnost
Froněk, která prováděla jinou opravu
v obci. Firma Froněk zahájila práce, nicméně byla nucena z důvodu nástupu
zimy provést jen velmi provizorní opra-

vu, aby byla zajištěna sjízdnost komunikace během zimy.
Na jaře se stavební firma vrátí, plánovanou opravu dokončí a napojí nový povrch na ulici Na Skalech a na již provedené části asfaltových vrstev. Stejně tak
provedeme drobné dokončovací práce
v ulici U Rybníka.

Chodníky Na Skalech
a Kladenská

Vzhledem k tomu, že součástí chodníků (hlavně tedy chodníku Na Skalech)
je i poměrně komplikovaný a nákladný
způsob odvodnění daný současnou legislativou, plánujeme během příštího
roku realizovat pouze chodník v ulici Na
Skalech. Chodník podél Kladenské ulice,
navazující na Posvícenskou náves, bude
realizován v roce 2023.
Na tento projekt žádáme o dotaci, nicméně s výstavbou chodníku samozřejmě počítáme, a to i v případě, že bude
dotace zamítnuta.

Ulice Na Obci na dokončení oprav stále čeká. Stavbaři se do ní vrátí na jaře.

Oprava ulice Kladenské

Opravu Kladenské v úseku od „křížku“
k pneuservisu máme již vyprojektovanou a v minulosti jsme neúspěšně žádali o přidělení dotace. Letos o dotaci opět
žádáme, nicméně ani nyní nejsem přílišným optimistou. Opravu každopádně
provedeme i bez přidělené dotace, stav
povrchu je opravdu špatný a není prostor na další odklad.

Volnočasové centrum na školní
zahradě

Projekt s pracovním názvem „Volnočasové centrum“ jsme zahájili na podzim
letošního roku. Jedná se o dráhu pro terénní kola, tzv. „pumptrack“, který jsme
rozšířili o multifunkční hřiště, venkovní
posilovnu a zázemí. V současné době se
zpracovává studie, kterou poté zveřejníme na webových stránkách, kde budete mít prostor na relevantní dotazy, či
připomínky. Po schválení studie necháme zpracovat dokumentaci pro územní
a stavební řízení.

Fasáda budovy obecního úřadu
a další menší projekty

O obnově fasády budovy obecního úřadu uvažujeme již delší dobu, na začátku
nového roku necháme zpracovat jednoduchou zadávací dokumentaci a vybereme zhotovitele.
Jako další z menších projektů bych uvedl pokračování „zvelebování“ naší základní školy, která nedávno získala novou fasádu či systém řízeného větrání
a nyní je na řadě příprava projektu výměny elektroinstalace a oprava plechové střešní krytiny nad šatnou. Výměna
elektroinstalace bude v roce 2022 pouze připravena, s realizací počítáme až
během roku 2023.
Ing. LUKÁŠ MORÁVEK
místostarosta

Hostouňský zpravodaj


5

 Z obecního úřadu

Poplatek za svoz komunálního
odpadu se v příštím roce zvýší
Od 1. ledna příštího roku se mění nastavení systému odpadového hospodářství. Změny vyplynuly z úpravy legislativy (změna zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a změna zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích). Nově tak
musí být placení poplatků za svoz popelnic stanoveno obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité
věci s účinností od 1. ledna 2022.
Zastupitelstvo obce Hostouň rozhodlo
o stanovení poplatku podle kapacity soustřeďovacích prostředků, tedy srozumitelně na základě objemu popelnic a četnosti jejich svozů. Ohledně svozu popelnic se
pro občany princip vývozu nemění. Dále
si budou sami stanovovat velikost popelnice (120 l nebo 240 l) a četnost svozů.
Také se budou i nadále používat známky na popelnice. Jejich prodej bude probíhat na obecním úřadě od 3. ledna 2022
v úředních dnech (v pondělí a ve středu
od 8 do 12 hod. a od 13 do 17 hodin). Jen
vzhledem k nákladům a na základě nich
stanovené sazbě poplatku 0,50 Kč/l se
zvyšuje cena známek.
Nově se poplatek platí i z prázdné nemovitosti nebo nemovitosti, která neužívá odpadovou nádobu, a to za 60 litrů měsíčně za neobydlenou nemovitost.
Občané se na základě obecně závazné
vyhlášky obce Hostouň č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu, musí sami k poplatkové povinnosti přihlásit nejpozději do 15 dnů ode
dne, kdy nabyli postavení plátce poplatku prostřednictvím formuláře Ohlášení
plátce poplatku, který vyplní při zakoupení známky na svoz komunálního odpadu.
Provozní doba sběrného místa
u obecního úřadu
březen–říjen
pondělí 8–18 hod.
středa 8–18 hod.
sobota 8–12 hod.
listopad–únor
pondělí 8–17 hod.
středa 8–17 hod.
sobota 8–12 hod.
Během státních svátků je sběrné místo
uzavřeno.
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Tabulka 1: Místní poplatky za ukládání komunálního odpadu z nemovité věci
podle kapacity soustřeďovacích prostředků
Velikost
nádoby
(v litrech)

