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Vážení spoluobčané, 
dovolte mi jménem mým 
i celého Městského úřadu 
Hostomice, abych vám 
popřál krásné prázdniny,  
spoustu příjemných zážit- 
ků a šťastné návraty domů.

Vít Šťáhlavský, starosta 

Poděkování paní 
Elišce Hessové
Dne 28. 6. 2018 poděkoval 
pan starosta Vít Šťáhlavský 
občance města Hostomice 
paní Elišce Hessové za zá- 
chranu lidského života při 
nešťastné události, která se 
stala během rekonstrukce 
„Radnice“ v Hostomicích.

Vítání občánků
Dne 13. června 2018 jsme do Hostomic jako každý rok vítali nové občánky.  
Letos jsme jich přivítali 12 - 5 děvčat a 7 chlapců. Kvůli rekonstrukci radnice  
se tentokrát vítání uskutečnilo v Základní škole Pavla Lisého. Během vítání vystou- 
pily děti ze zdejší školy, k rodičům a příbuzným promluvil starosta Vít Šťáhlavský.

UPoZoRnĚní PRo občAnY bEZDĚDIC A RADoUŠE
ŽÁDÁME VÁS TÍMTO O PŘEVZETÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  

A FAKTURY ZA VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY  
K VAŠIM NEMOVITOSTEM NEJPOZDĚJI DO 30. 9. 2018
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Vážení občané,
chtěli bychom vás informovat o pro- 
bíhajících pracích na rekonstrukci 
střechy a 2 NP radnice prostřednictvím 
zveřejněného orientačního harmono- 
gramu stavebních prací.
Pro představu přikládáme fotografie.

REkonstRUkCE střECHY A 2 nP 
RADnICE V HostomICíCH
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Přehled investic města Hostomice za období 2014-2018
celková investice 

včetně dotace
podíl dotace  

z celkové investice

Rekonstrukce lesní cesty 6.282.524,-- 3.000.000,--

Vrt HV4 - zdroj pitné vody KP1 3.183.941,46 1.667.639,64

Revitalizace náměstí I. etapa 34.524.971,62 9.875.000,--

dešťová kanalizace, splašková 8.336.320,66 2.468.750,--

veřejné osvětlení 3.448.521,86 790.000,--

chodníky a zpevněné plochy 22.740.129,10 6.616.250,--

Stavba čtyřmezí 345.784,-- 10.000,--

Nová ČOV, vodovod a kanalizace BaR 86.213.728,06 54.135.764,02

ČOV Radouš 32.926.492,48 23.871.767,70

vodovod BaR I. etapa 6.183.399,28 3.579.888,99

vodovod BaR II. etapa 8.226.582,02 4.214.548,21

kanalizace BaR I. etapa 13.085.021,32 9.962.185,19

kanalizace BaR II. etapa 19.967.840,96 12.507.373,93

vodovodní a kanalizační přípojky 5.824.392,--

Rekonstrukce márnice, oprava hřbitova I. etapa 987.709,-- 300.000,--

"Tyršovka" - stezka pro pěší a cyklisty 3.677.476,73 1.284.000,--

Rekonstrukce MŠ - příprava projektu, studie 759.578,--

VD Hostomice - přehrada, projekt, staveb. povolení 535.400,--

Oprava místních komunikací 3.360.779,--

I. etapa snížení rizika povodní a sucha 292.820,--

Územní plán města 1.230.167,--

Nákup nem. Radouš čp. 70 - Nová hasičská zbrojnice 1.950.000,--

Mercedes 3SB 7250 2.198.176,-- 1.945.393,64

Štěpkovač 278.300,-- 250.470,--

Součet 145.821.354,87 72.468.267,30

Rozdíl investice - dotace  
(vynaložené prostředky města) 73.353.087,57
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ZáPIs ZE ZAsEDání  
ZAstUPItElstVA mĚstA HostomICE č. 4/2018
konAnéHo DnE 27. čERVnA 2018 oD 18.00 HoDIn  
V REstAURACI „U FRAjERů“ V HostomICíCH

Přítomni zastupitelé: Šťáhlavský, Synek, Kafková,  
Zachoval, Ulrich, Stančíková, Kubišta
Omluveni: všichni nepřítomní

Program:
1. Schválit nový Územní plán města Hostomice
2. Schválit závěrečný účet města Hostomice za rok 2017
3. Schválit účetní uzávěrku města Hostomice za rok 2017
4. Schválit rozpočtové opatření č. 4
5. Schválení počtu členů zastupitelstva města  
 Hostomice na volební období 2018-2022
6. Schválit výsledek výběrového řízení  
 „Výměna oken na radnici v Hostomicích“
7. Projednání žádosti o finanční dar  
 pro Český rybářský svaz - místní skupina Hostomice  
 na dětské rybářské závody
8. Schválit opravu panelové komunikace v ulici u Hřiště
9. Schválit smlouvu o zřízení věcného břemene  
 služebnosti č. IP-12-6011528/VB Bezdědice  
 knn+ss200 pro p.č. 186/5
10. Podání informace o pověřenci v rámci GdPr
11. různé
12. diskuse

1. určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 Zapisovatel: Zachoval 
 Ověřovatel zápisu: Kafková (body 1-14), Šťáhlavský 
 Návrhová komise: Ulrich, Synek 
 Hlasování: 7-0-0 (pro-proti-zdržel se)
2. Schválení programu. Hlasování: 7-0-0
3. zastupitelé schvalují předložený Územní plán města  
 Hostomice, a zároveň nařízení obecné povahy  
 (Vyhláška). Hlasování: 7-0-0
4. zastupitelé schvalují předložený Územní plán města  
 Hostomic. Hlasování: 7-0-0
5. zastupitelé schvalují závěrečný účet města Hostomice  
 za rok 2017 a to bez výhrad. Hlasování: 7-0-0
6. zastupitelé schvalují účetní závěrku města  
 Hostomice za rok 2017. Hlasování: 7-0-0
7. zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 5. 
 Hlasování: 7-0-0
8. zastupitelé projednali návrhy na počet členů  
 zastupitelstva pro volební období 2018-2022  
 a schválili počet 9. Hlasování: 6-1-0
9. zastupitelé schvalují přidělení veřejné zakázky akce  
 „Výměna oken na radnici v Hostomicích“ na základě  

 výběrového řízení firmě zIMa s.r.o., zakázkové  
 truhlářství za nabídnutou cenu 898.300,- bez dPH. 
 Hlasování: 5-0-2
10. zastupitelé schvalují finanční dar ve výši 1.000,- Kč  
 pro ČrS místní organizaci Hostomice na dětské  
 rybářské závody. Hlasování: 7-0-0
11. zastupitelé projednali nabídku fy Pergl jiří - asfalt  
 a pověřují pana starostu svolat jednání za účasti  
 zastupitelů a dodavatele.
12. zastupitelé schvalují smlouvu o věcném břemeni  
 služebnosti č. IP-12-6011528/VB Bezdědice  
 knn+ss200 pro p. č. 186/5 dle programu. 
 Hlasování: 7-0-0
13. Pan starosta podal informaci o stanovení pověřence  
 města pro GdPr.
14. zastupitelé schvalují objednání položkového  
 rozpočtu pro rekonstrukci MŠ u zpracovatele  
 projektu firmy Spektra spol. s r.o. a objednání  
 dotačního managementu u fy accon pro podání  
 do IrOP i na MŠMT. zároveň zastupitelé schvalují  
 záměr podání žádostí o dotace u obou institucí  
 (MŠMT a IrOP). Pana starostu zastupitelé pověřují  
 projednáním maximálního snížení ceny dotačního  
 managementu s ohledem na možnost použití  
 stejných nebo obdobných podkladů pro obě dotace. 
 Hlasování: 7-0-0
15. Pan starosta informoval o potřebě doplnit systém  
 topení z rozpočtované rezervy na opravu. Bude  
 dodán návrh na doplnění dřevěných dveří do zakle- 
 nutých otvorů a návrh cenový na provedení fasády.
16. zastupitelé schvalují navýšení rozpočtu MŠ na rok  
 2018 o 26.976,- Kč v souvislosti s přefakturací  
 vodného a stočného. Hlasování: 6-0-0
17. Před zahájením zasedání přednesla ředitelka MŠ  
 paní Beránková stávající aktuální požadavky  
 na úpravy budovy MŠ v Bubenické (vlhkost zdiva  
 v šatně, topení, netěsná střecha, příprava pro přijetí  
 dvouletých dětí). ze strany pana starosty byla  
 podána informace o dotačních možnostech  
 na komplexní rekonstrukci MŠ (MŠMT a IrOP).
18. zastupitelé pověřují pana starostu zorganizováním  
 schůzky s projektantem na hasičskou zbrojnici  
 v radouši (jSdH, zastupitelé, projektant).
19. zastupitelé schvalují instalaci značek  
 „Průjezd zakázán“ na cestu kolem ČOV v radouši. 
 Hlasování: 5-0-1
20. zastupitelé berou na vědomí všechny body diskuse.
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MěSTO HOSTOMICe
Tyršovo nám. 165, 267 24 Hostomice

tel.: 311 584 101, e-mail: starosta@hostomice.cz

ÚzeMní SaMOSPráVný CeLeK MěSTO HOSTOMICe
VYHLaŠuje VeŘejnOu VýzVu

na obsazení pracovní pozice

„Dělník/dělnice na údržbu a úklid města“
Místo výkonu práce: Hostomice, Bezdědice, radouš, Lštěň
Platová třída odpovídající druhu práce: 3.-4. platová třída (dle druhu prováděné práce), platový  
stupeň dle délky praxe, po zkušební době osobní ohodnocení, stravenky, 25 dní dovolené 
Doba pro trvání pracovního poměru: doba neurčitá se zkušební dobou 3 měsíce
Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 31.7.2018
Předpokládaný nástup do zaměstnání: ihned (popř. dle domluvy)

