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MDD v Radouši
Mezinárodní den dětí je třeba pořádně oslavit jako každý rok. dne 26. května 
2018 se konal již 10. ročník dětského dne, který pořádaly město Hostomice  
a SdH radouš pro všechny děti na koupališti v radouši. I přes vybouřené  
dny jsme se v sobotu probudili do krásného slunečného dne. 
V sobotu po poledni jsme na koupališti přivítali první účastníky. Po zaregistro- 
vání děti plnily 9 soutěžních disciplín, za jejichž splnění děti dostaly drobnou  
sladkost a vybrané plyšové zvířátko. Po vykonání disciplín se děti posilnily  
párkem v rohlíku a limonádou. 
Hravé odpoledne dětem i dospělým zpestřil bohatý program. Zazpíval nám 
dětský pěvecký sbor Happy day pod vedením Michaely Linkové, s dětmi skotačil  
a tančil oblíbený klaun BOBO, šermíři nám ukázali sílu historických zbraní,  
kterou si pak děti v ringu mohly vyzkoušet. Proběhla exhibice moto trialu  
v podání TRIAL TEAMU BEROUN a exhibice dvojnásobného mistra ČR  
Martina Matějíčka. Děti se též mohly svézt na motorce. Účastníci DD obdivovali 
policejního psa s psovodem. Policie ČR předvedla čtyřkolku, motocykl a dron.  
Hasiči Hořovice novou TATRU 815-7. Dobrovolní hasiči vozili účastníky  
na raftu. Malí hasiči z Hostomic nám předvedli zásah na hořící domek. Nechybělo 
malování na obličej, třpytivé tetování, pletení copánků a oblíbené skotačení  
ve skákacím hradu. Na konci se ještě na několik dětí usmálo štěstí a vyhrály  
věcné ceny. 
Děkujeme všem, kdo se přišli s námi pobavit a zasmát. Hlavní poděkování  
patří dobrovolným hasičům a pořadatelům, kteří vykonali velký kus práce. 
Nesmíme zapomenout i na sponzory a jejich podporu již 10. ročníku DD.  
Tímto bychom chtěli vzpomenout a zároveň poděkovat paní Evě Fajrajzlové,  
která se vždy s velkou láskou a ochotou podílela na organizaci předchozích 
ročníků Dětského dne. „Děkujeme“. Pořadatelé DD
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zápis ze zaseDání  
zastupitelstva Města HostoMice č. 3/2018
konanéHo Dne 7. května 2018 oD 18.00 HoDin  
v RestauRaci „u FRajeRů“ v HostoMicícH

Přítomni zastupitelé: Šťáhlavský, Synek, Kafková, Příhoda, 
Bomba, Zachoval

Omluveni: všichni nepřítomní

Program:

1. Schválit zadání výzvy na výměnu oken na budově  
 městského úřadu

2. Schválení počtu členů zastupitelstva města  
 Hostomice na volební období 2018-2022

3. Projednání žádosti o finanční dar pro FC Marakaná

4. Projednání žádosti o finanční dar pro dětské  
 družstvo hasičů Hostomice

5. Schválení zhotovitele pro vybudování VaK přípojek  
 pro čp. 19 a 48 v obci Bezdědice

6. Projednat žádost o finanční dar Klubíčku Beroun, z.ú.  
 poskytovatel profesionálních sociálních služeb  
 pro děti i dospělé se zdravotním postižením

7. různé

8. diskuse

1. určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 Zapisovatel: Zachoval 
 Ověřovatel zápisu: Šťáhlavský 
 Návrhová komise: Kafková, Bomba 
 Hlasování: 6-0-0 (pro-proti-zdržel se)

2. Schválení programu. 
 Hlasování: 6-0-0

3. zastupitelé schvalují zadání výzvy na výměnu oken  
 v budově radnice v předpokládané hodnotě  
 1.068.704,- Kč bez dPH. jedná se o dřevěná okna  
 špaletová nebo eurookna. 
 Hlasování: 4-1-1

4. zastupitelé navrhují pro volební období 2018-2022  
 počet členů zastupitelstva 9, 11 resp. 13. Hlasování  
 se přesouvá na příští jednání zastupitelstva.