Četnost svozu

Označení
nádoby

120

1× týdně

červená známka

6 240

3 120

120

1× za 14 dní

žlutá známka

3 120

1 560

120

1× týdně v zim- zelená známka
ním období a 1×
za 14 dní v letním období

4 680

2 340

120

1× měsíčně

bílá známka

1 440

720

120

jednorázový
svoz

bílá jednorázová
známka

podle počtu
přistavení
nádoby

100

240

1× týdně

červená známka

12 480

6 240

240

1× za 14 dní

žlutá známka

6 240

3 120

240

1× týdně v zim- zelená známka
ním období a 1×
za 14 dní v letním období

9 360

4 680

240

1× měsíčně

bílá známka

2 880

1 440

240

jednorázový
svoz

bílá jednorázová
známka

podle počtu
přistavení
nádoby

200

1100

1× týdně

červená známka

57 200

28 600

Tabulka 2: Poplatek z prázdné nemovitosti nebo nemovitosti, která neužívá soustřeďovací prostředek na
směsný komunální odpad
Počet
Minimální Poplatek za
osob ži- objem komu- rok (v Kč)
jících
nálního odv nemo- padu (v litvitosti rech za rok)
poplat720
360
ník
1
720
360
2
1 440
720
3
2 160
1 080
4
2 880
1 440
5
3 600
1 800
6
4 320
2 160
7
5 040
2 520

Objem nádoby
Místní
v litrech za rok poplatek
(sazba
0,50 Kč/l)

 Z obecního úřadu
Tabulka 3: Přehled druhů odpadu a cena za jejich uložení
Cena za uložení
objemný odpad, nábytek, matrace
300 Kč (sedačky, nadměrné věci,
vozík za autem)
200 Kč (křesla, skříně)
100 Kč (ostatní objemný odpad)
kompozitní obaly – obaly z různých materiálů zdarma
kovy
zdarma
biologický odpad – větve, tráva, listí
zdarma
přepálený jedlý olej a tuk
zdarma
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, výbojky,
zdarma
chladničky, televizory, monitory a ostatní elektrozařízení z domácností

Pro majitele zelených známek
platí:
Zimní období
1. ledna až 30. dubna
1. října až 31. prosince
Letní období
1. května až 30. září

Na sběrné místo nepatří stavební suť a pneumatiky.

Poplatek za psa se nemění
Poplatek za psa zůstává v roce 2022 nezměněn a řídí se Obecně závaznou vyhláškou obce Hostouň č. 1/2019, o místním poplatku ze psů. Vyhláška je k dispozici na webových stránkách obce.
Poplatek je splatný do 30. června 2022.
Ročně činí za jednoho psa 300 Kč a za
druhého a každého dalšího psa téhož
držitele 350 Kč. Osoba starší 65 let zaplatí za prvního psa 200 Kč, za druhého
a každého dalšího psa pak 300 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.
(OU)

Poplatek za psa se platí od tří měsíců stáří zvířete.

Vážení přátelé,
děkujeme Vám za spolupráci v roce 2021 a přejeme Vám hodně
zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.
obec Hostouň
Hostouňský zpravodaj
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 Základní škola

Žáci i učitelé mají za sebou
náročný rok
Blíží se konec roku a nastává čas, kdy se
všechno uzavírá a hodnotí. Posledních
dvanáct měsíců bylo pro nás všechny
opravdu náročných. Rok 2021 začal více
než tříměsíčním obdobím distanční výuky a po návratu dětí do školních lavic
jsme se snažili dohnat, co se dalo. Při
odchodu na prázdniny jsme věřili, že od
září už pojedeme na plný plyn.
Během prázdnin se však v budově školy
instalovala rekuperace a stavební úpravy si vyžádaly mnohem více času, než
jsme předpokládali. Do školní budovy jsme tedy nastoupili bez přípravy až
6. září. Těšili jsme se, že vše doženeme,

ale už koncem září nám do plánů zasáhla celoškolní karanténa. Dodržujeme všechna epidemická opatření, respirátory a dezinfekce jsou naši každodenní „kamarádi“, děti už se umí výborně
samy otestovat. Přesto nás před Vánocemi covid opět přinutil učit se zase online. Nejdříve 4. a 5. ročník a poté i všechny ostatní žáky nižších ročníků.
V souvislosti s online výukou bychom
rádi poděkovali všem, kteří pomáhali
dětem při učení na dálku. Bez vás by se
tato covidová doba nedala překlenout.
I přes složité období myslíme ve škole na ostatní. Tradičně spolupracujeme

Notebook, nebo pastelky? Letos děti covid přinutil učit se dlouho online.
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s obecně prospěšnou společností Život
dětem. Výtěžek letošní sbírky je opět určen na pomoc těm nejmenším. Velice
děkujeme všem rodičům, kteří přispěli
na dobrou věc.
Náš velký dík patří i zastupitelům obce
a všem, kdo se o naši školu starají a záleží jim na tom, v jakém prostředí se naši
žáci učí a tráví volný čas.
Do nového roku si přejme hlavně pevné zdraví a ať jsou lidé k sobě ohleduplní a laskaví.
Za ZŠ Hostouň
MILENA FILIKAROVÁ
ředitelka školy

