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Informace pro občany 
20.6.2019 dojde k uzavření silnice mezi Hostomicemi a Bezdědicemi.  

Důvodem uzavírky je oprava mostu na začátku Bezdědic. Doba uzavírky je plánována  
po dobu čtyř až pěti měsíců. Jakmile obdržíme podrobnější informace od KSÚS,  

budou zveřejněny na webových stránkách města www.hostomice.cz.

Dětský Den raDoUŠ
Na koupališti v radouši se 25. května 2019 konal již tradiční dětský den  
s programem plným zábavy, zajímavých ukázek a zážitků. 
Celý program odstartoval ve 13.00 hodin DJ Karel Moravec. Ten nejprve  
uvedl vystoupení semifinalisty Superstar Ester Kubátové, následovala pohádka  
O Šípkové Růžence v podání dětského pěveckého sboru pod vedením  
M. Linkové. Poté nám představil nový hasičský vůz HZS Středočeského kraje  
stanice Hořovice a mohlo se začít soutěžit. Děti měly možnost absolvovat  
sportovní, zábavné i dovednostní soutěže na celkem 8 stanovištích, po jejichž 
splnění se rády svezly na raftu po koupališti. Pro zpestření programu dorazila 
klaunice, která měla pro děti připravené zábavné hry. Dále jsme měli možnost 
zhlédnout ukázku mistrů v MOTO TRIALU Martina Matějíčka, Jana Panenky, 
Filipa Heřmana a Eduarda Hovjackého ml., načež nám svůj nový kontejnerový 
nosič představil HZS Středočeského kraje stanice Beroun. Do minulosti jsme  
se přenesli s mušketýry, kteří předvedli své zbraně a dovednosti v soubojích. 
Na závěr jsme mohli vidět ukázku hašení osobního vozidla za pomoci hasicího 
zařízení Pro/pak a hasicích hřebů.

Po celý den byly k dispozici atrakce 
jako skákací hrady a malování na obli- 
čej, dále pak automobilový a cyklis- 
tický trenažér, preventivně výchovná 
činnost v oblasti PO a OOB - Hasík,  
nový vůz Policie Příbram Land Rover  
Discovery spolu s vybavením pořád- 
kové jednotky, závodní automobil  
a čtyřkolka od Kulipo Racing Team, 
nový pásový kloubový traktor Case 
společnosti Agrona Rpety a pyro- 
technická skupina vojenských poli- 
cistů Jince. Zaregistrované děti byly 
za splnění úkolů odměněny batůžky  
a drobnými cenami.
Za organizaci celého dne, pomoc při 
stavbě i úklidu prostoru a možnost 
realizace této akce děkujeme všem 
zúčastněným, sponzorům a MěÚ  
Hostomice. SDH Radouš
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ŽáDné zákUlIsí, anI hrátky  
veDení města s občany 
neprovozUje!
V minulých Hostomických listech vyšel článek podepsaný 
(nepodepsaný) Členové spolku Marakana Bezdědice z.s.  
s nadpisem parafrázujícím známou skladbu skupiny Katapult 
Co děti? Mají si skutečně kde hrát?
Článek kriticky hodnotí stav veřejného prostoru v Bezdědicích. 
Také ale ne zcela objektivně hodnotí provozování sportoviště  
a nelegálně přistavených objektů využívaných často i do pozdních  
hodin nočních. Jsou zde zapsány i velkorysé plány spolku  
do budoucna a stručně popsaný postup vedení města. Zpraco-
vaná projektová dokumentace je zde provázena zklamáním, že se 
dále nic neděje. To však není pravda. Další postup při budování  
klubovny v Bezdědicích byl na jednání mezi vedením spolku 
Marakana a vedením města dohodnut a ze strany města dodržen. 
Mimochodem zpracovaný projekt na klubovnu byl vysoce  
oceněn zástupci spolku a zároveň přísně zkritizován zastupiteli,  
kteří se dnes k netrpělivosti budoucích hlavních uživatelů po- 
divně přidávají.
Nyní nás čeká s největší pravděpodobností vypsání soutěže  
na dodávku stavby se současným hledáním finančních prostředků 
na stavbu. Finančních prostředků jak dotačních, tak vlastních  
z rozpočtu města.
Na jiném místě tohoto čísla Hostomických listů otiskujeme  
článek - rovněž podepsaný/nepodepsaný Zástupci hnutí Nezávis-
lí a Nezávislí 2018. Jmenuje se „Náhled do zákulisí aneb hrátky  
s občany“. Zde se zřejmě část zastupitelů deklaruje jako „opozice“ 
a distancuje se od postupu vedení města, které označuje jako  
neaktivitu.
K tomu je třeba dodat dvě zásadní věci:
1. Veškerá usnesení zastupitelstva jsou zveřejňována v Hosto- 
 mických listech. Aby mohla část zastupitelů vystupovat jako  
 opozice a kritizovat postup vedení města jako neaktivní,  
 měla by přicházet s vlastní aktivitou a návrhy řešení. Nic  
 takového se neděje. Zastupitelé až na výjimky jsou na zase- 
 dáních zastupitelstva pasivní a s konkrétními, alespoň trochu  
 reálnými návrhy nepřichází. Jsme v zastupitelstvech různých  
 složení od roku 2006. Toto je poprvé, kdy se navozuje  
 ze strany některých zastupitelů atmosféra nespolupráce  
 a opozičního kritizování. 
2. Souhlasíme s oběma závěry obou zmíněných článků.  
 Tedy: 
 ❚ Čas ukáže, zda předvolební sliby zvolených zastupitelů  
  byly myšleny vážně.
 ❚ A všichni vy, kteří se chcete podílet na budoucím vývoji  
  našich obcí jste srdečně zváni na veřejná zasedání zastupi- 
  telstva města. Uděláte si sami názor na to, kdo se skutečně  
  snaží naplnit předvolební sliby a kdo se jen veze.

