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 Úvodník starosty

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
dovolte mi, abych vás pozdravil v předprázdninovém čase a ve zkratce shrnul
dění v obci za uplynulé tři měsíce.
Veškeré naplánované akce na letošní
rok zdárně probíhají, jsou dokončeny,
nebo budou v nejbližších týdnech započaty. Podrobnosti najdete v článku Ing.
Lukáše Morávka na straně 4 tohoto vydání Hostouňského zpravodaje.
Obci se podařilo získat dotaci ve výši
3,5 milionu Kč na koupi nového hasičského automobilu. V současné době
probíhá výběrové řízení na dodavatele
a na nový přírůstek pro naše hasiče se
můžeme těšit během příštího roku.
Ve zdravotním středisku bude od září
otevřena nová ortopedická ordinace
MUDr. Davida Jonáše. Máme již uzavřenou smlouvu o poskytování zdravotní
péče s Českou průmyslovou zdravotní
pojišťovnou a smlouvu se Všeobecnou
zdravotní pojišťovnou se nám, pevně
doufám, podaří také brzy podepsat. Zároveň intenzivně pracujeme na doplnění uvolněné ordinace.
Na závěr bych vám všem rád popřál příjemné prožití letních měsíců a pozval

Rekonstrukce koryta Sulevického potoka se přiblížila Posvícenské návsi

vás na tradiční Hostouňské posvícení,
které se uskuteční od 27. do 30. srpna.

MARTIN KRÁTKÝ
starosta obce

 Zastupitelstvo

Ze zasedání zastupitelstva
28. března 2022

Zastupitelstvo schválilo provozní řád
pro užívání společenské místnosti v Komunitním centru v Hostouni včetně
jeho příloh.
Pan Pavel Dotřel podal odvolání proti přijatému usnesení č. 6/9/2021 ze
dne 13. 9. 2021, kterým zastupitelstvo
neschválilo poskytnutí příspěvku na
školné z rozpočtu obce na docházku
jeho dcery, která k 1. 9. 2021 splňovala podmínku třetího roku věku, do soukromé školy ve školním roce 2021/2022
a požaduje příspěvek na školní rok
2021/2022 na docházku 3 000 Kč/měsíc, a to zpětně od září 2021. Pan Dotřel
se ve svém odvolání odkazuje na § 179
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve kterém je stanoveno:
Obec je povinna zajistit podmínky pro
předškolní vzdělávání dětí přednostně
přijímaných podle § 34 odst. 3. Za tímto účelem obec
a) zřídí mateřskou školu, nebo
b) zajistí předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí nebo
svazkem obcí.
Tuto zákonnou podmínku obec splňuje tím, že zajišťuje předškolní vzdělávání
v Mateřské škole Sluníčko v Dobrovízi.
V § 34 odst. 3 školského zákona se praví:
Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři
měsíce. Do mateřské školy zřízené obcí
nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku
věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu nebo jsou
umístěné v tomto obvodu v dětském
domově, a to do výše povoleného počtu
dětí uvedeného ve školském rejstříku.
Jelikož o přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel mateřské školy a zákonem není stanoveno, že obec v případě dítěte, které nebylo do mateřské
školy přijato, je povinna hradit náklady
na školné v soukromé mateřské škole,
zastupitelstvo odvolání proti přijatému
usnesení č. 6/9/2021 ze dne 13. 9. 2021
nevyhovuje a požadovaný příspěvek
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z rozpočtu obce panu Dotřelovi vyplacen nebude.
Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 1-2022 na úpravu rozpočtu obce
na rok 2022.
Na zasedání zastupitelstva byli pozváni Ukrajinci, kteří žijí v obci, aby mohli zastupitelům sdělit své případné požadavky. Na zasedání se dostavila pouze jedna rodina a ta zastupitelům sdělila, že je o ni dobře postaráno a že nic
nepotřebuje.