 Základní škola

Naše školní zážitky…
Bezpečný
pes
Do školy k nám přijela paní se svým pejskem a začala nám povídat o tom, co máme
dělat v daných situacích. Naučila nás takové „cvičení“, které na nás paní učitelky občas zavolají, a my se
musíme schoulit na zem (jednou to na nás paní učitelka zavolala i při online hodině). Dále nám vysvětlovala,
že nesmíme hladit cizí pejsky bez svolení jejich páníčka. Dokonce nám ukázala nějaké zajímavé povely.
Potom jsme mohli i nějaké povely tomu pejskovi
přikázat a nakonec si ho také pohladit. Tato
akce se mi moc líbila.
Adéla Hartmanová, 5. třída

Bezpečný
pes
Během covidové doby jsme stihli alespoň
školní přednášku, která se jmenovala Bezpečný pes. Na přednášce jsme se naučili, jak se chránit, když nás napadne zlý nebo agresivní pes, a taky
jsme si říkali, že psi by se nikdy neměli nechávat bez
vodítka nebo bez dozoru. Přednáška se mi líbila a hodila se mi, protože chvíli po ní jsme si
pejska pořídili.
Matyáš Misař, 5. třída

Covid-19
ve škole
Halloween
ve škole
Každý rok se u nás ve škole koná
Halloween. Moc se na to těším. Vždy
si připravím masku a každý rok mám jinou. Jednou jsem byl upír, jednou kostlivec a letos jsem měl masku smrtky. Hrajeme
hry, dostáváme za to bertíky a za ně si kupujeme různé věci a sladkosti. Chodíme na
půdu a do sklepa. Ve sklepě pijeme lektvary a na půdě házíme do terče. Ve třídách
máme různé soutěže a hádanky. Je
to zábavné dopoledne ve škole.
Jan Hort, 5. třída

Doba
covidová
Je to něco, co nám blokuje
školu. Musíme se učit přes počítač, to je to nejhorší. Ve škole jsou
roušky. Spoustě dětem to změnilo život, těm, co mají covid-19. Počítače se sekají, to nám taky blokuje
učení. A v karanténě nemůžeme
chodit ven.
Evelína Edrová, 4. třída

Koronavirus nám zasáhl do vyučování
tak, že se nemůžeme scházet ve škole. Kvůli
koronaviru máme on-line výuku. On-line výuka
mě moc nebaví, raději bych byla ve škole s kamarády a hlavně kvůli tomu, že se nám to na on-line výuce seká. Ale na druhou stranu můžeme být
doma. Naše škola se snaží, aby bylo vše tak, jak
má být, ale máme už druhou karanténu. Covid-19 trvá už rok a půl. Moc si přeji, aby
to už brzo skončilo.
Bára Hrnčířová, 5. třída

Dárečky
Na hodině výtvarné výchovy jsme vytvářeli vánoční štěstíčka do domova důchodců. Nalepila jsem tam andílka a hvězdičku. Doufám, že jsem
tím někoho potěšila.
Amálka Čechová, 3. třída

Jak
jsme vyráběli pro
dobrou věc
Jsem ráda, že jsem měla možnost vyrábět dárečky do domova důchodců a že z toho bude mít
radost někdo jiný než moje rodina. Mám také radost, že i ti, co nemají svoji rodinu nebo je nemůže nikdo navštěvovat, budou mít z našich dárků
radost. Také doufám, že budou vědět, jak
na ně moc myslíme.
Kristýna Orálková, 3. třída

Hostouňský zpravodaj
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 Sport

Fotbalisti bilancují podzimní část
sezony 2021/2022
Sokol Hostouň do letošní sezony vyslal pod svými barvami celkem osm mužstev, další tři pak v mládežnických kategoriích v součinnosti s mužstvy Hřebče, Stehelčevsi a Libušína.
prve zdolali Velvary vysoko 12:0 a o týden později i Švermov 2:1. Závěr podzimu sice přinesl několik těsných porážek, ale i tak konečné 13. místo s velkým
náskokem na spodek tabulky dodává
mužstvu klid do jarních bojů.
Dobře rozjetou sezonu má rezerva
Hostouně (působící pod názvem SK
Hřebeč/Sokol Hostouň „B“) v okresním
přeboru. Z devíti podzimních utkání
prohrála pouze dvě a v polovině sezony
jí náleží první příčka se ziskem 21 bodů.

U15 – starší žáci (Krajský přebor
– skupina A)

A mužstvo zahájilo třetí sezonu v České fotbalové lize. Rezerva mužů, žákovské a dorostenecké výběry tradičně hájily zelenobílé barvy na krajské úrovni.
Dva nejmladší týmy přípravek Sokol vyslal do kladenských okresních soutěží.
V rámci podzimní části sezony 2021/22
odehrály bezmála dvě stovky fotbalistů Sokola 150 soutěžních utkání. A jak si
jednotlivá mužstva vedla?