5. Spolek Marakaná žádá o příspěvek ve výši 15.000,- Kč  
 na vybudování sítí k hřišti v Bezdědicích.  
 Celkový náklad na vybudování ochranných sítí  
 je předpokládán ve výši 23.000,- Kč.  
 zastupitelé žádost neschvalují vzhledem k zamýšlené  
 stavbě v místě a vzhledem k tomu, že na stavbu sítí  
 nebyl předložen rozpočet. 
 Hlasování: 6-0-0

6. zastupitelé schvalují návrh SdH Hostomice  
 na příspěvek na nákup materiálu pro činnost  
 dětského oddílu v celkové výši 49.260,- Kč. 
 Hlasování: 6-0-0

7. zastupitelé schvalují zadání vybudování přípojek  
 VaK pro pana Kořínka od firmy Šindler důlní, s.r.o.  
 v Bezdědicích za částku 392.234,- Kč bez dPH. 
 Hlasování: 5-0-1

8. zastupitelé schvalují příspěvek pro Klubíčko  
 Beroun, z.ú. ve výši 12.000,- Kč. 
 Hlasování: 6-0-0

9. zastupitelé schvalují umístění oddací místnosti  
 po dobu přestavby radnice do budovy základní školy. 
 Hlasování: 6-0-0

10. zastupitelstvo schválilo nabídku na zpracování  
 projektu opravy chodníků v ulicích nádražní  
 a Pivovarská od fy FanIT, s.r.o. z Kublova za cenu  
 226.996,- Kč chodník nádražní a 118.338,- Kč  
 chodník Pivovarská dle nabídky z 19.4.2018. 
 Hlasování: 6-0-0

11. zastupitelé berou na vědomí všechny body diskuse.

Příští zasedání proběhne dne 27. června 2018 v 18.00 hodin  
v restauraci „U Frajerů“ v Hostomicích.
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V sobotu 19. května 2018 se uskutečnil na návsi v Bez- 
dědicích již 13. ročník dětských rybářských závodů 
spojený s oslavou Mezinárodního dne dětí. zúčastnilo 
se 45 dětí, pro které byly připraveny hezké ceny.
Některé děti se zapojily do soutěže o nejdelší úlovek,  
jiné plnily úkoly na 10 stanovištích - chytaly na háček 
papírové rybičky, střílely z kuše, malovaly, kopaly na bránu,  
chodily na chůdách, skládaly puzzle, hrály pexeso,  
házely kroužky na tyč, hrály kriket, strefovaly se šaškovi 

do pusy. Nechybělo ani malování na obličej a dovádění  
ve skákacím hradě. 
V rybářské soutěži se na prvních místech umístili Adam 
Černý, Jonáš Kořínek, Rosťa Cafourek a Líza Jírová. 
Každé dítě si odneslo pěknou cenu. Pro děti i jejich rodiče 
bylo připraveno bohaté občerstvení zhotovené místními 
ženami. Počasí nám přálo, Dětský den se vydařil. Těšíme 
se na další ročník. Členové Marakana Bezdědice

Dětský rybářský den v Bezdědicích
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povoDeŇ 2018
Přívalová povodeň zasáhla Středo- 
český kraj, na několika místech byl 
vyhlášen třetí povodňový stupeň. 
Následkem extrémních přívalových 
srážek, které v ranních hodinách  
dne 24.5.2018 spadly v oblasti Brd, 
došlo k rozvodnění několika vodních 
toků.
Jednotka JSDH Hostomice vyjela  
24.5. v 02.00 hodin na technickou 
pomoc, čerpání vody v Radouši čp. 4.  
Jednalo se o zatopený sklep a kotel- 
nu. Zásah trval okolo dvou hodin. 
Následně byla jednotka převelena  
do Hostomic, kde pokračovala v čer- 
pání zatopených prostor. Jednalo se  
o čp. 389, 309 a 112.
Kolem 13.00 hodiny hasiči dočerpali 
zatopené prostory v Hostomicích  
a přejeli na další události do obce  
Radouš. Pokračovalo se s odstraňo- 
váním bahna a kalu. Následně se 
čerpala voda ze sklepů čp. 4, 57 a 1. 
24.5.2018 okolo 16.30 se přehnala  
silná bouře, která zvedla hladiny 
potoků a rybníků. Jednotka JSDH 
Hostomice nadále pokračovala s od- 
straňováním nebezpečných stavů a čer- 
pání vody v obci Radouš a ve městě 
Hostomice. V 18.20 vystoupal potok 
Chumava na třetí povodňový stupeň. 
Pátek 25.5.2018 hasiči JSDH Hosto- 
mice pokračovali v čerpání vody  
a čištění komunikací a dvorů. V Ra- 
douši  odčerpávali zatopené sklepy  
a studny, čp. 75, 26, 74, 7, 3, 2 a 35.
I v Hostomicích povodeň zanechala 
spoušť. Jednalo se o čerpání sklepů, 
studen, odbahnění dvorů čp. 312, 389, 
131 a 494 a monitoring rybníka v Ryb-
nicích.
Hasiči kontrolovali monitoring toku 
Chumavy a rybníků přilehlých obcí.
Celkem od ranních hodin 24.5. do 
26.5.2018 se jednalo o 21 událostí 
ohledně čerpání vody, úklid bahna, 
kalů, odstraňování nebezpečných 
stavů, průjezdnost a úklid povrchu  
vozovek. Petr Císař ml.