MíSTO a zPůSOB POdání PŘIHLáŠKY:
 ❚ doručením přihlášky prostřednictvím poštovních služeb v zalepené obálce s označením  
  „Výběr – úklid města“
 ❚ osobním předáním přihlášky v zalepené obálce s označením „VÝBĚR – úklid města“  
  v podatelně městského úřadu
Přihláška se zasílá nebo předává na adresu:  
Město Hostomice, Tyršovo nám. 165, 267 24 Hostomice

PŘedPOKLadY:
 ❚ fyzická osoba, která je státním občanem České republiky
 ❚ dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
 ❚ řidičský průkaz sk. B 

K PŘIHLáŠCe Se PŘIPOjí dáLe TYTO dOKLadY:
 ❚ životopis
 ❚ výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce

Těm zájemcům, se kterými nebude uzavřena pracovní smlouva, bude společně s tímto  
oznámením vrácena písemná přihláška se všemi náležitostmi.
zájemce nese náklady, které mu účast ve veřejné výzvě vznikly.
Organizace si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení.

Vít Šťáhlavský, starosta města Hostomice
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V prvním utkání finálového turnaje 
jsme se utkali s týmem domácích 
Zdic. Po rozpačitém začátku, kdy 
jsme hned v první minutě inkaso- 
vali, se hra vyrovnala a postupem 
času jsme díky větší fotbalovosti  
a bojovnosti soupeře přehráli a za- 
slouženě zvítězili 5:2 (Toth 2x, 
Kropáč, Mikitinec, Frajtág). 
V dalším utkání jsme narazili na 
vítěze druhé semifinálové skupiny 
a největšího favorita turnaje: tým 
Cábelíci Králův Dvůr. Naštěstí jsme 
již od začátku diktovali tempo hry  
a soupeře zatlačili na jeho vlastní  
polovinu. Po několika šancích visel  
náš gól takříkajíc ve vzduchu. 
Nakonec jsme se dočkali, když 
jsme potrestali chybu soupeřova 

brankáře zásluhou Ondry Kropáče.  
Tentýž hráč přidal vzápětí druhou 
branku a šli jsme do nadějného 
dvoubrankového vedení. Do konce 
zápasu chyběly pouhé 4 minuty. 
Bohužel po našich chybách jsme 
soupeři dovolili snížit a poté do- 
konce vyrovnat. Již v nastaveném 
čase jsme neproměnili obrovskou 
šanci, v níž po nádherné střele  
Petra Mikitince vytáhl soupeřův 
brankář fantastický zákrok a střelu 
vyrazil na roh. Utkání nakonec 
skončilo remízou 2:2 (Kropáč 2x). 
V pořadí třetím zápase jsme změřili 
síly s naším sousedem z Neumětel. 
Celý zápas byl vyrovnaný jako 
již klasicky po celou jarní sezónu  
s tímto soupeřem. Ale přece jen 

mlADŠí PříPRAVkA  
sk HostomICE / tj sloVAn loCHoVICE 
VítĚZEm okREsníHo PřEboRU !!!
Po spanilé jízdě v semifinálové skupině, kdy jsme vyhráli další turnaj v Hořovicích a lehce klopýtli  
na turnaji v drozdově, kde náš tým skončil až na 4. místě, nás čekal finálový turnaj. Finále se konalo  
2.6. ve zdicích a zúčastnilo se ho 6 nejlepších družstev z okresu Beroun. na turnaj jsme odjeli s početně  
strohou sestavou, protože někteří hráči buď z vážných důvodů chyběli nebo byli ve stavu nemocných. 

Kompletní mužstvo mladší přípravka SK Hostomice / TJ Slovan Lochovice.

