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 Úvodník starosty

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
letošní poslední vydání Hostouňského
zpravodaje vám nabízí zajímavý přehled
o dění v naší obci v uplynulém roce. Vedle
toho vám kolega Lukáš Morávek na straně 4 přibližuje plánované investiční akce
na příští rok a já bych vám na následujících řádcích rád poskytl alespoň základní informace ohledně hospodaření naší
obce a rozpočtu na příští rok. Získáte tak
pravdivý obraz o finanční situaci obce.
Obecní rozpočet byl schválen zastupitelstvem jako schodkový, a to hlavně
z důvodu velkého množství investičních akcí, které pro příští rok plánujeme
a které budou financovány z úspor z minulých let. Ke konci roku má obec na
účtech asi 15 milionů Kč, což jsou ušetřené peníze, které budou i nadále používány na investice, popřípadě na spolufinancování dotačních titulů.
Na základě žádosti zastupitelstva o dotaci ze Středočeského kraje – Fondu obnovy venkova se podařilo získat zpětnou dotaci na výstavbu Komunitního
centra ve výši 1 137 000 Kč a zároveň
se podařilo získat i druhý dotační titul
na spolufinancování výstavby chodníku v Nové ulici v částce 1 540 000 Kč.

Tyto prostředky budou příjmem obecního rozpočtu v roce 2021, ale v příjmové části zatím nejsou zahrnuty.
Na závěr vám všem jménem zastupitelstva obce přeji klidné prožití vánočních

svátků a do nového roku hlavně pevné
zdraví.

Hodně zdraví, štěstí,
osobních i pracovních
úspěchů v roce 2021
vám přejí zastupitelé

MARTIN KRÁTKÝ
starosta obce

 Zastupitelstvo

Ze zasedání zastupitelstva
23. listopadu 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj pro příští rok vyhlásilo program na opravu
místních komunikací a obec Hostouň
opět podá žádost o dotaci na stavbu
„Obec Hostouň – oprava ulice Kladenská“. Obec bude žádat o dotaci ve
výši 2 000 000 Kč a 1 000 000 Kč poskytne ze svého rozpočtu.
Rozpočet na rok 2021 bude tentokrát
čerpat z uspořené částky z let minulých.
Obec se vzhledem k okolnostem (covid-19, výpadek daňových příjmů v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy)
příští rok zaměří spíše na projekční práce
a na přípravu a realizaci investičních akcí.
Předpokládané investice v roce 2021:
– chodník v ulici Na Skalech, projekt,
a pokud se podaří získat stavební povolení, tak realizace;
– rekonstrukce části ulice Na Obci;
– I. etapa revitalizace Posvícenské návsi,
úprava koryta Sulovického potoka;
– prodloužení vodovodního řadu a zřízení přípojek k pozemkům parc.
č. 1347/6, st. 118/1 a st. 118/2;
– výstavba odlehčovací kanalizační stoky a pak následně rekonstrukce ulice
U Rybníka;
– projektové práce na multifunkčním
hřišti;
– rekonstrukce kanalizačních stoupaček v budově základní školy;
– ventilace v základní škole (příspěvek
z Programu ventilace Letiště Praha a. s.);
– výměna plynových kotlů v základní
škole a na obecním úřadě.
Zastupitelstvu byla předložena smlouva o zřízení služebnosti inženýrské
sítě, která bude uzavřena mezi Středočeským krajem, firmou JUNG.CZ a. s.
a obcí v rámci stavby „Dělení pozemku
parc. č. 223/26 v k. ú. Hostouň u Prahy –
splašková kanalizace“. Zastupitelstvo
schválilo uzavření této smlouvy.
Zastupitelům byl představen záměr výstavby lokality bytových domů a tří
rodinných domů s názvem „BD Pivovar
Hostouň“ na pozemcích č. parc. st. 57/1,
st. 57/2, st. 58, 128 a 1555 (U Hraběcích).
V celé ploše je plánováno umístění čtyř
bytových domů celkem s 21 bytovými jednotkami s dispozicí 3+kk a 2+kk
a tří rodinných domů celkem o pěti bytových jednotkách. Dále jsou zde plánovány dva komerční prostory, 30 parko-
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vacích stání, komunitní zahrada a chodníky v areálu. Zastupitelé se shodli, že je
možné takovýto záměr v předmětné lokalitě realizovat, ale ještě je potřeba projednat detaily projektu.
Místostarosta Ing. Lukáš Morávek informoval zastupitele o následujících stavbách:
– na projekt revitalizace Posvícenské
návsi je podána žádost o stavební povolení;
– probíhá zpracování jednostupňové projektové dokumentace na stavbu „Prodloužení vodovodního řadu
a zřízení přípojek k parc. č. 1347/6,
st. 118/1 a st. 118/2“;
– vzhledem k tomu, že se do dnešního
dne nepodařilo získat stavební povolení na rekonstrukci části ulice Na
Obci, bude tato stavba realizována
v příštím roce;
– proběhlo výběrové řízení na zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na stavbu „Výstavba chodníku v ulici Na Skalech v obci Hostouň u Prahy“. V rámci tohoto výběrového řízení
obec obdržela pouze jednu cenovou
nabídku od firmy MILOTA Kladno,
spol. s r. o. v celkové částce 240 000 Kč
bez DPH. O této ceně bude obec ještě
s firmou jednat.
– ventilace v základní škole – Letiště
Praha posoudilo projektovou dokumentaci a nyní je možné přistoupit
k vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby;
– probíhá projednání stavby odlehčovací stoky s dotčenými orgány tak,
aby mohla být podána žádost o stavební povolení;

Podobný Z-BOX by se mohl objevit na začátku
příštího roku i v Hostouni.

