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Oznámení
o volbách
do Poslanecké
sněmovny
Parlamentu ČR
(8. a 9. října 2021)
Prezident republiky vyhlásil na
dny 8. a 9. října 2021 volby do Po-

Berounka 2021
Píše se pátek 13. srpna 2021 a parta nadšenců z SDH Hostomice, společně se svými přáteli netrpělivě vyhlíží příjezd autobusu. Po naložení ba-

slanecké sněmovny Parlamentu
České republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod
č. 611/2020 Sb.

gáže a pakáže vyráží řidič Petr s plným autobusem vstříc dobrodružství.

Hlasování bude probíhat také mimo

Cesta vede malebnou českou krajinou až do obce Chrást, kde každá

území České republiky na zastupi-

posádka přebírá své plavidlo. Někteří klasické kanoe, jiní o trochu větší

telských a konzulárních úřadech

a někteří dokonce raft.

Dokončení na str. 7.

České republiky.

Otevřená změna územního plánu
města Hostomice č.3
Od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021 můžete podat své návrhy na změnu územního plánu.
Žádost je možné na Městský úřad Hostomice doručit osobně do podatelny v úředních dnech pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod., prostřednictvím datové schránky
nebo poštou.

co se u nás děje

zápis ze zasedání
zastupitelstva města Hostomice č. 5/2021
konaného dne 31. srpna 2021 od 18.00 hodin v hostomicích
Přítomni zastupitelé: Šťáhlavský, Příhoda, Zachoval,
Bomba, Kubrichtová, Synek, Kubišta
Omluveni: Mužíková, Šinágl
Zastupitelé projednali následující body a v případě jejich
schvalování je uvedeno pod bodem pro-proti-zdržel.
1.	Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
	Zapisovatel: Zachoval
Ověřovatel zápisu: Kubrichtová, Kubišta
Hlasování: 7-0-0
2. Schválení programu dle návrhu s doplněním
bezúplatného převodu nábytku pro MŠ.
Hlasování: 7-0-0
3.	Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové
opatření č. 5 dle návrhu.
Hlasování: 7-0-0
4.	Zastupitelé projednali a schválili dodatek č. 7
o nájmu pro Českou poštu dle návrhu.
Hlasování: 7-0-0
5.	Zastupitelé projednali a schválili vyřazení
nepotřebného majetku z mateřské školy
Hlasování: 7-0-0
6.	Zastupitelé projednali a schválili bezúplatný převod
vybavení pro mateřskou školu, zakoupeného
z dotačních prostředků. Soupis – faktura
	Nábytek-Bobík Plus s.r.o.
Hlasování: 7-0-0
7.	Zastupitelé projednali žádost o odkoupení pozemku
parc. č. 559 ve prospěch rodiny Bouberlových, Zastu-

pitelé se záměrem prodeje nesouhlasí s ohledem na
budoucí možné záměry s veřejným prostranstvím.
Hlasování: 0-7-0
8.	Zastupitelé projednali a schválili smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-6028051/VB/P001
Hlasování: 7-0-0
9.	Zastupitelé projednali a schválili sídlo pro Obec
Baráčníků na radnici v Hostomicích.
Hlasování: 7-0-0
10.	Zastupitelé projednali a schválili výběr dodavatele
na akci „Rekonstrukce fasády radnice v Hostomicích“
a pověřují pana starostu k podpisu SoD. Vítězná
nabídka je ve výši 2.625.133,52 Kč bez DPH.
Hlasování: 6-1-0 (pan Příhoda hlasoval proti)
11.	Zastupitelé projednali a schválili nové umístění
kontejnerů na tříděný odpad s tím, že kontejnery
budou z náměstí umístěny na městském pozemku
za prodejnou COOP.
Hlasování: 7-0-0
12.	Zastupitelé projednali postup a možnosti
ve změnách Územního plánu.
13.	Zastupitelé souhlasí s omezením maximálně
povolené rychlosti na místních komunikacích,
pan starosta prověří možnosti dalšího postupu
v této záležitosti.
Starosta ukončil veřejné zasedání v 19.30 hodin.

Vítání občánků 2021
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Město Hostomice připravuje na čtvrtek 14. říj-

tujte nás prosím. Potřebné informace nám

na 2021 další vítání občánků.

můžete zaslat e-mailem na adresu matrika@hostomi-

Milí rodiče, rádi bychom mezi nás jako každý rok

ce.cz nebo se můžete osobně dostavit na Městský úřad

přivítali naše nové občánky. Vítání nových občánků

Hostomice na matriku.

proběhne ve čtvrtek 14. 10. 2021 odpoledne v obřadní

Do e-mailu prosím napište tyto údaje: jméno, příjmení,

síni radnice. Máte-li zájem, aby vaše děťátko bylo po-

datum narození dítěte + jména rodičů a kontaktní

zváno na slavnostní vítání nových občánků, kontak-

údaje – ideálně e-mail, adresu a telefonní číslo.
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HOSTOMICKÝ HADICE ZAKONČILY
ŠKOLNÍ ROK 2020/21
Tento rok jsme opět zakončili
školní reakcí ,,Kebab“, ale z důvodu nepříznivého počasí trochu jinak.

pojili i vedoucí. Před spaním jsme
si dali kolečko běhu kolem parku,
všichni se vrátili v pořádku, pověděli pohádku a šli spát.