U9 – mladší přípravka (Okresní
soutěž – skupina A)

Nejmladší tým Sokola Hostouň (ve složení Jakub Ečer, David Fedorovyč, Jakub Kapitán, Daniel Kohout, Petr Kohout, Lukáš
Krátký, Marek Lipovský, Jan Pešťák, Lukáš
Procházka, Adam Pulchart, Matouš Rabiška, Tomáš Ryšlavý, Luca Smith, Daniel
Smrž, Jiřina Šedivá, David Tykal) prošel
před sezonou velkou obměnou a pro většinu členů byla podzimní utkání vůbec
první zkušeností se soutěžními zápasy.
Svěřenci Katky Kohoutové byli silní hlavně na domácím hřišti, kde si i připsali nejvyšší vítězství podzimu – v úvodním kole
s Velkým Přítočnem (15:2) a se stejným
soupeřem i v závěrečném kole (20:4).
Zkušenosti sbírali mladí Sokolové i v nejprestižnějším mládežnickém turnaji na
našem území – Ondrášovka Cupu. V něm
sice předvedli nebojácný výkon, ale tentokrát to bohužel na postup nestačilo.
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U11 – starší přípravka (Okresní
soutěž – skupina A)

Do sezony 2021/22 vstoupila starší přípravka nově pod vedením nedávného hráče A mužstva Jakuba Hanuščíka.
Druhý nejmladší tým Hostouně, ve složení Jan Hort, Matěj Illiáš, Filip Janota,
Petr Kohout, Daniel Kohout, Adam Krupička, Jan Kučera, Jakub Menclík, Matěj Mészáros, Daniel Smrž, Šimon Urban
a Jan Vlk, si připsal na podzim čtyři výhry. Mezi ty nejcennější patří ta z poloviny října nad kladenským SK 5:4.

U13 – mladší žáci (Krajský
přebor – skupina A)

A mužstvo mladších žáků před letošní sezonou přebral Roman Štýbr, který
vedl i rezervu v okresním přeboru působící ve spojení s Hřebčí. Po nepříliš vydařené loňské neúplné sezoně, kdy z osmi
zápasů vytěžili jediný bod, si Hostouňští spravili chuť hned zkraje té letošní.
Ve třech úvodních kolech ukořistili šest
bodů za výhry nad tradičními rivaly posledních let (Králův Dvůr 3:2, Slaný 6:4).
Zářijová utkání zelenobílým příliš radosti nepřinesla. Ze šesti zápasů dokázali vyhrát pouze jediný, domácí s Berounem (3:1). Naopak nad jejich síly byla
mužstva Vestce, Dobříše, Hořovic, Sedlčan a Tatranu Rakovník. Na vítěznou
vlnu se opět vrátili zkraje října, kdy nej-

Loňský vstup do soutěže starším žákům
příliš nevyšel, a tak si mnozí kladli otázku, jak se svěřenci Jaromíra Boháče popasují se soutěží po osmiměsíční odmlce… Odpověď přišla brzo. Tři úvodní
duely, devět bodů a skóre 30:3 (Rakovník 8:0, Králův Dvůr 15:1, Slaný 7:2)! Během zářijových týdnů dále pokračovali ve sbírání vítězství, ale ve střeleckých
hodech trochu přibrzdili (Vestec 3:2,
Dobříš 4:1, Beroun 4:1), než je zabrzdila
karanténní opatření úplně.
Po návratu na zelený pažit se však vrátili ještě silnější a opět rozjeli brankostroj.
Absence zápasů a nažhavení na soutěžní utkání odnesly zkraje října Velvary
– 23:0 a Švermov (12:0). V polovině října přišla jediná kaňka na podzimní části sezony. Porážka 1:3 na půdě Sedlčan
zkomplikovala boj o první místo a ztrátu
na dosud neporažené Hořovice. I tak nelze hodnotit podzim jinak než pozitivně.
Za zisk 39 bodů ze 42 možných se skóre 107:14 se hodí smeknout klobouček.
Největším přispěvatelem vstřelených
branek se stal se 43 (!) přesnými zásahy
Jiří Fanta.

U17 – mladší dorost (Krajský
přebor – skupina A)

Svěřenci Miroslava Mokroluského zvládli na podzim odehrát nemalou porci třinácti zápasů. I tak se jim nevyhnulo odkládání zápasů. Stejně jako starší kolegové z kategorie U19 vstoupili do sezony s týdenním odkladem domácího

 Sport

utkání proti Kunicím, které zvládli a po
výhře 3:0 si připsali na úvod cenné vítězství. Na další tříbodový zisk, po dvou
remízách (Kročehlavy 1:1, Rakovník 1:1)
a dvou prohrách (PFA 1:2, Říčany 0:2), si
museli počkat bezmála pět týdnů. O to
však byly další skalpy soupeřů cennější.
Nejprve na svém hřišti zdolali SK Kladno
3:1 a o týden později přivezli tři body ze
Sedlčan za výhru 4:0.
Poslední měsíc podzimní části sezony začali třemi zápasy na domácím hřišti, z nichž vytěžili čtyři body (Švermov
1:1, SK Kladno 0:4, Sedlčany 3:0). V závěrečných kolech sice Hostouňští soupeře dokázali předčít herně, ale výsledkově to drhlo. Prohry ve Švermově (2:5)
a ve Slaném (2:4) odčinili až v naposledy
hraném utkání s Cábelíky z Králova Dvora (1:0). Suma sumárum, Hostouňští po
podzimu obsadili klidný střed tabulky
se ziskem 18 bodů a vyrovnanou bilancí pěti výher, třech remíz a pěti porážek.

