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 Úvodník starosty

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
rád bych vás informoval o aktuálním dění v naší obci a nastínil
plány na nejbližší období.
V červenci byla dokončena rekonstrukce Nové ulice. Podle ně
kterých prý „zbytečná“. Věřím, že její provedení jistě zhodnotí
te nejlépe sami. Během října budou ještě dokončeny parkové
úpravy a provedena výsadba stromů a zeleně, jelikož tyto prá
ce se v létě provádět nemohou. Rozpočet na stavbu byl dodr
žen a zároveň zastupitelstvo podalo žádost o dotaci na chod
ník v Nové ulici. Její vyhodnocení a rozhodnutí o přidělení či
nepřidělení dotace bychom měli znát v nejbližší době.
Na základě žádosti zastupitelstva o dotaci ze Středočeského
kraje – Fondu obnovy venkova se podařilo získat zpětnou do
taci na výstavbu Komunitního centra ve výši 1 137 000 Kč. Dále
byla zakoupena z daru Letitě Praha nová komunální technika,
která pomůže s údržbou v naší obci.
V současné době zahajujeme výběrové řízení na zhotovitele
rekonstrukce ulice Na obci, která by měla proběhnout ještě le
tos.
Na závěr bych vám rád poděkoval za vaši hojnou účast na tra
dičním Hostouňském posvícení a rád bych vás ubezpečil, že již
probíhají přípravy na příští rok.
Přeji vám všem pevné zdraví a nervy v této nelehké době.
MARTIN KRÁTKÝ
starosta obce
Nový traktor pořízený z daru Letiště Praha

 Zastupitelstvo

Ze zasedání zastupitelstva
3. srpna 2020

Obec z daru Letiště Praha a. s. zakoupi
la nový traktor KUBOTA. Traktor Šálek
bude nabídnut k prodeji.
Zvyšuje se množství žádostí o uveřej
nění inzerátů ve čtvrtletníku Hostouň
ský zpravodaj. Z tohoto důvodu za
stupitelstvo chce zpoplatnit inzerci.
Bude zjištěna cena inzerce v obdob
ném periodiku a pak následně zastu
pitelé schválí cenu inzerce v Hostouň
ském zpravodaji.
Zastupitelé schválili uzavření veřejnoprávní smlouvy s panem Ondře
jem Gajdou. Dotace od obce ve výši
30 000 Kč jsou určeny na pořádání kultur
ních a společenských akcí zejména pro
občany obce. Částka 30 000 Kč již byla
schválena v rozpočtu obce na rok 2020.

14. září 2020

Zastupitelstvo Středočeského kraje na
svém zasedání dne 3. 8. 2020 projedna
lo poskytnutí dotací z Programu 2017 až
2020 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu obnovy venkova a schválilo poskytnutí dotace prostřednictvím veřej
noprávní smlouvy obci Hostouň na akci
„Komunitní centrum se zdravotním stře
diskem Hostouň“ ve výši 1 137 000 Kč.
Firma Xaotra s. r. o. je vlastníkem devíti
parcel na konci obce směrem na Dobro
víz. Zástupci firmy zastupitelstvu na za
sedání, které se konalo dne 11. 5. 2020,
předložili projekt výstavby „Rodinné
domy Hostouň“ a zastupitelstvo ten
to projekt vzalo na vědomí. V součas
né době se připravuje plánovací smlou
va. Vzhledem k tomu, že na těchto po
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Obec získala od Středočeského kraje dotaci výši 1 137 000 Kč na akci Komunitní centrum se zdravotním
střediskem Hostouň

