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vánoční Besídka
4. prosince z důvodu epidemiologic-
kých opatření se nemohl uskutečnit 
vánoční jarmark s odpoledním pro-
gramem, na který jsme se všichni ve-
lice těšili a pilně připravovali. 
Doufáme, že v letošním roce se všichni 
budeme moci setkávat bez různých 
restrikcí. Užívat si kulturní dění, setká-
vat se při různých akcích pořádaných 
naším sborem či jinými organizacemi 
v našem městě.
Náhradou pro naše mladé hasiče bylo 
uspořádání vánoční besídky pro rodiče 
před zbrojnicí. Pro veřejnost byl po-
řízený záznam, který je možno shléd-
nout na sociálních sítích.

Během našeho vánočního představe-
ní jsme procestovali svět, seznámili se 
zvyky a tradicemi v různých zemích. 
Vánoční cestování bylo zakončeno 
v České republice, zpěvem koled 
u rozsvíceného stromečku. Besídku 
ukončila návštěva Mikuláše, anděla 
a čertů, kteří děti obdarovali sladkost-
mi. Celou akci odmoderovali známí 
Andělé Petr a Petr, o zvuk se postaral 
Dj Véna. Rodiče i přes nepřízeň poča-
sí vydrželi celé představení, děti a ve-
doucí odměnili velikým potleskem. 
Všem, kteří pomohli a podpořili tuto 
akci moc děkujeme

Hasiči Hostomice

platba za svoz 
a likvidaci odpadů 
v roce 2022
každá trvale přihlášená osoba  
    600,- kč

Rekreační objekt celkem  
    600,- kč

Platba je splatná do 31.3.2022. 
Platit můžete na účet města č. 
0362037329/0800 u České spoři-
telny nebo v hotovosti či kartou 
v PODATELNĚ MěÚ Hostomice.

Variabilní symbol:
Hostomice 133701 + číslo domu
Bezdědice 133702 + číslo domu
Radouš 133703 + číslo domu
Lštěň  133704 + číslo domu
chaty  133705 + číslo chaty

Pozor, změna: všichni majitelé psa 
(Hostomice, Bezdědice, Radouš 
a Lštěň) platí poplatek jednotně 
100,- Kč za psa. Slevu má maji-
tel starší 65 let věku na 1 psa, a to 
50,- Kč.

Poplatek za psa můžete přidat 
k částce poplatku za odpady se stej-
ným VS.

vodné a  stočné 
na rok 2022
cena v kč za 1 m3 bez dPH

   rok 2021  rok 2022

Vodné 33,46,- Kč 33,46,- Kč

Stočné 45,47,- Kč 48,80,- Kč
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zápis ze zasedání  
zastupitelstva města Hostomice č. 6/2021
konanéHo dne 16. prosince 2021 od 18.00 Hodin v HostomicícH

Přítomni zastupitelé: synek, Šinágl, Zachoval, Bomba, 
Mužíková, Šťáhlavský, Kubrichtová, Kubišta (od bodu 3)
omluven: Příhoda
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: Šinágl, Bomba 
 Hlasování: 7-0-0
2. schválení programu dle návrhu. 
 Hlasování: 7-0-0
3. Zastupitelstvo po diskuzi, ve které byla zdůrazněná  
 slabá komunikace ve vedení města, schvaluje rozpočet 
 na rok 2022 v navrženém a vyvěšeném znění. 
 Hlasování: 5-1-2 (Synek, Mužíková se zdrželi,  
 Bomba je proti)
4. Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled  
 rozpočtu na roky 2022-2026. 
 Hlasování: 8-0-0
5. Zastupitelstvo projednalo rozpočty jednotlivých  
 příspěvkových organizací města. jsou součástí schvá- 
 leného rozpočtu města. Zastupitelé je odsouhlasili. 
 Hlasování: 8-0-0
6. Zastupitelé projednali a odsouhlasili rozpočet jsdH. 
 Hlasování 8-0-0
7. Zastupitelstvo schvaluje plán inventur. 
 Hlasování: 8-0-0
8. Zastupitelstvo schvaluje inventarizační komisi. 
 Hlasování: 8-0-0
9. Zastupitelé schvalují kompetenci starosty k úpravě  
 rozpočtového opatření na konci roku. 
 Hlasování: 8-0-0
10. Zastupitelé schvalují kompetenci starosty provést  
 rozpočtové opatření ve výši 300.000,- kč na  
 jedno opatření. 
 Hlasování: 7-0-1 (p. Bomba je proti)
11. Zastupitelé souhlasí s dodatkem č. 6 ke smlouvě  
 s firmou Rumpold, s.r.o. o svozu odpadů. 
 Hlasování: 8-0-0
12. Zastupitelé schvalují obecně závaznou vyhlášku  
 města Hostomice o místním poplatku za obecní  
 systém odpadového hospodářství s tím, že poplatky  
 na rok 2022 zvýšeny nebudou. 
 Hlasování: 8-0-0

