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Hasiči v Radouši oslavili  
120 let od založení sboRu
dobrovolní hasiči v radouši o víkendu 13. května 2017 oslavili 120. výročí 
založení sboru, bohatý program a celý duch oslav byl zahájen v 10.00 hodin.  
Oslavy započaly slavnostním nástupem a malou vzpomínkou na ty, co se 
zasloužili a podíleli na založení sboru.

V 10.00 hodin se otevřely dveře sálu 
v místní hospůdce U Chramostů, 
kde byla připravena fotogalerie jak  
o hasičském sboru, tak o vesnici.  
V 10.30 hodin proběhlo uvítání vzác- 
ných hostů a sponzorů oslav. Pozvání 
přijal i pan Jiří Oberfalzer, senátor  
parlamentu České republiky, který 
předal dar ve výši 10.000,- Kč veliteli 
sboru panu Petru Císařovi a staros- 
tovi sboru panu Bohumilu Fajrajzlovi. 
Dále pokračovaly proslovy a přivítání 
od pana Víta Šťáhlavského, starosty 
města Hostomice. Dále pronesli pár 
slov pan plk. Mgr. Milan Novák, 
ředitel ÚO Beroun, pan mjr. ing.  
Pavel Šimek, velitel stanice Beroun  
a pan npor. Zdeněk Laube, DiS velitel 
stanice Hořovice. A v poslední řadě 
uvítal sbory a hosty pan Milan Rů- 
žička z OSH Beroun.

Přesně v 11.00 hodin vyrazil slav- 
nostní průvod obcí. Do kroku hrála 
dechová kapela ze Skutče. Slavnostní  
průvod se pozastavil u pomníčku  
na návsi, kde členové SDH Radouš 
položili věnec k uctění památky pad- 
lých z první světové války. Po krásném 
průvodu se rozezněly písně dechové 
kapely. 
Kolem 12.30 hodin proběhlo první 
předávání vyznamenání od starosty  
města Hostomice pana Víta Šťáhlav- 
ského. Plaketu města Hostomic obdr- 
želi Karel Zach, Zdeněk Viták, Jaroslav 
Horázný, Antonín Biskup a Vladimír 
Holomel. Proběhlo fotografování vyz- 
namenaných členů sboru. Následovala  
série písniček od dechové kapely.  
Další vyznamenání obdrželi velitelé, 
kteří vedli sbor v minulém období. 

Mezi ně patřil Bohumil Vodenka, Jo- 
sef Veselý, Pavel Šmejkal a Bohumil 
Fajrajzl st. Obdrželi ocenění z rukou  
velitele pana Petra Císaře a starosty 
sboru pana Bohumila Fajrajzla. 
Oceněným velitelům poděkoval i pan 
plk. Mgr. Milan Novák, ředitel ÚO  
Beroun. Nezapomnělo se ani na sta- 
rosty, kteří také přispěli k chodu  
sboru. Mezi ně patřili Václav Balaš,  
Václav Korbel a Jan Vodenka. Obdrželi 
ocenění z rukou velitele pana Petra 
Císaře a starosty sboru pana Bohu- 
mila Fajrajzla. Oceněným starostům 
poděkoval i pan plk. Mgr. Milan 
Novák, ředitel ÚO Beroun. 

Pokračování na straně 2.
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Dokončení ze strany 1.
Po fotografování oceněných zpestřil 
program pěvecký sbor ZŠ v Hostomi- 
cích pod vedením Michaely Linkové.
Nezapomnělo se ani na současné  
členy sboru. Začalo se s udělením me-
daile a stužky „Za věrnost“ 10 let panu 
Bohumilu Fajrajzlovi. „Za věrnost“  
20 let členům Ivanovi Mastnému,  
Janu Vodenkovi, Jiřímu Mikešovi,  
Martinovi Nachtmanovi a Bohumilu  
Fajrajzlovi st. „Za věrnost“ 30 let 
obdrželi Antonín Biskup, Jiří Šmejkal  
a Petr Císař. „Za věrnost“ 40 let 
obdrželi členové František Jahelka, 
František Slavík,  Jan Vodenka st., Jiří 
Kačírek, Jiří Mezek a Jaroslav Horázný. 
„Za věrnost“ 50 let obdrželi členové 
Antonín Biskup, Vladimír Vágner, Jiří 
Pelikán, Václav Chvojka, Václav Kor- 
bel, Vladimír Holomel a Zdeněk Viták. 