9. května 2022

Zastupitelstvo na základě § 67 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů stanovilo počet členů zastupitelstva obce na
volební období 2022–2026 na 9 členů.
Členové zastupitelstva schválili smlouvu o dílo na realizaci stavby „Hostouň
– revitalizace Posvícenské návsi, SO301
Revitalizace Sulovického potoka“. Stavbu provede na základě výběrového řízení firma Petr Kožený s. r. o., IČ: 25631039,
Švermovská 32, 273 41 Brandýsek za
částku 3 951 841 Kč s DPH.
Obec Hostouň má s firmou Xaotra s. r. o.,
IČ:07446217, Nad Vršovskou horou č. ev.
416, 140 00 Praha 10 uzavřenu plánovací smlouvu, kterou se firma Xaotra zavazuje předat obci pozemek parc. č.
165/253, jehož výměra činí 1011 m2.
Vzhledem k tomu, že firma X
 aotra musela upravit parcelaci pozemků v předmětné lokalitě tak, aby vyhovovala regulativu územního plánu (min. plocha pozemku pro výstavbu rodinného
domu činí 1000 m2), tak došlo ke zmen-

šení výměry pozemku parc. č. 165/253
pod 1000 m2. V tom případě obec o tento pozemek již nemá zájem, a proto s firmou Xaotra uzavře Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě a dohodě o spolupráci.
V něm se firma Xaotra zavazuje uhradit
obci částku 3 500 000 Kč.
Obec Hostouň nechala vypracovat geometrický plán č. 1107-2019445/2021,
kterým jsou z pozemku parc. č.
1488/1 odděleny pozemky č. 1488/54
a 1488/56. Na tyto dva pozemky obec
zadala vypracování znaleckého posudku, kterým byly ohodnoceny za tuto
cenu:
• pozemek parc. č. 1488/54 za 163 010 Kč
• pozemek parc. č. 1488/56 za 20 460 Kč.
Následně obec vyhlásila záměr prodeje těchto pozemků a ve stanovené lhůtě obdržela ke každému pozemku jednu
cenovou nabídku. Zastupitelstvo schválilo prodej výše uvedených pozemků.
Paní Barbora Smith podala žádost
o pronájem nebytových prostor v budově V Koutě 312 za účelem provozování e-shopu a prodejny a výdej/příjem
zásilek Zásilkovny. Tyto prostory v současné době procházejí rekonstrukcí
s předpokládaným termínem dokončení konec měsíce května. Až po dokončení rekonstrukce zastupitelstvo rozhodne, k jakému účelu budou tyto nebytové prostory využívány.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Zprávu auditora o výsledcích přezkoumání
hospodaření obce Hostouň za rok 2021.
Při přezkoumání hospodaření nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.

 Zastupitelstvo
Obec v roce 2018 vybudovala kanalizaci a vodovod na pozemcích parc.
č. 223/51, 1492/4 a 223/59. Tato stavba nebyla zkolaudována. Pro kolaudaci je nutné uzavřít Smlouvu o budoucím vkladu, pachtu a provozování vodárenské infrastruktury s Vodárnami Kladno – Mělník, a. s. a Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o provozování vodního díla s provozovatelem kanalizace, firmou Petr Kožený s. r. o. Zastupitelstvo
schválilo uzavření těchto smluv.
Vzhledem k tomu, že v obci roste počet
narozených dětí, zastupitelstvo hledá
možnosti pro zřízení mateřské školy. V současné době je spádovou mateřskou školou pro obec Hostouň Mateřská
škola Sluníčko v obci Dobrovíz s kapacitou 60 dětí.
Varianty pro zvýšení kapacity předškolního vzdělávání:
1. rozšíření Mateřské školy v Dobrovízi – starosta jednal se zastupiteli obce
Dobrovíz, obec Dobrovíz nemá zpracovaný žádný projekt pro přístavbu nebo vestavbu budovy mateřské
školy, obec Dobrovíz nemá potřebu
mateřskou školu rozšiřovat;
2. zřízení odloučeného pracoviště
Mateřské školy Sluníčko Dobrovíz
v Hostouni – obec Hostouň musí zajistit prostory pro odloučené pracoviště, mateřská škola Dobrovíz by musela zajistit personální obsazení, řízení takového odloučeného pracoviště není jednoduché, v minulosti již
byla takto odloučeně zřízena v obci
Hostouň jedna třída mateřské školy;

3. zřízení mateřské školy jako součást
Základní školy Hostouň – pro toto řešení by obec postavila na školní zahradě vedle komunitního centra mateřskou školu o dvou třídách, stavba
by byla provedena z kontejnerů. Legislativně není složité základní školu
rozšířit o mateřskou. Tato možnost se
jeví pro obec nejméně komplikovaná.