orientační běh v Hostomicích  
5. a 6. května 2018
První květnový víkend se v lesích u Hostomic sešlo na 1500 orientačních 
běžců, aby zde bojovali o body do celostátních žebříčků. Orientační běh  
je sportem, ve kterém jde o skloubení běhu a navigace podle mapy v ne- 
známém terénu a kterého se účastní závodníci všech věkových kategorií. 
Proto jste v okolí Studeného vrchu mohli tento víkend potkat jak malé děti, 
elitní dospělé závodníky tak i účastníky důchodového věku. Pro zájemce  
z řad veřejnosti byly navíc připraveny kratší a orientačně snažší tratě.  
Centrum závodů se nacházelo na prostorné louce u Lštěně s krásným  
výhledem do kraje.
Za teplého a slunečného počasí, které vydrželo celý víkend, se v sobotu běžela  
tzv. krátká trať, tj. disciplína, ve které je kladen důraz na precizní čtení mapy.  
V neděli byla potom na pořadu tzv. klasická trať, královská disciplína orien- 
tačního běhu, která je časově delší a ve které rozhoduje zejména fyzická 
připravenost a volba postupu mezi kontrolními body, tzv. kontrolami. 
V hlavní kategorii dospělých vyhráli v sobotu Vojtěch Kettner z OK Kamenice  
a Karolína Teplá z OK Slavia Hradec Králové. V neděli potom Radek Nožka  
z OK Lokomotiva Pardubice a Barbora Zháňalová z SK Žabovřesky Brno.
Pořadatelé z pražského SK Praga děkují městu Hostomice společně s SDH  
Hostomice za podporu a pomoc při přípravě závodu. Zajímavostí může být,  
že vítězové závodů byli za své výkony odměněni mimo jiné koláči z hostomické 
pekárny.
Stránky závodu s odkazy na výsledky, fotky a závodní mapy najdete  
na www.sk-praga.cz/zavody/za2018/.

Hasiči - čaRoDějnice
Děti předvedly ukázku reálného zásahu od automobilové cisterny  
CAS 30 pomocí dopravního vedení a dvou útočných proudů  
na simulovaný požár kontejneru.
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trénink před 
okrskovou  
soutěží
V pátek 11. května v 16 hodin jsme se 
sešli k tréninku, abychom dopilovali 
techniku na následující den, kdy se 
konala soutěž v Lochovicích.
Večer jsme završili táborákem na dvoře 
hasičárny a opekli jsme si vuřty.

okRsková soutěž 
locHovice
Této soutěže se zúčastnily všechny tři týmy dětí.
Tým A - Adam Budil, Ondra Beneš, Rosťa Cafourek, Simona Kantůrková, 
Karel Grunt, Věra Váchová, Jan Grunt, obsadil 3. místo.
Tým B - Linda Báchorová, Jakub Černý, Josef Češka, Jonáš Kořínek, Adam 
Osmančík, Ema Pišková, Matěj Šmejkal, obsadil 7. místo.
Tým C - Viktorie Štáhlavská, Natálie Urianková, Jan Císař, Lucie Cafourková, 
Matěj Moravec, Monika Kantůrková, Alena Váchová, obsadil 4. místo.
Hasiče z Hostomic reprezentovali muži a ženy, muži vybojovali 3. místo  
a ženy 2. místo.
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Fotbalové soustředění  
mladší přípravky sk Hostomice 
/ tj slovan lochovice
na termín 12.-15.4. pro nás realizační tým mladší přípravky připravil 
překvapení v podobě fotbalového soustředění v Konstantinových 
Lázních, které leží na krásném místě v okrese Tachov. K dispozi jsme  
měli rodinný penzion V Pohodě, kde o nás krásně pečovali a jak 
předpovídá již název tohoto zařízení, proběhlo vše v naprostém klidu 
a pohodě.