Vít Šťáhlavský, starosta
Ing. Vladimír Zachoval, místostarosta

náhled do zákulisí  
aneb hrátky s občany
Vyjádření opozice města ke článku „Co děti?  
Mají si skutečně kde hrát?“ z čísla 5/2019 Hosto- 
mických listů.

Po zasetí předvolebních slibů jednotlivých stran  
upínají občané města Hostomic a přilehlých obcí svůj 
zrak na pole vítězných volebních stran v očekávání 
prvních výsledků jejich usilovné práce. Ovšem jako  
i dosavadní příroda, prošly nadějně vyhlížející pří- 
sliby jarními mrazy, a ty, které dosud přežívají,  
zřejmě čekají další strasti a méně plodů, než bychom  
si všichni přáli.
Akceptujeme rozhořčení sdružení Marakana ve věci 
neaktivity města při budování „sportoviště“, avšak 
upřesňujeme, že tento přístup zřejmě zastává vedení 
města, nikoliv veškeří zvolení zastupitelé. Za nás, jako 
občany s pravomocí zastupitelů, opakovaně usilujeme  
o rozumný progresivní rozvoj města za odpovídající 
náklady s vidinou zlepšení situace pro nás pro všechny.
Je pochopitelné, že bylo-li některými kandidáty 
přislíbeno obohacení života v obci Bezdědice, a také 
dalších, očekávají občané za své hlasy odpovídající 
výsledky. 
Nutno podotknout, že záměr města realizovat 
klubovnu byl schválen zastupiteli již v minulém 
volebním období, a důvod její realizace nebyl čistě  
ze zájmu o děti a sport, nýbrž i z důvodu stížností  
na rušení nočního klidu a utišení sousedských vztahů 
v blízkosti sportoviště.
Co se týče zřízení hřiště pro starší děti a mládež, byla 
opakovaně projednávána realizace tohoto sportoviště 
ve všech čtyřech obcích. Na jedné z porad byla  
odsouhlasena nabídka na nákup zařízení těchto  
hřišť a v průběhu času několikrát připomínána. 
Dosud však byly některé snahy opozice města  
o prosazení společného zájmu opomíjeny.
V obdobném duchu je tomu tak i v mnoha dalších 
případech a připravovaných projektech, kdy vyna- 
ložená snaha některých zastupitelů o zdárný posun  
je opomíjena či zmařována. V případě již realizo- 
vaných a mnohdy značně nadhodnocených projektů 
města, jako například oprava hřbitovní zdi a már- 
nice či oprava radniční budovy aj., jsou dosažené 
výsledky neuspokojivé a opoziční snahy o nápravu 
současného stavu potlačovány. 
A proto srdečně zveme i ty z vás, kteří se chtějí podí- 
let na budoucím vývoji našich obcí či vyjádřit názor 
k připravovaným projektům, k účasti na veřejném 
zasedání zastupitelstva města, a tím i podpoření 
úspěšného dosažení společného cíle. Děkujeme.

Zástupci hnutí Nezávislí a Nezávislí 2018
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městská knIhovna hostomIce  
1849 - 2019
Městská knihovna byla znovu otevřena po rozsáhlé rekonstrukci v pondělí  
29. dubna 2019 v den 170. výročí jejího založení.
Program v knihovně zahájil pan starosta V. Šťáhlavský v 15.30 hodin a mimo  
jiné představil novou knihovnici paní Jiřinu Šebkovou, která převezme knihovnu  
v červenci 2019. Otevření knihovny se zúčastnili také zástupci Středočeské 
vědecké knihovny v Kladně a Knihovny Jana Drdy v Příbrami.
Program zpestřili svým vystoupením žáci ZŠ PL Hostomice. Děvčata 2. a 4. 
ročníku přednesla milé básně a zazpívala. Žákyně 4. tř. Mariannka Hofmanová 
zahrála na housle. Poté následovala prohlídka knihovny. Na otevření knihovny  
se přišlo podívat 51 návštěvníků i přesto, že nám počasí nepřálo. Děkujeme všem.

