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PROGRAM:
1. Projednat odkoupení části vodovod- 
 ního řadu, který je v majetku pana  
 Klímy
2. Projednat vstup do občanského  
 sdružení MAS Karlštejnsko
3. Schválení obecně závazné vyhlášky  
 o místních poplatcích
4. Projednat koncesní smlouvu o pro- 
 nájmu vodovodu a kanalizace
5. Různé
6. Diskuse

Zápis: J. Walterová.
Návrhová komise: Ing. Jirák,  
Ing. Brůžek.
Ověřovatelé zápisu: pí Fajrajzlová,  
p. Maršálek.
Přítomni: všichni zastupitelé.

1. Vybudování vodovodního řadu v roce  
 2001 v délce 158 m na své náklady  
 ve výši 100.530,04 Kč bez DPH provedl  
 p. Klíma, návrh na odkoupení městem  
 schválili všichni zastupitelé.
2. Možnost vstoupit do občanského  
 sdružení MAS Karlštejnsko
 Cíle sdružení: 
 - rozvoj a obnova venkova
 - podpora informovanosti 
 - propagace Karlštejnska jako přírod- 
  ní, kulturní a společenské identity
 - vytváření dobrého jména Karlštejn- 
  ska
 - rozvoj cestovního ruchu
 - rozvoj vzdělanosti, kulturního a spo- 
  lečenského života
 - větší šance získávat fondy z EU
 Roční příspěvek města do občanského  
 sdružení ve výši 3.000,- Kč, z příspěv- 
 ku financovány žádosti o projekty 
 a granty.
 Se vstupem do občanského sdružení  

 MAS Karlštejnsko souhlasili všichni  
 zastupitelé.
3. Zastupitelé navrhli různá upřesnění  
 a doplnění vyhlášky o místních   
 poplatcích, po úpravách, které budou  
 doplněny, budou moci zastupitelé  
 znovu připomínkovat e-mailovou  
 poštou.
4. Koncesní smlouvu na pronájem  
 vodovodu a kanalizace uvedl Ing.  
 Zachoval, podal vysvětlující informa- 
 ce, možnosti a použití finanční částky, 
 vodné a stočné ve výši 57,- Kč vč.  
 DPH/1 m3, průměrná čtyřčlenná  
 rodina o 1.000,- Kč ročně více.
 Schválení smlouvy k podpisu:
 Pro - Ing. Zachoval, pí Fajrajzlová,  
 p. Maršálek, p. Nádvorník, p. Šťá- 
 hlavský, J. Walterová.
 Proti - Ing. Jirák, Ing. Brůžek,  
 p. Malacký.
5. a) Žádost ČČK Hostomice o finanční 
 příspěvek na pořádání dětského  
 karnevalu, předložené náklady ve výši  
 3.504,- Kč, příspěvek ve výši 2.000,- Kč  
 schválen všemi zastupiteli.
b) Firma Alteko Hostomice požádala  
 dopravní odbor při MěÚ Hořovice  
 o umístění dopravního značení  
 rychlosti 50 km z důvodu pohybu  
 chodců - zaměstnanců po veřejné  
 komunikaci.
c) Žádost města k Pozemkovému fondu  
 o převod pozemků do vlastnictví  
 města: katastr Bezdědice u Hostomic,  
 parcela 186/3, výměra 7633 m2, orná  
 půda, parcela 1722/6, 9456 m2, orná  
 půda.
 Katastr Hostomice pod Brdy, parcela  
 1722/24, 1656 m2, orná půda.
 Katastr Radouš, parcela 243/1,  
 9352 m2, orná půda.
 Všichni zastupitelé souhlasili.
d) Informace p. Nádvorníka o celkovém  
 zdevastování Křikavova pramene.

e) Nebytové prostory v domě č. 169  
 v pronájmu p. Vorla, několik let  
 neplatil z důvodu vlastních vyna- 
 ložených nákladů na objekt, objekt  
 je staticky narušen, p. starosta za- 
 jistí prohlídku statika a jeho vyjádření,  
 případně další řešení tohoto stavu.
6. a) p. Lachman navrhl, aby statik  
 zhodnotil i budovu MěÚ Hostomice.
b) pí Přívorová - proč se zastupitelstvo  
 nezeptalo občanů na jejich názor  
 na pronájem vodovodu a kanalizace,  
 lze pronajmout, když město čerpalo  
 dotaci na jejich výstavbu.
c) Ing. Zachoval - z dotačních podmínek  
 prodej nelze, pronájem ano, pronájem  
 na 20 let, v hotovosti 7 mil. Kč, dále  
 ročně 90.000,- Kč a 50.000,- na opra- 
 vy ročně - v zájmu občanů se zdá  
 výhodné.
d) p. Holý - žádost o pokácení 2 stromů  
 a 5 stromů zkrátit, prořezat - stromy  
 nejsou majetkem města, ale SUS  
 Beroun, nakládání s těmito stromy  
 povolila. Dále chybí veřejné osvětlení  
 v Zahradní a Nádražní ulici.
e) p. starosta – budou objednány sloupy  
 na světla, která jsou skladem na MěÚ.
f) pí Walterová – sdělení informace  
 o ceně květníků (velikost, váha, cena),  
 dle p. starosty v současné době se  
 nebude realizovat.
g) Starosta - rozsudek o sporu s Ing.  
 Škardou, žaloba města se zamítá,  
 žalobce je povinen nahradit žalova- 
 nému náklady na řízení ve výši  
 182.887,50 Kč. O případném odvolání  
 bude schůzka s JUDr. Ondrouškem.
Ing. Jirák – žaloba byla zamítnuta  
 z důvodu promlčení, soud uznal,  
 že žalovaný se skutečně bezdůvodně  
 obohatil, ale zabýval se námitkou  
 žalovaného o promlčení a toto uznal.

