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Přijdeme  
o stavební úřad?
Zatím to vypadá, že ano. V rámci 
novely stavebního zákona se předpo- 
kládá, že jsme spadli do skupiny měst 
a obcí, která o stavební úřad přijdou. 
Nebude to hned a není to ještě jisté. 
Protože nám zrušení stavebního úřadu 
v Hostomicích nepřipadá smysluplné, 
budeme o jeho budoucí existenci ještě 
bojovat. Zatím je to tak, že novela  
je platná od 1.1.2022, avšak účinná 
má být až od 1.7.2023. Do té doby je 
ještě šance, že stavební úřad v Hos- 
tomicích zůstane.
Obvod, který náš stavební úřad obhos- 
podařuje, čítá 12 obcí. Reálně se jedná 
o 16 vesnic, když víme, že do Hostomic 
patří i Radouš, Bezdědice a Lštěň  
a že Chlumec je Malý a Velký. Tento 
obvod je větší než obvod spadající např. 
pod Zdice (i když zde se s rušením 
stavebního úřadu nepočítá).
Na stavebním úřadě je místo pro 4 od- 
borné pracovníky a dlouhodobě se zde 
potýkáme s tím, že tato místa nemáme 
kým obsadit. Přesto náš stavební úřad 
poskytuje dostupnou a kvalitní službu 
pro všechny občany uvedených obcí.
Přijde nám špatné, že pod heslem digi- 
talizace státní správy se s nezměněnou 
agendou začíná u rušení dnes značně 
přetížených stavebních úřadů. Úřadů, 
které jsou relativně blízko svým zákaz- 
níkům – občanům. Pro zlepšení služby 
občanům a pro lepší fungování státu 
by asi bylo přínosnější nejít cestou 
centralizace, ale spíše posílením kom- 
petencí, kapacit a pravomocí tam, kde 
stát funguje a fungovat musí.
Smyslem tohoto článku není vyvolávání 
paniky, ale naopak. Jak jsem uvedl  
na začátku: žádné rušení ještě není 
jisté a určitě to nebude hned. Přejeme si  
a budeme dělat maximum pro to, aby  
to nebylo vůbec.

Ing. Vladimír Zachoval, místostarosta
Další fotografie na stranách 8 a 9.

Květnové dny 1945  
v HostomicícH
V těchto dnech si připomínáme už 77. výročí konce II. světové války.  
Vzrušenou a nadšenou atmosféru Hostomic těch dní nám mohou připome- 
nout některé fotografie, které tu přetiskujeme. Přetiskujeme je s laskavým 
svolením paní starostky Houdkové z Běštína, která nám je dovolila ofotit  
z výstavy instalované na tamním obecním úřadě.
Konkrétními osvoboditeli našich obcí od německých okupačních vojsk byly 
oddíly generála Vlasova. Až po nich, do našich již osvobozených obcí, dorazili 
rudoarmějci. Dlouhá léta byl pak ale vděk za osvobození projevován exklu- 
zivně Rudé armádě a nikomu jinému. Tento však jejich potomci z velké části 
prohospodařili už okupací v roce 1968 a ten zbytek, který ještě někdo mohl  
pociťovat, právě nyní zcela likvidují neomluvitelnou agresí proti Ukrajině. 
Hanba jim! Sláva Ukrajině! Ing. Vladimír Zachoval, místostarosta
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vyPalování trávy  
versus Pálení 
zaHradníHo odPadu
Plošné vypalování trávy a porostů je zakázáno hned třemi zákony 
České republiky, přesto si tato činnost každoročně vyžádá několik 
lidských životů, zejména starších osob. Pálení přírodních materiálů 
po úklidu zahrad provádět lze, ale za dodržení vícero podmínek. 
Zahradní sezóna obvykle začíná jarním úklidem pozemku. Někteří 
zahrádkáři k odstraňování staré trávy používají plošné vypalování. 
Leckde dokonce přetrvává názor, že popel je prospěšný pro lepší růst 
nového trávníku. Jen v roce 2017 při této činnosti zemřeli dva lidé  
a 22 osob se zranilo. Výše škod způsobených těmito požáry se vyšpl- 
hala k částce téměř 8 milionů korun. Zákony plošné vypalování porostů 
zakazují. 
Vypalování trávy je v České republice zakázáno hned třemi zákony: 
zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny  
a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů. Podle § 17 
odst. 3 písm. f) zákona č. 5 odst. 2 citovaného zákona ani právnické a 
podnikající fyzické osoby nesmí plošně vypalovat porosty. Podle zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí 
fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku. 
Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč. Těmto osobám 
hrozí za přestupek pokuta až do výše 500 000 Kč. 
Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad je možné. Kontrolované 
spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět 
fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony (zákon  
o požární ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech  
a další) a za podmínek stanovovaných vyhláškami obcí a to na přiměře- 
ně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými 
prostředky k možnému hašení. Právnické a podnikající fyzické osoby 
jsou povinny plánované spalování přírodních materiálů předem 
oznámit územně příslušnému HZS kraje včetně připravených opatření 
proti vzniku a šíření požáru. HZS kraje může určit další podmínky 
této činnosti nebo činnost zcela zakázat. Za porušení této ohlašovací 
povinnosti může být těmto osobám uložena pokuta opět až do výše  
500 000 Kč.