U19 – starší dorost (Krajský
přebor – skupina A)

Jestli nějaké mužstvo Hostouně zasáhlo aktuální dění okolo pandemie, tak to
byl právě tým staršího dorostu. S odložením zápasu se mladí Sokolové museli smířit už v prvním kole. Vstupu do
soutěže se tak dočkali na domácím hřišti proti Kunicím 21. srpna. Více než konečný výsledek 5:5 oscilovala v následujících dnech zpráva o ukončení spolupráce s dlouholetými trenéry této kategorie – Zdeňkem Nachtigalem a Janem
Vycpálkem.
Od dalších zápasů tým dočasně přebrali trenéři Radek Hlavsa a Roman Štýbr.
Noví lodivodi dovedli v premiéře na lavičce mužstvo k přesvědčivému vítězství na půdě kladenských Kročehlav 3:0.
V následujících týdnech se však museli
potýkat s velkou marodkou, karanténními opatřeními a s tím spojeným častým
odkladem zápasů. V měsíci září tak odehráli pouhé tři zápasy, ve kterých nedokázali ani jednou bodovat (PFA 1:5, Říčany 2:3 a SK Kladno 2:4).

Plnohodnotný návrat k tréninku a vyprazdňování marodky se začalo projevovat v poslední třetině podzimní části
sezony, když ze zbývajících utkání prohráli jediné. Naopak dokázali naplno
bodovat ve dvou zápasech s mužstvem
Sedlčan (5:1, 3:2), na půdě Švermova.
Cenný bod za remízu 1:1 přivezli ze Slaného.
Závěr podzimu se už bohužel opět nesl
ve znamení odkládání zápasů, jež se budou dohrávat během jara. V neúplné tabulce patří hostouňským starším dorostencům 5. příčka se ziskem 14 bodů.

B mužstvo (I. B třída – skupina A)

Letošní ročník zahájila rezerva 14. srpna,
tedy přesně 307 dní od posledního mistrovského utkání. Po třičtvrtě roku trvající odmlce způsobené „koronavirovými
opatřeními“ ležela na stole velká otázka,
v jakém stavu se týmy vrátí. Stejně tak
vyhlášení ambic na postup do A třídy
neznělo v Hostouni tak silně, jak tomu
bylo v posledních letech. Obzvláště potom, co v klubu skončil úspěšný trenér
Miroslav Supáček a do sousední Dobrovíze přestoupily dlouholeté opory – David Fábry a Adam Hofman…
Odpověď na možnosti týmu dal hned
úvod sezony, kdy sice Hostouňští v prvním zápase zaváhali na půdě Loděnice
(4:4), v následujících utkáních však rozjeli brankostroj, který odnesly Klobuky
(13:2) a Braškov (5:0). Opravdová zkouška přišla zkraje září, kdy na zelenobílé
čekali dva největší papíroví aspiranti na
postup – rezervy divizních celků SK Slaný a SK Kladno. V prvním případě hráči
Sokola udolali slánské SK na své půdě
2:1, ve druhém šlágru uhráli cennou remízu na půdě kladenského celku 1:1,
když utkání dohrávali v devíti hráčích!
V polovině září tak bylo jasné, že
Hostouňští jsou v plné síle a opět nahlas promluví do boje o prvního fleka
I. B třídy – skupiny A. Ve zbylých osmi
utkáních zaváhali pouze dvakrát (Jedomělice 3:3, Zavidov 4:7), což jim vyneslo
2. příčku s dvoubodovým odstupem na
lídra z Kladna. Za zmínku stojí i kolonka
vstřelených branek. Hostouňští nastříleli na podzim svým soupeřům úctyhodných 73 branek (průměr bezmála 6 branek na jedno utkání)!