I když nám počasí nepřálo, tak jsme
si to pořádně užili.
Hostomický hadice

V 17.00 jsme se sešli v hasičárně,
abychom odstartovali prázdniny.
Všichni si připravili věci na spaní
a potom začala zábava. Měli jsme
připravené kino, samozřejmě nesměl chybět popcorn.
Poté následovala tradiční večeře
hamburgery, proběhlo pasování
malých hasičů, zhodnocení roku,
předání dárku a začal večerní program, kde se všichni noví členové
seznamovali s ostatními.
Proběhla pyžamová párty, při které
vznikla i polštářová bitva, kde se za-

5

co se u nás děje

Přátelé, vážení občané Hostomic,
blízkého i vzdálenějšího okolí
Sbor dobrovolných hasičů v Hostomicích za pod-

se do této soutěže v co největším počtu a zároveň tím

pory města Hostomice si vás co nejsrdečněji do-

ukážete, že i u nás v Hostomicích máme opravdové ku-

voluje pozvat na přátelské posezení s dechovou

linářské mistry.

hudbou STRAŠICKÁ POHODOVKA, které se

Celá akce je pořádána Sborem dobrovolných hasičů

uskuteční 25. září od 13.00 hodin na náměstí

v Hostomicích a Spolkem Baráčníků za podpory města

před hasičskou zbrojnicí.

Hostomice a partnery, kterými jsou Pivovar Hostomi-

Zároveň jsme si pro vás připravili kulinářskou soutěž

ce, Marcel Merrel a Dobroty Kačena.

pod názvem „HOSTOMICKÁ KACHNA“, do které se

Celým odpolednem vás budou provázet známí mode-

může přihlásit kterýkoli občan Hostomic, nebo občan

rátoři Petr a Petr a o ozvučení celé akce se postará DJ

z blízkého či vzdálenějšího okolí. Pravidla celé soutěže

Véna. Soutěžit se bude o velice lákavé a zajímavé ceny.

najdete v dalším článku pod názvem „HOSTOMICKÁ

Určitě se máte na co těšit. Těšíme se, že si celou akci

KACHNA“. Věříme, že vás tato soutěž osloví a přihlásíte

všichni v přátelském duchu užijeme.
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Hostomická kachna
1. Do soutěže se mohou přihlásit občané Hostomic, ale
i sousedé z blízkého či vzdáleného okolí bez věkového
omezení.
2. Podmínkou soutěže je připravit jedno klasické menu.
Upečené celé kachny s různými druhy knedlíků, nebo
jejich kombinací v počtu 6 kusů se zelím bílým, červeným nebo jejich kombinací.
3. Hodnotit se bude celkový dojem, kreativita a tím
nejdůležitějším kritériem bude chuť vámi připraveného pokrmu.
4. Hodnotit váš kulinářský um bude pětičlenná porota
v čele se špičkovým šéfkuchařem a členem kulinářského institutu Zdeňkem Marcínem a dále složená
z vylosovaných návštěvníků, kteří tuto akci navštíví.
5. Jednotlivé pokrmy dodané do soutěže budou realizačním týmem očíslovány a vloženy do speciální přihřívané nádoby, ve které budou uchovány do doby, než
budou podávány k hodnocení porotě. Seznam s čísly
bude před porotou utajen, aby nemohlo dojít k ovlivnění poroty. Jakékoliv ovlivňování poroty se bude brát
jako hrubé porušení pravidel soutěže.
6. Jednotlivé pokrmy se budou hodnotit bodovou škálou
od 0 do 10. V případě rovnosti bodů u dvou nebo více

pokrmů budou dané pokrmy porotou opětovně hodnoceny tak, aby byl znám vítěz.
7. Hodnocení bude probíhat následně, ohodnotí se
kachna, knedlíky a zelí a po sečtení jednotlivých kategorií bude znám celkový počet bodů soutěžního meny.
8. Soutěžící si svoje donesené menu před začátkem
degustace naservíruje na pořadatelem dodané talíře
pro soutěžní porotu.
9. Degustace bude probíhat všech soutěžních menu
najednou, aby porota mohla porovnávat mezi všemi
vzorky najednou.
10. Vyhlášení soutěže proběhne hned po degustaci. Vyhlašovat se bude od třetího místa k prvnímu. Následně budou předány výherní ceny.
11. V případě, že si výherce z jakéhokoliv důvodu nebude
moci cenu převzít, bude neprodleně kontaktován pořadatelem, kterým je Sbor dobrovolných hasičů
Hostomice a po domluvě vyzván k převzetí ceny
v náhradním termínu.
12. Uzávěrka celé soutěže je 24. září 2021 do 18.00 hodin.
Pro přihlášení vašeho menu do soutěže, volejte na telefonní čísla: 606 417 633 nebo 606 135 709.
Děkujeme a těšíme se na vaši účast v této soutěži.