zemcích se budou stavět domy o dvou
a třech bytových jednotkách a tím do
jde k většímu zatížení kanalizace a čistír
ny odpadních vod, firma Xaotra s. r. o.
nabídla, že obci věnuje pozemek parc. č.
165/253 s podmínkou, že na něm bude
nejméně po dobu pěti let dětské hřiště.
Jedná se o pozemek, který je platným
územním plánem nezastavitelný, proto
že je na něm vyhrazena plocha BZ1 (za
hrady v obytné zóně) z důvodu vedení
elektrického vedení. Toto vedení již bylo
přeložené, a tak je možné na tomto po
zemku provést změnu územního plánu
a zařadit tento pozemek do regulativu
B1 (nízkopodlažní bydlení venkovského
typu) a v budoucnu jej využít pro stav
bu na bydlení.
Zastupitelstvo obce schválilo dne 10. pro
since 2018 usnesením č. 8/11/2018 uzavření nájemní smlouvy s manželi Dolo
govými na část pozemku parc. č. 1488/17.
Do dnešního dne nebyla tato smlouva
uzavřena, a tak se zastupitelé rozhodli
toto usnesení zrušit.
Zastupitelstvu byla předložena Smlouva o budoucím provozování vodovodu, která bude uzavřena s investorem
Reddell, spol. s r. o., Vodárnami Kladno –
Mělník, a. s. a obcí.

Obec podala žádost o dotaci na rekon
strukci cisternové automobilové stříkač
ky. Ministerstvo vnitra, generální ředitel
ství Hasičského záchranného sboru ČR,
vyhodnotilo všechny zaregistrované žá
dosti obcí o poskytnutí investiční dota
ce na rok 2021 v rámci dotačního pro
gramu Účelové investiční dotace pro
jednotky SDH obcí. Hodnoceno bylo
celkem 811 žádostí, 43 žádosti bylo vy
řazeno z hodnocení z důvodu nesplnění
podmínek pro poskytnutí dotace. Obec
Hostouň je v pořadníku na přidělování
dotací na 81. místě. Očekává se, že bude
uspokojeno přibližně 45 žádostí.
Ředitelka základní školy Mgr. Mile
na Filikarová informovala zastupitele,
že v souvislosti s opatřeními proti ší
ření covid-19 byla ve školní budově
provedena plošná dezinfekce všech
prostor, byly pořízeny zásobníky na
papírové jednorázové ručníky, rouš
ky a dezinfekce. Celkové výdaje sou
visející s opatřením proti covid-19 činí
26 154,53 Kč. Paní ředitelka předpoklá
dá, že do konce roku bude na tato opat
ření potřeba ještě zhruba 5 000 Kč. Za
stupitelstvo rozhodlo, že z tohoto dů
vodu bude rozpočet školy na rok 2020
navýšen o 35 000 Kč.

 Zastupitelstvo

Výsadba zeleně Nové ulici přijde na 180 000 Kč

Dále paní ředitelka upozornila obec na
havarijní stav odpadů na WC ve škole.
V kameninové odpadní rouře je trhlina
a školou se tak šíří nepříjemný zápach.
Zastupitelé toto sdělení berou na vědo
mí a o příštích prázdninách proběhne
celková rekonstrukce odpadů.
Také bude ve škole nutné vzhledem
k jejich stáří vyměnit plynové kotle.
Obec Hostouň obdržela od firmy CANA
BA – Pozemní stavby, s. r. o. finanční dar
ve výši 1 500 000 Kč. Z tohoto daru byly

realizovány úpravy v ulici U Tvrze a bude
z něj také financována realizace dětské
hřiště v ulici U Tvrze. Cenová nabídka
činí 600 135 Kč s DPH.
Majitelé nemovitosti Na Pohoří č. p. 40
si nechali zaměřit svůj pozemek a stav
bu, a přitom bylo zjištěno, že sklad při
nemovitosti Na Pohoří č. p. 38, která pa
tří obci, stojí částečně na pozemku pa
třící majitelům nemovitosti Na Pohoří
č. p. 40. Jedná se o cca 6 m2. Obec nechá
na svoje náklady zpracovat geometric

ký plán a ponese veškeré náklady spojené s prodejem pozemku. Vlastníkům
předmětné části pozemku, na kterém
stojí část skladu, za tento pozemek na
bídne 5 000 Kč.
Firma AGROMAK ND, s. r. o. věnovala
obci částku ve výši 50 000 Kč.
Ing. Lukáš Morávek informoval zastupitele o stavbách:
– výsadba zeleně v Nové ulici, cenová
nabídka od firmy Robik dosahuje výše
180 000 Kč;
– revitalizace Posvícenské návsi – zpra
covává se projektová dokumenta
ce pro stavební povolení a realizaci
stavby;
– ventilace v základní škole – byla podá
na žádost o dotaci, poskytovatel dota
ce Letiště Praha a. s. požaduje doplně
ní projektové dokumentace;
– prodloužení vodovodního řadu v ulici
Za Brankou – bylo zahájeno výběrové
řízení na zpracovatele projektové do
kumentace.
ZASTUPITELSTVO