Městská knihovna bude až do 8. 7. 2019 otevřena takto:
Pondělí 13 - 17, středa 13 - 17, pátek 12 - 17 hodin.
Žádáme čtenáře o vrácení knih vypůjčených před rekonstrukcí knihovny.
registrační poplatek pro rok 2019: dospělí 150,- Kč, děti 50,- Kč.
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zápIs ze zaseDání  
zastUpItelstva města hostomIce č. 3/2019
konaného Dne 27. května 2019 oD 18.00 hoD. v hostomIcích

Přítomni zastupitelé: Šťáhlavský, Synek, Bomba, Příhoda, 
Šinágl, Kubrichtová, Mužíková
Omluveni: Kubišta, Zachoval

zastupitelé projednali následující body a v případě jejich 
schvalování je uvedeno pod bodem pro-proti-zdržel.

1. určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
 Zapisovatel: Mužíková 
 Ověřovatel zápisu: Kubrichtová, Šinágl 
 Hlasování: (pro-proti-zdržel se) 7-0-0
2. Schválení programu dle návrhu. 
 Hlasování: 7-0-0
3. zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření číslo  
 5/2019 - přeúčtování ze státní správy - na školku. 
 Hlasování: 7-0-0
4. zastupitelé schválili smlouvu o zřízení věcného  
 břemene služebnosti č. Ie-12-6008541/VB/1-  
 Hostomice-vymístění vvNN. 
 Hlasování: 7-0-0 
5. zastupitelé schvalují příspěvek na rybářské závody  
 pro MO Českého rybářského svazu místní skupiny  
 Hostomice ve výši 2.000,- Kč. 
 Hlasování: 7-0-0
6. zastupitelé projednali záměr prodeje pozemků  
 par. č. 564/1 o výměře 1741 m2 a parc. č. 564/5  
 o výměře 17 m2, oba v katastrálním území Běštín.  
 zastupitelé se shodli na oslovení všech dotčených  
 majitelů přiléhajících pozemků s nabídkou  
 na odprodej pozemků města a podle vyjádření  
 budeme dále postupovat. 
 Hlasování: 7-0-0
7. zastupitelé projednali žádost obce Běštín  
 o uzavření dohody o vytvoření společného školského  
 obvodu Mateřská škola Hostomice. zastupitelé  
 nesouhlasí s uzavřením uvedené dohody o vytvoření  
 společného obvodu. 
 Hlasování: 7-0-0
8. zastupitelé souhlasí se žádostí dlužníka Lesy jedlička  
 na snížení úroků z prodlení dlužné částky pouze  
 v případě, že uvedená firma do 90 dnů uhradí soudní  
 poplatky městu Hostomice. Úroky se v tomto případě  
 sníží na polovinu dlužné částky. 
 Hlasování: 7-0-0

9. zastupitelé projednali žádost  zástupců spolku  
 Marakana o zřízení dětského workhoutového hřiště.  
 zastupitelé schválili záměr o zadání zakázky  
 na zhotovení uvedeného hřiště v Bezdědicích,  
 radouši a Hostomicích, Lštěni (velikost sestavy 4,  
 sestavy 3+1). 
 Hlasování: 7-0-0

10. zastupitelé projednali žádost zástupců spolku  
 Maracana na provedení stavby na hřišti Bezdědice.  
 zastupitelé byli informováni, že na uvedenou stavbu  
 pro spolek bude vypsán dotační titul, a bylo  
 doporučeno spolku uvedenou žádost podat.  
 zastupitelstvo schvaluje podání uvedené žádosti 
  o dotaci na klubovnu, rozhodnutí zastupitelstva  
 bude provedeno v červnu na veřejném zasedání.

11. různé: 
 ❚ dovoz dřeva na opravu dětského hřiště  
  v Bezdědicích.  
 ❚ Oprava zdi ve školce. 

12. zastupitelé schválili nákup párty stanu pro obecní  
 úřad s tím, že stan bude k dispozici všem spolkům  
 v obci - půjčovné . /nákup od firmy altany jL s.r.o.,  
 jablonského 640/2, Praha  za částku 25.831,- Kč  
 včetně dPH. 
 Hlasování: 7-0-0

13. diskuse:  
 ❚ Pozemek pod koupalištěm v radouši - vyřešit.  
 ❚ dořešit chodník k firmě Mandík - zjistit možnost  
  přechodu.  
 ❚ Odvoz lesa od potoku na zátor.  
 ❚ Omezení rychlosti u školy.  
 ❚ Oprava v radouši po kanalizaci - fa Šindler.  
 ❚ reklamace hřbitovního osazení květin,  
  reklamace hřbitovní zdi.  
 ❚ Psát aktuální informace do HL,  
  rozpis jednotlivých akcí, včetně rozpisu cen. 