Hlášení pálení místně 
příslušným Hzs krajů: 
❚ Provádí se elektronicky emailem nebo 
přes formulář na webových stránkách HzS 
kraje nebo na určených telefonních číslech 
KOPIS HzS kraje. 
❚ nikdy se neprovádí na telefonních 
číslech tísňových linek 112 nebo 150. 
❚ nahlášením pálení se předejde zbyteč- 
nému výjezdu jednotek hasičů! 

Pravidla pro pálení 
biologického materiálu: 
❚ Velikost hromady klestí je nutno volit tak, 
aby shořela v době, kdy je na místě přítomen 
dozor. 
❚ Při náhlém zhoršení počasí nebo silném 
větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň 
uhasit.
❚ Místo pro pálení se izoluje pruhem 
širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny 
hořlavé materiály až na minerální půdu 
(zeminu). 
❚ Místo spalování se zabezpečí dostatečným 
množstvím hasebních látek. 
❚ Místo pálení lze opustit až po úplném 
uhašení ohně. 
❚ Po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště 
je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat. 
❚ Příjezdové cesty vedoucí k místům 
spalování nesmí být zataraseny. 
❚ Spalovat klest lze pouze v bezpečné 
vzdálenosti od obytných nebo hospodářských 
objektů. 
❚ Osoba mladší 15 let nemůže odpad 
spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, 
která je spalováním pověřena.

vítání občánKů 2022
město Hostomice připravuje na čtvrtek 16. června 2022  

další vítání občánků
Milí rodiče, rádi bychom mezi nás jako každý rok přivítali naše nové občánky.  

Vítání nových občánků proběhne ve čtvrtek 16.6.2022 odpoledne v obřadní síni radnice. 
Máte-li zájem, aby vaše děťátko bylo pozváno na slavnostní vítání nových občánků, kontaktujte  
nás prosím. Potřebné informace nám můžete zaslat emailem na adresu matrika@hostomice.cz  

nebo se můžete osobně dostavit na městský úřad Hostomice na matriku. 
Do emailu prosím napište tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození dítěte, jména rodičů  

a kontaktní údaje – ideálně email, adresu a telefonní číslo.
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záPis ze zasedání  
zastuPitelstva města Hostomice č. 2/2022
KonanéHo dne 28. března 2022 od 18.00 Hodin v HostomicícH