Hostouňský zpravodaj
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 Spolky

Baráčnické léto ve znamení hudby
Během letních měsíců se členové i příznivci Vlastenecko-dobročinné samostatné obce baráčníků
Sulevice, Hostouň, Dobrovíz zúčastnili zajímavých kulturních akcí v blízkém i vzdálenějším okolí
Hostouně.
Plavba po Vltavě

Ve čtvrtek 25. června jsme přijali pozvá
ní od spolku Vltavan Praha na výlet par
níkem Vltava. Po celou čtyřhodinovou
plavbu vyhrávala country kapela AP
TEN-HASSA. Z Hostouně se zúčastnilo
44 příznivců country, většina členů ba
ráčnické obce Sulevice.

Vzpomínka ve Středoklukách

V pondělí 6. července se zástupci spol
ku baráčníků Sulevice zúčastnili piet
ní vzpomínky ve Středoklukách, jehož
součástí byl i průvod na hřbitov na Čer
novičkách. Do kroku a k poslechu hrála
čtrnáctičlenná dechovka řízená kapelní
kem M. Dvořákem. Po průvodu jsme se
sešli v hostinci U Prokopa, kde se pokra
čovalo při hudbě do pozdních odpoled
ních hodin.

Pouť v Srbči

V sobotu 15. srpna jsme vyrazili na pouť
do Srbče nedaleko Nového Strašecí, kde
vyhrávala Lounská třináctka. Účastni
li se zástupci baráčnické obce Sulevice,
Hostouň a Trocnov z Cvrčovic.

Tradiční Hostouňské posvícení

V Hostouni se koncem srpna konalo tra
diční staročeské posvícení se spoustou
atrakcí a stánků. V pátek hrála v Dobro
vízi Stará garda Hostouň proti Dobroví
zi. V sobotu se před sokolovnou usku
tečnilo odpolední posezení s hudbou.
Letos již třetím rokem. Hráli Revival M.
Tučného, Kabát Revival a Horvát Band.
Velké poděkování patří starostovi obce
Hostouň panu Martinu Krátkému, zastu
pitelům obce a všem těm, kteří se posta
rali o tuto akci.
V pondělí proběhla tradiční Pěkná – pi
etní průvod od kostela na hřbitov s hud

Plavbu po Vltavě si nenechala ujít řada členů a příznivců baráčnického spolku
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bou. Po průvodu následovala Pěkná ho
dinka v kulturním domě. Hrál orchestr
M. Kopty a zpívali F. Merhaut a I. Zboři
lová.
Velké poděkování patří Sokolu Hostouň
a též obecnímu úřadu, že stále udržují
dlouholetou pondělní tradici.

Koncert Veselé trojky

Ve středu 9. září se osm tetiček a souse
dů baráčnické obce Sulevice zúčastni
lo koncertu Veselé trojky Pavla Kršky ve
Stochově. (Přesunuto z března kvůli ko
ronaviru).
Vážené tetičky a sousedé, příznivci ba
ráčníků, omlouváme se, ale letos nebu
deme pořádat výlet. Důvodem je sou
časná epidemiologická situace.
Za baráčnickou obec
syndik MIRKA HLŮŽOVÁ