13. června 2022

Zastupitelstvu byla předložena smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku parc. č. 597/36 na
právo ČEZ Distribuce a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení
distribuční soustavy na tomto pozemku. Věcné břemeno dle této smlouvy se
zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši
1 000 Kč. Zastupitelstvo schválilo uzavření této smlouvy.
Obec Hostouň má dlouhodobě uzavřenou smlouvu o sběru a odvozu komunálního odpadu a smlouvu o sběru vytříděných složek komunálního odpadu
s firmou AVE Kladno s. r. o. Dopisem ze
dne 10. 5. 2022 informovala firma AVE
obec o mimořádné úpravě cen služeb,
kdy do těchto cen je promítnut skokový nárůst cen pohonných hmot a energií. Cena pohonných hmot přitom patří mezi hlavní vstupy, které ovlivňují cenotvorbu AVE z pohledu služeb,
které poskytuje svým obchodním partnerům, tedy i naší obci, a z tohoto důvodu je společnost AVE nucena navýšit

ceny služeb o 9,1 procenta. Uvedené navýšení bude účinné od 1. 7. 2022. Zastupitelé schválili uzavření dodatku č. 10 ke
smlouvě o sběru a odvozu komunálního odpadu a dodatku č. 20 ke smlouvě
o sběru vytříděných složek komunálního odpadu.
Pro obec Hostouň vykonávala přezkoumání hospodaření obce firma GESTIO
s. r. o. Jelikož firma GESTIO odchodem
jednatelky do důchodu ukončila svoji činnost, tak obec musela najít jiného auditora. Zastupitelstvu byla předložena ke schválení smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce za
rok 2022, která bude uzavřena s auditorem Vladislavem Schindlerem se sídlem V Zátiší 344, 273 51 Braškov. Cena za
vykonání přezkoumání hospodaření je
stanovena ve výši 45 000 Kč.
Zastupitelstvo schválilo uzavření příkazní smlouvy na vypracování zadání
veřejné zakázky v režimu nadlimitního
otevřeného řízení na akci „Nová cisternová automobilová stříkačka pro JSDH
Hostouň“, kterou obec uzavře s firmou
Enok zakázky, s. r. o., IČ: 10767673, se
sídlem Na Veselí 1206/14, 140 00 Praha 4 – Nusle. Cena za plnění této smlouvy činí 50 000 Kč.
Zastupitelstvu byla předložena ke schválení smlouva o dílo na akci „Výstavba chodníků v ulicích na Skalech a Kladenská“, která bude na základě provedeného výběrového řízení na dodavatele stavby uzavřena s firmou Aquarius,
spol. s r. o., IČ: 49550616, se sídlem Pražská 224, 273 51 Kyšice. Celková částka za
celou akci činí 4 973 127 Kč s DPH.
Členové zastupitelstva schválili závěrečný účet za rok 2021. Výsledek hospodaření běžného účetního období je
4 400 936,66 Kč.
Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 2-2022 úpravy rozpočtu obce na
rok 2022.
Zastupitelstvo schválilo cenovou nabídku Milana Vaníčka, IČ: 41949137, Jenečská 275, 273 53 Hostouň na opravu fasády na budově obecního úřadu. Celková cena činí 515 842 Kč bez DPH.
Na tomto zasedání zastupitelé rovněž
schválili účetní závěrku základní školy za rok 2021.
Ceník pronájmu místnosti v komunitním centru je potřeba doplnit o hodinovou sazbu. Návrh hodinové sazby je
250 Kč za hodinu. Tento návrh zastupitelé schválili.
ZASTUPITELSTVO

Hostouňský zpravodaj
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 Investice

Stavební projekty v obci
úspěšně pokračují
V obci běží hned několik dlouhodobých stavebních projektů. Některé byly v posledních týdnech dokončeny, jiné se teprve rozbíhají. Aktuální stav se pokusím přiblížit na následujících řádcích.
Revitalizace Posvícenské návsi –
úprava potoka

V minulém období jsme vysoutěžili dodavatele a stavbu druhé etapy úpravy
koryta zahájili. Staveniště se pomalu blíží k mostku. Rozsah stavby končí těsně
před areálem bývalého objektu U Hraběcích, kde navážeme dalšími etapami
v následujících obdobích. Stavba probíhá bez problémů, jak zhotovitel, tak náš
technický dozor pro nás pracovali i na
první etapě v loňském roce.