14. Starosta ukončil zasedání ve 20.12 hod.

Veřejné zasedání zastupitelstva se bude 
konat dne 20. června 2019 v 18.00 hod.  
v hostomické radnici.
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Město Hostomice připravuje 
na středu 19. června 2019 
další vítání občánků
Mílí rodiče, rádi bychom mezi nás jako každý 
rok přivítali naše nové občánky. Vítání nových 
občánků proběhne ve středu 19. června 2019 
odpoledne v budově radnice. 

Máte-li zájem, aby Vaše děťátko bylo pozváno 
na slavnostní vítání nových občánků, kontak- 
tujte nás prosím. 

Můžete se osobně dostavit na městský úřad nebo 
vyplňte formulář, který najdete na stránkách 
http://hostomice.cz/Vitani-obcanku.html.

Kdo ještě tak neučinil na základě osobní poz- 
vánky, tak ho prosím vyplněný zašlete na adre- 
su úřadu / vložte do schránky před úřadem 
nebo jej zašlete elektronicky na e-mailovou  
adresu: matrika@hostomice.cz.

oslavy 130 let 
zaloŽení sborU 
Dobrovolných 
hasIčů  
v hostomIcích 
V sobotu 8. června 2019 od 11  
hodin na náměstí proběhne slav- 
nostní zahájení. Součástí programu 
bude svěcení praporu a patrona 
hasičů sv. Floriana. Následovat 
bude ocenění zasloužilých hasičů 
spolu se slavnostním průvodem 
přes náměstí a položením věnců  
k uctění památky zesnulých, kdy 
tuto část oslav ukončíme. 
Dále se můžete těšit na bohatý 
program. Pro ty nejmenší budou 
připraveny nafukovací atrakce, ne- 
bude chybět ani dobová a současná 
hasičská technika, ukázky Policie  
České republiky, vyprošťování osob 
z havarovaných vozidel, ukázky 
hašení a činnost členů kroužku 
mladých hasičů. K poslechu zahraje 
Hořovická dechovka se sólisty a re- 
produkovaná hudba. Občerstvení 
bude zajištěno firmou Dobroty 
Kačena po celý den. 
Závěrem odpoledního programu bu- 
de losování vyhlídkového letu pro 
dvě osoby. 
Celé oslavy završíme zábavou, která 
bude na výstavišti u fotbalového 
hřiště od 18 hodin. K tanci a po- 
slechu zahrají skupiny RANDALL  
a BRABOUX.
Těšíme se na Vás.

Sbor dobrovolných hasičů  
Hostomice
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HaSIČI HOSTOMICe

copak DělalI mlaDí hasIčI  
z hostomIc oD polovIny DUbna 
Do května?
už se stalo samozřejmostí, že se mladí hasiči ve větší či menší míře aktivně  
zapojují do různých kulturních akcí pořádaných v našem městě jako například 
30. dubna. zde předvedli svoje dovednosti na akci Pálení čarodějnic, kterou 
pořádal místní sportovní klub, kde za pomoci hasičské techniky Tatry 148 
CaS 32 hasili za bedlivého dozoru dospělých hasičů zapálenou hranici dřeva.
S blížícími se oslavami 130 let výročí sboru dobrovolných hasičů v Hostomicích 
pomáhají členům SDH s přípravami této akce, při které se hodí každá ruka  
a to i mladého člena našeho sboru.
Mladé hasiče čekaly závody v požárním sportu, poctivě trénovali, což na soutěži 
zúročili.
11. května se zúčastnili okrskové soutěže v požárním sportu ve Všeradicích.  
Ti nejstarší se toho zhostili s velkou vervou a obsadili tu nejvýše možnou příčku  
a to první místo. Mladší družstvo vybojovalo třetí místo a ti nejmladší páté místo. 
Tím udělali svým rodičům a vedoucím velkou radost a za to jim patří velké díky. 
Této akce se zúčastnili ženy i muži. Ženy vybojovaly druhé místo a muži třetí místo.
Naši mladí hasiči neusínají na vavřínech a stále zdokonalují své schopnosti.
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aktIvIty mláDeŽnIckých 
týmů sk hostomIce
mladší přípravka
Mladší přípravka odehrála v sobotu 
27.4.2019 na vlastním hřišti druhý 
turnaj semifinálové skupiny. Bohužel 
nám nepřálo štěstí a po několika  
dobrých výkonech jsme urvali pouze 
2 body za 2 remízy. 
První zápas jsme prohráli po dobrém 
výkonu s týmem Lochovic A 0:1. Poté 
nám nevyšel zápas s Felbabkou, ve kte- 
rém jsme prohráli 1:3. Další utkání  
jsme pouze remizovali s týmem Lo- 
chovice B 1:1, ačkoliv jsme byli téměř  
celý zápas lepším týmem. S Hořovic- 
kem jsme si odnesli prohru opět 1:3  
a tento zápas byl pro nás velice smol- 
ný. Neproměnili jsme několik jasných 
šancí. V posledním turnajovém zápase 
jsme zabojovali a remizovali po stavu 
1:1 s týmem Neumětel a dokázali jsme 
si, že hrát můžeme opravdu s každým. 
Nicméně jsme na turnaji obsadili po- 
slední místo a bodově se nám finálový 
turnaj začíná vzdalovat. Neházíme 
ovšem flintu do žita a budeme makat 
až do konce.