– pro instalaci přístřešků na autobusových zastávkách v ulici Jenečská byly
připraveny základy a na začátku prosince dojde k namontování přístřešků.
V obci Dobrovíz byl umístěn Z-BOX
a tento box je z velké části využíván také
občany naší obce. Zastupitelé se rozhodli kontaktovat Zásilkovnu se žádostí, zda by nebylo možné takovýto box
instalovat i v obci Hostouň. Prostřednictvím tohoto boxu je možné přijímat,
ale i odesílat zásilky. Z-BOX by byl umístěn u samoobsluhy. Pro jeho umístění je
nutné slunečné místo pro solární řešení.
Výdej i podej zásilek by probíhal od nového roku.

14. prosince 2020

Ředitelka základní školy paní Mgr. Milena Filikarová předložila zastupitelstvu
rozpočet školy na rok 2021 ve výši
1 587 000 Kč. V příštím roce je potřeba
počítat s rekonstrukcí kotelny, dále je
nutné provést rekonstrukci odpadního
potrubí. S provedením těchto akcí obec
počítá během školních prázdnin.

Tabulka: Rozdělení dotací spolkům v roce 2021
Příjemce dotace
SDH Hostouň
Baráčnická obec Sulevice
Český svaz chovatelů
Spolek rybářů Hostouň
TJ Sokol Hostouň
Miroslav Kratochvíl
Ondřej Gajda
Celkem

Žádost o dotaci (v Kč)
100 000
30 000
20 000
15 000
90 000
300 000
20 000
30 000
605 000

Poznámka
bez veřejnoprávní
smlouvy

Sokol
fotbal

 Zastupitelstvo

Hostinec U Hraběcích je už minulostí. Objekt v havarijním stavu byl zbourán a dnes je plocha oplocena.
Na staveništi by měly vyrůst čtyři bytové a tři rodinné domy.

Dále paní ředitelka vzhledem ke stávající situaci a nutnosti distanční výuky
upozorňuje zastupitelstvo, že by bylo
potřeba obměnit ještě deset note
booků v ceně asi 180 000 Kč. V tomto
roce dostala škola od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dotaci na
obměnu výpočetní techniky, která stačila na zakoupení pěti notebooků.
Spolky a Sbor dobrovolných hasičů požádali o dotace na rok 2021. Vzhledem k situaci s covidem-19 Baráčnická obec v roce 2020 vyčerpala z dotace pouze částku 5 000 Kč a požádala zastupitelstvo o navýšení dotace v roce
2021 o 10 000 Kč. Zastupitelstvo obce
Hostouň schválilo příspěvek z rozpočtu
obce v roce 2021 spolkům v celkové výši
605 000 Kč a jeho rozdělení podle tabulky na předchozí straně a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv.
Pan Petr Šťastný a paní Libuše Říhová
mají pronajaté prostory v nemovitostech patřících obci. V říjnu a v listopadu
letošního roku nemohli kvůli vládním
opatřením v souvislosti s covidem-19
vykonávat svoji podnikatelskou činnost.
Starosta Martin Krátký navrhl, aby jim
obec za tyto dva měsíce odpustila nájemné. Zastupitelé tento návrh schválili.
Rozpočet obce na rok 2021 je navržen jako schodkový, obec na příští
rok připravuje větší množství investičních akcí (například projekty na chodníky v ulici Na Skalech a v ulici Kladenská, I. etapa revitalizace Posvícenské ná
vsi – úprava koryta Sulovického potoka,
rekonstrukce uličky od ulice Kladenské
k rybníku, odlehčovací stoka a následná rekonstrukce ulice U Rybníka). Podle

§ 4 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, může
být rozpočet schválen jako schodkový
jen v případě, že schodek bude možné
uhradit
a) finančními prostředky z minulých let,
nebo
b) smluvně zabezpečenou půjčkou,
úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo příjmem z prodeje komunálních dluhopisů územního samosprávného celku.
Příjmy jsou plánovány ve výši 17 994 320 Kč
a výdaje ve výši 18 676 000 Kč. Schodek
rozpočtu bude uhrazen finančními prostředky z minulých let.
Obec připravuje plánovací smlouvu s firmou Xaotra s. r. o. na výstavbu
osmi rodinných domů včetně výstavby

nové infrastruktury (kanalizace, vodovod, elektro přípojky, telefonní kabely,
plynovod, veřejné osvětlení, nová účelová komunikace a parkoviště) a veřejné parkové zeleně na pozemcích v lokalitě u ulice Kladenská na konci obce
směrem na Dobrovíz. V současné době
probíhají s firmou Xaotra o tomto návrhu jednání.
Zastupitelstvu byl předložen návrh
úpravy ceny jednorázové známky na
svoz komunálního odpadu. Občané
mají možnost využívat známky s různou časovou četností s předplacením na
celý kalendářní rok. Jednorázová známka má sloužit pouze ke svozu mimořádného množství odpadu, ale v současné
době je některými občany využívána
periodicky. Navrhuje se cenu jednorázové známky zvýšit z částky 65 Kč na částku 100 Kč s platností od 1. ledna 2021.
Zastupitelstvo tento návrh schválilo.
Místostarosta Ing. Lukáš Morávek informoval zastupitele o jednání s firmou
MILOTA Kladno spol. s r. o., která podala cenovou nabídku na zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na akci
„Výstavba chodníku v ulici Na Skalech“
v celkové výši 240 000 Kč bez DPH. S firmou MILOTA Kladno spol. s r. o. bylo dohodnuto, že za tuto částku zpracuje ještě projektovou dokumentaci na dopravní opatření a chodník v ulici Kladenská.
Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy s firmou MILOTA za výše dojednaných podmínek.
ZASTUPITELSTVO

Přístřešky na autobusových zastávkách U hřiště už stojí. Zbývá ještě upravit okolí.