cha Zeithamla herně nikterak nezklamali. Bohužel výsledkově to už tolik slavné
nebylo. Napoprvé se doma představili ve 3. kole, kdy přivítali tradičního soupeře posledních let – FK Motorlet Praha. Po vyrovnané bitvě padli zelenobílí
brankou v nastaveném čase. Z následných čtyř domácích klání sice vytěžili
10 bodů (Povltavská FA 1:0, Písek 0:0, SK
Rakovník 2:0 a Sokolov 2:0), ve zbytku
podzimu už však vyšli naprázdno. Nejprve ztratili smolně utkání s lídrem soutěže – Vltavínem – v nastaveném čase.
V posledním hraném domácím utkání
padli s rezervou Příbrami 3:4.
Venkovní utkání jsou dlouholetou slabinou Sokola. A ne jinak tomu bylo letos
na podzim. Z osmi podzimních venkovních utkání vytěžili pouhé dva body za
plichtu v Karlových Varech (0:0) a v Benešově (1:1). Blízko bodovému zisku byli
Hostouňští i na půdě silných Domažlic a Vyšehradu, bohužel nakonec vyšli
naprázdno. Stejně tak v Plzni, v Králově
Dvoře, v Horních Počernicích s rezervou
Slavie i na Admiře.
Suma sumárum, Hostouňští uzavřeli
podzim na 13. příčce s 12 body za tři výhry a tři plichty. To jim sice zaručuje přezimování mimo sestupové pozice, ale
zároveň vyhlídky na těžké jarní záchranářské boje s Benešovem (15 bodů),
Sokolovem (11 bodů), Rakovníkem (10
bodů) a poslední Povltavskou fotbalovou akademií (9 bodů).
V poháru Mol Cup dokráčeli hráči Sokola počtvrté za sebou do druhého kola.
Za výhru v úvodním kole v Dobříši jim
byl odměnou atraktivní los pro kolo druhé. Po loňské vyrovnané bitvě s prvoligovou Mladou Boleslaví, si svěřenci Dominika Rodingera i tentokrát vyšlápli
na zástupce Fortuna ligy – FK Pardubice. Utkání dospělo až do prodloužení,
v němž rozhodli Východočeši o svém
postupu v 99. minutě.
LUKÁŠ HORNÍČEK

A mužstvo (ČFL – skupina A)

Hostouňští v minulé sezoně udělali ze
svého svatostánku nedobytnou tvrz. Ani
letos domácí diváky na stadionu Vojtě-

Hostouňský zpravodaj
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Spolek rybářů vysadil do nádrže
V Roklích nové kapry
Ceny povolenek na rok 2022
členský příspěvek 100 Kč
povolenka dospělí 1 000 Kč
povolenka nový člen 1 500 Kč
děti 10–15 let 400 Kč
dorost 15–18 let 600 Kč
nem, kdy bude možné povolenku na
rok 2022 zaplatit, bude pátek 25. března
2022. Zaplatit je možné i na účet spolku:
ČSOB 267993566/0300. Prosíme všechny členy, kteří preferují platbu převodem na účet, aby zaplatili jak povolenku, tak i členský příspěvek. Více informací poskytne předseda spolku, pan Antonín Kejmar (tel. 721 371 380).
Výbor spolku rybářů Hostouň děkuje za
podporu v roce 2021 a přeje všem hodně úspěchů v roce nadcházejícím.
Za Spolek rybářů Hostouň
PETR KOZLOVCEV
Vysazování kaprů do nádrže V Roklích proběhlo letos 20. listopadu.

Rybářská sezona 2021 byla na nádrži V Roklích ukončena 17. listopadu.
Nedlouho poté, 19. listopadu, proběhla
schůze členů, kde byla zhodnocena činnost spolku v minulých sezonách a nastíněny plány do příštích let.
V sobotu 20. listopadu pak proběhlo zarybňování nádrže. Vysazeno bylo 700 kg
kaprů, většinou o velikosti 55 až 60 cm.
Některé kusy byly ale již trofejních rozměrů, a to 75 až 80 cm.

V úplném závěru letošního roku proběhlo pod záštitou spolku ještě tradiční
vánoční chytání. To se uskutečnilo v neděli 19. prosince.
Odevzdat vyplněné úlovkové lístky za
rok 2021 a zakoupit novou povolenku na sezonu 2022 budou moci členové spolku každý druhý pátek v měsíci od
17:30 hodin v Kulturním domě Hostouň.
Konkrétně tedy 14. ledna, 11. února a 11. března 2022. Posledním termí-

Pandemie zrušila baráčníkům
oblíbené adventní koncerty
Předvánoční koncert skupiny Kamarádi
táborových ohňů (K.T.O.) a vystoupení
pana Josefa Fouska, které se mělo konat
13. prosince 2021, bylo vzhledem k vážné hygienické situaci způsobené pandemií covid-19 zrušeno. Je nám velmi líto,
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že již druhým rokem není možné toto setkání na konci roku uskutečnit. Koncerty
byly velmi oblíbené a v předvánočním
čase to bylo vždy velmi milé setkání, jak
členů baráčnické obce, tak i ostatních
spoluobčanů obcí Hostouň a Dobrovíz.

Rádi bychom všem popřáli v následujícím roce hlavně pevné zdraví.
Za Baráčnickou obec Sulevice
MARCELA KRÁSOVÁ