další turnaj jsme odehráli 4. května 
na Felbabce. Tým opět předvedl  
vyrovnané výkony a při troše štěstí 
mohl útočit na podiové postavení. 
Bohužel jsme v některých zápasech 
neproměnili řadu šancí a platilo fot- 
balové pravidlo nedáš - dostaneš. 
Všechny porážky, které jsme obdrželi, 
byly pouze těsné, vždy o 1-2 góly. Tým 
obsadil konečné 5. místo se ziskem 
3 bodů po jedné výhře a čtyřech 
porážkách.
Výsledky turnaje Felbabka 4.5.:  
Hostomice vs. Lochovice A 0:2  
Hostomice vs. Felbabka 0:1  
Hostomice vs. Hořovice 3:4  
Hostomice vs. Lochovice B 3:0  
Hostomice vs. Neumětely 2:4

V pořadí již čtvrtý turnaj jarní se- 
mifinálové skupiny se odehrál 11.5.  
v Hořovicích. 

Po zlepšených výkonech jsme obsadili 
konečné 4. místo. Dva soupeře jsme 
porazili a třikrát odešli poraženi, ale 
opravdu po boji.
Výsledky turnaje Hořovice 11.5.:  
Hostomice vs. Lochovice A 1:5 
Hostomice vs. Hořovicko 4:1 
Hostomice vs. Lochovice B 4:1 
Hostomice vs. Neumětely 0:3 
Hostomice vs. Felbabka 2:3

Pátý mistrovský turnaj odehrála 
mladší přípravka v sobotu 18. května 
v Lochovicích. Nakonec obsadila 4.  
místo a pouze o bod zaostala za vy- 
sněnou 3. příčkou. 
Výkony jdou stále nahoru, ale srážejí 
nás zbytečné chyby. Poslední turnaj 
sehrajeme v sobotu dne 25.5. od 10 
hod. opět v Lochovicích.
Výsledky turnaj Lochovice 18.5.:  
Hostomice vs. Lochovice A 0:3 
Hostomice vs. Felbabka 4:1 
Hostomice vs. Lochovice B 2:0 
Hostomice vs. Hořovicko 0:3 
Hostomice vs. Neumětely 2:5

Naší skupině zatím celkově vládne 
mužstvo Lochovic A, za ním následují 
Felbabka a Neumětely a my bojujeme 
o celkové 4. místo ve skupině s týmem 
Hořovicka.

Celkové pořadí po 5 ze 6 turnajů:
1. Lochovice A 65 bodů
2. Neumětely 45 bodů
3. Felbabka 44 bodů
4. Hořovicko 34 bodů
5. Hostomice 23 bodů
6. Lochovice B 7 bodů

sk hostomice 
čarodějnice 2019
V úterý 30.4. si SK Hostomice při- 
pravilo již tradiční akci Čarodějnice. 
Do areálu SK na výstavišti se slétli  
čarodějnice a čarodějové ze všech 
možných koutů Hostomic a přilehlého 
okolí. Pro děti bylo připraveno několik 
soutěží - po jejich splnění každé z dí- 
tek obdrželo zdarma limo s vuřtem. 
Po ukončení soutěží byli vyhodno- 
ceni nejlepší čarodějnice a čarodějové, 
kteří obdrželi krásné ceny.
Dále byla k vidění ukázka různých 
střeleckých zbraní pod dohledem Ar- 
mády České republiky. Diváci si mohli 
vyzkoušet jak se drží samopal či si 
mohli obléknout neprůstřelnou vestu. 
Děti s rodiči si mohli také prohlédnout 
a osedlat dálniční motocykl značky 
BMW, který nám přijela ukázat  
Policie České republiky. Celá akce  
byla pod dohledem místního sboru 
dobrovolných hasičů, kteří předvedli 
během večera výjezdní zásah.
K poslechu a tanci hrála dobře sladě- 
ná skupina RANDALL. S blížícím se 
večerem byla zapálena čarodějnická 
hranice. Po celý den nás provázelo 
krásné a slunečné počasí. Návštěvnost 
akce byla jedna z nejvyšších za posled- 
ní ročníky. Odhadujeme, že se v areálu 
SK sešlo okolo 300 účastníků! Všem, 
kteří se podíleli na této akci návštěvou 
moc děkujeme. Speciální poděkování 
patří dobrovolnému týmu SK Hosto- 
mice, který se podílel na přípravách  
a průběhu celé akce.
Navštivte celou fotogalerii z této akce 
na našich webových stránkách: 
http://skhostomice.cz/fotogalerie- 
ostatni/
Díky a za rok opět na viděnou!