13. Zastupitelé schvalují navýšení ceny za dopravní  
 obslužnost. 
 Hlasování: 8-0-0
14. Zastupitelstvo schvaluje příspěvky pro spolky: 
  návrh schváleno
 sk Hostomice 110.000 85.000 
 (25 tis. nájem jde k tíži města s tím, že jej mohou po  
 dohodě a bezplatně využít i jiné spolky města) 
 sdH Hostomice na činnost a akce 114.000 114.000 
 dětský kroužek mladých hasičů  49.500  49.500 
 sdH Radouš – dětský den 60.000  60.000 
 sdH Radouš – akce pro veřejnost  34.500  34.500 
 sdH Radouš vybavení  49.588 49.588 
 Fc maracana Bezdědice 
 vybavení a akce  42.000  42.000 
 ČscH (chovatelé) 25.000  25.000 
 ČstP (tělesně postižení)  25.000  25.000 
 Šachový klub při měÚ Hostomice 20.000 20.000 
 spolek Zubrin  10.000  10.000 
 domov na Výsluní Hořovice 3.000 3.000 
 společnost pro podporu lidí  
 s mentálním postižením ČR  3.000 3.000
 Hlasování: 8-0-0
15. Zastupitelé schválili smlouvu o smlouvě budoucí  
 o zřízení věcného břemene – služebnosti –  
 Hostomice, Pivovarská 166 (č. iV – 126028439  
 (P 0407)) 
 Hlasování: 8-0-0
16. Zastupitelé schvalují zápočet mezi městem  
 Hostomice a manželi němcovými. 
 Hlasování: 8-0-0
17. Zastupitelé schvalují technické podmínky  
 a prohlášení týkající se odkoupení pozemku parc.  
 č. 1759 v k.ú. Hostomice pod Brdy od správy  
 železnic, státní organizace 
 Hlasování: 8-0-0
18. Zastupitelé odkládají schválení prodeje části  
 pozemku dle geometrického plánu v kÚ Běštín.
19. Zastupitelé schvalují pracovní dohodu 
 p. Petra Šinágla. 
 Hlasování: 8-0-0
20. Zastupitelé po projednání berou na vědomí  
 rozpočtová opatření č.6 a č.7/2021 a schvalují  
 rozpočtové opatření č.8/2021. 
 Hlasování: 8-0-0
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21. Zastupitelé souhlasí s odpisem pohledávek  
 z roku 2018 v celkové výši 151.950,- kč 
 Hlasování: 8-0-0
22. V bodě různém podal pan starosta informaci  
 o stavu projednání změny územního plánu RP-2  
 v Radouši.
23. Byly schváleny nákupy zařízení do Školní jídelny.  
 Po provedeném výběrovém řízení dosažené  
 částky přesahují rozpočet o 16.211,- kč. Zastupitelé  
 s navýšením souhlasí. 
 Hlasování: 8-0-0
24. Paní kubrichtová informovala o uzavření nové  
 smlouvy na dodávku plynu od 1.1.2022 s firmou  

 ČeZ na 1 rok pro město i příspěvkové organizace.
25. Proběhla revize katastru pozemků v kÚ Hostomice  
 pod Brdy, Bezdědice a Radouš. došlo k úpravám  
 a sloučení apod. Bylo to promítnuto do seznamu  
 majetku města.
26. Pan starosta prověří výpadky signálu o2 v Radouši.
27. V Radouši jsou poruchy na veřejném osvětlení –  
 bude prověřeno – opraveno.
28. je urgován kamerový systém, možnost zpoplatnění  
 pobytu cizinců na území města. stále není vyřešena  
 možnost užívání hřiště u školy pro veřejnost. 
Pan starosta ukončil zasedání ve 21.15 hod.