Berounka 2021
Dokončení ze str. 1.
Plně obsazená plavidla vyplouvají na
krásnou třídenní plavbu z Chrástu
do Zvíkovce. I když se všichni tváří
jako ostřílení vodáci, tak hned první
den ukazuje, že to tak opravdu není
a klidná řeka Berounka hned několikrát prověřuje plavecké schopnosti nejednoho účastníka výpravy.

Jsme moc rádi, že se k nám každý
rok přidávají nové tváře, noví přátelé
a tato akce se dozajista stává tradiční,
každoroční zábavou členů SDH Hostomice a jejich přátel.

Celkem v letošním roce: 28 osob,
11 plavidel, 2 noci v kempech, 3 dny na
vodě, nesčetně zážitků a legrace.
Tak v roce 2022 AHOOOOOJ !!

Během sobotního dne nechyběl již
tradiční výšlap ke zřícenině hradu
Krašov a v neděli odpoledne všichni
v pořádku odevzdávají lodě ve Zvíkovci. Následuje vydatný oběd a odjezd autobusem zpět ke svým rodinám
a domovům.

7

SDH hostomice

HASIČSKÝ TÁBOR V MRTNÍKU
Po roce jsme se opět sešli na letním
hasičském táboře v Mrtníku.
Den 1.
V sobotu 31.7.2021 byl nástupní den.
Rodiče sem začali navážet své ratolesti
od 16 hod. Děti se postupně ubytovaly
a nováčkům starší děti ukázaly, jak to
u nás na táboře chodí. Vedoucí nám
rozdali týmová trička a odznáčky
a rozdělili nás do týmů podle barev
triček. Pak následovala první společná
večeře a večerní hygiena.
Den 2.
Téma tohoto dne byla Česká republika. Do deštivého dne nás probudila
hasičská siréna (jako každé následující
ráno). Udělali jsme si rychlou rozcvičku a šli jsme se nasnídat. Ani po snídani nám počasí nepřálo, takže každý tým
dostal látkové vaky v barvě svého týmu
a mohl si je vyzdobit podle své fantazie. Všichni jsme se potom podíleli na
přípravě oběda, takže všechny týmy
dostaly ingredience a musely uvařit tu
nejlepší gulášovou polévku. Po obědě
následoval polední klid, při kterém
se odpočívalo. Odpoledne nám hasiči
vysvětlili zdravovědu a první pomoc.
Když se pak počasí trochu umoudřilo,
šli jsme do lesa pro různé přírodniny
a hlavně pro smolu, abychom si mohli
vyrobit vlastní louče. K večeři jsme si
opékali na ohýnku vuřty. Následovala
večerní hygiena a večerní klid.
Den 3.
Tento den byl zaměřený na Řecko.
Hned po snídani jsme vyrazili „k moři“
(Záskalská přehrada). Po cestě jsme si
nasbírali borůvky a dokonce se nám
podařilo se lehce ztratit. Na cestu jsme
se museli proto zeptat jedné domo-
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rodkyně. Po návratu do tábora jsme
měli oběd. Odpoledne jsme si zahráli
„Olympijské hry“, které jsme si ale malinko poupravili tak, aby byly alespoň
trochu hasičské.
Den 4.
Téma čtvrtého dne byli piráti. Ráno
jsme vstali, dali si snídani, uklidili jsme
stany a mohli jsme se chystat na hry.
První hra byla velmi zábavná, a náš
úkol byl takový, že jsme si měli z věcí
kolem sebe postavit loď pro celý tým.
Každý z týmu využil svoji kreativitu
a postavil vskutku krásné lodě. Děti
dokonce přidaly i velmi důležité detaily
k pirátskému dni. Třeba například našly
prázdné lahve v kontejneru a daly to do
svých lodiček. S tím byli piráti se vším
všudy. Po dokončení první hry byla
svačina, nastaly další hry. Po hrách
nastal oběd, a po něm polední klid.
Když polední klid skončil, vedoucí nás
odtáhli do lesa na překvapení. Byla to
lanovka mezi stromy, děti se projely
a moc je to bavilo. Na večer nastaly hry
s míčky, večeř, a zapálení loučí, které

jsme dělali předchozí dny. Nastala
večerka a děti šly spát.
Den 5.
Dnešní téma bylo Mexiko. Ráno jsme
udělali rozcvičku, hygienu, snídani
a hurá znovu na hry! Hráli jsme hry,
kde jsme měli soupeřům zničit balonky, nebo fotbal pro dvojice. To bylo tak,
že se týmy rozdělily do tří dvojic, menší vyskočil většímu na záda a klacíkem
postrkoval míč proti nepřátelům. Vypadalo to dost zábavně. Po hrách byl
klasicky oběd a polední klid. Po poledním klidu jsme se vrhli na hry zaměřené více na dnešní téma – Mexiko.
První hra byla piňata. Každý tým měl
jednu rozbít. To všechny moc bavilo,
děti měly obzvlášť radost, když piňaty konečně dostaly na zem a vypadly
z nich sladkosti. Po této hře jsme dostali hlad, ale večeři jsme nedostali.
Kuchyň protestovala, a tak jsme si
museli uvařit sami. V lese každý tým
šel hledat lístečky na potřebné ingredience. Nakonec z toho vzešel mexický
guláš. Každému z týmů se hodně po-