V poslední řadě byla předána medaile 
a stužka panu Karlovi Zachovi „Za 
věrnost“ 70 let. Těmto členům předali 
medaile a stužky pan Milan Růžička 
z OSH Beroun, pan plk. Mgr. Milan 
Novák, ředitel ÚO Beroun, pan Petr 
Císař, velitel sboru a starosta sboru pan 
Bohumil Fajrajzl. Proběhlo fotografo- 
vání vyznamenaných. 
Ve 14.30 hodin byla provedena  
ukázka malých hasičů z Podbrd. Poté 
dostala slovo kapela, která opět obo- 
hatila náš slavnostní den spoustou  
krásných písniček. V 15.30 hodin pro- 
vedla svou ukázku skupina psovodů 
policie ČR z ÚO Kladno. Také místní  
sbor, který prožíval krásné chvíle oslav, 
nemohl zůstat bez ukázky. Hasiči  
z Radouše předvedli zásah hasičskou 
koňskou stříkačkou, která prošla ne- 
malými úpravami a údržbou. Proto 

děkujeme Petru Plecitému za odve- 
denou práci. Čas utíkal jako voda  
a oslavy se schylovaly ke konci.  
Dechová kapela ze Skutče nás dopro- 
vázela až do 18.00 hodiny, kdy krásnou 
hasičskou písničkou téměř ukončila 
oslavy. Celý duch oslav vedl pan npor. 
Zdeněk Laube, DiS a Karel Moravec.
Sbor dobrovolných hasičů Radouš  
si připravil od 20.00 hodin taneční 
zábavu na sále U Chramostů. Celý 
večer hrála kapela Spektrum. 
Tímto bych chtěl poděkovat hlavním 
partnerům, mediálním partnerům 
a všem sponzorům, díky kterým  
se mohly tyto oslavy uskutečnit.  
Velká zásluha patří nejen všem 
členům sboru, kteří se na průběhu 
oslav podíleli, ale i všem občanům 
obce radouš.

Hasiči v Radouši oslavili 120 let od založení sboru
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zápis ze zasedání  
zastupitelstva města Hostomice č. 5/2017
konanéHo dne 25. května 2017 od 18.00 Hod. v Radouši

Přítomni zastupitelé: Zachoval, Šťáhlavský, Kafková,  
Synek, Příhoda, Bomba
Omluveni: všichni nepřítomní

Program:
1. Schválit čerpání úvěru dle smlouvy
2. Schválit nákup konvektomatu pro školní jídelnu  
 dle nabídek
3. Schválit cenu za opravu dešťové kanalizace v radouši
4. Schválit zadávací dokumentaci na rekonstrukci  
 střechy radnice a 2. nP
5. Schválit zadání výběrového řízení na technický dozor  
 investora (rekonstrukce střechy a 2. nP radnice)
6. Schválit finanční příspěvek na konání dětských  
 rybářských závodů pro ČrS MO Hořovice místní  
 skupina Hostomice
7. Projednat žádost odprodeje pozemku parc. č. 177  
 o výměře 47 m2 v k. ú. Hostomice pod Brdy
8. Projednat možnost stavební uzávěry
9. různé
10. diskuse

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

1. určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 Zapisovatel: Zachoval 
 Ověřovatel zápisu: Bomba 
 Návrhová komise: Kafková, Synek 
 Hlasování: 6-0-0 (pro-proti-zdržel se)
2. Schválení programu dle návrhu. Hlasování: 6-0-0
3. zastupitelé vzali na vědomí informaci paní  
 Beránkové, ředitelky MŠ o povinnosti doplnit stav  
 učitelek (učitelů) v MŠ na počet 6. Výběrové řízení  
 proběhne přes prázdniny. V září tohoto roku bude  
 prověřena možnost financování další učitelky  
 (učitele) ze strany Krajského úřadu.
4. zastupitelé schvalují čerpání finančních prostředků  
 ze schváleného úvěru u ČS, a.s. v povolené výši  
 do 21 mil. Kč na stanovený účel (VaK radouš,  
 Bezdědice, ČOV, posílení zdrojů a úpravna vody,  
 přípojky, oprava radnice, cyklostezka).  
 Hlasování: 6-0-0
5. zastupitelé schvalují na základě výběrového řízení  
 provedeného ze strany Šj příspěvek na konvektomat  
 ve výši 307.900,- Kč.  
 Hlasování: 6-0-0