Hostouňský zpravodaj
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 Investice

Obec plánuje na příští rok důležité
investiční akce
V příštím roce čeká Hostouň řada investičních akcí, další začneme nově připravovat a budou se realizovat v delším časovém období. Pojďme se společně podrobněji podívat na sedm nejdůležitějších z nich.
Projekt revitalizace Posvícenské
návsi

Projekční kancelář MILOTA Kladno dokončila dokumentaci pro stavební řízení, vyřídila stanoviska dotčených orgánů
a správců a zažádala jménem obce o stavební povolení, které očekáváme na jaře
příštího roku. Následně bychom rádi
tento projekt zahájili, a to další úpravou
koryta Sulovického potoka, která naváže
na úpravu koryta již dokončenou. Další části projektu (vlastní náves a přilehlé chodníky) plánujeme realizovat v dalších obdobích, popřípadě podle možností získání dotačních prostředků.

Oprava ulice Na Obci

Jedná se o prvních asi 200 metrů ulice,
kde je navržen nový asfaltový povrch,
jednostranný chodník a vymezena odstavná stání pro osobní vozidla. Bohužel jsme byli nuceni tuto akci posunout
až na příští rok, stavební povolení totiž
dosud nebylo vydáno. Před Vánoci jsem
ještě Magistrát města Kladna urgoval.
Část ulice Na Obci čeká na nový asfaltový povrch.
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Po Novém roce bychom vypsali výběrové řízení na dodavatele stavby.
Spolu s tímto projektem opravíme i extrémně poškozený, asi 50 metrů dlouhý úsek povrchu komunikace ulice Hájecké.

Chodníky Na Skalech
a Kladenská

V minulém měsíci jsme vypsali výběrové řízení na projektovou dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení na akci „Chodník Na Skalech“, propojující chodníky u základní školy a v ulici
Sportovní.
Dále na základě oprávněných stížností některých z vás na nevhodně zvolený způsob dopravního řešení v prostoru ulic Kladenská x Pod Kostelem jsme
urychleně a provizorně tento problém
vyřešili lokální úpravou chodníku a demontáží zpomalovacích prahů. Na toto
dočasné řešení bude navazovat projekt přechodu pro chodce s navazujícím
chodníkem, který se napojí na ulici V Ci-

helně a následně i na chodníky projektované v rámci revitalizace návsi.
V rámci druhého kola výběrového řízení
byl rozšířen rozsah projektu chodníku Na
Skalech i o řešení prostoru ulice Kladenská a vše bude řešeno jako jeden projekt
s jedním veřejnoprávním řízením.
Vítězem výběrového řízení je firma
MILOTA Kladno, projekční práce budou
zahájeny patrně až zkraje příštího roku.

Odlehčovací stoka v ulici
U Rybníka

Tento projekt reaguje na historicky
špatný stav kanalizace v prostoru kolem rybníka, kdy zde při výjimečně silných srážkách dochází k vzedmutí hladiny ve stávající odlehčovací komoře
jednotné kanalizace, což způsobí přeliv vod do nekapacitních potrubí o velmi nízkém spádu a dalšímu rozlivu těchto vod hlavně v prostoru dvorů některých rodinných domů na Posvícenské
návsi. Projektant zpracoval zřejmě jediné a poměrně efektivní řešení, spočívající ve vybudování odlehčovací stoky, vedoucí ulicí U Rybníka až k potoku, kam
je zaústěna.
Již v minulosti jsme nechali toto řešení předjednat na Magistrátu města
Kladna. Výsledkem byl požadavek na
prověření možností retence (zdržení)
vody v rámci ulice U Rybníka. Společně
s projektantem jsme aktualizovali projektovou dokumentaci o argumentaci vysvětlující, proč nelze budovat v ulici podzemní retenci (kolize s inženýrskými sítěmi, ohrožení základů domů
úzké uličky rozsáhlými výkopy) a nechali jsme projekt projednat s dotčenými orgány před zahájením sloučeného
územního a stavebního řízení.
Bohužel jsme hned v počátku narazili
na zásadní odmítavá stanoviska Odboru životního prostředí Magistrátu města
Kladna a Povodí Vltavy. V zásadě požadují vybudovat v trase odlehčovací stoky retenční prostor, ze kterého by byly
vody poté čerpány do potoka, či kanalizace, a hlavně striktně vyžadují oddělit

 Investice
trase přívodního potrubí do budovy ZŠ
dochází k tepelným ztrátám a moderní
kotle navíc pracují daleko efektivněji.
Po zpracování projektové dokumentace
plánujeme celou akci zrealizovat v období mimo provoz základní školy.