Den jsme začínali klasickou ranní 
rozcvičkou, po které následovala  
snídaně. Poté jsme se přesouvali  
do místního fotbalového areálu, který 
nám ochotně a zdarma propůjčil pan 
starosta Konstantinových Lázní. Tam 
jsme absolvovali dopolední tréninko- 
vou fázi věnovanou zejména práci  
s míčem. Poté následoval oběd  
a polední klid, kdy hráči odpočívali 
a připravovali se na odpolední fázi. 
Odpoledne jsme hráli přátelská utká- 
ní s místními týmy nebo jsme „jen“ 
nabírali fyzickou kondici. Navečer 
už bylo soustředění zaměřeno pouze 
na strečink a regeneraci. Po večeři 
na nás čekal welness a bazén v míst- 
ním lázeňském zařízení. Soustředění 
jsme ukončili přátelským utkáním  
s domácím celkem Sokola Bezdružice. 
Všichni hráči byli ze soustředění, je- 
hož jsme se zúčastnili poprvé, nadšeni. 
Neřešili jsme žádný zdravotní problém 
a užili si hodně legrace. Za zmínku 
stojí 100% účast všech hráčů mladší 
přípravky, za což patří velký dík všem 
rodičům hráčů. To největší poděkování 
bychom však věnovali našim trenérům 
a celému podpůrnému týmu za orga- 
nizaci této akce. Pevně věříme, že jim  
to oplatíme při jarních turnajích ve 
formě hezkého fotbalu a dobrých vý- 
sledků. Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
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aktivity FotBalovýcH přípRavek  
v Měsíci DuBnu a květnu
Mladší přípravka  
sk Hostomice / tj slovan 
lochovice
K prvnímu jarnímu turnaji jsme odjížděli dne 28.4.  
do obce Broumy. Turnaj jsme začali výhrou nad týmem 
Drozdova 3:0 (Kropáč 2x, Hadraba). Celý zápas jsme 
byli lepší a až na jednu šanci jsme soupeři nic nedovo- 
lili. Za zmínku stojí zejména krásný druhý a třetí gól, 
které byly jako z fotbalové abecedy. Druhý gól padl  
z rohového kopu, když centr zužitkoval přímo z voleje  
Ondra Kropáč. Třetí branku vsítil Standa Hadraba 
krásnou střelou, která skončila přímo v pravém rohu 
soupeřovy branky. V dalším utkání na nás čekal tým 
Hořovicka. Zápas byl lehce nervózní a hned na začátku 
jsme prohrávali o jednu branku. Nakonec jsme utkání 
otočili v náš prospěch a vyhráli 4:2 (Kropáč 2x, Hadraba, 
Frajtág). V celkově třetím utkání turnaje jsme narazili  
na našeho souseda, tým Neumětel. V utkání jsme brzy 
jasně vedli 3:0 po brankách 2x Frajtága a Kropáče. 
Bohužel po chybách v naší obraně jsme soupeři dovolili 
snížit na rozdíl jediné branky. Nakonec jsme ale vítěz- 
ství uhájili těsným rozdílem a slavili výhru 3:2.  
V posledním utkání na nás čekal domácí tým Broum. 
Zápas jsme opanovali naprosto jednoznačně 9:0  
(Kropáč 4x, Toth 3x, Báchor 2x). Na turnaji jsme obsa- 
dili 1. místo bez ztráty jediného bodu při skóre 22:4.  
Nejlepší střelec turnaje byl s 9 brankami útočník našeho 
týmu Ondra Kropáč.
Konečné pořadí turnaj Broumy:
1. SK Hostomice / Tj Slovan Lochovice
2. TJ Drozdov
3. SK Horymír Neumětely
4. SK Hořovicko
5. TJ Broumy