jsme byli o kousek lepší a zásluhou 
lepší efektivity v proměňování šancí 
jsme zvítězili 4:2 (3x Kropáč, Toth). 
V předposledním zápase nás čekal 
Drozdov. Začali jsme velice špatně 
a již v první minutě inkasovali  
po chybě v obraně. Ale od této  
chvíle jsme byli jasně lepší a zvítě- 
zili vysokým rozdílem v poměru 
5:1 (3x Kropáč, Toth, Mikitinec).  
Je důležité připomenout, že naši 
hráči téměř nestřídali, byli již velmi 
unavení a jeli takříkajíc na doraz. 
Čekal nás poslední zápas o vše  
s týmem Cembrit Beroun. Vzhle- 
dem k prohře Králova Dvora se  
Zdicemi nám stačila i remíza, aby- 
chom vyhráli titul přeborníka  
okresu. Zápas jsme začali vlažně 
a soupeř nás lehce přehrával.  
To však naštěstí netrvalo dlouho, 
po chvíli ze sebe kluci vyždímali 
poslední zbytky sil a doslova 
„zamkli“ soupeře na jeho vlastní 
polovině. Mužstvo z „Eternitky“ 
jsme tlačili a tlak jsme využili  
i brankově ve vedoucí gól z kopač- 
ky našeho obránce Petra Mikitince. 
Od tohoto momentu jsme byli  
jasně lepším týmem a soupeře vál- 
covali. P. Mikitinec přidal další gól 
a k tomu jsme nastřelili 3x břevno. 
Utkání uzavřela famózní kombinace 
mezi Ondrou Kropáčem a Lukášem 
Tothem, kdy druhý jmenovaný  
uklidil míč do prázdné branky. 
Vyhráli jsme 3:0 (2x Mikitinec, 
Toth) a sen se stal skutečností.  
Propukla obrovská radost hráčů, 
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PoDĚkoVání 
Výbor SK Hostomice děkuje všem hráčům a hráčkám ml. přípravek za výbornou reprezentaci  
spojeného družstva SK Hostomice a Slovanu Lochovice na turnaji ve Zdicích dne 2.6.2018.  

Jednalo se o turnaj o mistra okresu Beroun.
Společné družstvo se stalo mistrem okresu. Zaznamenalo 4 vítězství a jednu remízu.

Poděkování patří i zapáleným trenérům a nadšeným rodičům dětí v hledišti.
Atmosféra na hřišti i na tribuně byla vynikající.

Za výbor SK Hostomice Josef Holub

rodičů i trenérů. Tým SK Hosto- 
mice / TJ Slovan Lochovice vyhrává 
titul přeborníka okresu Beroun 
v kategorii mladší přípravky!!! 
Všichni hráči zasluhují obrovskou 
pochvalu za předvedenou hru a vý- 
kon. 
Za celou sezonu 2017/2018 jsme 
odehráli 37 mistrovských zápasů. 
Z toho 29 vítězných, 5 remíz a 3 
prohranýé při skóre 143:53 (bez 
záruky). Jedná se o historický  
úspěch obou klubů v této věkové 
kategorii a potvrzuje správnost 
myšlenky spojování týmů v mlá- 
dežnických kategoriích. Tato cesta  
je skoro nutností, když si uvě- 
domíme dostupný počet dětí pro 
tento sport v našich podmínkách. 
Znamená to, že fotbal v Hosto- 
micích stále pokračuje a má za cíl 
výchovu svých odchovanců, kteří 
by se poté uplatnili v dospělém  
fotbale. 
O úspěch se zasloužili tito hráči  
a trenéři: Ondřej Kropáč, Matěj 
Frajtág, Stanislav Hadraba, Rado- 
van Toť, Petr Mikitinec, Šimon 
Kolařík, Vojtěch Hrubý, Jan Hous- 
ka, Pavel Časar, Ondřej Mandík, 
Lukáš Chramosta (ročník 2009), 
Monika Sůrová a Lukáš Toth 
(ročník 2010) a Ráďa Hadrabo- 
vá, Matěj Báchor (ročník 2011). 
Radek Hadraba, Aleš Kropáč,  
Václav Hrubý (trenéři), Miroslav 
Balík (vedoucí mužstva).

Konečné pořadí turnaj zdice 
FInáLe:

1. SK Hostomice / Tj Slovan  
 Lochovice
2. FK Zdice
3. FK Králův Dvůr
4. SK Cembrit Beroun
5. TJ Drozdov
6. SK Horymír Neumětely

Téměř celý tým se nyní posouvá do 
vyšší kategorie, do starší přípravky, 
kde - jak pevně věříme - navážou 

na skvělé výsledky z mladší kate- 
gorie. Poslední slova bych rád 
věnoval rodičům našich svěřenců: 
společně s SK Hostomice vám 
děkujeme za podporování vášně 
vašich ratolestí. Trenérům, a to 
jmenovitě Radkovi Hadrabovi  
a Aleši Kropáčovi děkujeme za je- 
jich skvělou práci, nadšení a profe- 
sionalitu, s níž přistupují k dětem,  
a to vše v jejich volném čase.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť.