 Spolky

Chovatelé si připomněli
80 let od založení spolku
Poslední pátek v říjnu proběhlo přátelské posezení chovatelů z Hostouně, které se nemohlo uskutečnit v letních měsících kvůli pandemii. Byli pozváni nejen
hosté z Hostouně a Kněževse, ale také
předsedové okolních základních organizací, z nichž se dostavil pouze zástupce ZO Vokovice. Shromáždění se koná
jako odměna za práci na výstavách, za
kterou členy jinak neodměňujeme.
Letošní setkání se neslo v duchu oslav
80 let od založení spolku. Ten byl ustaven ve válečném období, kdy ostatní
spolková činnost byla zakázána. Moje
vzpomínky, a to jsem v současné době
nejstarším členem spolku, bohužel sahají „jen“ do roku 1969, kdy jsem bydlel v Dobrovízi. V té době byl předsedou
pan Jaroslav Kučera z Hřebče, pokladníkem Václav Hroník a jednatelem Jiří
Hošek. Tehdy měla základní organizace
přes třicet členů, z toho asi pět mládežníků. Je pravdou, že členové byli z okolních obcí, Hřebče, Dobrovíze, Přítočna,
Jenče a dokonce i z Prahy - Olda Novák.
Výstavy se pořádaly na hostouňském
náměstí, pochopitelně venku a u příležitosti posvícení. Nebyl sice tak velký provoz, což byla výhoda, nicméně i tak se
výstava musela hlídat. A při dešti to ne-

bylo moc příjemné. Výstavní klece jsme
si půjčovali z Velké Dobré a pamatuji si,
že jsme jednou holubí klece cestou poztráceli.
Díky Jaroslavu Kučerovi a Jiřímu Hoškovi, kteří pracovali v SONP Kladno, jsme
získali materiál na klece vlastní. Jiří Hošek nekompromisně rozdělil materiál
mezi členy, kteří měli za úkol klece zprovoznit (mimo sváření). Později, díky kontaktům se státním statkem, jsme získali
do užívání bývalou drůbežárnu a za pomocí půjčky 25 tisíc Kčs od výboru ČSCH
jsme zde zbudovali místo pro výstavy,
které se mohly konat pod střechou.

Ilustrační fotografie

Aktuálně 12 aktivních
a 5 přispívajících členů

V současné době máme 12 aktivních
a pět přispívajících členů. Všichni členové určitým způsobem reprezentují obec
Hostouň, ať svými výsledky a výborným
umístěním na výstavách i celostátního
významu, tak svou činností v klubech
nebo okresních funkcích.
Když jsme přišli o výstavní areál, obec
Hostouň nám zajistila uskladnění fundusu pro výstavy a obec Kněževes nám
poskytla pro výstavy kulturní dům. Díky
výhodným autobusovým a vlakovým

spojům se výstavy ujaly tak, že byly obesílány zvířaty nejen z okolí, ale i od Berouna či Loun. Spolupracujeme s organizacemi v Hostivici, Rudné, Kladně, ve
Slaném, v Olovnici, Libčicích i v Praze-Vokovicích.

Nad lednovou výstavou visí opět
otazníky

Jezdíme pochopitelně i na klubové výstavy. Poslední rok jsme bohužel v důsledku pandemie výstavu nemohli uspořádat, podobně jako mnoho jiných organizací. V době uzávěrky tohoto vydání Hostouňského zpravodaje,
kdy počty nemocných skokově rostou,
mám bohužel obavy i o naplánovanou
výstavu na začátek příštího roku. Budeme vás určitě informovat, jak se situace
vyvíjí. Posuzovatele máme zajištěné na
21. ledna 2022.
Závěrem bych všem, kteří mají o naši
činnost zájem, chtěl poděkovat. Obzvláště děkuji zastupitelům obou obcí,
kteří nás podporují i materiálně.
Jménem chovatelů přeji hodně štěstí
a pevné zdraví v novém roce. Doufejme,
že pandemie a ptačí chřipka nás nebudou omezovat tak jako letos.
Ilustrační fotografie

JAROSLAV BOUKAL
předseda

Hostouňský zpravodaj
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Hostouňské mámy uspořádaly
zábavné halloweenské odpoledne
obličej, ze kterého měli rodiče i děti velkou radost.
Neméně si vážíme pomoci a příspěvku od Terky Mohylové a jejího manžela,
kteří akci také podpořili finančním příspěvkem na dekoraci.
Díky těmto andělům a především díky
vám, kteří jste přišli a zaplatili symbolické vstupné, byla akce rentabilní, což nás
přesvědčilo, že je o tuto činnost mezi rodiči zájem, a má smysl pokračovat.

V prosinci následovala akce
Krabice od bot

Jsme dvě mámy, které se domluvily
a rozhodly, že začnou organizovat akce
pro naše nejmenší hostouňáčky. První
akce proběhla 2. listopadu v kulturním
domě pod názvem Halloweenská párty. Z celého srdce vám děkujeme, za tak
hojnou účast!
Pro děti i rodiče bylo připraveno odpoledne plné zábavy, hudby, tance, dobrého jídla a pití. Proběhla výroba lucerniček, malování na obličej či focení ve fo-
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tokoutku. Každé dítko si z párty odneslo
své výrobky a jako bonus malý balíček
s překvapením.
Věříme, že všichni přítomní si akci maximálně užili a že vám doma dlouhé podzimní večery zpříjemnily krásné malované lucerničky vašich šikulek.
Jsme nadšené, že vás dorazilo tolik. Ceníme si této podpory. Mile nás překvapil
i počet přítomných tatínků a jsme šťastné, že dorazili i oni.
Velké díky patří každé jednotlivé rodině. Všichni jste donesli spoustu krásně vypadajících a skvěle chutnajících
halloweenských dobrot.
Jsme pyšné, že jsme z pouhého nadšení dokázaly zorganizovat akci takového
rozměru.
Speciální poděkování patří obci Hostouň
za zapůjčení kulturního domu a podporu při propagaci akce. Dále našim manželům za finanční podporu a zvýšenou péči o děti v době příprav. Děkujeme také Martinu Knitlovi za poskytnutí sudu malinovky. Díky tomu měli děti
i rodiče neomezené množství limonády
po celou dobu trvání akce zdarma.
Dále děkujeme Šárce a Jardovi Koňákovým, kteří byli skvělými parťáky při organizaci, celou akci fotili, propůjčili aparaturu, aby byla k dispozici i hudba, věnovali spoustu krásných dýní a dekorací a navíc zaplatili barvy na malování na