8 HOSTOMICKÉ LISTY

CO Se u NáS děje

Vítězný tým SK Hostomice / TJ Slovan Lochovice - turnaj Hostomice 19.5.

starší přípravka sk hostomice / tj slovan lochovice
Naše starší přípravka odehrála svůj první jarní  
mistrovský turnaj v pátek 3.5. na hřišti ve zdicích. 
Konečné třetí místo není vůbec na začátek soutěže 
špatné a věříme, že kluci budou stoupat ještě výše  
(což potvrdili na domácím turnaji). Předvedená hra 
má dle trenérů ještě velké rezervy. 
Výsledky turnaje zdice 3.5.:  
Hostomice / Lochovice vs. Hořovicko A 0:4 
Hostomice / Lochovice vs. Zdice B 1:3 
Hostomice / Lochovice vs. Cerhovice 0:0 
Hostomice / Lochovice vs. Komárov 4:0

druhý turnaj odehrála starší přípravka ihned v ne- 
děli 5.5. a to na hřišti v Cerhovicích. 
Výkon byl o něco lepší a výsledky také. Celkově jsme 
obsadili opět 3. místo.
Výsledky turnaje Cerhovice 5.5.:  
Hostomice / Lochovice vs. Hořovicko 1:4 (L. Toth) 
Hostomice / Lochovice vs. Cerhovice 2:1 (2x L. Toth) 
Hostomice / Lochovice vs. Komárov 3:1  
(2x L. Toth, M. Frajtág) 
Hostomice / Lochovice vs. Zdice B 1:2 (M. Frajtág)

V neděli 19.5. odehrála starší přípravka turnaj  
na vlastním hřišti v Hostomicích. 
Turnaj skončil pro naše kluky naprosto famózně.  
Po parádních výkonech jsme obsadili 1. příčku! Kluci  
odbojovali všechny zápasy na výbornou a přidali  

i spoustu fotbalovosti. Vrcholem turnaje bylo utkání  
proti zatím suverénnímu Hořovicku, které jsme  
za krásné atmosféry porazili poměrem 5:4 (2x Kropáč, 
2x Hadraba, Toth).
další výsledky:  
Hostomice / Lochovice vs. Komárov 2:1 (2x Hadraba) 
Hostomice / Lochovice vs. Cerhovice 3:1  
(Toth, Kropáč, Parkán) 
Hostomice / Lochovice vs. Zdice B 2:1 (2x Toth)
GRATULUJEME!
Tímto výsledkem jsme udělali velký krok pro postup 
do finálového turnaje, kam postupují první 3 celky  
naší skupiny, a na kterém se rozhodne o přeborníkovi 
okresu Beroun. Pevně věříme, že se do něj proboju- 
jeme. Držte nám palce!

Celkové pořadí po 3 z 5 turnajů:
1. Hořovice 30 bodů
2. Zdice 22 bodů
2. Hostomice/Lochovice 22 bodů
4. Komárov 7 bodů
5. Cerhovice 4 body

Sestava SK Hostomice:
Radovan Toť - Matěj Frajtág, Petr Mikitinec, Jiří  
Parkán (K), Ondřej Kropáč, Stanislav Hadraba, Lukáš 
Toth, Jan Houska, Jan Bastl, Pavel Časar.
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již v pátek 26.4. odehráli mladší žáci 
utkání na půdě prvního celku tabul- 
ky Cerhovic. 
Prohra 0:7 vypadá sice na první po- 
hled zle, ale musíme podoknout,  
že se jedná pro náš tým de facto  
o úspěch, protože v sestavě, kde byla 
polovina hráčů starší přípravky se 
jedná o lichotivý výsledek. Nejeden 
soupeř si odvezl z Cerhovic v této 
sezóně daleko horší debakl...

V pátek 3.5. jsme přívitali na našem 
hřišti FK Komárov. Tabulkově i fot- 

balově lepšího týmu jsme se neza- 
lekli a soupeři jsme nedávali moc 
prostoru pro kombinaci. 
Šance byly na obou stranách zhruba 
vyrovnané, možná trochu navrch měl 
v prvním poločase soupeř, i když i my 
jsme měli gólové příležitosti, ale zase 
naše nepřesná koncovka. Bohužel. 
První poločas skončil nerozhodně 0:0.
Ve druhém poločase jsme si vytvořili 
několik slibných šancí zásluhou Petra  
Budila po krásných průnicích po lajně,  
ale překonat soupeře se nám ne- 