Po roční pauze se 18.12.2021 sešlo  
v Restauraci u kerováka 24 velmi  
natěšených karbaníků, aby v tradič-
ním předvánočním čase předvedli 
své těžce natrénované umění v ka- 
retní hře PRŠÍ. 
Turnaj se konal již jako 19. ročník 
pod názvem Memoriál Josefa Boudy, 
Miroslava Beneše a Jaroslava Kind-
la. Před samotným začátkem uví-
tal všechny přítomné ředitel turnaje  
Dušan Jína a symbolickými dvěma 
minutami se vzpomnělo na kamarády, 
kteří už bohužel nejsou mezi námi.
Po rozlosování se už konečně roz- 
míchaly ,,lupeny” a rozpoutaly se líté 
boje o bodíky do tabulky. Po polovině 
turnaje přišla na řadu večeře a oznáme-
ní průběžných výsledků. Firma Dobro-
ty Kačena připravila vskutku výborné 
občerstvení, o dodržování velmi důle-
žitého pitného režimu se starala Mirča 
Hrušková za přispění Lucky a Vaška 
Kellerových.
V polovině hracího dne byl ve vedení 
Radek Hobza ml., těsně stíhán dám-
ským duem Drahuš Slavíčkovou a Ja-
nou Čabounovou. Všichni tak věděli, 
kdo je jejich největším soupeřem, ja-
kou zvolit taktiku a kde sebrat poslední 
síly do závěrečného finiše.

memoriál Josefa Boudy, miroslava Beneše  
a Jaroslava kindla v karetní hře prŠí

A finiš byl vskutku impozantní. Obě 
dámy začaly ztrácet dech a o čelní 
příčky byl neskutečný zájem. Až v po-
sledním kole se rozhodovalo čistě ná-
hodou u jednoho hracího stolu mezi 
Josefem Plecitým a Radkem Hobzou 
ml., když byl mezi nimi rozdíl pouhé-
ho bodu (což ale ani jeden nevěděl). 
Oba opravdu kralovali a byl to krásný 
vrchol turnaje, v němž rozhodovala 
každá chybička. Nakonec oba uhráli 
shodně 13 bodů do tabulky a vítězem 
se tak stal Josef Plecitý (145 b.), dru-

hé místo obsadil Radek Hobza ml.  
(144 b.) a na třetí příčce skončil Jin-
dřich Slavíček (144 b.). Zde rozhodoval 
větší počet tzv. plusových bodů.
Po vyhlášení výsledků, předání cen 
(každý hráč byl odměněn) a společném 
focení se bujaře slavilo, diskutovalo,  
a nakonec i zpívalo a tancovalo při pro-
dukci kluků z Randallu.
Už teď se těšíme všichni na příští, jubi-
lejní 20. ročník.
KARTÁM ZDAR A PRŠÍ ZVLÁŠŤ!
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Strom naštěstí nikoho nezranil, hasiči 
uvedli v následujících dnech vše do po-
řádku, všechno dobře dopadlo a hos-
tomické náměstí celý prosinec zdobil 
krásný a bezpečně ukotvený vánoční 
strom. Zazvonil zvonec a „kauzy“ byl 
konec. Nicméně určitá pachuť zůstala 
a já se přiznám, že mě zaujalo mnohdy 
až fanaticky podávané tvrzení „kdyby 
nebylo hasičů, tak se v Hostomicích nic 
neděje“. 

Pokud by se sestavoval žebříček v čet-
nosti pořádání „společenských“ akcí v 
Hostomicích, byli by hostomičtí hasiči 
zcela jistě v čele tohoto žebříčku. O tom 
není sporu a díky jim za jejich skvělou 
práci. Nicméně mi ale přijde trochu 
nefér tvrdit, že „pokud by nebylo hasi-
čů, tak se v Hostomicích nic neděje“. 
Lidská paměť je krátká a covid-19 za 
poslední 2 roky napáchal škody všu-
de, kde je to jen možné, společenské 
dění nevyjímaje. Proto jsem prošla 
všechny Hostomické listy za rok 2019, 
kdy „svět byl ještě normální“ a v pří-
spěvcích hledala, kdo všechno pořádal  
v roce 2019 společenské akce a zároveň 
o nich informoval v HL. Níže uvádím  
v abecedním pořadí spolky, které fun-
gují v Hostomicích a spádových obcích 

a pořádají většinou opakovaně spole-
čenské, kulturní a sportovní akce:

❚  Baráčníci

❚ Český svaz chovatelů Hostomice 

❚ FC Marakana Bezdědice

❚ Hasiči Hostomice

❚ Hejbejme se (soukromá společnost)

❚ SDH Radouš

❚ SK Hostomice

❚ STP

❚ Šachisté

❚ Zubriňáci

Ve všech výše uvedených spolcích  
a jedné soukromé společnosti fungu-
jí lidé, kterým o něco jde. Lidé, kteří 
uspořádají akci - někdy i více akcí - 
nejen pro sebe, ale i pro ostatní. Někdy 
větší, někdy menší, ale vždy s cílem 
podělit se o dobrou náladu a zážitek  
s ostatními spoluobčany. A na to musí 
mnohdy ukrást čas na úkor své rodiny, 
zaměstnání, volného času a koníčků. 
Za to patří všem těmto lidem bez roz-
dílu OBROVSKÉ PODĚKOVÁNÍ. 

To, že jsou hostomičtí hasiči nejvíce 
vidět, je logické. Mají zázemí a asi nej-
větší podporu města. Není to myšleno 
ve zlém, to je prostě fakt. Jen si před-
stavme, kdyby třeba STP (Svaz tělesně 

kdo pořádá společenské akce  
v Hostomicích a okolí?
na začátku prosince proběhla poněkud vyostřená diskuse v „kau-
ze“ padlého vánočního stromu na náměstí v Hostomicích. na sociál-
ní síti Facebook (FB) se jeden hostomický občan vyjádřil zhruba tak, 
že: „výše uvedená nešťastná událost nebyla nikde a nikým zmíněna, 
ačkoliv hasiči, kteří strom na náměstí stavěli a kotvili, jinak na své FB 
stránky přispívají celkem často“. Protože tón, jaký tento občan ve svém 
vyjádření použil, byl poměrně „ostrý“, strhla se v dalších příspěvcích 
na obranu hasičů velká diskuse ve smyslu „pojďte si sám přiložit ruku  
k dílu“.... „další kecal“.... „kdyby nebylo hasičů, tak se v Hostomicích nic  
neděje“… apod. 

postižených) měl k dispozici bezbarié-
rové místo, kde by se mohli hostomič-
tí i přespolní senioři scházet, mohli si 
uvařit kávu nebo čaj a v příjemném 
prostředí trávili svůj čas třeba při růz-
ných přednáškách nebo zajímavých 
debatách. 

FC Marakana Bezdědice bojuje už 
téměř léta o svou novou, oficiální klu-
bovnu - zatím bezúspěšně. I přesto 
bezdědičtí nezahořkli a dál plánují  
a pořádají společenské akce nejen pro 
občany Bezdědic.

A tak bych mohla pokračovat. Tím se 
však dostávám do oblasti „různoro-
dosti“ podpory a financování spolků 
- ať už Městem Hostomice nebo růz-
nými sponzory, což je téma, které by 
vydalo na samostatný článek.

To, jak vypadá a bude vypadat spole-
čenský život v Hostomicích, je přede-
vším věcí nás všech. Je určitě příjemné 
a pohodlné nechat ostatní „pracovat“ 
a jen se účastnit. Je ale mnohem těžší 
něco vymyslet a uspořádat. Stojí za tím 
totiž spousta práce, času, úsilí a v nepo-
slední řadě i financí. Je před námi nový 
rok 2022. Přeji všem, aby tento rok byl 
už konečně „normální“, a abychom se 
ve zdraví a v hojném počtu scházeli 
na četných společenských, kulturních 
a sportovních akcích bez jakýchkoliv 
omezení. Pojďme podporovat všech-
ny bez rozdílu, aby všichni ti, kdo 
akce pořádají a ukrajují ze svého času 
pro nás, viděli ve svém snažení smysl  
a potěšení.