 Spolky

Malí i velcí rybáři změřili své síly
na hostouňské nádrži
Na nádrži V Roklích začala rybářská sezóna již na jaře, ale první oficiální akcí letošního roku bylo
vzhledem k okolnostem až „rybaření nonstop“, které proběhlo na začátku července.
větší úlovek, a to kapra měřícího 61 cm.
Na třetím místě se pak umístila Barbo
ra Šimáčková, které se podařilo nachytat
ryby v celkové délce 128 cm.
Po ukončení rybářské sezony plánu
je spolek uspořádat členskou schůzi.
Pozvánky na toto shromáždění obdrží
podle aktuální epidemiologické situace
stávající členové spolku jmenovitě do
svých poštovních schránek.
Všem čtenářům Hostouňského zpra
vodaje přejeme za všechny členy na
šeho spolku pohodové babí léto a co
možná nejpříjemněji strávené podzim
ní období.
Za Spolek rybářů Hostouň
PETR KOZLOVCEV

O pár dní později, v sobotu 18. červen
ce, se uskutečnily populární dětské ry
bářské závody. Vzhledem k prázdnino
vému termínu dětí letos nesoutěžilo to
lik jako obvykle. Ovšem ty, které dorazi
ly, si užily hezký den s pěknými úlovky.
Nejlepší závodníci si pak odnesli hod
notné ceny.
Kategorii dětí do 10 let ovládla s úlov
kem 150 cm ryb Adriana Koubová, kte
rá si odnesla i cenu za největší úlovek ve
své kategorii, a to kapra o délce 57 cm.
Druhá se umístila Viktorie Simaichlová,
jejíž ryby měřily dohromady 83 cm. Třetí
místo obsadil Vojtěch Krátký s úlovkem
v celkové délce 36 cm.
V kategorii mládeže od 10 do 15 let zví
tězil Petr Hašpl, jemuž se podařilo na
lovit krásných 288 cm ryb. Druhé místo
obsadila Nikola Urbanovská s celkovým
úlovkem 43 cm, která si odnesla i cenu
pro největší ulovenou rybu. Jako třetí se
umístila slečna Hiklová (12 cm ryb).
Odložené jarní závody členů spolku
se uskutečnily v sobotu 5. září. Na prv
ní místo se probojoval Petr Kozlovcev,
který nalovil celkem 606 cm ryb. Stříbr

nou příčku obsadil Jiří Kozlovcev s úlov
kem 196 cm ryb a odnesl si i cenu za nej

Rybářské závody na nádrži V Roklích. Předávání
cen v kategorii dětí do 10 let, vítězové kategorie
mládeže od 10 do 15 let a závodů členů Spolku
rybářů Hostouň.

Hostouňský zpravodaj
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Pandemie přerušila výstavy,
ale ne činnost chovatelů
Koronavirová pandemie ovlivnila nejen celosvětové hospodářství i ekonomiku České republiky, ale
projevila se také v chovatelství. Zásoby krmení jsme sice měli dostatečné, ale nikdo z nás nevěděl,
jaká bude situace se zabezpečením potravy pro kuřata. Ta totiž dostávají speciální směsi podle věku
a nikdo nedokáže dopředu odhadnout, kolik mláďat se vylíhne. Bylo určitě dobře, že výrobci krmných směsí byli schopni krmení rozvážet.
vyandotky – Jaroslav Boukal
husy, krůty – M. Rákos
kachny – Ondřej Krunt, Hana Dologová

Králíci:

činčila velká – Karel Hlavatka
německý obrovitý strakáč – M. Rákos
francouzský beran – Hana Dologová
burgundský – Jindřich Hlůže, R. Rákos ml.
malý beran – Václav Olišar, Ondřej Krunt

Holubi:

neuvádím, je o ně malý zájem

Plemeno Indický běžec má zvláštní tvar těla a chodí se vztyčeným trupem

Bohužel, ochromena byla spolková čin
nost, nemohly probíhat schůze a hlav
ně nebylo možné pořádat výstavy. V dů
sledku toho jsme přišli o výstavu ve Sla
ném a ani chovatelé v Hostivici nevěděli
a nevědí, zda budou moci výstavu uspo
řádat. Proto jsme dosud neobdrželi při
hlášky. Pokud se ještě nějaké výstavy le
tos konat budou, upozorním na ně v na
šem chovatelském věstníku.
Možná jste si někteří všimli, že se na
břehu potoka a jeho okolí promená
dují kačer a tři kačeny. Jde o plemeno
kachen nazvané Indický běžec, které
má zvláštní tvar těla a chodí se vztyče
ným trupem. Jejich chov se rozrostl až
v poslední době, protože jsou snad je
diné, které likvidují plže. Chovatelem je
pan J. Hrdina.
Pokud by někdo ze čtenářů měl zájem
o obnovu nebo doplnění chovných zví
řat, uvádím seznam jednotlivých cho
vů a jejich majitele z naší základní or
ganizace. Majitele můžete kontaktovat
i v příštím roce během plánované led
nové výstavy.
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Drůbež:

brahmánky – Ondřej Krunt
vlašky – Ondřej Krunt, R. Rákos ml.