6. zastupitelé schvalují jako dodavatele opravy dešťové  
 kanalizace v radouši firmu Šindler důlní, s.r.o.  
 s podmínkou, že nabídnutá cena ze strany  
 Šindler důlní, s.r.o. bude upravena - snížena podle  
 skutečného provedení nebo bude stavba provedena  
 - doplněna podle projektu.  
 Hlasování: 6-0-0
7. zastupitelé pověřují pana starostu ve věci  
 nesprávností a nejasností při výstavbě VaK v radouši  
 a Bezdědicích projednáním následujících bodů  
 s TdI a dodavatelem stavby: 
 ❚ Nesoulad mezi skutečností a projektem v objemech  
  asfaltovaných ploch. 
 ❚ Nevhodný postup při uzavření obce z obou stran  
  najednou. 
 ❚ Nedostatečnou opravu a hutnění podkladových  
  vrstev pod krajskou silnicí. 
 ❚ Nedostatečná kontrola stavby ze strany TDI. 
 ❚ Provedení zaústění dešťového svodu z objektu  
  budoucí hasičárny a sousedních objektů. 
 ❚ Oprava nápusti horního rybníka (vedle silnice mezi  
  zatáčkou u zrcadla a návsí). 
 ❚ Srovnání stavbou vyjetých kolejí mezi silnicí  
  a panelovým chodníkem.
8. zastupitelé schvalují zadávací dokumentaci  
 k opravě radnice v Hostomicích včetně Sod. 
 Hlasování: 6-0-0
9. zastupitelé souhlasí s uskutečněním výběrového  
 řízení na TdI na opravu radnice.  
 Hlasování: 6-0-0
10. zastupitelé souhlasí s poskytnutím příspěvku  
 ve výši 1000,- Kč pro MO ČrS Hořovice, místní  
 skupinu Hostomice na dětské rybářské závody  
 na revíru Hražba.  
 Hlasování: 6-0-0
11. zastupitelé projednali požadavek Petera Miklušáka  
 na odkup parcely číslo 177 v k. ú. Hostomice  
 pod Brdy o výměře 47m2. S prodejem nesouhlasí. 
 Hlasování: 6-0-0
12. zastupitelé schvalují zadání výroby a montáže  
 4 ks bezpečnostních schůdků k požární nádrži  
 v ceně do 15.000,- Kč.  
 Hlasování: 6-0-0
13. zastupitelé berou na vědomí všechny body diskuze.

daLŠí zaSedání zaSTuPITeLSTVa 
MěSTa HOSTOMICe PrOBěHne  
dne 21.6.2017 V HOSTOMICíCH.
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dětský den Radouš
dne 27. května 2017 se v Radouši konal již 9. ročník dětského dne, který pořádal  
sbor dobrovolných hasičů Radouš, pod záštitou města Hostomice. opět bylo vyslyšeno 
přání hasičů a svatý Florián zajistil pěkné počasí. 

Od pátku probíhaly přípravy, aby v sobotu po poledni 
mohl Dětský den začít. 
Po zaregistrování děti absolvovaly 8 soutěžních disciplín,  
po jejichž splnění na ně čekala odměna v podobě  
vykuleného plyšáka, limonády a párku v rohlíku. Volné  