-luděk-

Vítěz okresního přeboru mladší přípravka SK Hostomice / TJ Slovan Lochovice.
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Turnaj ve Zdicích, 20.5., byl v pořadí 
pátým. První zápas jsme sehráli s týmem 
Felbabky, po vyrovnaném boji jsme 
si po remíze 1:1 (Horník) připsali po 
bodu oba celky. Druhé utkání s týmem 
Rpet bylo plně v naší režii a soupeře 
jsme hladce přehráli 8:0 (4x Horník, 3x 
Černý, Bastl) a připsali další tři bodíky. 
Po tomto vítězném utkání jsme nastou- 
pili proti domácím Zdicím A, tlaku 
soupeře jsme neodolali a bez vstřelené 
branky podlehli domácím 0:2. Po nera- 
dostné porážce na nás čekal tým Neu- 
mětel, ve kterém gólově potěšil Jirka 
Parkán, který přispěl dvěma góly z nichž 
jeden byl výstavní gól hlavou, kterých 
se v naší soutěžní skupině moc nevidí 
a dopomohl tak k výhře 4:0 (2x Parkán, 
2x Horník) a získání dalších tří bodů.  
V posledním zápase jsme nedokázali 
jet na vítězné vlně a hráčům z týmu 
Všeradice A jsme podlehli ošklivou 
prohrou 0:7. I když jsme na tomto  
turnaji obsadili třetí místo, z mého  
hlediska nebyl (kromě zápasu s Neu- 
mětely) odehraný na 100 procent 
obzvláště po posledním zápasu.
Konečné pořadí turnaj zdice:
1. Všeradice 12 bodů
2. Zdice A 12 bodů
3. Host. / Lochovice 7 bodů
4. Neumětely 7 bodů
5. Felbabka 5 bodů
6. Rpety 0 bodů

Závěrečný turnaj 27.5. byl odehrán  
na hřišti Rpet. Začali jsme proti domá- 
cím Rpetům. Proti nejslabšímu soupeři 
naší skupiny jsme se tentokráte trápili  
a dokázali vstřelit pouze jeden gól. Když 
po chvíli soupeř vyrovnal a my nedo- 
kázali proměnit naše šance, zdálo se,  
že domácí Rpety budou sklízet první 
bod ze všech turnajů. Smůla pro domácí 
přišla jen pár vteřin před koncem, když 
si po našem centrovaném míči srazili 
míč do vlastní branky. S velkou dávkou 
štěstí jsme tedy zvítězili 2:1 (Horník, 
vlastní). Následně jsme sehráli utkání 
proti Všeradicím A, kterým jsme vrátili  
porážku z minulého kola a vyhráli nad  
nimi 3:1 (2x Horník, Palivcová). Musí- 
me podotknout, že se jednalo o krásný  
a bojovný zápas z obou stran. Ve vítěz- 

ném tempu jsme pokračovali i nadále 
když jsme přehráli tým Felbabky 3:0 
(2x Horník, Černý) a ze tří zápasů měli 
již devět bodů. Tým Neumětel našim 
hráčům, povzbuzeným třemi výhrami, 
nedokázal dlouho odolávat a nakonec 
nám podlehl se skórem 4:0 (3x Horník, 
Dalešický) a byli jsme jediní bez ztráty 
bodu. Když pak v posledním zápase 
turnaje i sezony proti Zdicím A, vstřelil 
Matěj Horník první branku a my vedli  
1:0, vypadalo to s námi moc dobře. 
Bohužel Zdice dokázali srovnat skóre 
na 1:1. Když soupeř vsítil další branku  
a nám se nedařilo vyrovnat, odnesli jsme 
si porážku 2:1 (Horník). V závěrečném 
sčítání na nás zbylo „pouze“ třetí místo, 
když tři týmy (Hostomice/Lochovice, 
Zdice, Všeradice), měly po 12 bodech  
a my jsme měli z těchto tří nejhorší skóre. 
Terezko a kluci, pro nás jste vítězové vy. 
Díky za předvedený výkon.
Poslední turnaj byl z našeho pohledu 
ten nejlépe odehraný, všichni nechali 
na hřišti veškeré síly a nám trenérům 
dokázali, že hrát umí a chtějí.
Konečné pořadí turnaj rpety:
1. Všeradice 12 bodů
2. Zdice A 12 bodů
3. Host. / Lochovice 12 bodů
4. Neumětely 6 bodů
5. Felbabka 1 bod
6. Rpety 1 bod

Pro většinu dětí to byl poslední turnaj 
za starší přípravku a od nové sezony 
budou hrát za mladší žáky, snad nám  
to půjde alespoň tak, jako dosud. Někteří 
zůstávají dál. Všem přeji hodně úspěchů 
do nadcházející sezony. Touto cestu bych 
rád poděkoval panu Jaroslavu Špiclovi  
za darování věcných cen pro mladší  
a starší přípravku. Velice si toho vážíme. 
SK Hostomice děkuje všem rodičům  
a oběma trenérům Dušanovi Horníkovi 
a Michalovi Nečasovi za podporování 
vášně jejich ratolestí a jejich výbornou 
práci v kategorii starší přípravka a věří, 
že naváží na stejnou práci v kategorii 
mladší žáci. -dusan-

stARŠí PříPRAVkA sk HostomICE  
/ tj sloVAn loCHoVICE

HAsIčI
Dětský den  
v Radouši
SDH Hostomice s nejstaršími 
dětmi z kroužku byly nápomocni  
na dětském dnu v Radouši. Po- 
máhaly při soutěžích a nakonec 
předvedly zásah. Pomocí cisterny 
Iveco hasily dřevěnou chatku.