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOSTOMICE ZE DNE 27.2.2008
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Dovolte mi malou vzpomínku na letošní Velikonoce. Teprve 
když jsme se před dvaceti roky přestěhovali do Bezdědic, prožila 
jsem tyto svátky naplno. Na zelené návsi skupinky dětí, sváteční 
nálada, jako by se zastavil čas. Nebylo výjimkou, že domácnost 
navštívilo 20-25 lidí, a to nepočítám děti. Taková je totiž místní 
tradice. Každá paní domu očekává příchod hodovníků. I mně  
bylo milé, že přišli. Zazpívali jsme si, připili, byla to příjemná 
setkání. 
Ale letos to bylo jinak ...
Na přestupný rok se role vymění a iniciativy se chopí ženy  
a dívky. Vezmou „hodovačky,“ které pocházejí z dílny pana  
Mikeše z Radouše, a jdou roznášet jaro po vsi. Mužská část  
obyvatelstva čeká doma a má připravenou studenou vodu, která 
omlazuje, a něco ostřejšího co následně zahřívá. Stojí za zmínku, 
že mezi hostiteli byl i bezdědický nestor pan Josef Čaboun, 
kterému jsme rády a s vervou zazpívaly.
Možná, že ty naše milé protějšky trochu štípalo to naše velikonoční 
„polaskání.“ Budiž to ale chápáno jako výraz naší náklonnosti. 
PÁNOVÉ, ČTYŘI ROKY UTEČOU…

Eva Šťáhlavská- Bezdědice 18

Jak se baví senioři  
aneb „Tančíme pro radost“
Dne 10.4.2008 se konal v  krásném prostředí obce Točník, 
restauraci „U Krále Václava IV.“, 5. ročník společenské akce 
pro seniory „ Tančíme pro radost“.
Tuto akci každoročně pořádáme pro obyvatele zařízení 
sociálních služeb Středočeského kraje. Tohoto ročníku 
se zúčastnili obyvatelé domovů Dobříš, Zdice, Jankov, 
Rožmitál, Hostomice-Zátor, Most a Žebrák.
K tanci i poslechu hrála skupina B.A.S. pana Bobeše Holečka, 
která se účastní každoročně  a je velmi oblíbená mezi senio-
ry i zaměstnanci jednotlivých zařízení.
K navození dobré nálady přispěla vystoupení mažoretek-
seniorek z Mostu, skupiny taneční terapie „Rozmarýna“  
a žáků Základní školy Pavla Lisého Hostomice. Zejména 
děti ze základní školy vnesly do atmosféry společenské akce 
energii mládí a zahřály u srdce všechny zúčastněné.
Během dne bylo podáváno občerstvení, které bylo zakou-
peno z finančních příspěvků těchto sponzorů: Adorn s.r.o.
Příbram 5.000,- Kč, Prodej paliva Stehlík-Kalaš Zdice 
1.000,- Kč, Tomáš Večeřa-TOVE Beroun 1.000,- Kč, Staveb-
niny PEK Beroun 500,- Kč.
Svými produkty přispěly firmy Jatky Rosovice, Alice Kušková
Rpety, Angločeská s.r.o. Jindřichův Hradec, Centrum inte-
grovaných služeb Příbram.
Akce se vydařila, všichni zúčastnění odjížděli spokojeni,  
s dobrou náladou a s příslibem účasti na dalším ročníku.

Domov Hostomice-Zátor, pořadatelé

VELIKONOČNÍ VESELICE  
V BEZDĚDICÍCH
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Tento měsíc, přesně 3. května tomu bude 
již 665 let, co se datuje vznik Hostomic.
Z kroniky „Kosmovy“ jde najevo, že kro- 
mě plemena Čechova se ještě jiná  
plemena slovanská v naší zemi usadila, 
která nejen jmény, nýbrž i jazykem se od 
sebe rozeznávala. Plémě Čechovo, čili 
Čechové se usadili v samém středu země.
Mimo těchto nalézáme ve starých zápiscích 
ještě vícero jiných plemen jako:
Děčané, Gutoměřičané, Lučané, Pšované, 
Netolici, Dudlebi atd.
Rozdělení země České na župy a později 
na arcijáhenství a děkanství se řídilo  
podle toho, jak se různá plemena prvotně 
v Čechách usadila. Plemena se skládala  
z rodů, které žily v osadách. Osada taková 
neměla však žádného jména, nýbrž „rod“, 
v ní přebývající. Tento rod pojmenoval 
se názvem svým spolu s dědinou ve které 
sídlil. Proto mají mnohé osady v Čechách 
a na Moravě jména rodová, souborná. 
Byl-li tedy např. otec jisté dědiny jmé-
nem Tuchomír, Nezabud, Všerad, Mirov 
atd., jmenoval se tudíž celý rod po něm: 
Tuchomírici, Nazabudíci, Všeradíci, Miro-
vici atd. z čeho později: Tuchoměřice,  
Nezabudice, Všeradice, Mirovice atd.
Z toho vyplývá, že Hostomice prvopočá-
tečně dle starého pravopisu „GOSTO-
MICE“, byla sídlištěm rodu jehož předek 
se jmenoval Gostom. Od toho neslo pak 
celé sídliště souborné jméno rodové:  
Gostomice, z čehož později na místě „G“, 
všeobecně „H“ vyslovovali a psát se začalo. 
Ujalo se nynější pojmenování „HOSTO-
MICE“.
Hostomice, původně ves, nestávaly na 
dnešním místě, nýbrž o něco výše na 
sever podle bývalé polní cesty ze Skřiple 
k Bezdědicům a tomuto místu se říkalo 
„ve starých městech”.
První historické zprávy jsou ze 14. století. 
Pozemky, na kterých město stojí byly 
původně královské. Do 14. století byly  
Hostomice trhovou vsí. V té době měl 
Vilém Zajíc z Valdeka některé statky  
v Hostomicích a pojal úmysl vyzdvihnouti  
je na městečko, proto žádal krále Jana  
Lucemburského o povolení. Ačkoliv k tomu 
získal pozemky z majetku královského, 
nemohl pravděpodobně věc provésti,  
protože padl r. 1318. Jeho syn Zbyněk 
zdědil statky v Hostomicích a listinou  
z r. 1319 mu král potvrzuje darování 
pozemků k založení městečka.
Když přišli hostomičtí r. 1343 do Prahy 
před svého pána Hynka Berku z Dubé, 