Instalace řízeného větrání do
budovy ZŠ Hostouň

Uličku by obec ráda opravila už na jaře.

dešťovou kanalizaci od splaškové, což je
vzhledem k historicky jednotné kanalizaci v obci neřešitelné.
Po Novém roce opět zkusíme věc projednat s projektantem, popřípadě napsat úřednicím (konkrétně paní Lepeškové z Povodí Vltavy a paní Kohlíčkové
na Magistrát města Kladna), nicméně
zde nejsem přílišným optimistou.
Bohužel, jak jsme si již několikrát vyzkoušeli, úředníci naprosto neřeší zanedbaný a mnohdy i nebezpečný, či zdraví
ohrožující stávající stav, nicméně jakmile zaregistrují pokus tento stav v rámci
technických i finančních možností řešit, na investora nasypou spousty požadavků, které často prakticky nelze splnit
a projekty jsou odsouzeny k „záhubě“.

zející se mimo objekt školy. Nové, moderní plynové kotle bychom rádi umístili do budovy školy. Stávající kotle jsou již
dosluhující a jejich umístění mimo vytápěný objekt je velmi neefektivní. Po

Tento projekt využívá dotačního titulu
Letiště Praha, a. s. V letošním roce jsme
nechali zpracovat projektovou dokumentaci, posléze ji nechali posoudit poskytovatelem dotace a nyní běží výběrové řízení na dodavatele stavby, která
je naplánována na prázdniny 2021.
Systém řízeného větrání s rekuperací
tepla (využívání odpadního tepla odváděného vzduchu pro ohřev přiváděného čerstvého vzduchu) zlepší mikroklima v jednotlivých třídách a zajistí
kontinuální přívod čerstvého vzduchu
namísto nárazového větrání. Dalším benefitem rekuperace tepla je snížení nákladů na vytápění objektu.
S přáním hezkých svátků
Ing. LUKÁŠ MORÁVEK
místostarosta

Ve škole obec zmodernizuje vytápění a nechá nainstalovat systém řízeného větrání s rekuperací.

Oprava povrchu ulice Ulička

Povrch této uličky je již velmi poškozený, chtěli jsme opravovat již v minulosti,
nicméně vadila tomu dosud nezdemolovaná rozvalina domu a posléze „díra“
po této rozvalině. Uličku bychom rádi
opravili patrně v jarních měsících po dokončení oplocení pozemku, na kterém
probíhá výstavba domu a který s touto
uličkou sousedí zhruba v polovině její
délky.

Vytápění Základní školy Hostouň

Ihned zkraje příštího roku poptáme projektanta na zpracování projektu změny
vytápění objektu ZŠ Hostouň, která je
nyní vytápěna z plynové kotelny nachá-

Hostouňský zpravodaj
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 Z obecního úřadu

Svoz komunálního odpadu
v roce 2021

Od firmy AVE CZ, která v obci likviduje komunální odpad od občanů, jsme
do uzávěrky tohoto čísla Hostouňského
zpravodaje neobdrželi cenu a známky

na popelnice pro rok 2021. Podle informace firmy dojde ke zdražení známek
na rok 2021 o 21 procent.
Pokud nám budou známky na popelnice dodány, tak jejich prodej bude zahájen 4. ledna 2021 a bude možné si je zakoupit na obecním úřadě, o to v pondělí a ve středu od 13:00 do 17:00 hodin.
V lednu 2021 budou současně platit
známky z roku 2020 i známky nové.
Ceny známek na svoz popelnic budou zveřejněny hned, jak se je dozvíme, na webových stránkách obce
www.hostounuprahy.cz.
Ceny nájmu popelnic zůstávají v roce
2021 stejné.
Svozovým dnem je úterý. Pro žluté
známky je to pak úterý v každém lichém
kalendářním týdnu. Svozový kalendář

Ceny nájmu popelnic
110 l kov

200 Kč

120 l plast

200 Kč

240 l plast

250 Kč

Zimní období

leden až duben, říjen až prosinec

Letní období
květen až září

pro měsíční svoz je zveřejněn na webových stránkách obce. Vyváženy jsou
pouze popelnice označené známkami.
(OU)

Poplatek za psa
Majitelům psů opět připomínáme povinnost uhradit poplatek za psa. V souladu s platnou vyhláškou č. 1/2019 o místních poplatcích, je pro příští rok místní
poplatek za psa splatný do 30. června

2021. Ročně činí za jednoho psa 300 Kč
a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 350 Kč. Osoba starší 65 let
zaplatí za prvního psa 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa pak 300 Kč.

Poplatková povinnost vzniká držiteli
psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem
psa staršího tří měsíců.
(OU)

 Základní škola

Neobvyklý rok v základní škole
Konec roku s sebou vždy přináší hodnocení, co se podařilo a v čem bychom se
mohli zlepšit, vzpomínky na akce, které mají děti tak rády. V tomto roce nám
však epidemiologická situace znemožnila jakékoli akce pořádat. Na jaře jsme
byli uzavřením školy zaskočeni, přesto
jsme se všichni snažili žákům předávat
vědomosti co nejlépe.
Po prázdninách jsme se vrhli do práce,
ale když jsme učivo minulého ročníku
zopakovali a prvňáčci si začali zvykat na
školní režim, byly školy v polovině října
opět uzavřeny. Tentokrát jsme na přechod na distanční výuku byli připraveni
lépe, ale i tak jsme se museli za pocho-
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du učit novým postupům. Online hodiny sice nemohou plně nahradit výuku
ve škole, všichni jsme si však uvědomili
důležitost každodenní výuky i kontaktu
se spolužáky alespoň přes počítač.
Upřímně děkuji za nás učitele všem rodičům za jejich podporu a uznání!
Velké díky patří také zastupitelům obce
za pomoc s financováním všech nákladů spojených s hygienickými předpisy.
Jsme rádi, že před začátkem vánočních prázdnin byla škola opět v provozu, i když nás omezovala různá opatření – nošení roušek i dodržování nařízení, aby se žáci z různých tříd ve škole nepotkávali. Museli jsme se letos rozloučit

i s tím, čím je pro nás předvánoční čas
krásný: vždy se setkáváme s dětmi i jejich rodiči, společně vytváříme vánoční dekorace, zpíváme koledy a užíváme
vánoční atmosféru… V tomto roce bylo
ale bohužel všechno jinak.
Možná neproběhnou letošní Vánoce ve
znamení horečných nákupů, nebudou
tak bohaté na dárky, ale o to více je prožijeme v klidu s rodinou.
Přeji vám všem krásné Vánoce a v novém roce hlavně zdraví!
MILENA FILIKAROVÁ
ředitelka základní školy