chvilky mezi nabitým programem si děti mohly zpestřit 
jízdou na trialovém kole, pomalováním obličeje třpyti- 
vým tetováním, pletením copánků, skotačením ve ská- 
kacím hradu, jízdou na raftu, koni či motorce. 
Svoji techniku předvedla Policie ČR a společnost  
Scuderia svůj závodní vůz Ferrari 458. Program dále 
pokračoval exhibicí mototrialu v podání malých jezdců 
- Edy a Jendy, leteckou akrobacií, ukázkou vyprošťování  
z auta v podání HZS Beroun, zábavného programu  
klauna Bobo a předvedením poslušnosti policejního psa  
s psovodem, zakončené bublinkovou show. Na závěr 
proběhlo slosování všech zaregistrovaných malých 
účastníků o věcné ceny. 
Doufáme, že se letošní ročník Dětského dne všem 
zúčastněným líbil. Velký dík patří všem, kteří se podíleli 
na průběhu Dětského dne a doufáme, že se na dalším 
ročníku opět setkáme. Pořadatelé DD
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dětské rybářské závody  
v bezdědicích
V sobotu 20. května 2017 ožila bezdědická náves tradič- 
ními dětskými závody v rybaření. děti, které mají v této 
aktivitě zálibu, se pokoušely od 9 do 12 hodin ulovit 
co nejdelší rybu či nalovit v součtu co nejvíce „rybích“ 
centimetrů. nejdelší úlovek se zdařil Šimonu Parkanovi  
(58 cm). Ocenění byli ale všichni zúčastnění.
Kdo nelovil, mohl dopoledne strávit jinak - splnit různé  
úkoly, zaskákat si v hradu, svézt se na poníku či nechat si 
pomalovat obličej. Ani tito účastníci nezůstali bez odměny. 
Pro všechny děti bylo samozřejmě zajištěno i občerstvení.
Ačkoliv bylo počasí trochu chladnější, jinak se vydařilo,  
stejně jako celé dopoledne.
Pořadatelé - občanské sdružení Marakana Bezdědice - moc 
děkují všem sponzorům za jejich přispění a těší se na všechny 
zase za rok! Mgr. Jana Císařová

vodovodní  
a kanalizační 
přípojky
- informace pro občany
Vážení občané Bezdědic a Radouše, 
chtěli bychom vás informovat o postupujících  
pracích na výstavbě II. etapy vodovodu  
a kanalizace.
V současné době probíhá předání stavby  
II. etapy výstavby vodovodu a kanalizace.
Během měsíce června budou uvedeny  
do původního stavu místní komunikace,  
které byly dotčeny výstavbou hlavních řadů  
a vodovodních a kanalizačních přípojek.
Po ukončení těchto prací je možné domluvit  
se po tel. dohodě s firmou Šindler, důlní  
a stavební společnost  s.r.o., stavbyvedoucí 
pan Celerýn: 724 081 116, na vybudování 
neveřejné části přípojek na vašich pozemcích.  
Neveřejnou částí je pozemek ve vlastnictví 
majitele, jehož nemovitost bude připojována  
k této infrastruktuře.
Cena za neveřejnou část je hrazena vlast- 
níkem nemovitosti. 
Pro připomenutí: Cena přípojek od hlavního 
řadu po hranici pozemku bude po odečtení 
příspěvku města činit včetně DPH, projektu  
a poplatku za územní rozhodnutí:
pro obě přípojky 
vodovod i kanalizaci 25.000,- Kč
pro samostatnou 
přípojku kanalizace 
bez připojení na vodovod 31.000,- Kč
Dalšími kroky, které nás v dohledné době  
po předání stavby čekají jsou: koncesní řízení 
na nového provozovatele vodohospodářského 
majetku a následně poté kolaudace II. etapy 
VaK.
Chtěli bychom vám poděkovat za trpělivost 
při úplné uzavírce krajské silnice č. II/114  
v k.ú. Bezdědice a k.ú. Radouš. Doufáme,  
že během této doby nedošlo k žádným  
vážným komplikacím na vaší straně.
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mc donald s cup 
Hořovice 2017
Dne 3. května 2017 se naše škola na fotbalovém hřišti 
pod Remízkem v Hořovicích zúčastnila prestižního 
turnaje v kopané. Naši žáci ze 4.-5. tříd obsadili  
4. místo. Po velkém boji se nám podařilo porazit tým  
1. ZŠ Hořovice. Do okresního kola jsme nepostoupili 
vzhledem k tomu, že jsme měli horší bilanci na vzá- 
jemné zápasy. Věříme, že postoupíme v příštím roce. 

Mgr. Milan Krampera

Hokejbal proti drogám 2017
Dne 7. dubna 2017 se naše škola v Berouně zúčastnila prestižního turnaje „Hokejbal proti drogám 2017“. Naši žáci  
ze 7.-9. tříd obsadili pěkné 4. místo. O bronz jsme se utkali se žáky ZŠ MŠ Králův Dvůr, kde jsme však v samotném 
závěru inkasovali jedinou branku tohoto utkání. Do budoucna se pokusíme umístit na stupni vítězů.