Přítomni zastupitelé: Synek, Zachoval, Bomba, Šťáhlavský, 
Kubrichtová, Příhoda, Šinágl, Kubišta
Omluveni: Mužíková
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, Kubrichtová 
 Hlasování: 8-0-0
2. Schválení programu dle návrhu. 
 Hlasování: 8-0-0
3. zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje a dělení  
 pozemků dle návrhu p. Pelera. 
 Hlasování: 8-0-0
4. zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření  
 č. 2/2022. 
 Hlasování: 8-0-0
5. zastupitelstvo projednalo hospodářské výsledky  
 jednotlivých příspěvkových organizací města  
 za rok 2021. zastupitelé je odsouhlasili. 
 Hlasování: 8-0-0
6. zastupitelé projednali a odsouhlasili dodatky  
 zřizovacích listin příspěvkových organizací  
 zřizovaných Městem Hostomice.  
 jedná se o svěření užívaných budov do péče  
 v hodnotách dle účetní evidence. 
 Základní škola P. Lisého 65.417.033,47 Kč 
 Školní jídelna Hostomice 9.655.215,- Kč 
 Mateřská škola Hostomice 30.575.718,09 Kč 
 Hlasování: 8-0-0
7. zastupitelstvo schvaluje smlouvy o služebnosti  
 č. IV-12-6026418/1. 
 Hlasování: 8-0-0
8. zastupitelstvo schvaluje svěření výkonu rybářského  
 práva na Hražbě dle návrhu. 
 Hlasování: 8-0-0
9. zastupitelé schvalují zrušení v části uP Hostomice  
 pod písmenem L o vymezení ploch, ve kterých  
 je rozhodování o změnách v území podmíněno  
 dohodou o parcelaci položka z23 „u Porážky“. 
 Hlasování: 8-0-0
10. zastupitelé schvalují p. zachovala jako pověřeného  
 zastupitele pro změnu ÚP č. 3. 
 Hlasování: 8-0-0
11. zastupitelé souhlasí s poskytnutím finančního  
 příspěvku ve výši 20.000,- Kč pro Klubíčko Beroun, z.s. 
 Hlasování: 8-0-0

12. zastupitelé neschvalují prodej pozemků na Hřibu  
 (p. č. 1227/7 a 1432/20 v KÚ Hostomice pod Brdy). 
 Hlasování: 8-0-0
13. zastupitelé schvalují finanční příspěvek na tábor  
 pro klub uzlík ve výši 5.000,- Kč. 
 Hlasování: 7-0-1 (p. Synek se zdržel)
14. zastupitelé schvalují smlouvu o zřízení věcného  
 břemene č. IP -12-6023506/1. 
 Hlasování: 8-0-0
15. zastupitelstvo bere na vědomí informace  
 o opatřeních pro podporu uprchlíků z ukrajiny.  
 dále o protipožárních opatřeních platných  
 v souvislosti s aktuálním suchem.
16. Pan zastupitel Příhoda požaduje do zápisu:  
 do dnešního veřejného zasedání pan starosta  
 neinformoval zastupitele o průběhu reklamačního  
 řízení na akci „revitalizace márnice na hřbitově  
 v Hostomicích I. etapa“.V případě, že proběhlo  
 reklamační řízení, požaduji zveřejnění zápisu  
 v Hostomických listech. Pokud neproběhlo reklamační  
 řízení a nebudou odstraněny vady a nedodělky,  
 požaduji vrácení dotace na výše uvedenou akci.
17. Pan starosta nesplnil požadavek upozornit  
 na blížící se konec záruční lhůty 24.5.2022 na akci  
 „Kanalizace a vodovod Hostomice – Bezdědice  
 a nová ČOV radouš II. etapa“ minimálně 6 měsíců  
 předem a to bodem v programu veřejného zasedání.  
 Požaduji provést kamerový průzkum kanalizace,  
 kontrolu všech povrchových znaků (poklopů  
 a šachet), zkoušku funkčnosti všech vodovodních  
 šoupat a hydrantů a zejména opravy propadlých  
 asfaltů v komunikacích.  
 Odpověď p. starosty: záruční doby stavebních akcí  
 byly zveřejněny v Hostomických listech 15.2.2021.
18. dále pan Příhoda opakovaně žádá pana starostu,  
 aby zápis z veřejného zasedání odeslal zastupitelům  
 neprodleně po skončení daného zasedání.  
 Odpověď p. starosty: zápis se vyhotovuje do deseti  
 dnů po skončení zastupitelstva a je uložen  
 na Městském úřadě k nahlédnutí dle jednacího řádu  
 zastupitelstva Města Hostomice, který byl schválen  
 zastupitelstvem Města Hostomice dne 17.12.2018  
 bod č. 5. Samozřejmě nic nebráni tomu, aby byl  
 zastupitelům rozeslán po schválení ověřovatelů  
 zápisu.
19. Pan starosta ukončil zasedání v 19.30 hod.
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O půlnoci ze soboty 30. dubna na neděli  
1. května došlo v horní části Tyršova náměstí 
k úmyslnému zapálení dvou kontejnerů na 
tříděný odpad. Odhadnutá škoda je ve výši 
20.000,- Kč.

rekonstrukce fasády  
radnice v Hostomicích
Vážení občané,
od pondělí 9. května 2022 začíná rekonstrukce  
fasády radnice v Hostomicích. 
Přístup na radnici bude zpřístupněn, chceme vás 
požádat o dodržování bezpečnosti při pohybu 
před radnicí.
V areálu sběrného dvoru na elektroodpad bude 
po dobu rekonstrukce umístěno zázemí firmy  
INVESSALES spol. s r. o., která stavební práce  
provádí. 
Přístup ke klecím na elektroodpad bude po dobu 
rekonstrukce zachován.
Děkujeme za pochopení.