 Spolky

Sokol Hostouň se ohlíží za podzimní
částí sezóny 2020/2021
Kopanou v Hostouni, stejně jako v celé České republice, letos ovlivnila situace okolo pandemie koronaviru. Jarní část sezóny 2019/20 skončila dřív, než začala. Ta podzimní odstartovala koncem srpna,
ale již začátkem října dostal fotbal znovu červenou. Oddíl kopané v Hostouni může aktuální dění mrzet o to víc, že do letošního ročníku vyslal rekordní počet mužstev v historii. Dva týmy účinkující v dospělých kategoriích doplňuje osm mládežnických mužstev. K tomu lze připočíst i další dvě skupiny
nejmenších v rámci fotbalové školičky, které se teprve připravují na své první zápasy v zelenobílých
dresech. I přes složité období zasáhla hostouňská mužstva v letošním roce do bezmála stovky utkání.
U9 – mladší přípravka (Okresní
soutěž – skupina A)

Hráči mladší přípravky, stejně jako v loňské sezóně, zasáhli na podzim do kladenské okresní soutěže. Tým vedený nedávnými hráči A mužstva Jakubem Hanuščíkem a Jaroslavem Trnkou se v konfrontaci s oddíly kladenského okresu
nikterak neztratil. Ze soubojů s Libušínem, Kročehlavy, Švermovem a Zvoleněvsí si odnesl vyrovnanou bilanci 4 výher a 4 porážek.

U11 – starší přípravka (Okresní
soutěž – skupina A)

Vyrovnanou bilanci zápasů má po
12 podzimních zápasech v okresní soutěži – skupině A i mužstvo starší přípravky. V konfrontaci s týmy Velkého Přítočna, Unhoště, Hřebče, Buštěhradu a Braškova odcházeli Hostouňští v šesti případech v roli vítězů a v šesti případech
jako poražení.

U13 – mladší žáci (Krajský přebor
– skupina A / Okresní soutěž –
skupina B)

Sokol Hostouň vyslal v kategorii mladších žáků do soutěží hned dvě mužstva.
Tým hrající v krajském přeboru nevkročil do sezóny nejlépe a po osmi odehraných zápasech mu náleží poslední příčka s pouhým jedním bodem za remízu
2:2 s Baníkem Švermov.
Naopak B mužstvo, působící v okresní soutěži pod názvem FK Buštěhrad/
Hostouň, ve své skupině dokázalo třikrát zvítězit. V aktuální tabulce zaujímá
spojené mužstvo Buštěhrad/Hostouň
3. místo.

U15 – starší žáci (Krajský přebor –
skupina A / Okresní přebor 7+1)
Dvojí zastoupení mají hostouňské barvy
i v kategorii starších žáků. První mužstvo
reprezentuje Hostouň v krajském přeboru. V silně obsazené skupině A zahá-

jili Hostouňští sezónu na výbornou. Na
půdě Velvar uhráli remízu 4:4, když na
konci utkání byli hodně blízko třem bodům. Následně vyhráli v Králově Dvoře
6:4. Poté však přišlo šest porážek, které
odsunulo starší žáky na 14. příčku v šestnáctičlenné skupině.
Druhé mužstvo, přihlášené do okresního přeboru, stihlo na podzim odehrát
pouze 5 utkání. V nich získalo tři výhry –
Baník Stochov 5:2, FK Žižice 10:0, SK Slatina 10:2. Ve zbylých dvou utkáních nestačili Hostouňští na Zákolany a SK Kročehlavy B. V aktuální tabulce patří Sokolu třetí příčka se ziskem 9 bodů.

U17 – mladší dorost (Krajský
přebor – skupina A)

Mužstvo mladšího dorostu, které prošlo přes léto nemalou obměnou, dokázalo v nejvyšší krajské soutěži uhrát z jedenácti duelů dvě vítězství a jednu remízu. Tříbodový zisk si zelenobílí vysloužili
za vítězství nad Královým Dvorem (4:0)
a Spartou Kutná Hora (1:0). Jeden bod
pak vytěžili ze zápasu s třetím celkem tabulky, Povltavskou fotbalovou akademií
(2:2). V devatenáctičlenné skupině patří
Hostouňským prozatímní 16. příčka.