Mgr. Milan Krampera
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výlet žáků 6. tříd  
do prahy
Dne 17.5. jsme se zúčastnili výletu do Prahy.  
O půl deváté jsme se sešli před hostomickým 
nádražím, počasí nám přálo a všichni měli dobrou 
náladu.
Do vlaku jsme nastoupili v 8.45 hod. Po asi hodinové  
jízdě s jedním přestupem jsme vystoupili v Praze  
na Hlavním nádraží. Tramvaj nás dovezla k lanovce  
na rozhlednu Petřín. Po nějaké době čekání ve frontě 
jsme nasedli do lanovky a jeli jsme. Poté nás čekal  
jediný úkol - vystoupat na rozhlednu Petřín. Pro nás 
to však bylo kapánek těžší. Museli jsme zvládnout  
299 schodů! Když jsme byli nahoře, otevřel se nám  
nádherný výhled na celou Prahu. Po 15 minutách  
kochání jsme zase nabrali sílu na to, abychom sešli  
dolů.
Po půlhodinovém rozchodu jsme se vydali na Pražský 
hrad a následně na Karlův most. Když jsme most 
přešli, většina z nás už měla hlad. A tak jsme prošli 
Staroměstské náměstí k oblíbenému KFC. Po obědě  
jsme přemluvili učitele, aby nás vzali do našeho 
oblíbeného hračkářství Hamleys. Po půlhodinovém  
rozchodu jsme vyrazili zpět na nádraží, odkud nás  
vlak odvezl domů.
Výlet se nám moc líbil.

Simona Kantůrková, žákyně 6.B třídy

28.4.2017 se v našich školkách uskutečnil čarodějnický rej. Nejdříve se děti převlékly do kostýmů čaro- 
dějů, čarodějnic a kouzelníků. Po svačině pak všichni plnili různé čarodějnické úkoly, soutěže a nechyběly  
ani čarodějnické tance. Přestože nám počasí nepřálo, děti si tento den užily.
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18.5.2017 naši školku navštívil kouzelník waldini. 
Dětem ukázal svá tajemná kouzla a čáry. A že to byl  
velmi hodný kouzelník i jedno kouzlo prozradil našim 
dětem. Na závěr si ještě mohly pohladit živou hrdličku, 
která mu dělá na všech jeho představeních doprovod.

Za kolektiv MŠ Vlaďka Synková

11.5.2017 měly děti poslední lekci plaveckého výcviku  
v Berouně. Děti si tentokrát vyzkoušely plavat na všech 
vodních atrakcích. Dětem se plavání velmi líbilo a byly  
celý výcvik velmi šikovné a odvážné. Na závěr všichni dos-
tali krásné Mokré vysvědčení.

12.5.2017 za slunného počasí se předškoláci vypravili  
za velmi důležitým úkolem, který tentokrát zněl  
„Odemykání lesa“. Během cesty soutěžili a na závěr les 
odemkli.

16.5.2017 naši předškoláci měli opět možnost navštívit 
základní školu. Paní učitelka pro děti připravila úkoly  
a nechyběla ani práce na interaktivní tabuli, která děti  
velice baví.
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Už delší dobu jsem se chystala něco  
k nynějšímu stavu na náměstí napsat, 
ale měla jsem pocit, že o tom každý 
akorát mluví u piva nebo na náměstí, 
ale řešit to nechce. Proto jsem i ráda, 
že pan Zachoval toto téma opakovaně 
zmiňuje v každých Listech. Je to nutné  
řešit, protože dětské „partičky“, které  
se zde střídají, začaly omezovat všechny 
ostatní obyvatele. Nárokují si nejen 
stůl na dětském hřišti, který byl ne- 
dávno vyměněný, ale už vypadá, že je 
tam minimálně dekádu, ale veškeré 
okolní lavice i autobusovou zastávku, 
která je také místem jejich hlasitých 
nočních srazů. Ještě k tomu nás nutí 
koukat na tu spoušť, kterou tu každý 
den po sobě zanechávají. Dětské hřiště 
je plné filtrů od cigaret, skla a jiných 
odpadků. To, že dřevěná ryba slouží 
jako záchod, kam si večer odskočí  
z lavičky a přes den si tam pak  
zalezou malé děti hrát, je opravdu 
do nebe volající. Je velmi smutné,  
že z nedávno vybudovaného dětského 
hřiště je teď pártymísto a ne místo  
pro dětské hrátky.
Určitě jste byli někdy ráno nakoupit  
na náměstí. Je to opravdu tristní 