Miloslava Eiseltová

P.S. Pokud jsem ve výčtu hostomických 
spolků na někoho zapomněla, pak 
se tímto velice omlouvám, nebylo to 
úmyslem.
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Zastupitelstvo Města Hostomice 
schvaluje na veřejném zasedání  
příspěvky pro spolky na základě 
požadavků, které spolky předlo-
ží. Většinou je podpora schválena  
v předložené výši.
Každý spolek má jiné zaměření  
a jinou činnost, ale i členskou zá-
kladnu. Proto nelze jednotně  
a plošně přidělit všem spolkům  
stejnou částku. 
A co se týká zázemí pro spolkovou 
činnost?  
1. patro hasičské zbrojnice v Hos-
tomicích bylo ještě minulý rok 
využíváno jako plnohodnotné od-
dělení Mateřské školy Hostomice,  
kam chodily naše děti 12 let. Po tuto 
dobu hasiči v Hostomicích provo-
zovali svou činnost a vedli kroužek 
mladých hasičů ve stísněných pro-
storech, ale to jistě víte, byla jste  
v tuto dobu v užším vedení SDH.
Od září roku 2021 má město novou 
mateřskou školu se třemi pavilony  
v Bubenické ulici. Uvolněný prostor 
v hasičské zbrojnici budou moci po 
dohodě opět využívat spolky v na-
šem městě. 
Ještě před tím, než společenským 
životem nejen v Hostomicích za- 
mával COVID-19, jsem na výroč-
ních schůzích jednotlivých spolků, 
na něž jsem byl pozván, nabízel 
možnost využití zasedací místnos-

ti na MěÚ. Pravidelně je využívána 
například šachisty. 

Ano, není to vhodné pro invalidní 
spoluobčany, ale přesto STP Hos-
tomice (Svaz tělesně postižených 
Hostomice) v tomto prostoru pořá-
dá besedy a přednášky ve spoluprá-
ci s Městskou knihovnou v Hosto-
micích. 

Vedení města usilovně jedná s Úřa-
dem vlády ČR o udělení takzvané 
mobility, abychom mohli požádat  
o dotaci na Ministerstvu pro místní 
rozvoj, mimo jiné na zřízení výtahu 
a stavební úpravy budovy radnice, 
která by se poté stala bezbariérovou. 

Toto doporučení úřadu vlády je 
také zapotřebí při žádosti o dotaci 
na dostavbu Revitalizace Tyršova 
nám. v Hostomicích.

Hasiči v Hostomicích nejsou jedi-
ným spolkem, který má své zázemí.

Český svaz chovatelů v Hostomicích 
vlastní jednu z „největších“ budov 
v našem městě a je obdivuhodné, že 
jsou schopni se o tento objekt starat  
a opravovat ho svépomocí s malým 
finančním přispěním Města Hosto-
mice s ohledem na rozsah prací.

SK Hostomice vlastní budovu kabin 
a zázemí na hřišti v Hostomicích.

Zubriňáci vlastní chatu v Zátoru, 
ale přilehlé pozemky jsou v soukro-
mém vlastnictví. 

reakce na článek paní eiseltové  
„kdo pořádá společenské akce v Hostomicích a okolí.“
V úvodu bych chtěl paní eiseltové poděkovat za článek, který  
napsala. V mnoha bodech se nedá než souhlasit, ale přece bych rád 
některé věci uvedl na pravou míru.

A v neposlední řadě mají své zá-
zemí hasiči v Radouši, kde je také 
hasičská zbrojnice. 

Tento spolek za finanční podpory 
města pořádá každoročně Dětský 
den atd.

V článku je dále zmíněno, že FC 
Marakana Bezdědice bojuje léta  
o svou oficiální klubovnu. 

FC Marakana Bezdědice byl pí- 
semně vyzván Městským úřadem 
Hostomice stavebním úřadem,  
a to jako státní správou, aby uvedl 
do souladu s platnou legislativou 
své objekty, které jsou umístěny na 
městském pozemku. Do dnešního 
dne toto není vyřešeno. 

Město ve spolupráci s vedením FC 
Marakana připravily projektovou 
dokumentaci k budově klubovny. 
Další postup je na straně vedení FC 
Marakana Bezdědice.

Vedení města Hostomice si váží 
činnosti všech spolků, ale i soukro-
mé společnosti (HejbejmeSe s.r.o.), 
s jejíž pomocí bylo možné v Hosto-
micích uspořádat letní promítání. 

Věřím, že v nastávajícím roce 2022 
bude více příležitostí, kdy se bude-
me moci na kulturních akcích spolu 
potkávat. 

Přeji všem spolkům pevné zdraví,  
hodně nových členů a nadšení do 
další práce.