V dalším turnaji jsme zajížděli 5.5. na půdu našeho  
souseda do Neumětel. Také tam jsme nepoznali hořkost 
porážky a po výhrách nad Drozdovem 6:1 (Kropáč 2x, 
Toth 2x, Frajtág a Báchor), Hořovickem v poměru 2:1  
(Kropáč 2x), nad domácími Neumětely také 2:1  
(Kropáč 2x) a nad soupeřem z Broum jasně 9:0  

Foto horní řada zleva: M. Balík (vedoucí mužstva) A. Kropáč 
(trenér) a R. Hadraba (trenér).
Prostřední řada zleva: M. Frajtág, M. Sůrová, P. Mikitinec  
a O. Kropáč.
Foto dolní řada zleva: L. Toth, M. Báchor, S. Hadraba  
a R. Toť (ležící).

(Kropáč 3x, Hadraba 3x, Báchor 2x a Frajtág) jsme jasně 
zvítězili a umístili se na 1. místě. 
Konečné pořadí turnaj neumětely:
1. SK Hostomice / Tj Slovan Lochovice
2. SK Hořovicko
3. SK Horymír Neumětely
4. TJ Drozdov
5. TJ Broumy

V pořadí třetí jarní mistrovský turnaj nás čekal 12.5.  
na našem domácím hřišti v Hostomicích. Mužstvo opět 
neztratilo ani jeden bod a vybojovalo všechny zápasy 
vítězně. Zvítězilo nad Drozdovem 4:3 (Kropáč, Hadraba, 
Mikitinec, Frajtág), Hořovickem 3:0 (Báchor 2x, Frajtág),  
Neumětely 5:3 ( Kropáč 2x, Frajtág, Toth) a Broumy  
3:1 (Kropáč 2x, Báchor).
Konečné pořadí turnaj Hostomice: 
1. SK Hostomice / Tj Slovan Lochovice
2. SK Horymír Neumětely
3-5. SK Hořovicko
3-5. TJ Drozdov
3-5. TJ Broumy -luděk-
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starší přípravka  
sk Hostomice / tj slovan 
lochovice
15.4. zahájila starší přípravka Hostomice/Lochovice  
soutěžní turnajovou sezonu na hřišti na Felbabce. 
Většina z pěti našich soupeřů byla herně na stejné  
úrovni jako náš tým, tudíž o výsledku rozhodovalo 
většinou pár drobných chyb. Obsadili jsme velice pěkné 
druhé místo. Výsledky: Host/Loch - Rpety 6:0 (Horník 
4x, Černý, Puchmajerová), Host/Loch - Všeradice 1:3 
(Parkán), Host/Loch - Felbabka 3:1 (Horník 2x, Hnízdil),  
Host/Loch - Neumětely 3:1 (Horník 2x, Hnízdil)  
a Host/Loch - Zdice 0:0.
Konečné pořadí turnaj Felbabka:
1. Všeradice
2. Hostomice/Lochovice
3. Neumětely
4. Zdice
5. Felbabka
6. Rpety

Druhý soutěžní turnaj se konal na hřišti ve Všeradicích. 
Po opět vyrovnaných zápasech se naše přípravka v tom- 
to turnaji umístila bohužel na pátém místě, i když jen  
o bod, který nám chyběl, abychom dosáhli na místo třetí. 
Výsledky: Host/Loch - Rpety 8:1 (Horník 3, Hnízdil 2, 
Dalešický, Černý, Parkán), Host/Loch - Všeradice 3:2  
(Horník 2, Černý), Host/Loch - Felbabka 2:4 (Černý, 
Dalešický), Host/Loch - Neumětely 1:2 (Hnízdil)  
a Host/Loch - Zdice 0:4.

Foto horní řada zleva: J. Černý, T. Palivcová, D. Horník 
(trenér), M. Horník, Michal Nečas (trenér) a T. Puchmaje- 
rová.
Dolní řada zleva: M. Rajdl, J. Hnízdil, J. Parkán a Marek 
Nečas.