nemohli nic jiného udati, než že výsadní 
list, který měli, ztratili. Nejstarší nadační 
listina, na které se práva městečku Hosto-
micím potvrzují a obnovují je od Hynka 
Berky z Dubé vydaná, ve jménu krále  
Jana dne 3. května 1343 na Pražském  
hradě a stojí v ní zřejmě:
„Ani quidem oppidami Pragae hor  
primum recoguovernut coram Nobis 
quia literas patentes quas habnernut per 
sorum negligentiam perdidernut.“
To znamená: 
„Které obyvatelé městečka Hostomice 
vyznali to nejprve před námi v Praze, 
poněvadž nadační listinu, kterou měli, 
svou nedbalostí ztratili.“
V té samé listině stojí: 
„A vyznali také to, že kdykoliv výprava 
mimo říši by se stala, pak musí nadřešení 
obyvatelé městyse z každého lánu poplat-
ného po osmi pražských groších jménem 
výpomoci dáti.“
Po zřízení karlštejnského děkanství císařem 
Karlem IV. v r. 1357 připojil panovník  
Hostomice ke karlštejnskému panství  
a udělil jim titul „královské ochranné  
a svobodné městečko“.
Ke karlštejnskému panství pak náležely 
téměř 500 let, až do r. 1848.
Za válek husitských bylo v Hostomicích 
nejprve vojsko Zikmundovo. Roku 1421 
protáhl Žižka se svým vojskem Hostomi-
cemi. Právo městské dále potvrzují r. 1436  
Zikmund, r. 1454 Ladislav Pohrobek,  
r. 1538 Ferdinand I., který přidal právo 
„týhodního“ trhu (měl se konat vždy  
v pondělí), v r. 1562 přidal dva výroční 
trhy. Roku 1580 potvrdil císař Rudolf II. 
dosavadní privilegia a roku 1610 bylo 
na úpěnlivou prosbu navráceno povo-
lení vaření bílých a ječných piv. Následo-
vala pak ještě konfirmace  krále Matyáše
z 31.10.1616, další potom jsou z doby 
třicetileté války. Císař Leopold I. 14.2.1665 
dosavadní privilegia nejen potvrdil, ale  
i výroční trhy rozmnožil na 3 a udělil trhy 
„koňské a na jiný dobytek a též na krám-
ské a handlovní věci.“ Šlo totiž o to, aby se 
městečko po válečných útrapách poněkud 
povzneslo. Bylo po třicetileté válce značně 
zdecimované, protože v r. 1639 ho spálili 
Švédové. Z té doby je pověst o stříbrné 
gotické monstranci hostomického chrámu, 
která je nejcennějším uměleckým skvos-
tem, jaké město vlastní. Cenná památka 
byla ohrožena ještě v r. 1810, kdy rakouský 
císař František nařídil, aby stříbrné kostelní 
předměty byly předány k rozlití do pražské 

mincovny, aby se tak státní pokladna, 
vyčerpaná napoleonskými válkami, znovu 
naplnila. Tehdy hostomičtí občané raději 
odvedli za váhu monstrance stříbrné mince, 
které mezi sebou vybrali. Monstrance je  
v gotickém slohu, 28 a půl palce vysoká  
a 7 a půl libry těžká, mnoha soškami vyz-
dobená, z nich zvláště sošky panny Marie  
a apoštolů Petra a Pavla vynikají. U hlavního 
vchodu do kostela jsou ve výklencích sochy 
sv. Petra a Pavla od J. F. Platzera. 
Roku 1684 za panování císaře Leopolda, 
vyhořely Hostomice úplně, všechny spi-
sy shořely, zbyla jen matrika bezdědická 
z r. 1664. Díky městským kronikářům, 
archivářům a jiným vlastivědným činitelům 
se podařilo shrnouti z různých pramenů, 
kronik, starých úředních spisů, matrik  
a jiných zápisů historické události našeho 
kraje. V Hostomicích bývala městská rada, 
či magistrát, obnovována zvlášť slavnost-
ním způsobem ředitelem karlštejnského 
panství, k němuž město náleželo.
Hostomice jsou městem od 29. listopadu 
1738, kdy císař Karel VI. městečko Hosto-
mice povýšil a stará jeho privilegia potvrdil 
a udělil mu znak korunovaného českého 
lva v červeném poli.
Označení „Pod Brdy“ se užívá od roku 
1901.
Položeny jsou 359 m nad mořem uprostřed 
úrodné kotliny, která je dokola ohrazena 
lesnatými Brdy se hřebenem Pískem 688 m 
nad mořem. Nevelké Hostomice se pyšní 
mohutným náměstím. Od západu k výcho-
du ve tvaru obdelníku je půl kilometru 
dlouhé. Na tomto náměstí bývalo několik 
rybníčků (louží), které používali k své-
mu řemeslu hrnčíři. Největšího rozkvětu 
hrnčířství dosáhlo v letech 1734-1784.
Na prostorném rynku, jak se tehdy říkávalo, 
byly louže v tomto pořadí:
1. Louže Hiedlbergovic( před poštou)
2. Louže Lebedovic
3. Louže Obrazovic
4. rybníček „Jordánek„
5. Louže Budilovic
6. rybníček „u kostela”
7. Louže Staňkova
8. Louže naproti Pinkartovic  
 (později Vitáčkovic).
V národopisné sbírce Národního muzea 
v Praze je i pěkný exponát týkající se 
hrnčířství v Hostomicích. Je to džbán se 
zelenou glazurou a dvěma vyrytými nápisy, 
který zhotovil Matouš Kratochvíl.