Vít Šťáhlavský, starosta
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Rádi bychom využili možnosti podě-
lit se s občany Hostomic o rekapitu-
laci dění v našem sportovním klubu 
v minulém roce. Rok 2021 byl bohu-
žel velmi ovlivněn covidovou situací, 
která utlumila aktivity nejen v oblasti 
sportu. každý spolek, ať už dobrovol-
ný nebo profesionální, pocítil dopad 
této pandemie velmi tvrdě.
Pro nás to znamenalo, že soutěže mu-
sely být pozastaveny a jarní část se již 
nedohrála. Byla to obrovská škoda, 
protože týmy našich dospělých a také 
mladších žáků měly svoje soutěže vel-
mi nadějně rozehrané a určitě by saha-
ly po nejvyšších příčkách. 
Sezóna se rozehrála až na podzim, 
nicméně SK nezahálelo a uspořáda-
lo několik sportovních akcí ještě před 
létem, jakmile to hygienická situace 
dovolila. Na jaře proběhl sběr želez-
ného šrotu pro občany města Hosto-
mice. V květnu se uskutečnila Valná 
hromada klubu, která se musela pře-
sunout z února. Během června jsme 
se rozloučili s trenérskou dvojicí naší 
mládeže Hadraba – Kropáč, která ode-
šla do Hořovic trénovat vyšší soutěž. 
Při poděkování ukápla slza nejednomu  
z přítomných, protože spolupráce  
s těmito trenéry byla nadmíru úspěšná, 
a to nejen po sportovní stránce. Také 
proběhl další nábor fotbalových nadě-
jí do naší školičky, který byl úspěšný  
a naše dětičky pod vedením Jiřinky 
Kačírkové již reprezentují Hostomi-
ce v oficiální soutěži. Vidět radost  
z pohybu a ze hry u těchto nejmenších 
dětí je krásný pocit a samozřejmě i pří-
slib do budoucna.
Na konci června proběhla na naše po-
měry obrovská akce, a to první roč-
ník Memoriálu Václava Průchy. Do 
Hostomic se sjelo 16 mládežnických 

týmů v kategorii ročníku 2013 a sku-
pina nadšenců z řad SK vzdala tímto 
hold našemu dlouholetému předsedovi  
a vlastně všem lidem, kteří spojili svoji 
práci s naším klubem. Turnaj byl velmi 
kvalitní jak po sportovní stránce, tak 
po stránce organizační. Obdrželi jsme 
velkou pochvalu od všech účastníků 
a těšíme se na další ročník. Jen pro ty, 
kteří úplně netuší, co se nám povedlo: 
týmy, které na našem turnaji obsadily 
1., 2. a 4. místo, se probojovaly v ná-
sledné kvalifikaci v Poháru mládeže 
(největší a nejprestižnější turnaj v ČR) 
do finálového turnaje, v němž startuje 
24 nejlepších týmů z celé ČR!
V srpnu proběhla na našem hřišti re-
konstrukce hrací plochy – tzv. aero-
fikace, pískování a hnojení trávníku. 
Samozřejmě vše za fyzické podpory 
několika hráčů, dobrovolníků a členů 
výboru. Hned další víkend jsme uspo-
řádali kulturní akci skupiny Gentiana, 
které předcházel turnaj v malé kopané 
pro veterány. Večerní koncert bohužel 
zhatilo počasí, ale i tak panovala v are-
álu SK dobrá nálada. 
Podzimní část soutěže se nejvíce po-
vedla naší mladší přípravce, která 
pod vedením trenérů Klučiarovského  
a Kačírka vyhrála svoji skupinu a po-
stoupila do jarní semifinálové fáze. 
Naše starší přípravka, která je spojená 
s týmem TJ Felbabka pod vedením tre-
nérů Volejníka a Zbytovského obsadila 
po podzimu 4. místo ve své skupině. 
Nutno dodat, že je to jejich první rok 
v soutěži s o 1-2 roky staršími dětmi. 
Tým dospělých střídal dobré výsledky 
s horšími a umístění na 9. příčce po 
podzimní části je spíše zklamáním. 
Kluci pod vedením trenérů Staňka  
a Plecitého mají určitě na víc. Jak již 
bylo zmíněno, do soutěže se dostala  