čenkovský cvoček
9. června jsem se zúčastnili 
netradiční soutěže v Čenkově. 
Tato soutěž je velice náročná, před 
samotným útokem celé družstvo 
čekala překážková dráha.
Mladí hasiči se úkolu zhostili  
na výbornou a proto obsadili tato 
místa.
Nejstarší, tedy Tým A 2. místo
Tým B 4. místo
A ti nejmladší Tým C 7. místo
Této soutěže se zúčastnily ženy, 
které vybojovaly 3. místo stejně 
jako muži.
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HaSIČI HOSTOMICe

tento školní rok naposledy
V tomto školním roce se sejdeme naposledy 29. června, 
abychom zakončili tento velmi úspěšný školní rok.  
Budeme přespávat společně v přírodě.

Předposlední schůzka  
před prázdninami 
Byla v duchu bujaré oslavy a srandovní štafety s hasičským 
náčiním.

memoriál Radouš
Přijeli jsme na již 10. ročník memoriálu 
zasloužilých hasičů do Radouše. Zde se 
soutěžilo v klasickém útoku v nástřiku 
na terče, utkali se zde ženy, muži i děti.
My jsme vybojovali tato místa:
Tým A - 1. Místo, Tým B - 2. místo,  
Tým C - 4. místo, ženy - 3. místo, muži 
starší - 4. místo, muži mladší - 6. místo.

noční závod v Hýskově
Této soutěže jsme se zúčastnili již potřetí. Tento rok se zde utkalo 42 družstev 
mladých hasičů v požárním útoku. My jsme obsadili tato místa.
Tým A - 12. místo, Tým B - 20. místo, Tým C - 11. místo.
Tento závod končil až kolem 1 hodiny ranní. Po přespání ve stanech jsme sbalili 
techniku a rovnou se vydali na další soutěž do Radouše.

Na další schůzce jsme se odměnili výbornou zmrzlinou, ale na vavřínech jsme 
neusnuli a pokračovali jsme v tréninku.
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CO Se u náS děje / InzerCe

RYbářské  
ZáVoDY 2018
dne 9.6.2018 se uskutečnily tradiční dětské 
rybářské závody pořádané MO ČrS - skupinou 
Hostomice, které se konaly na rybníku Hražba  
v Bezdědicích. Soutěž začala v 7.30 hod a skončila v 
11.00 hod a děti byly hodně úspěšné. 
Na třetím místě se umístily hned dvě děti  
- Dominik Zemánek a Terezka Frajtágová, oba  
s celkovou délkou ulovených ryb 128 cm. Na dru- 
hém místě skončila Míša Kubačková s celkovou 
délkou ulovených ryb 177 cm. Vítězem se stal  
Vojta Šebek s celkovou délkou ulovených ryb  
263 cm. Nejmladší účastnicí byla letos Kristýnka 
Frühaufová a nejdelší rybu s délkou 46 cm ulovila 
Karolínka Frühaufová.
Den se vydařil nejen množstvím úlovků, ale i pří- 
jemným počasím, krátký mírný déšť nikomu neva- 
dil. Pro všechny děti bylo připravené občerstvení  
a každý z malých rybářů byl odměněn, nikdo 
neodešel s prázdnou.
Velké poděkování patří všem sponzorům a orga- 
nizátorům těchto závodů: Alteko s.r.o. Hostomice, 
Royal Diamond, Batpro, EnerSys, Zednictví Králík 
Jaroslav, Pekařství Meškan, Anděl vzduchotechnika 
a klimatizace, MěÚ Hostomice, MO ČRS Hořovice.
Petrův zdar! Text a foto: Michaela Brůžková
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MŠ HOSTOMICe / InzerCe

mAtEřská ŠkolA V čERVnU
na začátku června se naši předškoláci vypravili na velkou závěrečnou pro- 
cházku do Krkavčího údolí. Během putování krajinou děti objevily mnoho  
zajímavých věcí, poslouchaly život lesa a plnily připravené úkoly. Bohužel  
během výpravy se změnilo počasí a celá výprava musela spěchat zpět do školky. 
dne 12.6.2018 třída Ohniváčci jela na výlet. Čekalo na nás pohádkové putování  
v Hornickém muzeu v Příbrami. Zde jsme se ocitli v podzemí a přenesli jsme 
se do dob, kdy ve zdejších dolech havíři dobývali stříbrnou a olověnou rudu.  
Na závěr jsme se projeli pravým důlním vláčkem, který se dětem velice líbil.