Oprava ulice Na Obci

Oprava ulice Na Obci již byla dokončena, nicméně součástí dodávky společnosti Froněk, s. r. o. nebylo rozhrnutí materiálu podél nového povrchu. Na
to jsme najali jinou firmu, která zhotoví
krajnice šířky jeden až dva metry.

Chodníky Na Skalech
a Kladenská

Společnost Grantex nám zorganizovala výběrové řízení na zhotovitele stavby tak, aby bylo v případě získání dotace a následných kontrol vše administrativně stoprocentní. Vítězem výběrového
řízení se stala společnost Aquarius, která pro nás úspěšně zrealizovala rekonstrukci Nové ulice v minulosti.
Stavební práce budou po dohodě se
zhotovitelem zahájeny v posledním červencovém týdnu, dokončení je naplánováno na podzim letošního roku.

Oprava ulice Kladenská

Bohužel, stejně tak jako v minulých
dvou pokusech, jsme nezískali dotaci
a v následujících dnech proto vyhlásíme
výběrové řízení na zhotovitele stavby
i bez přidělených finančních prostředků. Stav povrchu je velmi špatný a opravu nemůžeme již dále odkládat.

Volnočasové centrum na školní
zahradě

Byla dokončena projektová dokumentace stavby a probíhá obstarávání stanovisek, tzv. inženýring. Nyní čekáme na
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Rekonstrukce koryta Sulevického potoka

poslední střípek do celkové byrokratické skládačky, což je proces vynětí půdy
ze zemědělského půdního fondu. Následně požádáme o stavební povolení.
S realizací stavby počítáme postupně od
srpna tohoto roku. Rádi bychom postavili dráhu pro kola – „pumptrack“ a multifunkční hřiště. Budeme žádat o dotaci,
nicméně to nebude jednoduché. Zájem
o dotace je enormní a všechny dotační
tituly dosud nebyly vypsány.

Elektroinstalace v budově ZŠ

Projektové práce byly zahájeny s projektantem, který byl vybrán v poptávkovém řízení. V objektu školy proběhlo již
několik prohlídek a měření s projektanty. Výsledkem bude kompletní rekonstrukce elektroinstalace a nové rozvody slaboproudu v celé škole. Projekt
byl rozšířen i o rekonfiguraci osvětlení

a výměnu starých výbojkových těles za
moderní, úsporné LED zdroje a o další
drobné práce.
Letos stihneme projekt v klidu a pečlivě připravit, na jaře příštího roku vysoutěžit a okamžitě po skončení školního roku 2022/2023 zahájit realizaci
tak, abychom vše stihli do konce letních
prázdnin 2023.
Na novou elektroinstalaci připojíme
samozřejmě i vzduchotechniku, kterou jsme do školy nainstalovali během minulých prázdnin. Zde se konečně povedlo doložit všechny dokumenty
a podklady, které byly potřeba pro proplacení dotace ze strany Letiště Praha
a platba už je na cestě .
S přáním hezkých prázdnin
Ing. LUKÁŠ MORÁVEK
místostarosta

 Život v obci

Hostouň má 24 nových
malých občánků
Po dvouleté covidové pauze mohlo letos v prostorách kulturního domu opět proběhnout slavnostní vítání občánků narozených v roce 2021. Celkem jsme přivítali 24 dětí. Vzhledem k jejich velkému
počtu se vítání občánků uskutečnilo ve dvou termínech, 7. a 8. května.