Hostomické listy

SDH hostomice
vedl, a zároveň děti tato hra taky bavila. Když byli všichni
najezení byl čas jít spát.

poznával různá jídla, a po hmatu různé věci. Po hrách byl

Den 6.

dostal šifru a musel ji rozluštit, nakonec se každý tým dostal

Tentokrát jsme dostali téma, které bylo dost ironické. Celý
den pršelo a na dnešek padl jako téma Egypt. Počasí nám ale
zábavu rozhodně nekazilo. V jídelně jsme si natáhli plachtu
a hráli různé hry. Jedna byla taková, že tým měl své vedoucí
(íčka) zabalit do toaletního papíru jako mumie. Říkám vám,
když vás zabalují půl hodiny do toaletního papíru přestane
vám být zima. A taky je celkem těžký se toho toaleťáku pak
zbavit, hlavně když ho můžete sundat jenom tak, že budete
tancovat. Úklid potom taky stál za to. Po mumiích a dlouhém uklízení jsme šli tancovat egyptské tance. Nebo jsme
se o to alespoň pokusili. Po tancích byl oběd, a klasicky polední klid. Ten nám ale vedoucí zkrátili, protože jsme jeli na
výlet do hasičárny v Hořovicích. Děti to bavilo, ale to nebyl konec naší výpravy. Po cestě z Hořovic jsme se zastavili
v Jincích, domů k jedné z vedoucích. Chová doma papoušky, tak jsme se na ně šli podívat. Přiznávám, že papoušci
jsou stejně uřvaní jako děti, ale oni jsou alespoň roztomilí.
Každopádně tímto náš výlet končil a my se vrátili do tábora. Měli jsme večeři a po večeři každý tým zahrál divadlo,
které trénoval o poledním klidu. Pak nás ale zmohla únava
a my šli spát.

k ukrytému pokladu a získal odměnu. Po náročné hře byla

oběd, a po obědě byla taková detektivní hra. Každý z týmů

večeře a po večeři jako vždy na zakončení tábora byla skvělá
diskotéka!
Všichni si tábor skvěle užili, i přes jisté překážky, které činilo
hlavně počasí. Moc děkujeme vedoucím, že na nás mají stále
nervy a stále je to s námi baví, letošní tábor se moc povedl,
a všichni z něj budeme mít skvělé vzpomínky na celý život.
Zároveň chci poděkovat kuchařům, protože letošní obědy,
svačiny i večeře byly naprosto dokonalé.
Věřím, že se uvidíme zase celá parta příští rok, a ještě jednou
moc díky!
Simča Kantůrková, Zuzka Černá,
a zbytek mladých hasičů Hostomice.

Den 7.
Téma posledního dne byla Itálie. Hned ráno jsme se snažili
napodobit slavná umělecká díla, a některá fakt stála za to.
Po trošce umění šel každý z týmů do jídelny, kde poslepu

9

SK Hostomice

Memoriál Leoše Liščáka
Dne 21.8.2021 jsme se s jedním trojčlenným družstvem zúčastnili turnaje
v nohejbale u našich kolegů na Dobříši. Jednalo se o Memoriál Leoše Liščáka.
Turnaje se účastnilo celkem 14 týmů.
Úroveň byla velmi vysoká a bojovalo se o každý balon. Přestože se bojovalo
o každý balon a body do konečného pořadí, vládla velmi přátelská nálada. Nakonec se nám nepodařilo postoupit ze skupiny do semifinále, ale na příští rok natrénujeme a určitě se opět zúčastníme. Děkujeme kolegům z Dobříše, že nás pozvali
a že jsme mohli uctít památku kolegy tímto velmi příjemným způsobem.

FK Dukla Praha navštívila Hostomice
V pátek 18.6.2021 měl klub SK Hostomice tu čest přívítat
v našem areálu tým z pražské Julisky, a to FK Dukla Praha
kategorii ročníku 2011. Starší přípravka Dukly zorganizovala v Hostomicích svou rozlučku s končící sezónou,
která byla bohužel ovlivněna Covidem-19, a tak kluci trénovali část podzimu a téměř celé jaro on-line a na hřiště se
dostávali velmi málo.
Během rozlučky měli kluci možnost otestovat několik novinek, do kterých zainvestoval výbor SK: radar měřící rychlost
střely, plachtu s logem SK s otvory, které slouží ke střelbě na
přesnost nebo například tzv. vracečku, což je síť vracející fotbalový míč přímo na nohu hráče. Celé odpoledne panovala
dobrá nálada. Pro úlevu od tropického vedra byla k dispozici
i vodní skluzavka, kterou ochotně zapůjčil pan Petr Nájemník z SDH Hostomice, a jemuž bychom touto cestou chtěli
poděkovat.