Za kolektiv MŠ Vlaďka Synková
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zŠ HOSTOMICe

MěSTO HOSTOMICe
Tyršovo nám. 165, 267 24 Hostomice

tel.: 311 584 101, e-mail: starosta@hostomice.cz

VYPISuje VýBěrOVÉ Řízení 
na obsazení místa 

řEDItEl/řEDItElkA Školní jíDElnY HostomICE  
příspěvková organizace 

Školní jídelna 245, 267 24 Hostomice 
Ič: 475 58 661

POžadaVKY:
 ❚ Bezúhonnost (výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 90 kalendářních dnů)
 ❚ Zdravotní způsobilost (platný zdravotní průkaz v potravinářství)
 ❚ Ukončené středoškolské vzdělání nejlépe ekonomické (maturitní vysvědčení)
 ❚ Minimálně dvouletá praxe v řízení a vedení skupin lidí v potravinářském provozu  
  (strukturovaný profesní životopis)

naBízíMe :
 ❚ Platová třída 7-8
 ❚ Příplatek za vedení
 ❚ Dobré platové podmínky za dobře odvedenou práci, získání motivujícího osobního  
  příplatku i mimořádných odměn
 ❚ Zajímavé a perspektivní zaměstnání

PŘedPOKLádaný náSTuP:
 ❚ Říjen

Lhůta pro poštovní podání přihlášek na adresu školní jídelny končí dne 11.9.2018.
Přihláška s požadovanými doklady může být podána do jídelny i osobně  
v zalepené obálce označené „Neotevírat - Výběrové řízení na obsazení místa ředitel/ředitelka 
Školní jídelny Hostomice“
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zŠ HOSTOMICe

Den dětí na ZŠ Pavla lisého
V pátek 1.6.2018 navštívili naši školu profesionální i dobrovolní hasiči, aby děti  
seznámili se svou prací. Předvedli jim techniku a část vybavení, které při  
zásahu používají. za ochotu a zajímavé vyprávění vám, páni nájemníku, Císaři  
a Šinágle, velmi děkujeme!
Deváťáci připravili pro žáky 1. stupně zábavné dopoledne. Oblékli se do kostýmů 
pohádkových postaviček a přichystali dětem nejrůznější úkoly - čerti dohlíželi  
na skákání v pytli, čarodějnice vyžadovala poznávání věcí v lahvích, vodníci pozo- 
rovali lovení ryb z rybníčka, Křemílek a Vochomůrka dávali ochutnávat a poznávat 
potraviny, u pirátů proháněly děti míč mezi překážkami, u bludiček házely věnečky 
na cíl, jinde krmily šaška, přenášely míček na pálce, skládaly slova z písmen, snažily 
se přemísťovat na chůdách. Některé děti se bály čertů, ale úkoly se všem líbily.  
Za splněné úkoly dostávaly sladkosti. 
Děkujeme všem ochotným deváťákům za pěkný přístup k mladším žákům.

Mgr. J. Kordulová a Mgr. Š. Syrová

V květnu navštívili základní školu P. Lisého v Hos- 
tomicích studenti Lesnické fakulty Mendelovy univer- 
zity v Brně Hana adámková a Vojtěch Majkus, kteří  
si pro žáky 1. stupně připravili besedu o myslivosti. 
Beseda byla vedena formou otázek a odpovědí, během 
nichž si žáci mohli prověřit svoje znalosti o ochraně lesa 
a lesních zvířatech. Zároveň se dozvěděli nové zajímavé 
informace z tohoto oboru. Své vyprávění studenti obo- 
hatili o mnoho fotografií lesních zvířat a řadu zvuko- 

vých záznamů. Děti si také mohly prohlédnout loveckou 
pušku a trofeje, loveckou optiku apod. V průběhu besedy 
probíhala vědomostní soutěž, jejíž vítěz získal od pana 
učitele Miroslava Adámka speciální cenu. Zpestřením 
besedy bylo předvedení hry na borlici studentem Vojtou, 
který děti v závěru besedy naučil jednu z mysliveckých 
písní. Beseda měla u žáků velký úspěch, proto věříme,  
že naši školu mladí lesníci v budoucnu znovu navštíví. 

Mgr. J. Šebková, Ing. M. Adámek

náVŠtĚVA Z lEsnICké FAkUltY
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AkCE tříDY 7.A V čERVnU
Den dětí třída 7.A oslavila společným piknikem ve kmenové třídě. 
Každý žák přinesl nějakou dobrůtku, kterou sám připravil nebo  
s pomocí rodičů či babiček. K ochutnání byly třeba koláče, čokoládový  
či jablečný dort, palačinky s marmeládou, šneci z listového těsta,  
bábovka, třešně, muffiny a jiné dobroty.
Ve středu 6.6. následovalo přespání v tělocvičně. Během večera si třída 
zahrála několik her na stmelení kolektivu, pochutnala si na pizze, největší 
úspěch však měla noční hra, která vedla po chodbách strašidelné noční  
školy.
Vyvrcholením školního roku byl pro žáky 7.A společně s žáky 7.B výlet  
do Tábora a Chýnovské jeskyně. V Táboře se žáci rozdělili do týmů a plnili  
v rámci „bojovky“ zadané otázky a úkoly týkající se historie a geografie  
Tábora. Kdo měl odvahu, navštívil i strašidelné podzemí. Při prohlídce 
Chýnovské jeskyně upoutalo žáky nejen zajímavé vyprávění slečny 
průvodkyně, ale i vzhled a geomorfologické prvky jeskyně. Mgr. D. Fatková