i naše školička a byla to nádherná po-
dívaná. Během roku oslavilo své jubi-
leum několik členů SK, kterým jsme 
poděkovali za jejich práci pro klub  
a předali malý dárek. Povedlo se nám 
několik dobrých věcí, ale čeho si nejvíc 
vážíme a ceníme je to, že si do areálu 
našly cestu děti společně s dospělými 
a sportují. V kategoriích naší školičky 
a mladší přípravky společně se starší 
přípravkou je mezi 40-45 dětmi, což 
je krásné číslo. Podařilo se nám stabi-
lizovat a doplnit sportovní vybavení 
pro všechny kategorie a trénery. Za 
vším je velmi tvrdá práce všech dobro- 
volníků z SK. 
Abychom byli objektivní, musíme při-
znat, že několik věcí se nám také ne-
povedlo. Bohužel jsme nebyli schopni 
udržet kategorii mladších žáků, kde 
nám chyběli hráči. Daří se nám budo-
vat nejmenší kategorie, ale s přestupem 
na větší hřiště děti chybí a není jich do-
statek. Řešením je spojovat se s ostatní-
mi celky, ale v tomto případě jsme byli 
neúspěšní. Další nepovedenou věcí je 
situace ohledně pozemků okolo našeho 
areálu. Nepodařilo se nám zatím do-
sáhnout dohody s majiteli pozemků na 
výstavišti, kolem hřiště a pod klubov-
nou. Toto téma nás velice trápí a je zřej-
mé, že bez pomoci města to nepůjde. 
Nedisponujeme takovými finančními 
prostředky, abychom pozemky vyku-
povali či měnili. Naše možnosti jsou 
minimální, a ačkoliv jsme přes obrov-
skou snahu zatím nenašli kompromis s 
církví a státem (tzn. majiteli pozemků), 
neházíme flintu do žita a pracujeme na 
tomto důležitém milníku pro SK Hos-
tomice samozřejmě i nadále. Byla by 
totiž velká škoda, aby Hostomice přišly  
o prostor zvaný výstaviště, který slouží 
nejen sportovnímu klubu, ale je využí-
vaný i dalšími hostomickými spolky.

sk Hostomice z.s.
ohlédnutí za rokem 2021
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zakončení roku u stromečku

A co nás čeká v tomto roce? níže  
jsou akce na rok 2022 plánované  
sk Hostomice:
❚ Leden – taneční zábava
❚ Leden – zimní soustředění 
❚ Únor – Valná hormada
❚ Duben – pálení čarodějnic
❚  Květen – sběr železného šrotu
❚  Červen – 2. ročník Memoriálu  
 Václava Průchy
❚  Červenec – letní fotbalový kemp
❚  Červenec – koncert AC/DC revival
❚  Srpen – turnaj v malé kopané  
 pro veterány

❚  Září – utkání starých gard během  
 posvícení

❚  Prosinec – Silvestrovský fotbálek

Nakonec bychom z celého srdce chtě-
li poděkovat všem sponzorům našeho 
klubu, dobrovolníkům a trenérům, 
všem hráčkám a hráčům za repre-
zentaci města Hostomice, fanouškům  
a vůbec všem lidem za podporu SK 
Hostomice. Velice si vážíme a ceníme 
vaší přízně a pomoci!

Děkujeme a sportu zdar, fotbalu zvlášť!

 Za SK Hostomice 
Václav Štyler & Luděk Báchor -

mikuláš, 
anděl a čert
dne 5. prosince z hasič-
ské zbrojnice vyšla dru-
žina čertů doprovázející 
mikuláše a anděla. Navští-
vili rodiny v Hostomicích  
a blízkém okolí, hodné děti 
Mikuláš s andělem obda-
rovali a ty zlobivé pokárali  
čerti.

Mladí hasiči se svými vedoucími se již tradičně se-
tkali naposledy u vánočního stromečku 17. pro-
since. Společně jsme si ozdobili perníčky, rozda-

li dárečky, zahráli pár pohybových her. Popřáli 
jsme si mnoho zdraví a úspěchů do následujícího  
roku 2022.
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advent v mŠ Hostomice 
na prosinec se vždy těšíme všichni, děti i učitelky. je 
to čas, který věnujeme tradicím a přípravám na nejo-
čekávanější den v roce, na Vánoce. Děti pilně nacvičují 
básničky pro čerty a Mikuláše a také na vánoční besídku. 
Ta bohužel letos byla opět bez rodičů, ale každá třída na-
točila pro maminky krátké video, jak jsou děti šikovné. 