665 LET HOSTOMIC
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Na hrdlu džbánu stojí: 
Tento zbanek delaneg v městys Hostomy-
cych u Matousse Kratochwyle wegde se 
donho 70 zeglyků.
Na náběhu k hrdlu pak čteme:
Leta pane 1684 tento zbanek gmenuje se 
Marek muze se z nego prypyty pocstarssi  
i sladek kdyz sy budou chtyty vopar 
připiti musegy pekny spolu posedeti.
Hostomičtí hrnčíři své džbánky, hrnky  
a další keramické výrobky nemalovali,  
ale vytvářeli na nich plastické ornamenty 
a jiné reliéfy. Toto řemeslo prosperovalo 
dobře do poloviny 19. století, kdy se uvádí, 
že v Hostomicích bylo 14 hrnčířských  
dílen. 
V dolní části náměstí se nachází kostel 
Nastolení sv. Petra, který byl již za času 
Karla IV. kostelem filiálním a vedl se pod
jménem: „Kaple hostomická“. Tato kaple 
byla počátečně malé stavení a o mnoho 
kratší než nynější kostel a byla původně 
bez věže. Roku 1762 za faráře Uhlíře 
obec přistoupila konečně k opravě kostela  
a prodloužila jej značně a nechala přistavěti 
věž s cibulovitou střechou a hodinami. Dne 
9. června 1779 při velkém požáru v městě 
shořela kaple i s věží a vzniklá škoda se  
tehdy čítala na 3500 fr. Kaple ležela v suti-
nách dva roky, v roce 1781 se přistoupilo 
ke znovu postavení i s věží a hodinami. Při 
požáru r. 1836 shořela kostelní věž a zvony 
se rozlily. Kostel samotný byl obětavostí 
bezdědického tesaře Marka uchráněn,  
za což mu bylo uděleno čestné měšťanství. 
Základ k nové věži byl vysvěcen r. 1855  
od hořovického vikáře Vlčka. Prodloužení 
a postavení věže bylo provedeno v r. 
1855-56 od příbramského stavitele Pelce, 
pod dozorem zasloužilého a vůbec všem 
znalého měšťana Jana Skřivana. Tehdejší 
purkmistr Fr. Diehl se postaral o pořízení 
nových zvonů, nových parametrů a hodin 
od mistra hodinářského Janaty z Poděbrad, 
které tehdy stály 600 fr.
Za úřadování purkmistra Jana Jílka se 
uvnitř chrámu postavily dva gotické post-
ranní oltáře dle nákresu bývalého duchov-
ního Václava Soukupa. Na hlavním oltáři 
je obraz sv. Petra od pražského malíře 
Tejčka.
Na pravém malém oltáři, tak zvaném 
Křížovském, je pěkný obraz, představující 
sv. Antonína od pražského mistra F. 
Čermáka. Na levém malém oltáři je obraz 
„Krista na kříži” od malíře Petra Brandla.
V roce 1817 byl v Hostomicích založen 
spolek divadelních ochotníků. K jeho po-
volení však bylo podat žádost a tady c.k. 
krajský úřad divadelní nadšence zklamal.  
Povolení vystavil, ale zakázal hrát české 
hry! Nehrálo se tedy vůbec a spolek byl 

obnoven až za dalších 50 let tedy v r. 
1867. Začali „Prodanou nevěstou“, ještě 
před provedením napsali dopis Bedřichu 
Smetanovi, ve kterém ho prosili o svolení. 
Smetana odpověděl souhlasným dopi-
sem a popřál hostomickým hodně zdaru. 
Premiéra se konala v sále Krásova hostince 
1. září 1878. V roce 1910 byla nastudová-
na znovu. Mařenku představovala tehdy 
17 letá Antonie Mandová. Představení se 
ještě opakovalo několikrát a to v r. 1913, 
1921 a 1922. Hostomičtí nastudovali ještě 
další 3 zpěvohry, v r. 1879, 1926, 1932 to 
byla Blodkova opera „V studni“, v r. 1921 
Verdiho „Violeta“ a v r. 1924 Smetanova 
„Hubička“.
Nejrozšířenějším z hostomických řeme-
sel bývalo cvočkařství (ruční výroba 
hřebíků), dále vyráběli drobné výrobky  
tohoto kovářského odvětví. Byla to úmorná 
práce u kovadliny, která trvala celý den  
a výdělky nebyly nijak veliké a stačily sotva  
na uhájení holého živobytí. Všechny stíž-
nosti na tyto poměry byly marné a tak došlo  
k výbuchu nespokojenosti 26. února 1866. 
Vzpoura hostomických cvočkařů vzbudila 
rozruch i v dalších cvočkařských oblastech. 
Dostalo se jí publicity i v zahraničí. 
Po Čechách se tehdy zpívala písnička:
Vzbouřili se cvočkaři proti pánům v boj, 
hlad jim vehnal do tváří zoufalostí zdroj.
Další protest cvočkařů byl za první světové 
války a potom to byl 14. červen 1917, kdy 
se na hostomickém náměstí shromáždili 
všichni cvočkaři a vyhlásili hladovou 
stávku. Trvala 3 dny, kdy jim okresní hejt-
manství zajistilo trochu potravin. 
Na náměstí se ještě nachází:
- barokní morový sloup z r. 1714, obno-
vený r. 1924, se sochou Panny Marie,
- památníky padlým v 1. a 2. světové 
válce, na prvním z r. 1923 je nápis „Našim 
padlým“ a uvedena jména 38 mužů, na 
druhém je napsáno „Sláva a čest sovětské 
armádě, naší osvoboditelce 1945“.
- socha sv. Jana Nepomuckého od  
B. Schejbala z r. 1871.
Na hřbitově jsou hroby partyzána  
- rudoarmějce R. Rudnika a dalších 30 
sovětských vojáků padlých v boji 13.-16. 
května 1945. 
Na náhrobku je nápis:
„Zde odpočívají hrdinové Rudé armády, 
kteří osvobozovali naši vlast a položili své 
životy v Hostomicích.”
V Hostomicích se narodili, žili a vzorně 
ve veřejném životě působili:
- Josef Šmidinger (1801-1852), vlaste-
necký kněz a národní buditel