Konečné pořadí Všeradice:
1. Zdice
2. Neumětely
3. Všeradice
4. Felbabka
5. Hostomice/Lochovice
6. Rpety

V pořadí třetí soutěžní turnaj nás čekal na hřišti  
v Neumětelích. V turnaji jsme dosáhli 3 výher, ale 
bohužel 2 zbývající prohry nás stály lepší umístění  
a my jsme skončili na celkovém 4. místě. Výsledky:  
Host/Loch - Rpety 6:1 (Puchmajerová 3x, Černý 2x, 
Bastl)), Host/Loch - Všeradice 1:4 (Puchmajerová),  
Host/Loch - Felbabka 3:2 (Horník 2x, Černý),  
Host/Loch - Neumětely 2:5 (Puchmajerová, Rajdl)  
a Host/Loch - Zdice 1:0 (Puchmajerová)
Konečné pořadí neumětely:
1. Zdice A
2. Neumětely
3. Všeradice A
4. Felbabka
5. Hostomice/Lochovice
6. Rpety

Čtvrtý turnaj jsme odehráli 13.5. na domácím hřišti  
v Hostomicích. Do brány ve čtyřech zápasech nastoupil 
uzdravený Mára Nečas, který nás svým výkonem podr- 
žel, když ve čtyřech utkáních inkasoval pouhé čtyři 
branky. Na tomto domácím turnaji jsme naše soupeře 
potrápili zatím nejvíce, snad nám bude v příštích turna- 
jích přát i trošičku štěstíčko. Celý tým hrál bojovný  
fotbal a i když nám to stačilo opět jen na čtvrté místo,  
měli jsme my trenéři z podaných výkonů radost.  
Snad mohu mluvit i za diváky, kterých bylo nepočítaně, 
nejen z Hostomic, kterým děkuji za pěknou fotbalovou 
atmosféru. Také děkujeme všem rozhodčím, kteří nám 
pomohli při řízení všech utkání. Výsledky: Host/Loch  
- Rpety 6:0 (Horník 2x, Dalešický, Puchmajerová, Parkán, 
Černý), Host/Loch - Všeradice 1:1 (Horník), Host/Loch 
- Felbabka 1:1 (Horník), Host/Loch - Neumětely 3:1 
(Černý 2x, Horník) a Host/Loch - Zdice 0:1
Konečné pořadí Hostomice:
1. Všeradice A
2. Felbabka
3. Zdice A
4. Hostomice/Lochovice
5. Neumětely
6. Rpety -dusan-
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CO Se u náS děje

sk HostoMice - náBoR FotBalovýcH naDějí 2018

pálení čarodějnic 
2018
Jak už se stalo tradicí, pořádal SK  
Hostomice poslední dubnový pod- 
večer v areálu bývalého výstaviště 
„Pálení čarodějnic“.
Počasí nám přálo a akce byla dopro- 
vázena bohatým programem, z něhož 
se mohli potěšit jak děti tak dospělí  
- co víc si přát?
Vyvrcholením celého odpoledne bylo  
samozřejmě zapálení hranice s ča- 
rodějnicí. K poslechu i tanci pak  
do pozdních nočních hodin hrála  
skupina DINAMIC.
Všem, kdo se akce zúčastnili nebo  
pomohli s její organizací, děkujeme!

- sk hostomice -

SK Hostomice děkuje všem rodičům a dětem, kteří využili 
možnosti náboru do fotalového kroužku našeho klubu. 
Náboru se zúčastnilo velké množství dětí, chlapců i dívek. 
Moc si toho vážíme!
Ti, kteří nábor nestihli a přeci by měli zájem o fotbalový 
kroužek, stačí kontaktovat pana J. Vaculíka na telefonu  

720 656 114 a po dohodě s ním klidně přijít na jeden  
z tréninků.
Pevně věříme, že v Hostomicích opět vychováme další  
generaci fotbalistů či fotbalistek.
Děkujeme! - sk hostomice -
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MŠ a zŠ HOSTOMICe

Mateřská škola HostoMice
Divadlo Úsměv
V pátek 20.4.2018 nás navštívilo divadlo Úsměv s představením o dopravní tématice: Dopravní pohádka.  
Protože se blíží prázdniny, kašpárek Nazdárek nám svou pohádkou chtěl připomenout, jak se máme správně 
chovat na silnici, ve městě atd. Všichni jsme se u pohádky moc nasmáli a s kašpárkem si i zazpívali.

poslední plavání
Ve čtvrtek 3.5.2018 jsme zakončili poslední lekcí plavecký výcvik v Berouně. Děti byly spokojené, spoustu  
se toho naučily. Z některých předškoláků jsou už skoro plavci. Menší děti se naučily potápět, splývat, a hlavně  
to nejdůležitější, nebát se vody. Na závěr všichni dostali Mokré vysvědčení. Příští rok určitě plaveme také.