FK Dukla Praha pracuje s mládeží nejen po sportovní stránce, ale také po stránce lidské, učí kluky bojovnosti, respektu,
úctě, týmovému duchu, fair play a především lásce ke sportu
jako takovému.
Vedení SK Hostomice věří, že spolupráce obou klubů bude
i nadále pokračovat a přeje tímto vše nejlepší do další sezóny, která už se snad vrátí do normálního režimu jako před
pandemií.

Na konci odpoledne byla připravena pro kluky a rodiče videoprojekce ze zápasu EURO, v němž naše reprezentace
nastoupila do utkání proti týmu Chorvatska. Po vstřelení
gólu ČR zazněl obrovský jásot oslavující naše vedení.
Po fotbalovém utkání došlo i na chvíli loučení s trenéry
Pavlem a Adamem, kteří kluky vedli již od jejich nejmenších
fotbalových krůčků a pro další sezónu se posouvají do vyšší
kategorie. Chvíle loučení byla dojemná a trenéři i kluci jen
těžko zadržovali slzy. Pověstné trenérské žezlo převzali trenéři Michal, Vašek a Filip, kteří se rozlučky také účastnili.
Kluci obdrželi od trenérů spoustu dárků a památní trička
s medailemi. Rodiče rovněž poděkovali trenérům drobnými
dárky za jejich trpělivost a práci s dětmi.
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Loučení trenérů Hadraby s Kropáčem
V sobotu 19.6.2021 se v areálu SK Hostomice loučila se
sezónou také kategorie našich mladších žáků, která zastupovala hostomické barvy ve spojeném týmu s názvem SK
Hostomice / TJ Slovan Lochovice.

Kluci si užili při dokopné dobré občerstvení a samozřejmě hráli
i fotbal, po kterém se jim v době pozastavení sportovních akcí
velmi stýskalo. Trenér Radek Hadraba zhodnotil nelehkou sezónu, poděkoval všem hráčům za snahu a všem rodičům za
podporu. Také oznámil konec kategorie mladších žáků v Hostomicích z důvodu nedostatku dětí. Ačkoliv se snažili trenéři
s výborem SK udržet tuto kategorii do další sezóny, přes veškeré
úsilí a oslovení několika jiných okolních klubů za účelem případného spojení, byl výsledek jednání vždy negativní a nikdo
o tuto myšlenku nemá bohužel zájem. Pánové Hadraba a Kro-

páč přišli před cca 4 lety s plánem na spojování klubů s cílem
zachránit mládežnický fotbal na vesnicích. Ukázali, že tato myšlenka je správná a vytvořili každý rok silný tým, který podával
krásné výkony, a to nejen na fotbalovém hřišti. Bohužel zůstali
s touto myšlenkou sami a nikdo z okolních klubů se s tímto
nápadem neztotožnil. Tým pod vedením těchto pánů trenérů
dosáhl několika výrazných úspěchů v podobě vítěze přeborníka
okresu Beroun v kategorii mladší přípravky, dále 3. místem ve
finálovém turnaji o přeborníka okresu Beroun v kategorii starší
přípravky. Bohužel poslední dvě sezóny byly velmi ovlivněné
pandemií a kluci svoje sezóny, které měli perfektně rozjeté, nemohli dokončit. Poslední sezónu vedli svou skupinu mladších
žáků a my jsme přesvědčeni, že kdyby se skupina mohla dohrát,
sáhli by si kluci na další triumf.
Oba trenéři ale s fotbalem nekončí a přesouvají se do nedalekých Hořovic, kde povedou tým mladších žáků v krajském přeboru. S nimi se přesouvá do Hořovicka i několik našich hráčů
a my pevně věříme, že se k nám v budoucnu všichni vrátí.
SK Hostomice by chtělo z celého srdce poděkovat Radkovi
a Alešovi za jejich nadšenou práci s mládeží, jejich výchovu
našich dětí a kamarádský přístup k nim, předávání zkušeností,
které načerpali během svých hráčských kariér a také za to, jak
po celou dobu dýchali pro náš klub. Přejeme jim jen to nejlepší
v jejich další misi, která bude jistě úspěšná. Věříme, že se v Hostomicích ještě potkáme přímo na hřišti a smekáme před vámi
pomyslný kloubouk!

Aerifikace hrací plochy v areálu SK Hostomice
Během víkendu 13.-15.8.2021 proběhla v našem areálu
dlouhodobě plánovaná akce technického rázu: aerifikace
hrací plochy.
Hlavním cílem bylo provzdušnění celé hrací plochy (tzv. propíchání), následné kompletní pískování provzdušněného trávníku, zarovnání písku do trávníku a v neposlední řadě prohnojení
hracího povrchu tak, aby trávník měl potřebné parametry pro
zápasy našich dětských a dospělých kategorií.

dována instalací vytouženého zavlažovacího systému, který by
hrací plochu udržoval stále tak kvalitní, jak si SK Hostomice
přeje. Celé další financování bude však už mimo možnosti našeho klubu, a proto budeme muset žádat o podporu naše město
společně se sponzory.