- MUDr. Václav Treitz (1819-1872), 
profesor anatomie na UK v Praze, spiso-
vatel Odborných lékařských spisů psaných 
německy 
- František Hejtmánek, ředitel akc. pivo-
varu na Smíchově (zemřel r.1925)
- Václav Němec, prezident obchodní  
komory, bývalý zemský poslanec
- Jan Jílek první (1861), obecní a okresní 
starosta a zemský poslanec
- František Holoubek, majitel továrny  
na mýdlo na Smíchově
- ThDr. Jan Sedláček, profesor na theo-
logické fakultě v Praze
- Josef Zdrůbek, redaktor (Svornosti  
v Chicagu)
- JUDr. Karel Mareš, první starosta města 
Olomouc po převratu 1918
- Karel Slavík, bednář mecenáš, odkázal 
své jmění na zřízení městského chudo-
bince 
- Emanuel Greif, bývalý sekční šéf mini-
sterského krajana a za vlády Kramářovi 
presidiální odborný přednosta
- MUDr. Josef Greif, bývalý dirigent  
orchestrálního sdružení v Praze, později 
dirigent v Los Angeles
- Ludvík Skřivan (1863-1935), hudebník, 
dramatik
- Ing. Alois Šmolík (1883-1952), tvůrce 
řady letadel čsl. výroby (označení letadel 
písmeny Šm)
- MUDr. Karel Greif (1885-1964), do-
cent krčního lékařství na UK v Praze
- JUDr. Jiří Havelka (1892-1964), soud-
ní rada, ministr, přednosta kanceláře  
Dr. E. Háchy a jeho poradce
- Jan Ruprecht (1912-1941), letec, vojen-
ský letecký instruktor 
- Pavel Lisý (1912-1990), akademický 
malíř
- František Dušek (1920-1941), letec  
311. perutě R.A.F.
V červnu 1992 předsednictvo Parla-
mentu ČR schválilo návrh české vlády  
a Hostomicím znovuobnovilo statut 
města. V červnu 1995 byl městu schválen 
a v měsíci říjnu udělen prapor.
Poprvé se prapor našeho města rozvinul 
8.5.1996 (u příležitosti státního svátku).
Je to oficiální prapor města. Výtvarné
řešení pochází od Dr. Zbyška Svobody,  
experta z heraldické komise při Parlamen-
tu ČR, bývalého pracovníka Vojenského 
historického muzea a význačného znalce 
oboru. Je originálem, není tedy plagiátem  
a ani v budoucnu nemůže být přiřčen  
jinému místu. 

Karel Grunt, kronikář města Hostomice
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Péčí paní Stanislavy Gotthardové dochoval se rukopisný záznam 
událostí konce války v Hostomicích tak, jak je prožil a pro dobrou 
paměť zapsal pan Cafourek, otec paní Gotthardové a hospodář  
v čp. 71 v Hostomicích. 
Díky laskavosti paní Gotthardové bylo nám umožněno auten-
tický text publikovat. Považujte jej za to, čím je - osobní výpovědí 
jednoho z přímých účastníků květnových dnů roku 1945 v Hos-
tomicích. Proto je jistě velmi cenným příspěvkem k pravdivému 
pohledu na historicky přelomové dny a to v našem bezprostředním 
okolí. K pohledu ne jednobarevnému a tendenčnímu, který byl  
v minulosti tak násilně prosazován.