Po krátkém zahájení malými zpěváčky
Základní umělecké školy Buštěhrad pod
vedením Lenky Musilové a Soni Macháčkové přivítali nově narozené děti starosta
Martin Krátký a zastupitel Ondřej Gajda.
Rodiče se poté podepsali do pamětní knihy obce, děti obdržely pamětní list a malý
dáreček. Nechybělo ani společné focení.
Kvůli covidovým opatřením se nekonalo vítání občánků narozených v letech

2019 a 2020. Těmto dětem byl alespoň
dodatečně do poštovních schránek předán certifikát a jejich jména byla zapsána do pamětní knihy.
Věříme, že v budoucnu už tradici nic nenaruší a budeme moci každoročně přivítat další narozené děti v obci.
JANA HAŠPLOVÁ
zastupitelka

Uctění památky Lidic
Letos v červnu uběhlo 80 let od vyhlazení Lidic nacistickými okupanty. Lidická tragédie se naší obce dotýká nejen
svou blízkostí, ale i rodinnými vazbami
některých místních obyvatel s oběťmi
této události. Je tedy důležité zmínit, že
i naše obec uctila památku obětí v Památníku Lidice.
JANA HAŠPLOVÁ
zastupitelka

Hostouňský zpravodaj
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 Škola

Složitý školní rok je za námi
Je červen a školní rok dospěl ke svému závěru. Byl to opravdu náročný rok.
V prvním pololetí ještě dozníval covid,
ve druhém nás čekala další výzva – nástup ukrajinských dětí do českých škol.
Snažili jsme se všechny nám nerozumějící děti začlenit do tříd. Domlouvali
jsme se prostřednictvím překladače, naučili jsme se základní ukrajinská slovíčka, dorozumívali jsme se všelijak - i „rukama-nohama…“
Vzhledem k výborným vztahům s kladenskou školou, která se specializuje na výuku českého jazyka pro cizince, mohli být ukrajinští žáci dvakrát týdně vyučováni na Kladně. Veliké podě-

kování zaslouží naši dobrovolní hasiči,
kteří zajišťovali přepravu těchto dětí ve
svém osobním volnu. Pomáhali tím nám
všem, protože teď už je naše domluva
mnohem snazší. Díky!
Prošli jsme zatěžkávací zkouškou, ve které jsme určitě obstáli. Chtěla bych v této
souvislosti poděkovat všem kolegům
za jejich přístup. Díky této situaci jsme
si ještě více uvědomili, že jsme „škola“
a naším úkolem je vzdělávat a vychovávat bez rozdílu národnosti všechny děti,
které nám byly svěřeny. Mé uznání patří
i žákům, pro které příchod nových spo-

lužáků, s nimiž si zpočátku vůbec nerozuměli, také nebyl jednoduchý. Ale i oni
se se s ním dokázali vyrovnat.
Závěr školního roku je tady, míříme do
finiše. Všichni se už těšíme na prázdniny.
Přeji vám krásnou dovolenou, plnou nezapomenutelných zážitků a v září snad
v lepších časech opět na shledanou.
Za Základní školu Hostouň
MILENA FILIKAROVÁ
ředitelka školy

Projektový den ve škole
Ve škole proběhl projektový den s názvem Šikana, city, oční kontakt. Jaké byly ohlasy dětí?
Teď
už vím, že když se
chce všem, tak se dokážeme
domluvit. K nám do školy přijela paní Helena z Písku, která nám vyprávěla o druzích legrace. Nikdo není
stejný a každému se líbí něco jiného.
Všichni by měli být k sobě ohleduplní, přece jen jsme lidé.
Bára Hrnčířová, 5. třída

Součástí projektového dne byla skupinová práce
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Dozvěděla
jsem se, co je to
vlastně šikana. Šikanu
znám jen z filmů a různých
seriálů. Teď už vím, co šikana je.
Sice už dávno vím, že každý člověk
je jiný, ale díky Heleně z Písku jsem se
o emocích dozvěděla mnohem více.
Legrace jsou dva druhy: legrace vtipná, která nikoho neurazí, a taky legrace, která může člověku ublížit.
Děkujeme Helence, že k nám
přišla.
Klára Hájková,
5. třída

 Škola

Škola v přírodě v Českém ráji
Na škole v přírodě jsme
byli ubytováni v hotelu Prostřední Mlýn poblíž Jičína. Nejlepší zážitek pro
mě byl, když jsme šli na kopec Zebín, byl odtud nádherný výhled. Na Zebíně byla také kaplička a kozičky. Pak se mi také moc líbilo v Jičíně. Byli jsme tam v Rumcajsově ševcovně,
bylo tam krásně.
Kristýna Orálková, 3. třída
Odpolední soutěže