pohled. V parku se kolem laviček  
válí papíry, pet lahve od piva, láhve  
od alkoholu, energy drinků, krabiček 
od cigaret atd. Místní děti i mládež 
nemají ani špetku ohleduplnosti  
k ostatním obyvatelům Hostomic, pro- 
tože jinak by ten nepořádek po sobě 
aspoň uklidili. I když by museli udělat 
o pár kroků víc, protože odpadkové 
koše si zaměňují s fotbalovým míčem 
a často leží ukopnuté na zemi. Nejsou  
jejich, tak proč by je nezničili. A hlavně 
je za to stejně nikdo nepotrestá,  
a když si náhodou někdo dovolí něco 
říct, vysmějí se mu nebo to, v horším 
případě, skončí rozbitým oknem. Mlu- 
ví mezi sebou velmi nevybíravě a je 
jim úplně jedno, že kolem chodí nejen 
maminky s dětmi, ale i obyvatelé  
Hostomic. I proto sem s mladším 
synem chodíme už jen minimálně, 
protože nechci, aby pak slova půl dne 
opakoval, ale i proto, že nechceme, 
aby viděl, jak riskují vlastní zdraví tím, 
že vbíhají za míčem do silnice a hrají 
na ní fotbal. Doufám, že tento jejich 
adrenalinový zážitek, který tak rádi 
provozují, neskončí nějakým tako- 
výmto výrostkem pod koly náklaďáku. 
To se pak asi budou všichni najednou  

divit...  A to vše je důvodem, proč  
jsem se rozhodla něco napsat. Protože 
jejich volnočasové, hlučné, vulgární  
a i nebezpečné chování je podle mého 
názoru omezování svobody ostatních 
obyvatel.
Často slýchávám, že ale oni chudáci 
nemají žádné místo, kde by se mohli 
scházet. Žádný skate park nebo 
volnočasové hřiště s pinkpongovým 
stolem nebo basketbalovým košem  
u nás nenajdete, to je pravda. Chápu,  
že se potřebují vyřádit, ale stejně  
raději pijí energy drinky plné cuk-
ru, alkohol a kouří. Otázkou tudíž  
zůstává, jak by to tam vypadalo, kdyby  
tento prostor měli. Vážili by si ho  
a starali by se o něj? Nebo by to za  
chvilku bylo další zdemolované hřiště 
v Hostomicích? Stačí se totiž podívat, 
jak to vypadá u bývalého Výstaviště, 
kde se scházejí také. Tam už to je  
x let jako na skládce. Tohle vše bylo  
zatím jen o dětech, ale co je pro mě  
ještě nepochopitelnější je, kde jsou 
jejich rodiče. Těm nevadí, že jejich 
náctileté děti pijí, kouří a chovají se 
nevybíravě na veřejnosti? Vždyť děti 
jsou jejich vizitkou! Vlastně vizitkou 