1945 - Události při konci války
Asi 26. dubna začli Němci dělati barikády na náměstí, též  
u našeho domu a sice ze silných klad, hlíny a kamenů. Bylo  
jich celkem 9 a to při vjezdech do ulic neb v ulicích samých.  
Asi za týden byly barikády hotovy.
29. dubna (právě jsem ležel) zabrali jiní němečtí vojáci nahoře 
sýpku, dva pokoje a kuchyni a 30/4. začli přinášeti kancelářské 
zařízení. V kuchyni spali 4 poddůstojníci.
Za velkého napětí prožívali jsme následující dny. Partyzáni byli 
v blízkých lesích, na které Němci uspořádali (již dříve) honičku. 
Koncem týdne bylo už naprosto jisto, zvláště po úřední  
kapitulaci německých armád v Dánsku, Holandsku a severo-
záp. Německu, že dojde každým dnem ke kapitulaci vojska  
v Protektorátu. Němci byli ochotni kapitulovat, ale pouze  
západ. mocnostem, ne Rusku. 
Pro nás hlavní mezník je sobota 5. května 1945.
Toho dne ráno již v pátek zvolený Národní výbor sešel se na 
radnici, kam se také dostavil renegát Johann Hajek. Byl však 
ihned vykázán vrch. čet. stráž. Šikem a po zdráhání vyhozen  
z místnosti p. Barborkou. Stížnost u majora Erharta nebyla nic 
platná. Události nyní rychle pokračovaly. Na několik výzev od 
Nár. výboru nechtěla německá posádka složiti zbraně. Teprve 
asi v ½ 6 h. večer za ustavičného deště přitáhli 2 Vlasovci  
a odzbrojili Němce u Frajerů, pak u nás a Dohnalů; po příjezdu 
městského (Vlasovského) tanku obsazena škola a zbraně 
složeny. Všichni Němci převedeni do školy. Pak přišel na řadu 
Johann Hajek, který byl davem insultován a měl býti pověšen. 
Konečně byl zavřen do šatlavy a brzy tam přibyli „vzácní“ hosté 
a sice Diemlingové (3) a Formánkovi (2). V neděli pak ještě  
2 Němci - vystěhovalci, u kterých byly nalezeny zbraně. U nás 
byli hledány Vlasovci dokumenty a v kanceláři vše rozházeno  
a leccos rozbito. Od 11-12 h. noční u Čabounů vykládal kapi-
tán (Vlasovec neb partyzán), že v Osově zastřelil majora Erhar-
ta, když mu nechtěl vydat dokumenty. Chování jeho i vojáka 
bylo vzrušené. V noci pak zde byla ještě 2x prohlídka a bylo  
telefonováno (četnické stanici - mystifikace). Spat jsme šli asi 
po 3 hod. a před 5 hod. zde byli opět Vlasovci.
Neděle 6. května.
Za ustavičného deště konány u nás ještě asi 2-3 prohlídky  
a zabrány cennější věci. Obava před přepadením od Němců 
trvá. Vlasovci - jízda - odpoledne jede přes palouk a poté 
za zahradou do Lány za tratí, aby mohla proti Němcům 
manevrovat. Poplach byl na štěstí marný, Němci nepřijeli. 
Za stálého napětí den se končí. To už dávno (hned  
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v sobotu odpoledne) volá pražský roz-
hlas o naléhavou pomoc. Od nás odveze-
ny zbytky z kanceláří. 
Pondělí 7. května
Hlášena úplná kapitulace německé ar-
mády. Služba Národ. výboru nepřetržitá. 
Nebezpečí trvá. Pršelo celé dopoledne. 
Pomalu nastává uklidnění. Vlasovci bo-
jují v Praze, kde je nebezpečí před SS,  
kteří přepadají naše lidi a zabíjejí děti,  
ženy i starce a mučí nejhorším způsobem.
Úterý 8. května
Dopoledne pohřeb z Běštína, odpol. mla-
dého Vitáska, kteří oba byli Němci z auta 
zastřeleni, mimo postřeleného Štětky a pí 
Vitáskové. Odpoledne se poprvé zpívala 
hymna „Kde domov můj“. Večer na čet. 
stanici přiveden nadporučík Němec (od 
Dohnalů) a potrestán na místě a pak 
odvezen (?). V Praze trval boj po celý 
den a bylo slyšet neustálé hřmění.
Středa 9. května
V poledne odvezeni Hajek, 3 Diemlin-
gové, 2 Formánkovi a 2 němečtí kluci na 
Dobříš. Po poledni začli přijíždět Vla-
sovci od Osova a Neumětel. Přijížděli na 
autech, většinou však na vozech, též na 
koních. Směr Jince - Příbram - Rožmitál 
(snad též Písek). To trvalo až do noci. 
Bylo to mnoho tisíc vojska. Vraceli se 
z Prahy, kde pomáhali našemu vojsku 
proti SS. Jenda jel večer s koňmi a val-
níkem do Bohumína (Vysoká pec) a zpět 
(od ½ 7 več. – 12 ½ odpol.) Odpoledne 
byli předvedeni místní němečtí občané 
(dle příslušnosti) a dáni do šatlavy a pak 
zametali současně s vystěhovalci náměstí 
a ulice, přičemž měli na zádech část 
praporu s hákovým křížem. Odpoledne 
byli zadrženi Němci v autech a odebrány 
jim zbraně. Též raněný nadporučík od SS 
ošetřen a večer odvezen (?). Bylo plno 
rozruchu.
Čtvrtek 10. května
Odpoledne projížděla auta s ruskou  
rudou armádou směrem na Dobříš.  
Bylo jich hodně. To už Vlasovci byli 
pryč. Z lesů se vracejí neb jsou zajímáni 
ojediněle Němci beze zbraně.
Pátek 11. května
Odpoledne přijeli Rusové - rudá armáda 
a ubytovali se po městě. U nás byla četa 
telefonistů, 3 auta na dvoře a hodně  
na palouku. Večeřeli (od 10 - 2 hod.),  
v pokoji se mnou spal jejich poručík.  
Do rána bylo více událostí (u Frajerů atd.). 

Dopoledne odjeli němečtí příslušníci  
(pí Pencová, Burdovi, prap. Helvich  
a jiní).
Sobota 12. května
Vojáci zde zůstali. Odpoledne přistály 4 
malé poštovní aeroplány (dvojplošníky) 
za zahradou. Vylétali na jetelišti a Pavel-
kovic poli. Ráno členové Národ. výboru 
byli u generála (u Fridrichů). Tlumočník 
pan Ureš děkoval za vysvobození od 
Němců a prosil o ochranu zdejšího oby-
vatelstva (?). Odpoledne odjeli němečtí 
vystěhovalci (kraj Svidnice) do Hořovic. 
Večer už klid. Celkem 11 aero.
Neděle 13. května
Ruští vojáci po požití snad metylalkoholu 
zemřeli celkem v počtu 7. Dopoledne 
děkovnou mši svatou sloužil f. P. Chýla. 
Dopoledne a zbytek armády odpoledne 
odjel na Dobříš. Večer už tu byli uby-
tovatelé pro štáb. Odpol. Boudovi vzali 
koně - scéna.