Náš hotel se jmenoval
Prostřední Mlýn. Dělali jsme
různé výlety. Šli jsme na Zebín, do Jičína, do Železnice. Soutěžili jsme - měli
jsme například sbírat papírky, na kterých
byly suroviny. Soutěže byly moc zábavné.
Museli jsme běhat, hledat, pomáhat si,
uvažovat, a hlavně hrát fér.
Patrik Šantora, 4. třída
Muzeum v Železnici
Výlet do Jičína

Na škole
v přírodě se mi moc líbilo, protože jsme s kluky hráli karty. Dělali jsme různé výlety. Nejlepší byl asi ten, když jsme šli do Jičína
a byli na vysoké věži. Také jsme byli na Zebíně, výhled na
Jičín byl moc pěkný. Moc mě bavily aktivity s našimi instruktory. Byli jsme rozděleni na týmy. Já jsem byl v modrém týmu,
bohužel jsme nevyhráli. Náš tým Modří draci měl i svůj pokřik. Ale úplně nejlepší byla diskotéka poslední den.
Na škole v přírodě moc dobře vařili. Jsem rád, že
jsme tento rok na školu v přírodě jeli.
Jan Hort, 5. třída
Výstup na Zebín

Na škole v přírodě jsme si to určitě všichni
užili. Zažila jsem další vzpomínky a zážitky. Všichni se nám tam snažili věnovat, ať
učitelé nebo odpoledne instruktoři. V hotelu Prostřední Mlýn byla spousta aktivit na zabavení – fotbalové hřiště, ping pong, kulečník, beach, procházky, hraní společenských her atd. Jídla byla výborná, se školou
jsme se hodně sblížili. Některé děti měly virózu, ale každý se z toho rychle dostal. Poslední večer jsme měli
dětskou diskotéku a vyhlášení soutěží. Určitě
mluvím za všechny, že to jsou nezapomenutelné vzpomínky.
Klára Hájková, 5. třída

Hostouňský zpravodaj
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 Spolky

Baráčnická obec uspořádala
výroční sedění
V sobotu 2. dubna jsme uspořádali výroční valné sedění v kulturním domě
v Hostouni. Po dvouleté odmlce se ho
zúčastnilo celkem dost baráčníků. Někteří se ale omluvili, například baráčníci ze Středokluk, protože náhle zemřel
rychtář Antonín Čermák ve věku 70 let.
Omluven byl i starosta obce Hostouň
Martin Krátký, tetičky H. Lehká, J. Radostná, Z. Vacovská, Musilová, Javůrko-

vá, Vlčková, Prokopová, Brejchová i soused Křemen. Dále dva Šestákovi, dva Vydrovi i dva Medešiovi. Omluva dorazila
i od spolku Vltavan Praha, který nás kaž
doročně zve na Country parník. Moc je
to mrzelo.
Valné sedění proběhlo podle naplánovaného programu. Vystoupením na flétnu nám setkání oživila Kateřina Krupičková. K dobré náladě zahrála hud-

ba L. Krupičky. Občerstvení zajišťovala
krčma Na Kyrově a dortíky jsme měli od
M. Bartoňové. Poděkování patří všem,
kdo se této akce účastnili.
V sobotu 14. května jsme se vypravili na
výlet do Františkových a Mariánských
Lázní. Bylo krásné počasí a výlet se vydařil.
Za baráčnickou obec
syndik MIRKA HLŮŽOVÁ

Jarní události na nádrži V Roklích
Rybářskou sezónu zahájili členové spolku jarní brigádou zaměřenou na úklid, prořezání dřevin
a především úpravu zadní části nádrže. Díky tomuto zásahu se výrazně zlepšil přístup k vodě a zabránilo se další erozi.
Lov ryb na nádrži pak začal v sobotu 16. dubna rybářskými závody. Nejvíce úlovků nachytal Jiří Kozlovcev, který
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se umístil na prvním místě s celkovým
počtem 520 cm ryb. Druhý skončil Petr
Kozlovcev s úlovkem 416 cm. Třetí mís-

to obsadil Michal Vilda, který nachytal
325 cm.

 Spolky
Dětské rybářské závody

Rybářská sezóna pokračovala 21. května dětskými rybářskými závody s tradičně hojnou účastí. V kategorii do 10 let
se zvítězil Šimon Schamberger s úlovkem 122 cm ryb. Druhý skončil Sebastián Kňažko, kterému se podařilo nalovit 95 cm. Na třetím místě se umístil Max
Hromádko s úlovkem 61 cm.