Tato akce je finančně náročná a byla potřeba nemalá účast dobrovolníků. Během víkendu se po celém hřišti ručně rozházelo
cca 50 tun křemičitého písku, o což se postarali především hráči a vedení výboru SK Hostomice: všem děkujeme za pomoc!
Nemalou zásluhu na celé akci má pan Zdeněk Červený, který
nám již delší dobu pomáhá se zlepšováním kvality hrací plochy.
Věříme, že tato akce bude ku prospěchu trávníku a bude násle-
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TURNAJ STARÝCH GARD
V sobotu 7.8.2021 se v areálu

torium za účast. Po nucené covidové

šen domácí hráč Pavel Svoboda. Celá

SK Hostomice uskutečnil nultý

pauze bylo příjemné vidět, jak kaž-

akce byla týmy pozitivně hodnocena

ročník turnaje pro hráče starší

dého fotbal baví. Celkové vítězství

40 let. Turnaje se zúčastnily

si odvezl tým Stará garda, který byl

a určitě nezůstane pouze u jediného

celkem 4 týmy: SK Chlumec,

složen převážně z bývalých hráčů SK

Return, Stará garda a veteráni

Hostomice a party našeho bývalého

SK Hostomice.
Turnaj byl nastaven na herní systém

kapitána a trenéra Luďka Vyskočila.
O druhé příčce musely rozhodnout

ročníku.
Na večer byl připraven koncert skupiny Gentiana, jehož průběh bohužel
nepříznivě ovlivnil silný déšť a hu-

pokutové kopy. Šťastnějším týmem

dební produkce tak musela z tohoto

byl nakonec SK Chlumec, který po-

důvodu skončit dříve než organizáto-

razil naše veterány SK Hostomice. Na

ři očekávali. I tak panovala v našem

několik krásných fotbalových akcí.

posledním místě skončil tým Return.

areálu dobrá nálada a návštěvníci si

Každý z účastníků zaslouží absolu-

Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlá-

večer užili i přes nevlídné počasí.

„každý s každým“ a utkání se hrála
2x10 minut. Po celou dobu panovala
dobrá atmosféra a diváci mohli vidět
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Výhra dospělých v generálce na soutěž
V sobotu 14.8.2021 odehráli naši dospělí poslední generálku před prv-

však také nebezpeční hrou dopředu,

ním mistrovským zápasem, a to na hřišti FK Středokluky, kteří hrají

nicméně naše obrana v čele se stoper-

stejnou soutěž jako náš tým. Sestava se nerodila lehce a na zápas jsme
odjeli v poslepovaném složení pouze s 12 hráči.

skou dvojicí R. Spousta - M. Šereda
pracovala velmi dobře a měla za zády
bezchybného Davida Špicla, který je

SK Hostomice:

nost vidět několik hezkých fotbalových

novou posilou našeho týmu. Stoper-

D. Špicl - L. Šereda (R. Hobza), R. Spous-

akcí. Na našem týmu byla vidět lepší

ská dvojice společně s beky zabráni-

ta, M. Šereda, O. Kačírek - J. Spousta,

technika a přechod do útoku. Bohužel

K. Hejduk, A. Hornát (C) M. Kačírek,

jsme nevyužili několika slibných akcí,

zákrokem.

M. Plecitý - J. Kačírek

při kterých nám chyběla lepší přihráv-

V druhém poločase jsme začali ospa-

Od začátku utkání panovalo velké

ka v útočné fázi. I tak jsme se dostali

lým projevem a právě díky D. Špiclovi,

vedro a kluci si po celý zápas sahali

v prvním poločase do vedení zásluhou

na dno fyzických sil. Hrál se běhavý

Honzy Kačírka, který doklepl přihráv-

a technický fotbal a diváci měli mož-

ku Kamila Hejduka - 0:1. Domácí byli

la několika slibným šancím včasným

který chytil dvě gólové šance soupeře,
jsme stále mohli držet vedení v náš
prospěch. Poté jsme hru vyrovnali ve
středu pole, kde byl znát navrátivší se
Míša Kačírek. Naši kluci měli na kopačkách několik tutovek, ale bohužel
se neprosadil J. Spousta při nájezdu na
domácího brankáře, když ho ani nadvakrát nedokázal prostřelit. J. Spousta
je další novou akvizicí v našem týmu
a my věříme, že Honzovi „to“ bude padat v mistrovských utkáních. Poté se
neprosadil náš kapitán Aleš Hornát,
který orazítkoval tyč domácí branky
po krásné střele zpoza velkého vápna.
Poslední šanci spálil Kamil Hejduk,
kterému chyběl kousek štěstí, aby míč
poslal do sítě. A tak musel přijít na
řadu náš nejlepší střelec Honzík Kačírek, aby poslal tým do vedení - 0:2!
Tímto výsledkem utkání také skončilo a SK Hostomice si připsali cennou
výhru nad soupeřem, který překvapil
herně i pohybem. Všichni hráči zaslouží maximální respekt a poděkování
za odvedený výkon a smekáme před
nimi pomyslný klobouček.
Hoši děkujeme!!!
Za SK Hostomice Luděk Báchor
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co se u nás děje