branně sportovní 
den v bezdědicích 
(peer akce 9. tříd) 
Ve čtvrtek 21.6.2018 se zúčastnili žáci  
1. stupně ZŠ P. Lisého sportovní soutěže 
s brannými prvky. Akce se uskutečnila 
v Bezdědicích na cestě od hřiště k lesu. 
Děti soutěžily v trojicích a plnily úkoly, 
které pro ně zajišťovali deváťáci - chůzi 
po laně ve výšce, hod na cíl, kopání  
do branky, běh „svázaných“, práci s ma- 
pou, zdolávání překážky, odhad vzdále- 
nosti, poznávání rostlin a zvířat aj.  
Příliš horké počasí způsobilo, že někteří 
žáci doběhli do cíle velice vyčerpáni. 
Mohli se osvěžit studenou vodou z kbe- 
líků, odpočinout si v chládku pod 
přístřeškem. Poblíž startu si děti opékaly 
uzeninu nad ohýnkem, zahrály si vy- 
bíjenou, kopanou, zazpívaly si při hře  
na kytaru. 
Deváťáci jednali s mladšími spolužáky 
rozumně. Dohlíželi na jejich bezpečnost, 
hodnotili plnění jednotlivých úkolů. 
Patří jim poděkování. 
Děkujeme sdružení Marakana Bezdědice 
za poskytnutí areálu a paní Ernigerové  
za zmrzlinu pro děti.

RoZloUčEní DEVátýCH tříD
Dne 28. června 2018 proběhlo na ZŠ P. Lisého v Hostomicích slavnostní 
vyřazování žáků devátých tříd. Za přítomnosti starosty V. Štáhlavského, 
ředitele školy Ing. E. Polácha, třídních učitelů Mgr. A. Jirsové a Ing. J. Baška, 
rodičů a známých. Žákům byla předána šerpa, pamětní list a rudá růže.
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SPOLeČenSKá ruBrIKa / InzerCe

oZnámEní
■ Pozvání do Strže u dobříše
Pojeďte s námi v úterý odpoledne 18.9.2018 
do Strže u Dobříše, kde se nachází Památ- 
ník spisovatele Karla Čapka, expozice 
jeho ženy Olgy Scheinpflugové a novináře 
Ferdinanda Peroutky. Odjezd smluvním 
autobusem ve 13.30 od základní školy. 
Předpokládaný návrat kolem 16.30 hod. 
Člen STP 50,- Kč, nečlen 70,- Kč. 
Přihlášky a peníze u paní Šebkové v dro- 
gerii nejpozději do konce srpna.

Srdečně zve výbor STP

VZPomínkA
■ Čas neúprosně plyne a tak 2.6.2018 
uplynulo už 20 let, co nás navždy opustil 
pan jaroslav novák z Radouše. 
Také 4.1.2018 uplynulo už 20 let, co nás 
navždy opustila paní růžena nováková  
z Radouše.

Stále vzpomíná syn s rodinou

■ V neděli 15. čer- 
vence uplyne 10 let 
ode dne, kdy nás 
nečekaně opustila ve 
věku nedožitých 94 let  
paní Marie drvotová.  
Čím déle žila s námi, 
tím méně jsme byli 
na její odchod při-
praveni. Mnohým z nás - a nejen z rodi- 
ny - byla i ve svém věku velkou oporou. 
Ve svém životě vyznávala hlubokou víru 
v Pána Ježíše, kterou předala i nám, a tak 
věříme, že rozloučení není konečné...

Rodiny Drvotova,  
Šťáhlavských, 

Košťálkova  
a Vršanských

■ Dne 20. srpna 
2018 uplyne již 20 
let od úmrtí našeho 
tatínka pana Otakara 
S ou kup a,  řezníka  
z Hostomic a 23. srpna 
2018 16 let od úmrtí 
naší maminky paní 
annastázie Souku- 
pové. 

Stále vzpomínají 
dcery Helena a Marie 

s rodinami
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Uzávěrka HL je vždy 20. den v měsíci.
Do té doby můžete své příspěvky předávat  
písemně pí Hrdličkové na MěÚ 
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nejlépe však v elektronické podobě  
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ZUbní PoHotoVost
Červenec 2018 

■ 5. a 6. MUDr. Anna Kovaříková 
 Beroun, tel.: 311 746 418

■ 7. a 8. MUDr. Josef Holman 
 Hořovice, tel.: 311 516 660

■ 14. a 15. MUDr. Jan Joukl 
 Králův Dvůr, tel.: 724 275 395

■ 21. a 22. MUDr. Zdeněk Karel 
 Beroun, tel.: 311 746 414

■ 28. a 29. MUDr. Karolina Kováříková 
 Beroun, tel.: 607 065 760

Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.