V kategorii dětí 10 až 15 let s přehledem
vyhrál Šimon Urban s úlovkem 126 cm
ryb. Druhá skončila Nikola Urbanovská,
která nachytala 50 cm ryb. Třetí místo
obsadil Michael Sebastián s úlovkem
41 cm ryb.
Další akcí, která se bude konat na nádrži V Roklích, bude rybaření „nonstop“.
Od pondělního podvečera 4. červen-

ce (18:00 hodin) do středečního večera
6. července (22:00 hodin) budou moci
členové Spolku rybářů Hostouň chytat
bez omezení doby lovu.
Všem čtenářům srdečně přejeme příjemné léto a těšíme se na společné setkání na dalších akcích našeho spolku.
Za Spolek rybářů Hostouň
PETR KOZLOVCEV

Výlet do západočeských lázní
všechny potěšil
V sobotu dne 14. května uskutečnila baráčnická obec „Sulevice“ Hostouň Dobrovíz výlet do dvou
západočeských lázeňských měst.
jsme se odebrali na oběd do restaurace Gruzie. Výběr byl ze dvou jídel a obě
byla vynikající.
Poté následoval přesun autobusem do
Mariánských Lázní. Tam zrovna probíhalo slavnostní zahájení lázeňské sezóny. Nás ale nejprve autobus vyvezl nad
město, kde je zajímavý park Boheminium s miniaturami známých staveb, jako
například Karlštejn, Bezděz s Máchovým
jezerem, Červená Lhota, Bečov, Karlova Koruna, letohrádek Hvězda, Ještěd,
Říp a mnoho dalších. Po prohlídce jsme
se vrátili do lázní. Město žilo spoustou
kulturních akcí, stánkovým prodejem,
Ve Františkových Lázních se výletníci projeli turistickým mikrovláčkem

ukázkami tradičních českých řemesel.
Mohli jsme se projít novobarokní kolonádou, ochutnat některý z léčivých pramenů nebo jen tak posedět v parku. Na
závěr jsme zhlédli krátký program Zpívající fontány, kde celkem 250 trysek
chrlí vodu až do výše šesti metrů.
Cesta domů uběhla rychle. Myslím, že
všech 48 účastníků bylo spokojeno a již
v autobuse padaly návrhy a tipy na další výlet, který Mirka Hlůžová určitě opět
zorganizuje.
Za účastníky zájezdu děkuji.
O. PLATKEVIČOVÁ

Mariánskolázeňský Karlštejn

První zastávka byla ve Františkových
Lázních. Tam jsme se nejprve projeli turistickým mikrovláčkem slatinnými lesy,
které město obklopují, do lesoparku
Amerika se stejnojmenným rybníkem
a malým zooparkem. Po krátké procházce nás vláček zavezl zpět do lázní. Po zastávce u legendární sochy malého Františka, prohlídce a procházce kolonádou
Model plzeňské katedrály sv. Bartoloměje
v mariánskolázeňském Boheminiu

Hostouňský zpravodaj
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 Kotlíkové dotace

Středočeský kraj vyhlásil
kotlíkové dotace
Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, v souvislosti se zákazem provozu stacionárních
zdrojů na pevná paliva, které nesplňují 3. emisní a vyšší třídu od 1. září 2024, dle zák. č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, upozorňuje občany na možnost využití programu Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve Středočeském kraji pro nízkopříjmové domácnosti. Lhůta pro podávání žádostí o dotace běží do 31. srpna 2022.
Podpora fyzickým osobám je poskytována formou dotace ve výši 95 procent
ze způsobilých výdajů dílčího projektu,
a to s limity uvedenými v tabulce.

klady, čestná prohlášení) jsou dostupné na internetových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje (https://
www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-ri-

Typ zdroje
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže

130

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

130

Tepelné čerpadlo

180

Plynový kondenzační kotel – výměna zrealizována v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022, nebo instalace plynového kotle závazně objednána před 30. 4. 2022