U19 – starší dorost (Krajský
přebor – skupina A)

Stejně jako mladší kolegové, vstoupili
starší dorostenci do třetí sezóny v krajském přeboru. Po loňském úspěšném
ročníku, ve kterém je dělil od první příčky pouze jediný soupeř a v neposlední
řadě i předčasné ukončení soutěží, nezačali Hostouňští špatně ani tu letošní
sezónu. Na úvod zdolali v derby Baník
Švermov 4:2, na soupeřově hřišti porazili Pšovku Mělník dokonce 3:0 a se silným mužstvem FK Brandýs-Boleslav
uhráli plichtu 1:1. Následnou prohru

Hostouňský zpravodaj
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s Královým Dvorem 1:3 odčinili remízou v zápase s Povltavskou fotbalovou
akademií, Spartou Kutná Hora a hlavně
výhrou 3:1 nad předním celkem krajského přeboru – SK Kosmonosy. Dobře rozehranou sezónu však pokazily zápasy
odehrané v říjnu před přerušením soutěží. Hostouňští v nich nestačili na Mnichovohradišťský SK, SK Polaban Nymburk a FK Bohemia Poděbrady. Tyto tři
zápasy odsunuly Hostouň až na 11. příčku. Ve vyrovnané tabulce a s minimálním odstupem na čelo tabulky živí Sokol stále naději na dobré umístění.

evropskými poháry přiveze do Hostouně hráče tzv. druhého sledu, ten se mýlil. Na Sokol vyrukovali Mladoboleslavští
téměř v plné síle. Zelenobílí se však slavnějšího týmu nezalekli a k překvapení všech přihlížejících živili naději, minimálně na remízu, do posledních minut.
Konečná těsná prohra 0:1 byla pro naše
barvy velká vzpruha do další části mistrovské sezóny.
V ní sice neodstartovali nejlépe
a z úvodních dvou zápasů nevyválčili hráči Hostouně ani bod a konta svých
soupeřů nezatížili jedinou brankou
(v Benešově 0:4, na Motorletu 0:2). Pak
se však hostouňská mašina rozjela a začala stoupat tabulkou. Silná byla přede-

to je fotbal od prvních krůčků až po třetí ligu,
fotbal v jednom klubu, jednom dresu
a profesionálně vedený.

Víš že,
•
•
•
•
•
•
•
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POJĎ hrát za
SOKOL HOSTOUŇ!

naše mládežnické týmy hrají
celorepublikové a krajské soutěže
tréninky kladou důraz na techniku a práci
s míčem, kondičku, ale hlavně na radost ze hry
zajímáme se o sportovní výživu i regeneraci
klukům, holkám poradí jak na to třeba
i fotbalový psycholog
pořádáme letní kemp Junior Football Academy
jezdíme na jarní i podzimní soutředění
Náš A tým se loni probojoval do třetí ligy

A mužstvo (ČFL – skupina A)

První mužstvo letos odstartovalo podzimní boje pohárovým zápasem (Mol
Cup) na půdě divizního Slaného, kde
v roli favorita potvrdilo postup až v prodloužení. Potřetí za sebou se tak probojovalo do druhého kola. A že druhé kolo
bude i letos pro Hostouňské maximem,
naznačil již los. Ten jim do cesty postavil prvoligové mužstvo FK Mladá Boleslav. Kdo by čekal, že mužstvo protřelé

LUKÁŠ HORNÍČEK

SOKOL HOSTOUŇ

B mužstvo (I. B třída – skupina A)

Rezerva Hostouně stihla na podzim
odehrát osm kol. Omlazené mužstvo,
do kterého se plnohodnotně zapojilo
několik dorostenců, vstoupilo do soutěže sice smolnou domácí prohrou po penaltách s Lubnou, ale již o týden později
si Hostouňští spravili chuť na tradičním
rivalovi ze Šamotky a domácí Tatran porazili s přehledem 3:0. Výhru si připsali
i v dalších dvou kolech. Na domácím hřišti porazili po penaltách tým AFK Loděnice 5:4 a z Braškova si přivezli vítězství
5:2. Následná prohra 0:3 v derby s kladenským SK hodně mrzela, ale útěchou
jim mohl být plný bodový zisk ze dvou
posledních odehraných zápasů. V Rudné Sokol vyhrál 4:2 a v domácím prostředí porazil Vinařice dokonce 4:0. I přes
bodové ztráty patří po neúplném podzimu rezervě Hostouně 2. místo s tříbodovým mankem na první Slaný.

vším v domácím prostředí, kde dokázala porazit Baník Sokolov 1:0, FK Příbram B 2:1 a stejným výsledkem i Povltavskou fotbalovou akademii. Z dalších
dvou venkovních zápasů sice nevyválčili
Hostouňští ani bod, ale rezervám předních českých klubů byli víc než vyrovnaným soupeřem. V Plzni prohráli 0:2 a na
Strahově s pražskou Spartou po boji 1:4,
když domácí rozhodli o vítězství dvěma
slepenými góly v úvodu druhého poločasu. Před přerušením soutěží patřila
Sokolu 12. příčka se ziskem 9 bodů.

Pro rozšíření našich
kádrů hledáme šikovné
kluky i holky ročníků
narození 2006-2013.
Děti ročník 2014 si
mohou zkusit fotbal
v naší mini přípravce.

Pokud máš
nějaké dotazy nebo
už víš, že do toho jdeš
s námi, kontaktuj nás
s rodiči na:

tel.: +420 723 494 397
mail: mladez@sokol-hostoun.cz
www.sokol-hostoun.cz

www.facebook.com/SokolHostoun

 Spolky

Spolek rybářů Hostouň úspěšně
zakončil další rok
Rybářská sezóna 2020 byla na nádrži
V Roklích ukončena 17. listopadu. Zarybňování nádrže proběhlo o pár dní
později, konkrétně 22. a 23. listopadu.
Množství vysazených ryb bylo téměř rekordní, a to jak do hmotnosti, tak i do
celkového počtu kusů.
Celkem bylo vysazeno 850 kilogramů
kaprů o velikosti 55 až 60 cm, 20 kilogramů línů o velikosti 35 až 45 cm a asi deset kusů candátů o velikosti 55 až 60 cm.
Do začátku sezóny 2021 ještě proběhne
vysazování amurů v lovné velikosti.
Vysazování kaprů do nádrže V Roklích.