Pondělí 14. května
Dopoledne a během dne přijelo mnoho 
vojáků a ubytovali se, kde to bylo jen 
možno (též hodně v Hátce a na Majlantě). 
U nás byli letci, pak štáb a pak kuchyně 
pro generála. Seděli a vařili dlouho do 
noci. Němečtí zajatci odvezeni do Jinec.
Úterý 15. května
Různé události, na které jsme si začli 
zvykat už těžko. V Radouši vyhořela  
stodola, kolna a část plevníku. Něm.  
generál odvezen.
Středa 16. května
Koně se pasou na lukách, seká se 
uprostřed pole jetel a odebírají se kola 
k vozům z různé potřebnosti. (Pavel-
kovi kůň). Odpoledne prodáváni koně 
vystěhovalecké a vojenské. Mně přidě-
lena na revers „Líza“.
Čtvrtek 17. května
Část vojska odjela. Prodávány vozy  
a kočáry. Trochu uklidnění.
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Auto sport klub Hořovice bude pořádat  
jako každý rok, druhý květnový víkend 
(10.-11.5.2008), Rallye Hořovice. Letošní 
8. ročník Rallye Hořovice se v základní 
koncepci nemění, přesto pořadatelé  
z hořovického Auto sport klubu chys-
tají několik novinek k zatraktivnění 
celé rallye, která má již své pevné místo  
v kalendáři seriálu „Volného poháru ČR”. 
Tato jarní soutěž stále získává větší po-
pularitu a proto se do jejích příprav, 
tak jako každý rok, zapojuje i město 
Hořovice, které se rozhodlo tuto soutěž 
podpořit tak, jako podporuje i ostatní 
sportovní aktivity a jede se tato soutěž 
zase o „Putovní pohár města Hořovice“! 
Požádali jsme ředitele soutěže p. Petra 
Nováka o upřesnění k této soutěži:
„Letos se trať a systém soutěže nebude 
lišit od předchozích let, protože ohlasy 
posádek a diváků na loňskou soutěž byly 
velice kladné. Stejně jako loni se bude 
soutěž skládat ze dvou etap. Sobotní  
i nedělní etapa budou tradičně odstar-
továny z letiště v Tlustici, kde se bude 
také nacházet servisní zóna a zázemí 
celé soutěže. Na zajištění celé soutěže se 
bude podílet na cca 200 automobilových 
nadšenců, kterým patří hlavní dík. Jsou 
mezi nimi nejen naši členové, ale i další 
fandové automobilového sportu, dále 
hasiči, zajištění zdravotní atd.”
Rozpis rychlostních zkoušek (všechny 
zkoušky v sobotu se jedou 3x, nedělní 2x):
Sobota 10.5.
RZ1 - Drozdov - Bzová - start 1. vozidla 
12.15 hod.
RZ2 - Libomyšl - Neumětely - od 12.43 
hod.
RZ 3 - Hostomice - Zátor - od 13.21 hod.
Neděle 11.5.
RZ 4 - Komárov - Komárov - od 8.12 hod.
RZ 5 - Újezd - Kařízek - od 8.48 hod.
Prosíme všechny diváky, aby dodržovali 
pokyny pořadatelů! 
Hezký motoristický víkend.
A abychom se dozvěděli další věci o ASK 
Hořovice, vyzpovídali jsme předsedu 
klubu p. Petra Keborta.
Čím se zabývá vaše organizace?
Je to zájmová organizace pod Auto-
klubem ČR a hlavní naší náplní je 

pořádání automobilových soutěží. Naše 
posádky se zúčastňují rallye i automobi-
lových orientačních soutěží.
Co pořádáte?
Tradicí se stala naše jarní soutěž Rallye 
Hořovice o pohár města Hořovic. V tom-
to roce to bude již 8. ročník.
Na podzim pořádá náš klub vždy Ral-
lye sprint Hořovice. Soutěže pořádáme  
v rámci Volného poháru České republiky, 
kde je zapsáno ve startovních listinách 
přes 150 posádek. Můžeme se pochlubit 
i naší posádkou Koutný - Jurka, která se 
stala celkovým vítězem Volného poháru 
na voze Subaru. Za pomoci sponzorů  
a přispění města Hořovice se nám daří 
tyto soutěže velice dobře organizo-
vat. Velkou zásluhu na pořádání těchto 
soutěží mají všichni členové našeho  
klubu, další dobrovolní činovníci  
a všichni, kdo mají rádi motoristický 
sport. A že jich není málo. Na pořádání 
každé soutěže je potřeba cca 200 pořa-
datelů, hasiči, sanitky atd.
Co další činnost?
Pořádání rallye není jediná činnost.  
V zimě pořádáme pro členy klubu  
Jízdu zručnosti na ledu (pokud je!), 
dále 2 rodinné soutěže s názvem „Výlet  
za tajným cílem“ s večerním posezením, 
které jsou dělány jako zábavné soutěže 

pro celé rodiny. Každý rok pořádáme 
také zájezd na nějaké zajímavé místo.  
V roce 2006 to byl Autosalon v Brně 
s krásným zakončením v moravském 
sklípku, v roce 2007 zájezd do Východ-
ních Čech s ukončením na motokárové 
dráze, kde se velice dobře naši členové 
pobavili. V loňském roce jsme uspořádali 
i vyvrcholení sezóny - celorepublikové 
„Vyhlášení Volného poháru“ dohromady 
s naším motoristickým plesem.
Chceme do své organizace další nové 
aktivní členy, kteří mohou využít i svých  
dalších koníčků. Rádi mezi sebou  
uvítáme fotografy, techniky, odborníky 
na propagaci, novináře, odborníky na  
internet a další!
Více se také můžete dozvědět na  
http://www.askhorovice.cz/.“
Kde se mohou přihlásit zájemci  
o členství?
Můžete volat 604 672 261 - p. Kebort, 
předseda klubu, nebo 604 243 278 - p. 
Vlček, místopředseda klubu.
Můžeme se těšit i na další soutěž „Rallye 
sprint 2008“, která se jede na podzim dne 
6.9.2008.
Přejme pořadatelům dostatek sil při 
obětavém zajišťování těchto soutěží.

RALLYE HOŘOVICE 2008

Občanská poradna Beroun si vám dovoluje nabídnout přednášku  
s diskuzí na téma domácí finance a dluhová problematika.
Zajímá vás, jak co nejlépe zacházet s domácím rozpočtem? 
Zajímá vás, jak na smlouvy? 
Zajímá vás, jak předcházet dluhům? 
Zajímá vás, jak se vypořádat s těžkou životní situací vzniklou v důsledku 
zadlužení?
Odpovědi na tyto otázky i mnoho dalších můžete nalézt právě na našem 
semináři.
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. připravil na čtvrtek 22.5. seminář na téma 
Finanční a dluhová problematika. Odborná poradkyně Kateřina Vosičková  
poskytne bezplatně zájemcům informace o domácím rozpočtu, o smlou-
vách, předcházení dluhům, o způsobu vypořádání se s těžkou životní situací  
v důsledku zadlužení, odpoví i na jiné otázky. Sraz účastníků ve 13.30 před 
papírnictvím u ZŠ v Hostomicích, krátká procházka novou zástavbou pod 
hřbitovem, začátek semináře ve 14.00 hodin v salónku restaurace U Frajerů.
Srdečně zveme všechny občany!
Mít dostatek informací znamená správně se rozhodovat při řešení své finanční
situace!
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OZNÁMENÍ
■ Mateřská škola Hostomice, Kapi-
tána Jaroše 105, 267 24 Hostomice přijme  
od 25.8.2008 učitelku. Požadavky: kvali-
fikace určená pro učitelky mateřských
škol. Žádost a životopis zasílejte na adresu 
mateřské školy. 