Protože se děti moc snažily, zůstane jim krásná vzpomín-
ka do dalších let. Jelikož nám různá nařízení a omeze-
ní nedovolila uspořádat pro děti akci na Mikuláše, tak 
jsme společně vytvořili peklo ve třídě Žluťásků. Děti 
překonaly strach a zjistily, že i v pekle jsou hodní čerti  
a nakonec si odnesly domů mlsnoty. Všichni jsme si  
užili hezký čertí den. 

Nejvíc si děti užily poslední dny, které jsme před prázd-
ninami prožily zdobením stromečku, výrobou dárečků  
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každý rok jsme s žáky navštěvovali adventní trhy  
v Praze nebo v Plzni, abychom „nasáli“ vánoční atmo-
sféru. Bohužel v loňském roce i letos nám to překazil  
covid-19. Přesto jsme si poslední dny před Váno- 
cemi užili.
V úterý 21.12., i když mrzlo, jsme vyrazili na výšlap. Naše 
cesta vedla okolo hřiště k Šiberně, dále k Velkému Chlumci. 

Odtud jsme se druhou stranou Šiberny vrátili zpět do Hos-
tomic. Cestou jsme hráli hry na stmelení kolektivu či plnili 
kvíz zaměřený na postřeh. 

Ve středu jsme si u našeho exotického stromečku (ozdobený 
velký fíkus) rozdali dárky a popřáli jsme si krásné Vánoce.

Za 7.A D. Fatková

předvánoční čas žáků 7.a

a těšením na Ježíška. I nás ve školce navštívil a děti 
pod stromečkem našly nové stavebnice, hračky, ale  
i knihy a vzdělávací hry. Pak už jen netrpělivě oče-
kávaly, co jim přinese pod stromeček doma. 

V pátek 17.12.2021 nás na školní zahradě navští-
vili studenti ze SOU v Hluboši, kde nám v rámci 
programu Erasmus+ vyrobili studenti z Prešova 
krásný dřevěný domeček, který teď má na hraní 
třída Modrásků.
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zuBní poHotovost
leden 2022

■ 15. + 16. MUDr. Cajthaml Jiří 
 Drozdov 29 
 tel: 605 420 898

■ 22. + 23. MUDr. Czólle Zdeňka 
 Králův Dvůr, Průmyslová 614 
 tel: 722 532 538

■ 29. + 30. MUDr. Joukl Jan 
 Králův Dvůr, Průmyslová 614 
 tel: 728 349 403

 Pohotovostní služba stomatologů  
 je v době od 8.00 do 11.00 hodin.

městská 
knihovna 
Hostomice
Rádi bychom vás informovali, 
že je v městské knihovně Hosto-
mice ke koupi kniha R. Šnábla 
a m. Žabky místní dráha Zadní  
třebaň – lochovice. 

Publikace má bezmála 500 stran. 
Zakoupit si ji můžete za 800,- Kč  
v otevírací době knihovny (pondělí 
a středa 8 – 12 a 13 – 17 hod).

vzpomínky

■ Rozloučení s maminkou:

Odešla jsi tiše, bez slova rozloučení, 
do nebeských výšin, 
drahá maminko...

Děkujeme, že jsi nám život dala, 
za vše, co jsi pro nás udělala, 
zlatá maminko...

Zdeňka a Jana

Děkujeme všem za slova útěchy  
a tichou vzpomínku nad ztrátou naší 
maminky.

Zdeňka Vršecká a Jana Křivánková

pozvání na Besedu 
zajímavá místa v našem okolí  

STP v Hostomicích zve své členy i příznivce na besedu  
s paní Malinskou o zajímavých místech v okolí Hostomic. 

Beseda se uskuteční v pondělí 21.2.2022  
od 13.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Hostomice.

Roušky s sebou!

Na setkání se těší výbor STP

ples se konat 
nebude
sbor dobrovolných hasičů Hos-
tomice oznamuje, že plánovaný 
hasičský ples, který se měl konat  
22. ledna se v tomto termínu vzhle-
dem k aktuální epidemiologické  
situaci konat nebude. 
O náhradním termínu vás budeme  
včas informovat. Vše bude záležet 
na vývoji a situaci s proticovidovými 
opatřeními. Omlouváme se a děkuje-
me za pochopení.  SDH Hostomice