Povolenky na rok 2021

Nové povolenky na rok 2021 a odevzdání úlovkových lístků za letošní rok budou
moci stávající členové zakoupit a odevzdat v kulturním domě Hostouň v termínech 8. ledna, 12. února, 12. března
a 26. března, vždy mezi 17. a 18. hodinou.
V pátek 26. března tak bude posledním
možným termínem pro zakoupení povolenek a odevzdání úlovkových lístků!
Zaplatit za povolenku na rok 2021
je možné i na účet spolku: ČSOB
267993566/0300. Ceny zůstávají stejné

jako v minulých letech, a to 1 000 Kč povolenka k lovu (dospělí), 600 Kč (dorost),
400 Kč (děti) a 100 Kč za členský příspěvek. Více informací poskytne předseda spolku pan Antonín Kejmar (tel.
721 371 380).
Výbor spolku rybářů Hostouň by rád poděkoval za podporu v roce 2020 a popřál všem klid a radostné chvíle o vánočních svátcích a mnoho úspěchů
v roce 2021.
Za Spolek rybářů Hostouň
PETR KOZLOVCEV

Chovatelé se připravují na výstavu
v Kněževsi
Koronavirus se v letošním roce podepsal nejen na psychice chovatelů – většina z nás patří do ohrožené skupiny –
ale i na chovech. Tím, že se nemohly konat výstavy, byl znesnadněn i kontakt
mezi jednotlivými chovateli. Výstavy totiž umožňují nejen nakoupit zvířata využitelná do chovu, ale také dojednat výměnu jednotlivých plemeníků. Doufám
proto, že již během naší výstavy, která je
naplánována na 23. a 24. ledna příštího
roku do Kněževsi, bude možné setkání
chovatelů uskutečnit.
Nekonala se ani celostátní výstava
v Lysé nad Labem. Zatím byla přesunuta na leden příštího roku místo krajské
výstavy. Pavel Promberger ze Základní
organizace Bohdalov při Českém svazu

chovatelů proto inicioval virtuální prodej zvířat. Nabídka je k dispozici na internetu: http://vystava.cschbohdalov.
cz/index.php/8-aktuality/38-virtualni-nabidka-zvirat-k-prodeji
Tak jako každý rok jsme se předzásobili krmením. Je dobře, že jsou mezi námi
zemědělci, od kterých můžeme odkoupit nejen krmné obiloviny, ale i slámu či
seno. Kvitujeme také otevření prodejny
krmiv a ostatních potřeb pro chov v Kněževsi vedle obchodu s potravinami.
Ještě bych se rád zmínil o rušení chovů
slepic v klecích. Prozatím se to neprojevilo, ale jsem zvědav, jak to dopadne.
To je totéž, jako přemnožení myší nebo
černé zvěře. Ochránci živočichů vidí jen
jednu stranu problému, ale že myši zni-

čí třeba i půlku úrody a černá zvěř sklidí kukuřici či brambory? Čím je nahradíme?
Na závěr bych rád popřál všem spoluobčanům pokojně strávené svátky vánoční, ve zdraví přežitý Silvestr a hodně přání do nového roku. A hlavně, aby se alespoň polovina splnila.
JAROSLAV BOUKAL
předseda chovatelů Hostouň

Výstava v Kněževsi

23. a 24. ledna 2021 v kulturním
domě
sobota 8 až 16 hod.
neděle 8 až 11 hod.
Děti mají vstup zdarma.

Hostouňský zpravodaj
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Akce Hostouňských nadšenců
vystřídalo jarní šití roušek
Letošní rok určitě nebyl z těch veselejších, na druhou stranu řada z nás měla
možnost se opravdu zastavit, zklidnit,
odpočinout si od celoživotního maratonu, uvědomit si, co je pro každého z nás
to nejdůležitější. Měli jsme možnost trávit více času s nejbližší rodinou, více se
starat o sebe i své okolí, vnímat více potřeby druhých. A to je bonus, který nám
divoký rok 2020 dal.
Hostouňští nadšenci museli v tomto
roce odvolat veškeré akce, od vítání občánků, přes bazary, putování se světýlky
až po vánoční setkání u kostela. Na druhou stranu jsme se zapojili do jarní akce
šití roušek pro naše spoluobčany a rozsvítili jsme hostouňský vánoční stromek
s betlémem, který se rozrostl o další postavu. Nemohli jsme vynechat ani poštu pro Ježíška, která se letos neuskutečnila v kostele, ale u knihovny. Ježíšek schránku našel a dopisy vyzvedl. Vše
dobře dopadlo.
Za usazení vánočního stromku děkujeme našim úžasným hostouňským dobrovolným hasičům a současně také děkujeme obecnímu úřadu za dokoupení
dalších světýlek ke kostelu.
V příštím roce zase chystáme akce podle
plánu, uvidíme, jak se epidemiologická

situace bude dále vyvíjet. Sledujte proto, prosím, naše internetové stránky.
Přejeme vám všem krásné, klidné Vánoce v kruhu rodiny, hodně zdraví a tolerance vůči druhým. A hlavně – úsměv.
Na všem špatném se dá vždy najít i kus

dobrého. Ať je rok 2021 pro všechny
úspěšný a pohodový.
Těšíme se na vás!
HOSTOUŇŠTÍ NADŠENCI
www.nadsenci.estranky.cz