Společnost Dementia
pomáhá novým způsobem
Cestou z hořovického Palackého náměstí

me s případy, kdy pečující takto fungují celá

skytne jeho blízkým více času, aby se na péči

do ulice 9. května minete Kavárnu včera.

léta. Často přitom nevědí, na jakou pomoc

postupně připravili – zpočátku obvykle stačí

Pokud se tu zastavíte, můžete si pochut-

mají nárok, nebo jaká pomoc vůbec přichází

jen občasná mírná výpomoc.

nat na dobré kávě, slaném nebo sladkém

v úvahu. Proto jsme se rozhodli zaměřit právě na tuto skupinu – domácí či rodinné peču-

Co je to komunitní sdílená péče?

bezlepkovém dezertu a nebo na zmrzlině.
Za názvem Kavárna včera se ale skrývá

jící – a v podstatě pro ně vybudovat „zá-

Jde o náš experimentální projekt, který zatím
testujeme v Hořovicích a v Brandýse. Jeho

mnohem více. Tak, jako v jiných městech,

chrannou síť“.

i zde společnost Dementia nabízí pomoc

Jak konkrétně pomáháte?

lidem, kteří pečují o své blízké s Alzhei-

V první řadě informacemi. Ve 12 městech

hou nemocní zůstávat během dne a věnovat

merovou nemocí. V Hořovicích navíc nyní

Středočeského kraje jsme založili síť poraden,

se různým zábavným aktivitám, podporují-

testuje jeden zajímavý projekt, nazvaný

kde si lze domluvit konzultaci s odbornými

cím trénink paměti. O nemocné však nepe-

„komunitní sdílená péče“. O co se jedná?

pracovníky; ti mohou přijít i do domácnos-

čuje profesionální personál, ale sami jejich

To nám v rozhovoru prozradila Petra

ti, kde péče probíhá a doporučit změny, kte-

nejbližší. Ti se tu podle předem sjednaného

Petříková.

ré budou ku prospěchu zúčastněných. Dále

harmonogramu střídají v roli „hostitele“.

Na co se vaše organizace zaměřuje?

organizujeme svépomocné podpůrné sku-

Příklad: Lucie má maminku, která trpí Al-

Dementia podporuje ty, kdo se v domácím
prostředí starají o blízkého člověka s Alzheimerovou nemocí nebo některým druhem
demence. Taková péče bývá nesmírně náročná po fyzické i duševní stránce a často vede
k vyčerpání pečujícího. Navíc mívá dopady
na jeho profesní a rodinný život, i na zdraví. Pečující se často ocitnou v nové roli zcela
neočekávaně, nemají zkušenosti ani potřebné
vědomosti a zaskočí je nejen projevy nemoci
samé, ale i to, jak široký okruh lidí ovlivní.
A právě v té chvíli – ale raději dříve – mů-

piny, v Hořovicích je to první úterý v měsíci
v Kavárně včera v 17:00 hod., kde lze sdílet
své prožitky a zkušenosti s lidmi, kteří procházejí podobným životním údobím; mnozí
z pečujících tu nejen přijímají rady, ale i sami
radí druhým. Při svépomocní skupině je vždy
přítomný i odborný „moderátor“, který se
stará o plynulý průběh a příjemnou atmosféru. Dále lze využít informačního chatu s odborníky, kam je možné kdykoli zaslat otázky,
a expert v daném oboru na ně odpoví buď
přímo, nebo do mailu.

podstata je trochu podobná denním stacionářům: vytvoříme bezpečný prostor, kde mo-

zheimerovou nemocí a už nemůže být celý
den sama doma. Lucie však zároveň pracuje
ve spořitelně a kdyby se o maminku chtěla
patřičně postarat, musela by odejít ze zaměstnání. Proto využije možnosti komunitní sdílené péče a každé pondělí ráno doveze
maminku do Podpůrného centra Včera. Zůstane tam s ní po celý den a postará se přitom
i o ostatní klienty. V centru je samozřejmě
přítomen i vyškolený odborný pracovník,
který v případě potřeby s péčí pomůže. Od
úterka do pátku má pak Lucie „volno“, tj.
může jít do práce, potom do „fitka“ nebo na

rady i podporu, aby svou roli zvládl a neza-

Kdo všechno může využít vaše poradny
a podpůrné skupiny?

platil za to vlastním zdravím.