nepořádek není jediný problém v Hostomicích
V předminulých Hostomických listech jsem si přečetla článek o stavu dětského hřiště a v nejnovějším vydání 
článek pana zachovala o Čarodějnicích. jsem strašně ráda, že se začíná situace hostomické omladiny řešit  
alespoň touto formou, protože všeho moc škodí a nynější situace se týká nás všech, kteří tu žijeme. jeden velmi 
známý americký soudce Oliver wendell Holmes jr. jednou řekl, že: „Vaše svoboda žít svůj život podle vaší volby  
končí, když začne omezovat svobodu ostatních. Má svoboda končí tam, kde začne omezovat tu vaši.“ a v tom  
je spousta moudra, které on specifikoval už před více jak sto lety a přesně vystihuje, jak se cítím v Hostomicích.  
Má svoboda je omezována partičkami dětí a mládeže, které absolutně nerespektují ostatní.
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nás všech, kteří tu žijeme, protože i my 
jsme pro děti vzorem, který kopírují. 
Tímto bych zároveň chtěla poděkovat 
dobrovolným hasičům, díky kterým 
má docela početná skupina dětí vzo- 
ry, které se je snaží vést k něčemu 
správnému. Za to veliké díky!
Všimli jste si někdy, jak vypadají 
okolní vesnice? Jsou upravené, čisté,  
s kvetoucími záhonky, s dětskými 
hřišti, která jsou oplocená dřevěnými 
ploty, aby děti nevyběhly. A co vidíte  
v Hostomicích, když procházíte ne- 
dávno opraveným náměstím? Dětské 
hřiště v katastrofickém stavu s polá- 
maným drátěnkovým oplocením a zni- 
čeným vybavením. Nové odpadkové 
koše jsou odkopnuté nebo v lepším 
případě jen promáčknuté, záhony  
na náměstí jsou plné filtrů a papírků. 
Je opravdu takový problém pro kuřáka 
típnout cigaretu a odnést filtr do koše?! 
Ale dost o náměstí. Přejděme k pro- 
cházkám po okolí... Ano, spousta 
turistů, s hůlkami i bez, vyráží z Hos- 
tomic na dlouhé, ale i krátké pro- 
cházky po okolí, které nám kdekdo 
závidí. Podle mého názoru ale brzy 
přestanou, protože ten nepořádek, 
který při každé procházce nalézáme  
je neuvěřitelný. A k našemu obrov- 
skému překvapení na nás vykouklo 
zpoza zatáčky v polní cestě dokonce 
už i auto, které si zde někdo odložil. 
Zajímavé je, že toto auto bylo pár dní 
předtím viděno na náměstí, ještě po- 
jízdné. Pak parkovalo směrem na Zá- 
tor u silnice a pak skončilo v poli.  
Tam si ho majitel odložil na louce  
a po pár týdnech mělo auto už vyrvaný 
volant, rozmlácené přední sklo, světla 
a bylo posprejované. Evidentně se 
stalo terčem opět naší mládeže. Jak si 
tohle může jednotlivec dovolit, aniž by  
byl potrestán? To chceme mít z okolí 
Hostomic vrakoviště? Pokud nemám 
na ekologickou likvidaci, zajistím 
to jinak. Prodám auto na náhradní 
díly, nabídnu za odvoz. Ale odvézt  
do přírody? Naštěstí měl někdo soud- 
nost a auto nechal odtáhnout pryč, 
za což moc děkuji. Škoda, že rovnou 
neposbíral ta uražená zrcátka, kusy 
světel, skla a plastů. A to mě přivádí 
k otázce, jak se mají mladší generace 
chovat zodpovědně a slušně, když jim 
my, dospělí, dáváme takovéto příklady?

A v neposlední řadě hostomický pivo- 
var. Krásné, nyní už opravené místo, 
které by mělo sloužit nám všem, kde 
se sejdeme, popovídáme si a hlavně 
si dáme úžasného Fabiána. Smekám 
před veškerou prací a financemi, které 
musely být do rekonstrukce proin- 
vestovány. I proto by se ve mně krve 
nedořezal, když vidím, jak to někdo 
ničí. Nejprve příšerná červená „Áčka“, 
teď ještě příšernější černé klikyháky 
na bílé fasádě. Takže teď už nebude- 
me koukat jen na všudypřítomného 
Aliena, který také bez potrestání ničí 
vše co může a už několik let jsme  
nuceni na jeho hrůzné podpisy koukat, 
ale i toto? Dáme volnou ruku dalším 
„umělcům“? To, že jsou to děti, není 
omluva. Jak si může dítě tohle dovolit,  
copak ho nikdo nevychovával k úctě  
k druhému, k cizímu majetku i k prá- 
ci? Nebo je i dospělým jedno, jak to tu 
vypadá a že vše, co je v Hostomicích 
nové a pěkné, je po velmi krátké době 
zničeno? Svému synovi bych urazila  
ruce a potrestala ho tak, že by si 
velmi rychle rozmyslel, zda si ještě 
někdy koupí sprej. Nechala bych ho 
ty zdi vydrbat a natřít znovu fasádu 
z jeho vlastní kapsy. Aby si uvědomil 
nejen hodnotu peněz, ale i manuální 
práce. A mládež bych nechala sbírat  
odpadky nejen na náměstí, ale i podél  
silnic, v uličkách, u pumpy, u byto- 
vek. Pak by si třeba rozmysleli, jestli 
odhodí plechovku do parku. 
Dokud si totiž každý z nich neuvědo- 
mí, že za své činy nese odpovědnost, 