Hasiči bilancují
Rok 2020 byl v mnohém zvláštní. I Sbor
dobrovolných hasičů Hostouň ovlivnila vládní omezení v důsledku epidemie covid-19. Údržba techniky i školení se musela provádět v omezeném počtu osob a nemohlo se konat ani několik
plánovaných schůzí sboru.
I přesto jsme vždy připraveni k výjezdu,
a to v nemalém počtu. Je to možné jen
v dobře fungující partě lidí, která v současné době sbor tvoří. Vím, že to není
vždy jednoduché, když se ozve v telefonu zvuk sirény, a je třeba se co nejrychleji dostat do hasičské zbrojnice.
Chtěl bych proto poděkovat všem členům za jejich nadšení, práci, ale i čas,
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který věnují práci ve sboru. A není ho
málo.
Naše činnost je různorodá a nejde jen o likvidace požárů či padlých stromů, nebo
práce při povodních. Provádíme i méně
atraktivní činnosti jako například čištění
kanalizací na žádost starosty obce.
Letos jsme i přes různá omezení stihli uspořádat tradiční hasičský ples a pomáhali jsme také při soutěži mladých
hasičů pořádané Sborem dobrovolných
hasičů Hřebeč. Bohužel jinak poměrně příjemný rok byl poznamenán smutnými zprávami, kdy nás navždy opustili dva dlouholetí členové sboru, pánové
Karel Philipp a Zdeněk Poláček.

Rád bych jménem Sboru dobrovolných
hasičů Hostouň poděkoval zastupitelstvu obce i sponzorům za přízeň a finanční zabezpečení činnosti a popřál
jim mnoho pracovních i osobních úspěchů. Děkuji i našim příznivcům a přispívajícím členům za podporu.
Všem spoluobčanům přeji krásné prožití vánočních svátků, vše nejlepší v novém roce, mnoho štěstí, spokojenosti,
pracovních i osobních úspěchů a především hodně zdraví.
MICHAL SVRČINA
starosta SDH Hostouň

 Spolky

Baráčníci hledí do nového roku
s nadějí
Pandemie koronaviru omezila také činnost Vlastenecko dobročinné samostatné obce baráčníků Sulevice Hostouň
Dobrovíz. Každoročně se v březnu setkáváme na výročním valném sedění,
kde informujeme členy baráčnické obce
o plánu a akcích na celý rok.
Letos 10. března vláda ČR zakázala konání akcí nad 100 lidí. O dva dny později byl vyhlášen nouzový stav. Zrušili
jsme proto výroční valné sedění, které
se mělo konat 14. března. V plánu jsme
měli 27. března také koncert J. Vejvody na Zbraslavském zámku, na který se
přihlásilo 49 příznivců dechové hudby.
Koncert byl také zrušen.

Doufali jsme, že na podzim pandemie
ustoupí, a plánovali na září výlet do Poděbrad. Bohužel i ten jsme byli nuceni
zrušit. Naivně jsme doufali, že výroční
valné sedění proběhne na podzim, ale
všichni víme, co nám podzim přinesl.
Na pondělí 7. prosince jsme měli naplánován tradiční předvánoční koncert
country skupiny K.T.O. v Dobrovízi, na
který se každým rokem mnoho příznivců těší. Moc nás to mrzí, ale tradiční vánoční setkání jsme také zrušili.
Vrátili jsme obci Hostouň finanční dotaci,
kterou jsme neproinvestovali. Doufáme,
že rok 2021 bude lepší a budeme moci
jet třeba na dva výlety a pořádat akce.

Snažme se udržovat v pozitivní náladě
a dodržujme základní hygienická pravidla. Buďme na sebe opatrní, v rozumném směru si užívejme života.
Všem občanům Hostouně přejeme
šťastné a veselé vánoční svátky prožité ve zdraví a dobré náladě. Do nového roku 2021 hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Děkujeme obci Hostouň za finanční
podporu.
Kdo má zájem, může se stát baráčníkem
obce Sulevice Hostouň Dobrovíz.
Za konšelstvo
syndik MIRKA HLŮŽOVÁ

 Společenská rubrika
Životní jubilea oslavili:
Říjen
95 let
KRÁSOVÁ Vilemína
75 let
ZIMOVÁ Pavla
Listopad
80 let
GALBAVÝ Štěpán
70 let
RYS Vladimír
PILNÁ Ilona
MIKEŠOVÁ Marie

Vítáme nové občánky
a blahopřejeme jejich rodičům:
GOLICH Matyáš
MAYER Tobias
SVATOŠ Jakub
SEIBT Sebastián
KAMEŠ Ondřej
KRATOCHVÍL Petr
ŠÁCHA Antonín

Prosinec
75 let
HUŠEK Jiří

Z našich řad odešli:

KORECKÁ Jaroslava (81 let)
PHILIPP Karel (86 let)
POLÁČEK Zdeněk (55 let)
RADOSTNÝ Václav (83 let)
VILDOVÁ Lidmila (81 let)
TUČKOVÁ Věra (93 let)
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Pedikúra v pohodlí vašeho domova
Přijedu, ošetřím vaše nohy
a ozdobím dle přání.
Pedikúra nejen pro ženy!
Ceník služeb
základní pedikúra 200 Kč
lakování 30 Kč

Martina
tel.: 732 542 146
IČ: 875 61 921
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