Za kolektiv MŠ Vlaďka Synková

vycházka 7.a
Dne 20. dubna 2018 jsme se vydali na zeměpisnou vycházku. 
Ráno v 7.45 hod. jsme jeli autobusem na Vižinu. Naše cesta 
začala u Ptačí stezky. Cestou jsme plnili úkoly a hráli zábavné 
a naučné hry, které nám připravila naše třídní učitelka Daniela 
Fatková. Ušli jsme 12 km. Výlet se nám velmi líbil. Doufáme,  
že půjdeme znovu. Děkujeme za krásné prožité dopoledne.

Žáci 7.A
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zŠ HOSTOMICe

Nejúspěšnější žákyní ve vědomostních 
soutěžích je v tomto školním roce 
Anežka Kateřina Vondráková z 9.A.  
V okresním kole olympiády z českého 
jazyka obsadila 2. místo s postupem 
do kola krajského. V okresním kole 
olympiády z chemie se umístila také  
na 2. místě. V okresním kole matematic- 
ké olympiády obsadila krásné 4. místo.
Další velmi úspěšnou žákyní je Lucie 
Ječná z 9.A. V okresním kole chemické 
olympiády získala 1. místo s postupem 
do krajského kola.

Ocenění si zaslouží i Barbora Vocásková 
z 9.B, která v okresním kole olympiády 
z anglického jazyka obsadila krásné  
4. místo.
Pochvalu si zaslouží i další žáci naší 
školy, kteří se zúčastnili olympiády  
z matematiky, zeměpisu, českého jazy- 
ka, anglického jazyka a Pythagoriády. 
Ačkoli nedosáhli na příčky nejvyšší,  
na výsledkových listinách z okresních 
kol se objevovali v první polovině i přes 
velkou konkurenci.

cyklistický výlet žáků 7.a
V pátek 18. května 2018 se vydali žáci 7.A na kolech do brdských lesů. Trasa vedla po polních a lesních cestách  
z Hostomic do Běštína a okolo vrchu Plešivec. Měřila asi 20 km. Jízda na kolech byla doplněna krátkými zastávkami 
vyplněnými různými hrami a soutěžemi. Počasí bylo příznivé, žáci dodržovali bezpečnostní pravidla. Výlet se vydařil.

Mgr. D. Fatková a Mgr. J. Kordulová, pedagogický doprovod

Úspěchy žáků zš p. lisého Hostomice
I v letošním školním roce se žáci naší školy účastnili soutěží, a to jak 
vědomostních, tak sportovních, ale také uměleckých. Každý žák si tak 
může vybrat obor, který ho baví a v čem je dobrý.

Ze sportovních soutěží žáci přivezli 
všechny tři cenné kovy, a to ze soutěží  
v týmových sportech.
Krásné 3. místo přivezla skupina chlapců 
ze 6. a 7. tříd z fotbalového turnaje  
McDonald’s cup. Turnaj byl dvoukolový  
a trval 2 dny. V prvním kole naši fot- 
balisté vyhráli všechny zápasy a zajistili 
si tak postup do finálového kola. Zápas 
s týmem ze ZŠ Králův Dvůr prohráli 
až na penalty, a tak bojovali o 3. místo.  
Tento zápas vyhráli, a tak se mohli  
radovat z cenného kovu.
Žáci 8. a 9. ročníků v polovině dubna 
odjeli na turnaj „Florbal proti drogám“ 
a ve velké konkurenci vybojovali 2.  
místo.
Výběr 5. ročníků se zúčastnil turnaje 
ve vybíjené a přivezl trofej nejcennější, 
zlatý pohár. Během jediného dne žáci 
odehráli 8 náročných zápasů, které 
všechny vyhráli. První místo jim tedy 
oprávněně patří.
Žáci 1. stupně se pravidelně účastní 
recitační soutěže. Nejinak tomu bylo 
i letos. Nejúspěšnějšími soutěžícími  
z naší školy byly Mariana Hofmanová 
ze 3. třídy a Anežka Frintová ze 4. tří- 
dy. Obě dívky získaly v okresním kole  
1. místo s postupem do kola krajského. 
Anežka navíc získala 1. místo v divácké 
soutěži.
Velká pochvala náleží všem žákům, 
kteří se soutěží zúčastnili. Zároveň by- 
chom chtěli poděkovat všem vyučujícím, 
kteří se s dětmi na  soutěže připravovali 
a na soutěžích je doprovázeli.
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SPOLeČenSKá ruBrIKa / InzerCe