100

Za způsobilé výdaje na úrovni projektu jsou obecně považovány náklady na
stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem
podpory od 1. ledna 2021.
Prvním krokem k poskytnutí dotace je
vyplnění a odeslání žádosti v elektronickém systému, kde bude vygenerován
unikátní kód a pořadové číslo žádosti. Ve druhém kroku je konečný uživatel
povinen doručit nejpozději do 30 pracovních dní od data odeslání žádosti
v elektronické podobě vygenerovanou
žádost, a to buď odesláním v papírové podobě se všemi náležitostmi a přílohami na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5,
PSČ 150 21, nebo osobně do podatelny
krajského úřadu. Další možností je zaslání vygenerované žádosti ve formátu pdf
spolu se všemi náležitostmi a přílohami
ve formátu pdf prostřednictvím datové
schránky na Krajský úřad Středočeského kraje; identifikátor datové schránky
Středočeského kraje: keebyyf.
Veškeré výše uvedené náležitosti s přílohami k žádosti o dotaci (formuláře, do-
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Maximální dotace
(v tisících Kč)
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zeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace-2021-2027). V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na pracovníky krajského úřadu prostřednictvím
e-mailu: kotliky@kr-s.cz nebo na infolince 257 280 991.
(red)

 Výročí

Malíř Josef Císařovský
by se dožil 96 let
V červenci si připomeneme nedožitých 96 let malíře, historika a teoretika umění Josefa Císařovského, který svůj život i dílo spojil s Hostouní.

Narodil se 21. července 1926 a v Hostouni žil v domě č. p. 112. Jeho babička zde
provozovala hospodu „U Frajbišů“. Není
proto divu, že v jeho dílech se často objevují náměty z okolí Hostouně. Z kostelní věže maloval dvory, zahrady a uličky okolních statků. Inspiraci čerpal také
na obou židovských hřbitovech, které
leží západně od centra obce. Dalším námětem pro jeho tvorbu byly transporty židovských občanů do koncentračních táborů v roce 1942. ‚‚Když je všechny odváděli od naší školy v únoru 1942,
byla všechna okna zastřena a oni tam
stáli sami, opuštěni. Jen moje babička
Dílo Josefa Císařovského Hřbitov

Anna se s nimi šla rozloučit, pan Löwy
jí řekl: Vždyť se brzy vrátíme. NIKDO SE
NEVRÁTIL.“

Dílo Josefa Císařovského Ježíšek

Cyklus s názvem Násilí – pohyblivé zlo,
co jsem viděl má celkem 38 listů. Josef
Císařovský se v něm věnuje pražskému
povstání, kterého se sám aktivně účastnil.
Pravděpodobně od roku 1957 žil Josef Císařovský řadu let v Olešně, které
je součástí města Mšena a nachází se
v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko.
Komunisté mu zakázali publikovat a po
vzniku Charty 77 ji podepsal.
Poslední roky svého života prožil v rodné Hostouni. Josef Císařovský zemřel
před pěti lety, 16. července 2017, ve
věku 90 let v Praze.
DANIEL KOS
14 let
S využitím zdrojů: Wikipedie, dokumenty Malířovo století a Hádanky domů života, kniha Josef Císařovský.
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 Společenská rubrika
Životní jubilea oslavili:
Duben
75 let
ŠIKTANC Jaroslav
90 let
HAŠPL Jiří
70 let
HAŠPLOVÁ Milada
BENDOVÁ Drahomíra
65 let
CAFOUREK Jaroslav

Z našich řad odešli:

ZAHRÁDKOVÁ Jiřina ve věku 72 let
VANÍČEK Bedřich ve věku 79 let
ANDERLE Jaroslav ve věku 80 let

Vítáme nové občánky
a blahopřejeme jejich rodičům:
VALDECKÝ Eduard
KUZYK Samuel
KUZYK Sebastián
GIBIŠ Anita
BERANOVÁ Sára
KOŇÁK Filip

Květen
75 let
PROKOPOVÁ Růžena
KŘÍŽ Milan
KUČERA Josef
70 let
NOVOTNÁ Helena
RADOSTNÁ Květa
VÁVRA Evžen
65 let
URBANOVÁ Marie
60 let
ŠÍMA Ivan
Červen
75 let
JIRAS Antonín
70 let
VACOVSKÁ Zdeňka
65 let
RUBEŠ Jaroslav
60 let
ŠUP Karel
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