Poradny i skupiny jsou určeny v první řadě

přitom ví, že o maminku se v centru posta-

Jak vás to vůbec napadlo?

pro rodinné pečující, přijít ale může každý,

žeme nastoupit my a poskytnout pečujícímu

Dementii založila skupina sociálních pracovnic s dlouholetou praxí v oboru péče o lidi
s demencí. V této práci jsme přicházely do
styku nejen s nemocnými lidmi, ale i s jejich pečujícími rodinami a postupně si uvědomovaly, jak tristním podmínkám musí

kdo shání informace nebo má o tuto problematiku zájem. Jsme rádi, když se lidé o demenci zajímají, protože lepší informovanost
ve společnosti znamená větší naději na včasnou diagnostiku nemoci u vyššího množství
lidí.

kávu s kamarádkou, a zařídit si i další věci;
rají další rodinní pečující, kteří sem přišli
zase se svými blízkými. Výhodou je možnost
plánovat si „služby“ i dny volna pravidelně
třeba na měsíc dopředu. Lucie si sice musela
snížit úvazek, ale udržela si pracovní pozici
a netrpí ani sociálním vyloučením, a její maminka může dál bydlet doma a těšit se ze své
zahrádky.

čelit. Mnozí pečující se ocitají v situaci, kdy

Proč je tak důležitá včasná diagnostika?

kromě vlastní práce a rodinných povinností

Alzheimerova nemoc se nedá vyléčit, její

musejí navíc de facto vykonávat zaměstná-

průběh lze ale vhodnou medikací zpomalit.

ní pečovatelky, a to sedm dní v týdnu a 24

Pokud je nemoc odhalena včas a dojde k na-

hodin denně, bez předchozí průpravy a sa-

sazení příslušných léků, může dojít k výraz-

Kolik vaše pomoc stojí?

mozřejmě zadarmo. Takové vytížení není

nému prodloužení doby (i v řádu let), kdy je

Veškerá naše pomoc je hrazena z grantů EU

dlouhodobě snesitelné, a přece se setkává-

nemocný relativně soběstačný. To navíc po-

a je pro uživatele zdarma.

Zřízení takového centra komunitní sdílené
péče je mnohem snazší a jeho provoz levnější,
než v případě klasických denních stacionářů.
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Pozvánky / společenská rubrika

Představení v divadle Žebrák
STP v Hostomicích vás srdečně zve v neděli 7.11.2021 do divadla v Žebráce. Zvolili jsme představení Ztracená stezka aneb Veteráni na vandru – komedii s písničkami. Odjezd smluvním autobusem ve 13 hodin od
základní školy. Přihlásit se můžete ve stánku u p. Turka, člen zaplatí 50 Kč,
nečlen 100 Kč (v ceně cesta i vstupné).

Prohlídka objektu zámku ve Svinařích
STP vás srdečně zve 21.10.2021 na zámek ve Svinařích. Objekt se sice stále
rekonstruuje, ale je tu k vidění hezky upravená zámecká zahrada a funkční kavárna, v níž se můžeme občerstvit. Pojedeme linkovým autobusem
– odjezd z Hostomic ve 13.17, návrat v 16.13 (17.13) ze Svinař.

POZVÁNKA
MěÚ a STP Hostomice zvou všechny zájemce
k návštěvě zábavně vzdělávacího pořadu

Akademie třetího věku Hostomice
● Akademie se může účastnit každý zájemce
● Účast není omezena věkem ani vzděláním
● Aktuální pořad s promítáním bude na téma

Zábavná historie medicíny
Přijďte si poslechnout úsměvné historky z dějin lékařství
se zajímavým promítáním. Dozvíte se, jaký recept se
předepisoval v minulosti nejčastěji, k čemu se
v záchranářství používal tabákový kouř nebo proč Ludvík XIV.
prchal před lékaři. Průřezový pořad o pozoruhodných
zajímavostech z lékařského prostředí našich předků.

Středa 13. 10. od 15.00 hod.
v zasedací místnosti MěÚ

Vstup zdarma
www.akademie3v.cz
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ZUBNÍ POHOTOVOST
Září 2021
■ 4. + 5. Dr. František Hentsch		
Zdice, Palackého nám. 21
tel: 608 020 878
■ 11. + 12. Dr. Jarmila Holmanová
Hořovice, Komenského 49
tel: 311 516 660
■ 18. + 19. Dr. Helena Brotánková
Hořovice, Komentského 1245
tel: 311 513 453
■ 25. + 26. Dr. Jitka Karmazínová
Hořovice, Komentského 49
tel: 311 516 660
■ 28. 9. Dr. Anna Kovaříková
Beroun, Tř. Pol. vězňů 40
tel: 311 746 418
Pohotovostní služba stomatologů
je v době od 8.00 do 11.00 hodin.
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Grafické zpracování a tisk: Ivan Křenek, Hořovice
Adresa redakce: MěÚ Hostomice, Tyršovo nám. 165,
267 24 Hostomice, tel.: 311 584 101 - ústředna,
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Evidováno MKČR pod č.: E11276
Právo omylu a tiskových chyb vyhrazeno.
Text je chráněn dle autorského zákona.
Za obsah a formu článku odpovídá jeho autor.
Uzávěrka HL je vždy 20. den v měsíci.
Do té doby můžete své příspěvky předávat
písemně pí Hrdličkové na MěÚ
nebo telefonicky na číslo 311 584 101 - ústředna,
nejlépe však v elektronické podobě
na e-mail: starosta@hostomice.cz
nebo d.hrdlickova@hostomice.cz
Děkujeme za příspěvky.

Hostomické listy