mladší žáci sk hostomice 
Ve středu 24. dubna sehráli naši mladší žáci další soutěžní zápas, tentokrát 
na hřišti Felbabky a opět za vydatné pomoci hráčů ze starší přípravky.  
utkání jsme začali velmi dobře, soupeře jsme nepouštěli na naší polovinu  
a po deseti minutách hry vstřelil první gól zápasu Péťa Budil. 
Vedení nám moc dlouho nevydrželo a po hrubé chybě v rozehrávce soupeř  
vyrovnal. V tu chvíli byli naši hráči jako opaření a spousta nepřesných přihrávek 
a dalších chyb vedla jen k tomu, že si s námi hráči Felbabky dělali co chtěli.  
To bylo znát i na skóre. Do poločasu zvýšil soupeř svůj náskok o dvě branky  
na 3:1. Ve druhém poločase jsme se místo útočné hry stáhli na vlastní polovinu  
a tým Felbabky dalšími dvěma góly odskočil na nelichotivý stav 5:1. Poslední  
čtvrthodinu jsme opět začali hrát fotbal. Předvedli jsme několik pěkných  
kombinací a podařilo se nám snížit na konečných 5:3 zásluhou Matěje Horníka. 
Bohužel to bylo opravdu pozdě a tak všechny body zůstaly na Felbabce. Škoda  
naší prospané dvacetiminutovky, protože soupeř, se kterým se pereme o páté  
místo tabulky, nám odskočil o šest bodů a jen složitě ho budeme dohánět.

podařilo. Naopak jsme inkasovali 
laciný gól, kdy o několik minut později 
nařídil rozhodčí po sporném zákroku 
našeho gólmana přímý kop proti naší 
brance, který soupeř využil a zvyšil tak 
na 2:0. Nevzdali jsme se a zásluhou  
Terky Palivcové snížili na konečných 
2:1 ve prospěch soupeře.
Nutno podotknout, že našim žákům 
opět významnou měrou pomohli hrá- 
či starší přípravky, i přes to, že hráli 
ve stejném čase svůj soutěžní turnaj.  
Všem hráčům patří za odvedený vý- 
kon v tomto zápase velký dík, nebyl 
to jednoduchý zápas, musím vyzdvih- 
nout výkon Terky Palivcové a Matěje 
Horníka, kteří zápas odehráli na víc 
než 100%. Jen škoda, že bez vítězného 
konce.

Předposlední zápas naší soutěže  
jsme odehráli v pátek 17.5., když  
jsme na svém hřišti přivítali zatím 
poslední tým tabulky - Újezd. 
Utkání bylo po celou dobu jednoznačně 
v naší režii a naši si připsali vysoké 
vítězství v podobě výsledku 22:0! 
Tým pod vedením trenérů Horníka  
a Nečase zaslouží velkou pochvalu  
za předvedenou hru a několik krás- 
ných kombinací včetně zakončení.
Branky: 10x Budil, 3x Hadraba, 3x 
Bastl, 2x Frajtág, 1x Hnízdil, 1x Parkán, 
1x Palivcová, 1x Boukal.

Držíme aktuálně 6. příčku v tabulce 
skupiny B a v posledním kole budeme 
bojovat o udržení této příčky s Tlusticí. 
Utkání odehrajeme na hřišti soupeře 
v pátek 24.5. od 17.30 hod. Poté  
bychom měli hrát dvojzápas s týmem  
ze skupiny A, který se umísti l  
na stejné příčce v sousední skupině. 
Tento dvojzápas bude o celkové umís- 
tění v okrese Beroun.

Sestava SK Hostomice:
Emil Boukal - David Moussilli, Matěj 
Horník, Petr Budil (K), Matěj Frajtág,  
Jan Bastl, Stanislav Hadraba, Tereza  
Palivcová, Ondřej Kropáč, Jakub  
Hnízdil, Jiří Parkán, Michal Hejduk, 
Petr Mikitinec, Jan Bastl, Pavel Časar, 
Monika Sůrová.
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hostomická škola slavila
Žáci i zaměstnanci Základní školy P. Lisého v Hostomicích 
oslavili v pátek 24. května 2019 120 let od položení základ- 
ního kamene své školy.
Za účasti vedení školy, obce, žáků a veřejnosti slavnost zahájil 
ředitel školy Ing. Eduard Polach. Následoval projev pana sta- 
rosty Víta Šťáhlavského a bývalých, dnes pětaosmdesátiletých 
žáků školy - paní Chvojkové a pana Hory. Přítomní byli 
seznámeni s historií a současností školství na Hostomicku.  
Po pěveckém vystoupení žáků 6. tříd se zástupci školy, obce  
a rodiny Lisých odebrali na místní hřbitov, aby položili kytici  
na hrob akademického malíře Pavla Lisého, podle něhož byla 
škola pojmenována.
Na školním dvoře probíhal během dopoledne jarmark s prode- 
jem výrobků žáků. Výtěžek bude věnován pro potřeby dětí. 
V budově školy bylo možno zavítat do galerie Pavla Lisého, 
seznámit se s jeho životem a dílem, prohlédnout si výstavu  
prací žáků školy. V učebně chemie probíhaly chemické a fyzi- 
kální pokusy, v matematice se soutěžilo ve skládání obrázků 
P. Lisého, žáci odpovídali na otázky týkající se historie školy. 
V tělocvičně ZŠ vystoupili žáci 8. tříd se svým divadelním 
představením. Do školy byli přizváni i dva parkuristé, kteří  
zaujali svými akrobatickými kousky žáky asi nejvíce. Milovníci  
zvířat si mohli prohlédnout asi 40 vystavených domácích maz- 
líčků na hřišti u školy. Tomu nejzajímavějšímu dali svůj hlas. 
Ve cvičné kuchyni byly připraveny pro hosty i žáky různé  
nápoje, sladké i slané pochoutky. 
Oslava se vydařila. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se  
podíleli na důstojné oslavě této akce a přispěli do prodeje  
na jarmarku svými výrobky nebo jejich zakoupením.

setkání v zátoře
Výbor STP v Hostomicích vás srdečně zve na tradiční posezení u ohně na Zubríně.  