tak to bude dělat dál. A pořád dokola. 
To samé platí ale i pro ty, kteří nechá- 
vají pytle s odpadky v našich krásných  
lesích nebo prostě vyhodí z okna  
prázdnou petku, když dopijí vodu.  
Bič na ně. Jak moc bych si přála, aby  
si hostomičtí obyvatelé ale i víkenďáci  
a turisté uvědomili, že tu žijeme  
všichni společně a naše činy mají vliv 
na ostatní. A to, jaký budou mít vliv  
je čistě na nás. Bylo by skvělé, kdyby  
se tento negativní vliv, který teď 
převažuje, přeměnil na ten pozitivní. 
Kdybychom se o Hostomice a jejich  
okolí začali všichni společně starat.  
Kdybychom dali mladší generaci pří- 
klad a nedělali věci, které nechceme  
po nich. Kdybychom už nikdy neod- 
hodili nedopalek na chodník, kdyby- 
chom nepostávali na náměstí a nepili  
tam alkohol (to můžeme doma nebo 
v hospodě). Kdybychom k sobě byli 
slušní a milí, a když se potkáme,  
tak se na sebe usmáli a pozdravili 
se. Kdybychom přestali pomlouvat,  
kritizovat, závidět a hodnotit druhé. 
Kdyby naši svobodu neomezovaly 
nevychované děti. A pokud se tomu 
tak děje, aby pochopily, že takhle  
to tedy tady dál nepůjde a začaly být 
za své činy trestány. Jenže k tomu  
je potřeba chtít to změnit a ne jen  
mluvit. A to je nás všech, abychom  
s tím něco udělali, na naší výchově  
i na chování k druhým.
To by pak bylo v Hostomicích mno- 
hem příjemněji... Nemyslíte?

Daniela Zengerle s rodinou
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SPOLeČenSKá ruBrIKa / InzerCe

oznámení
■ Setkání v zátoře
Výbor STP v Hostomicích vás zve  
na tradiční posezení u ohně na Zubríně  
ve středu 14. června 2017 od 13.30 hodin 
za účasti obyvatel Domova Zátor. Uzeniny 
na opékání s sebou. Setkání se uskuteční 
i za nepříznivého počasí ve společenské 
místnosti Domova. Lze využít odvozu auty 
od ZŠ v Hostomicích (sraz ve 13.15 hodin).

vzpomínka
■ Ty roky běží  
jak klidné řeky proud, 
jen vzpomínky  
se vracejí a nedají  
na Tebe zapomenout. 
Smutným dnem zů- 
stává pro nás 4.  
červen, kdy jsme  
vzpomněli 3. výročí  
úmrtí naší maminky paní růženy  
Kocourkové z Bezdědic. Kdo jste ji měli 
rádi, vzpomeňte s námi. Dcera Dobruš 

a synové Kája a Pepa s rodinami

zubní poHotovost
Červen 2017

■ 3. a 4. Dr. Závorová Iva  
 Žebrák, tel. 311 533 447 

■ 10. a 11. Dr. Zímová Marie  
 Hostomice, tel. 311 583 140 

■ 17. a 18. Dr. Žáčková Blanka  
 Beroun, tel. 774 282 146 

■ 24. a 25. Dr. Aušteda Josef  
 Broumy, tel. 311 585 165 

■ 30.6. a 1.7. Dr. Agatii Oleksandr  
 Beroun, tel. 608 711 181 

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 odpadu
dne 17.6.2016 se uskuteční svoz velkoobjemového odpadu:

❚ 9.00 hod. - ve dvoře Městského úřadu Hostomice
❚ 9.15 hod. - u dětského hřiště - Lštěň 

❚ 9.45 hod. - Bezdědice     ❚ 10.15 hod. - radouš