Informace o členech Českého svazu
chovatelů, základní organizace Hostouň
vám rád podám na těchto kontaktech:
tel. 605 356 364,
e-mail: boukalj@seznam.cz
JAROSLAV BOUKAL
předseda
Německý obrovitý strakáč je oblíbené plemeno

 Společenská rubrika
Životní jubilea oslavili:
Červenec
65 let
VLČEK Miroslav
70 let
SVOBODOVÁ Miluše
75 let
VAŇHA František
80 let
PULCOVÁ Jaroslava
Srpen
65 let
CHUMANOVÁ Marie
SRBKOVÁ Ivana

75 let
KEJMAR Antonín
RŮŽIČKOVÁ Libuše

Vítáme nové občánky
a blahopřejeme jejich
rodičům:
DIMIDĚNKO Vojtěch
KULÍKOVÁ Valerie
UHLÍŘOVÁ Natálie
FERENCOVÁ Magdalena
PIŠOFT Tobias

Září
65 let
SOJKOVÁ Věra
70 let
JIRAS Jiří
JIRASOVÁ Jana
Z našich řad odešli:
ŠTĚPÁNOVÁ Hana (93 let)
HOLOUBEK Ladislav (69 let)
ADAMEC Pavel (76 let)

UPOZORNĚNÍ

k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení
distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU
Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník
pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány
a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na
dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN EN 50110–1. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin
při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných
porostů dotek s vedením. V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:
 u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):
 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob
 1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu je min. 0,3 m.
 u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:
 vedení bez izolace 7 m*
 izolované vedení 2 m
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je min. 1,5 m.
 u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:
 vedení bez izolace 12 m*
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn při provádění zásahu je min. 2 m.
* Vzdálenosti odpovídají ochranným pásmům vedení posuzovaným dle roku vybudování, resp. v té době platnému znění energetického zákona. Výše uvedené hodnoty odpovídají zákonu č. 458/2000 Sb.,
ve znění účinném k 1. 1. 2016.

UPOZORNĚNÍ: V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým
regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé
škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat
povolení dle zákona č.114/1992 Sb., v platném znění.
Děkujeme za spolupráci.
ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz

skupina Čez

www.cezdistribuce.cz

Hostouňský zpravodaj, čtvrtletník, číslo 95, datum vydání 30. 9. 2020. Registrační číslo MK ČR E 10572.
Vydává: Obecní úřad Hostouň, Kladenská 119, 273 53 Hostouň, tel. 312 665 367, e-mail: ou@hostounuprahy.cz.
Šéfredaktorka: Ing. Šárka Hůlová. Redakce: Ing. Martina Vampulová. Sazba: Vladimír Vašek.
Nevyžádané podklady se nevracejí. Otištěné názory se nemusejí shodovat se stanoviskem redakce. Za věcnou správnost
příspěvků odpovídají autoři. Redakce si vymiňuje případné krácení textů a jazykovou úpravu.
Uzávěrka příštího čísla je 10. 12. 2020.

Hostouňský zpravodaj


7

ONLINE MARKEŤÁK

Potřebujete pomoci či poradit
s webovými stránkami?
Rádi byste změnili vzhled webu?
Chcete budovat značku s pomocí
sociálních sítí?
Pro své klienty zajišťuji:
• správu a údržbu webových stránek
• webovou analytiku
• sociální sítě
• online reklamu

Chcete se mnou spolupracovat, nebo se třeba jen poradit?
info@michaljirak.cz
+420 724 536 294
www.michaljirak.cz