Setkání se uskuteční ve čtvrtek 20.6.2018 od 13.30 hodin za účasti obyvatel Domova Zátor.
Uzeniny na opékání s sebou. Možnost zakoupení nápojů. Setkání se uskuteční i za nepříznivého počasí  
ve společenské místnosti Domova. Lze využít odvozu auty od ZŠ v Hostomicích (sraz ve 13.15 hodin).

Výbor STP v Hostomicích
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DUben a květen  
v mateřské Škole
■ 25. dubna 2019 jsme úspěšně ukončili plavecký kurz v Plavecké  
škole Tj Lokomotiva v Berouně. 
Kurzy probíhaly v Aquaparku Laguna a každý uchazeč obdržel  
„MOKRÉ VYSVĚDČENÍ“.

■ dopoledne 30. dubna 2019 k nám „přiletělo“ divadlo Letadlo  
s pohádkou jaro v korunách stromů. 
Děti vzbudily první květinky, zatančily si balet louky a přivítaly zpět 
stěhovavé ptáčky. Nakonec si děti vyzkoušely stát se ptačím rodičem.

■ Odpoledne 30. dubna 2019 předškoláci vyrazili na pampeliškovou 
výpravu. 
Počasí nám přálo a tak se výprava velmi vydařila. Z pampelišek nám  
hodná maminka uvařila pampeliškový med, moc jsme si pochutnali. 
DĚKUJEME!

■ 10. května 2019 Také ti nejmenší „Žluťásci“ se vydali na vycházku  
- odemknout les a přivítat jaro. 
Na vycházce děti plnily různé vědomostní i dovednostní úkoly a také  
je neminula sladká odměna.

■ 22. května 2019 k nám přijelo loutkové divadlo Vysmáto  
s pohádkou Princezna a drak. 
Opravdu jsme se pobavili a zasmáli. Za kolektiv MŠ Hostomice

Hana Beránková
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vzpomínka
■ Ty roky běží jak klidné řeky proud, 
 jen vzpomínky se vracejí  
 a nedají na Vás zapomenout.
Dne 12. června 2019 uplyne 25 let od 
tragické nehody našich synů, Milana 
anděla a Martina Horáka. 

Za vzpomínku děkují rodiče,  
bratr Jirka a sestra Kamila

■ Smutným dnem 
zůstává pro nás 4. 
červen, kdy vzpome- 
neme 5. výročí úmrtí  
naší maminky paní  
růženy Kocourkové  
z Bezdědic. Kdo jste  
ji měli rádi, vzpo- 
meňte s námi. 

Dcera Dobruš a synové Kája a Pepa  
s rodinami

zUbní pohotovost
Červen 2019
■ 8. a 9. Dr. Antonín Spal  
 Hořovice, K Nemocnici 1106 
 tel. 311 559 813
■ 15. a 16. Dr. Marcela Srpová  
 Hořovice, Fűgnerova 389, Alba 
 tel. 311 512 119
■ 22. a 23. Dr. Eliška Svobodová  
 Ordinace Buzuluk - Komárov 
 tel. 311 572 389
■ 29. a 30. Dr. Vladimíra Krabcová  
 Beroun 3, Pod Haldou 64 
 tel. 311 621 973
Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.

Vydává: MěÚ Hostomice
Odpovědná osoba: Vít Šťáhlavský
Redakce: Ing. Vladimír Zachoval,  
Karel Grunt, Diana Hrdličková
Grafické zpracování a tisk: Ivan Křenek, Hořovice
Adresa redakce: MěÚ Hostomice, Tyršovo nám. 165,  
267 24 Hostomice, tel.: 311 584 101 - ústředna, 
e-mail: starosta@hostomice.cz, www.hostomice.cz
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.

Svoz velkoobjeMovéHo  
+ nebezpečnéHo odpadu
dne 22.6.2019 se uskuteční svoz velkoobjemového  
a nebezpečného odpadu:

❚ 9.00 hod.- 11.00 hod. - ve dvoře MěÚ Hostomice
❚ 9.15 hod. - u dětského hřiště - Lštěň
❚ 9.45 hod. - Bezdědice 
❚ 10.15 hod. - Radouš

SK Hostomice z.s. vás srdečně zve  
na koncert oblíbeného revivalu. 

Koncert se uskuteční v sobotu 13.7.2019  
od 20.00 hodin v areálu SK Hostomice. 

Těšíme se na vaši návštěvu!