oznáMení
■ Setkání v zátoře
Výbor STP v Hostomicích vás srdečně zve 
na tradiční posezení u ohně na Zubríně  
ve středu 27. června 2018 od 13.30 hodin 
za účasti obyvatel Domova Zátor. Uzeniny  
na opékání s sebou. Možnost zakoupení  
nápojů. Setkání se uskuteční i za nepříz- 
nivého počasí ve společenské místnosti 
Domova. Lze využít odvozu auty od ZŠ  
v Hostomicích (sraz ve 13.30 hodin).

Výbor STP v Hostomicích

vzpoMínka
■ Dne 13. dubna 
2014 ztichlo srdce na- 
ší zlaté maminky a ba- 
bičky, paní zdeňky 
Slánské, ve věku 
požehnaných 104 let. 
Rodačka z Hostomic  
neměla nepřátel, pro- 
tože pro svoji po-
vahu a způsob života byla milovaná nejen 
rodinou, sousedy, ale všemi co ji znali. 
Milovala tento nádherný kraj, brdské lesy 
a celé okolí Hostomic. Její láska k rodnému 
kraji byla příkladem nám všem, kteří jsme 
ji obdivovali a nesmírně milovali. Její 
život, vyprávění, dopisy dětem, to bylo 
životní moudro, které jsme všichni od ní 
čerpali a které zůstane navždy v našich 
srdcích. Zemřela tiše, v nesmírné péči  

u svojí dcery. Jejím největším přáním 
bylo, vrátit se domů. To jsme jí splnili  
a tak odpočívá na místním hřbitově spolu 
se svým manželem. Bylo pro mne ctí žít 
vedle ní do posledních chvil jejího života. 
Nikdy na ni nezapomeneme. Jménem celé 
rodiny děkuji vám, kteří jste přišli se spolu 
s námi se sní rozloučit, ale i všem co si na 
ni vzpomenou. Uchovejme si její památku 
ve svých srdcích. Jindra s Věrou 
■ Dne 1. června 
2018 uplynulo dvacet 
smutných let, kdy nás 
navždy opustila naše 
maminka a babička 
Věra Brotánková  
roz. Ksandrová. 

Za vzpomínku děkují 
dcery Věra Plecitá  

a Jana Švestková  
s rodinami

■ Smutným dnem 
zůstává pro nás 4. 
červen, kdy vzpomí- 
náme 4. výročí úmrtí  
naší milované mamin- 
ky paní růženy Ko- 
courkové z Bezdědic. 
Kdo jste ji měli rádi, 
vzpomeňte s námi.

Dcera Dobruš a synové Kája a Pepa  
s rodinami
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Pěvecký Sbor Fabián pod vedením sbormistra pana  
Petra Antonína Kafky vystoupil 25. května 2018 v rámci 
akce Noc kostelů v kostelích ve Skřipli a Osově.

poDěkování
■ Poděkování hasičům Hostomic i ra- 
douše za vyčištění dvora.

Paní Lišková

■ Poděkování hasičům Hostomic i ra- 
douše při pomoci občanům při blesko- 
vých povodních.

Vít Šťáhlavský, starosta

zuBní poHotovost
Červen 2018 

■ 2. a 3. Dr. Zdeněk Kaiser  
 Hořovice, K Nemocnici 1106 
 tel. 311 559 812 

■ 9. a 10. Dr. Jitka Karmazínová  
 Hořovice, Komenského 49 
 tel. 311 516 660 

■ 16. a 17. Dr. Vladimíra Krabcová  
 Beroun 3, Pod Haldou 64 
 tel. 311 621 973 

■ 23. a 24. Dr. František Hentsch  
 Zdice, Palackého nám. 21 
 tel. 608 020 878 

■ 30.6. a 1.7. Dr. Miloslav Neužil  
 Cerhovice 176 
 tel. 311 577 559

Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.

inzeRce
■ Mladá rodina poptává pronájem bytu 
nebo domečku v Hostomicích. nabídky 
prosím na email vpolakova1@seznam.cz 
nebo na tel. 777 410 116. 

děkuji Veronika Poláková