S lítostí musíme přiznat, že naši radost
a chtíč plánovat v prosinci další tvořivou
akci, vystřídala smutná zpráva o nouzovém stavu a zhoršující se epidemie
v celé ČR. I přesto jsme nezahálely a ve
skupince vyzvaly k vánoční pomoci charitě v projektu od Diakonie Krabice od
bot. Nasbírala se spousta dárků, které
Anička ochotně odvezla na sběrné místo. Jsme rády, že jste se zapojili i do tohoto nápadu.
Nevzdáváme se, plány jen odkládáme,
pravděpodobně až na jaro.
O další akci vás budeme s předstihem
informovat. Jakmile se přežene tato
vlna covidu, hned začneme, nebojte se,
nápadů máme spoustu.
Sledujte nás na facebooku ve skupince
„Hostouňské mámy“. Veškeré informace
tam uvidíte vždy jako první.
Až se najde odvážný tatínek a přidá se
mezi nás, ženy, skupinku rády přejmenujeme, abychom byli genderově vyvážení. Ve skupince je vítán každý!
Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na
další společné zážitky.
Za Hostouňské mámy
NIKOLA SLONČÍKOVÁ

 Spolky

Kamarádi Hostouně se představují
Ahoj Kamarádi Hostouně! Proč kamarádi? Že nevíte, co to znamená? Nevadí! V následujícím článku se dozvíte vše důležité a po jeho přečtení si možná otevřete Facebook a i z vás se stane Kamarád
Hostouně.

Jde o novou facebookovou skupinu,
která byla založena 19. listopadu. Ke
dni uzávěrky Hostouňského zpravodaje, 9. prosinci, má skupina 95 členů a věřím, že brzy překonáme stovku. Je primárně určena pro všechny obyvatele
Hostouně a blízkého okolí. Cílem skupiny je podporovat dobré sousedské vztahy, místní podnikatele a živnostníky, nabídnout vlastní výrobky nebo přebytky
ze zahrádek, poskytnout věci, které už
nepotřebujete, ale někdo další by mohl,
informovat o tom, co se u nás událo,
nebo co se chystá. Co se u nás neřeší?
Politika a covid. Co je u nás zakázáno?
Vulgarity a hádky! Jedná se o pohodovou skupinu, která má pobavit, pomáhat, informovat, seznamovat a budovat
dobré vztahy.
Rád bych závěrem zmínil první společný projekt Kamarádů s názvem KAMARÁDI SENIORŮM. Jednalo se o charita-

tivní akci pro domov seniorů v Unhošti.
Vybírali jsme vánoční dárky pro obyvatele tohoto domova. Během dvou týdnů se podařilo zajistit například 35 párů
ponožek, 15 dek, sladkosti a stovky druhů různé kosmetiky. Od společnosti
YVES ROCHER jsme navíc obdrželi sponzorský dar, plné auto kosmetiky. Během
pár dnů se nám povedlo něco neuvěřitelného a mě to utvrdilo v přesvědčení, že tato skupina má smysl a rozhodně nekončíme. Naopak, už teď chystáme další projekty! Chcete vědět víc? Neváhejte a přidejte se k nám, všichni jste
srdečně vítáni!
Hezký konec roku všem přejí KAMARÁDI HOSTOUNĚ.
JAKUB PEŠTA
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 Společenská rubrika
Životní jubilea oslavili:
Říjen
96 let
KRÁSOVÁ Vilemína
90 let
ŠUP Karel
65 let
ŘIMSOVÁ Jana
Listopad
70 let
ŠÍCHOVÁ Jana
Prosinec
70 let
ŘEHÁKOVÁ Jaroslava
65 let
ŘÍHA Stanislav

Z našich řad odešli:
PHILIPPOVÁ Jana (79 let)
MARTINOVSKÁ Marie (85 let)
HOLEŠOVSKÝ Václav (72 let)
HLAVATKA Karel (83 let)

Vítáme nové občánky
a blahopřejeme jejich
rodičům:
BLAŽKOVÁ Sabina
HRUŠKOVÁ Erin
KOREŇ Matěj
LEDVINOVÁ Anežka
MINAŘÍKOVÁ Nikol
NOVOTNÝ Jakub
UREŠ Dominik
VANÍČEK Denis
VEVERKA Viliam
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