Kocourová Lenka, ředitelka MŠ.

■ Dne 29.5. pořádá mateřská škola  
v Hostomicích výlet pro rodiče a děti  
do pražské ZOO. Přihlásit se můžete  
do konce dubna v mateřské škole nebo  
na telefonním čísle 311 584 194. Výletu 
se mohou zúčastnit i rodiče a děti, které 
nechodí do mateřské školy.
Poplatky: děti do 3 let - 100,- Kč (autobus), 
děti do 15 let - 270,- Kč (70,- Kč parník, 
100,- Kč ZOO, 100,- Kč autobus), dospělý 
- 390,- Kč (140,- Kč parník, 150,- Kč ZOO, 
100,- Kč autobus).

■ Dne 3.4. proběhl v mateřské škole  
Hostomice kurs grafomotoriky. Děti se zde 
sešly s rodiči a pod vedením psychotera-
peutky paní Veselé z pedagogicko-psy-
chologické poradny v Příbrami prováděly 
uvolňovací cviky ruky určené pro psaní 
v 1. třídě. Překvapil mne velký zájem  
ze strany rodičů, jelikož přišly téměř 
všechny předškolní děti.

■ Žebrácký spolek mopedistů vás zve  
na své stránky: www.mopedzebrak.cz.

Za Žebrácký spolek mopedistů Jan Pergl

■ 4. den měsíce dubna ožil starobylý 
bezdědický kostel významnou slavností. 
Byli zde oddáni slečna Sylva Vyštejnová  
a  pan Peter Kéri. Poslední církevní sňatek 
se zde konal před více než 50 lety.
Dovolte, abych novomanželům popřál 
hodně štěstí a Božího požehnání.

Vít Šťáhlavský

■ Vážení občané, opět vás zveme  
na zahrádkářskou burzu výpěstků sazenic 
květin a zeleniny za příznivé ceny. 10.5. od 
8.00 do 11.00 hodin. Při špatném počasí 
v areálu chovatelů, při pěkném počasí  
na náměstí. Srdečně zve výbor ČZS 

L. Kůtová

■ Občanské sdružení Bezdědice pořádá  
v sobotu 3.5.2008 na rybníku na návsi 
Dětské rybářské závody. Pro děti nejrůz-
nějšího věku jsou připraveny od 10.00 hod. 
soutěže a drobné ceny. Srdečně zveme!

INZERCE
■ Zprostředkování prodeje, koupě  
či pronájmu nemovitostí včetně kom-
pletního servisu. Telefon: 728 341 807,  
e-mail: marek.atdk@seznam.cz"

■ Studny: fy Lakomý a Frühauf
BEZPLATNÁ AKCE
Informativní rozbor vody z vaší studny.  
Poradenství s návrhem řešení jak odstra-
nit dusičnany, tvrdost, železo, bakterie atd. 
Telefon: 731 184 113, 608 963 509

PODĚKOVÁNÍ

■ Děkuji MěÚ, ČSŽ, KSČM, STP v Hos-
tomicích i všem ostatním, kteří mě potěšili 
svým přáním k mým narozeninám.

Růžena Kocourková, Bezdědice

KLUB BETLÉM  
LOCHOVICE
Program na květen 2008 

■ 3.5. sobota a 4.5. neděle, benefiční
točení na Berounských řemeslných trzích

■ 17.5. sobota, vystoupení dětí z krouž-
ku historických tanců na kulturní akci 
Ekocentra Kavyl ve Sv. Jánu. 

■ 19.5. pondělí, dramatizovaná pohá-
dková prohlídka hořovického zámku.

ZUBNÍ POHOTOVOST
■ 1. a 2.5. MUDr. Besserová Jana,  
 Beroun, tel. 311 625 765
■ 3. a 4.5. MUDr. Brotánková Helena,  
 Hořovice, tel. 311 513 453
■ 8. a 9.5. MUDr. Hentsch František,  
 Zdice, tel. 311 685 672
■ 10. a 11.5. MUDr. Holický Jaroslav,  
 Beroun, tel. 311 625 510
■ 17. a 18.5. MUDr. Burka Jiří,  
 Chyňava, tel. 311 691 131
■ 24. a 25.5. MUDr. Hanzlíková Jitka,  
 Beroun, tel. 311 610 225
■ 31.5. MUDr. Burková Blanka,  
 Beroun, tel. 311 610 225
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Uzávěrka HL je vždy 22. den v měsíci.
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podobě na e-mail: starosta@hostomice.cz  
nebo evamackova@seznam.cz
Děkujeme za příspěvky

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
■ Veřejné zasedání zastupitelstva se koná 21.5. v 18.00 hodin v radoušské hasičárně.
■ Upozorňujeme všechny občany, kteří ještě nezaplatili za komunální odpad, ať tak učiní nejpozději do 15.5.  
 Po tomto datu se částka automaticky zvyšuje o 50%.
■ Šatstvo pro oblastní skupinu Diakonie Broumov odevzdávejte prosím jen v pondělí mezi 14.00-16.00 hod.  
 paní Merunové na městském úřadě. Děkujeme za pochopení.
■ Dne 25.5. se uskuteční v Hostomicích, Bezdědicích a Lštěni ŽELEZNÁ NEDĚLE. Prosíme všechny občany,  
 kteří se chtějí zbavit železného odpadu, ať tento odpad připraví až v neděli ráno (akce začíná v 9.00 hod.).  
 Bohužel jsou mezi námi takoví jedinci, kteří zneužívají tuto akci pro svoje individuální obohacení.
■ Očkování psů proběhne 7.5. - v Radouši od 15.30 hod., v Bězdědicích od 16.00 hod., ve Lštěni od 16.15 hod., 
 v Hostomicích (malé nám.) od 16.30 hod.