Vít Šťáhlavský, starosta města

město Hostomice hledá na údržbu 
veřejné zeleně brigádníky  

na dohodu o provedení práce  
v měsících květen až září.

více info na tel. 602 208 496

Ta n e Č n Í  Sd  HOŘOV IC e

w w w. t a n e c n i . n e t

dospělí - pondělí 3.10.2022 
H1 - začátečníci 21:10 – 22:40 hod.
H2 - mírně pokročilí 19:35 – 21:05 hod.
H3 - středně pokročilí 18:00 – 19:30 hod.
dospělí - pátek 9.9.2022 
H4 - více pokročilí 18:20 – 19:55 hod.
Mládež začátečníci - pátek 2.9.2022 
H7 - začátečníci 20:15 – 22:15 hod.
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vypisuje výběrové řízení na obsazení místa  
pomocná účetní města

MěSTO HOSTOMICe
IČO: 00233269

Tyršovo náměstí 165, 267 24  Hostomice

Místo výkonu práce: Hostomice 

Trvání pracovního poměru: na dobu neurčitou  
se zkušební dobou 3 měsíce 

Platové zařazení: 9. platová třída dle nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů 

Termín nástupu: ihned 

Pracovní náplň: 

❚ zpracování podkladů pro vymáhání pohledávek 

❚ vedení evidence majetku, zpracování přehledů  
 týkající se majetku obce 

❚ příprava podkladů pro inventarizaci majetku  
 a správních poplatků

❚ zpracování statistických výkazů 

❚ vystavování faktur 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 

❚ fyzická osoba, která je státním občanem ČR  
 nebo cizím státním občanem s trvalým  
 pobytem v ČR 

❚ věk minimálně 18 let 

❚ způsobilost k právním úkonům 

❚ bezúhonnost 

Požadavky:

❚ minimálně úplné středoškolské vzdělání  
 ekonomického směru 

❚ znalost podvojného účetnictví výhodou

❚ znalost účtování obcí výhodou

❚ znalost práce na PC (Word, Excel) 

❚ pečlivost, spolehlivost, flexibilita, psychická  
 odolnost, ochota učit se nové věci 

❚ znalost práce s účetním programem KEO  
 výhodou 

Zaměstnanecké výhody: 

❚ pružná pracovní doba, 25 dní dovolené,  

 osobního ohodnocení, stravenky, školení 

Přihláška uchazeče musí obsahovat (přihláška 

musí být písemná):  

jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, 

státní příslušnost, místo trvalého pobytu, datum  

a podpis. Uveďte rovněž telefonní spojení.

K přihlášce uchazeč připojí: 

❚ strukturovaný profesní životopis, ve kterém  

 uvede údaje o dosavadních zaměstnáních,  

 odborné znalosti a dovednosti 

❚ originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence  

 rejstříku trestů ne starší 3 měsíců 

❚ ověřenou kopii dokladu o nejvyšším  

 dosaženém vzdělání 

Přihlášky s požadovanými náležitostmi a doklady 

doručte osobně nebo zašlete na adresu:  

Městský úřad Hostomice, Tyršovo nám. 165,  

267 24 Hostomice nejpozději do 16.5.2022  

v obálce označené „výběrové řízení – ÚČETNÍ“ 

Zájemce o účast ve výběrovém řízení souhlasí 

se zpracováním osobních údajů. Zájemce nese 

náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení 

vznikly. Organizace si vyhrazuje právo pracovní 

místo neobsadit, případně zrušit výběrové  

řízení.

Vít Šťáhlavský, starosta města Hostomice
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SK HOSTOMICe z.s. / šaCHOVý KLuB

o velikonočního zajíce
Členové šachového klubu při MěÚ Hostomice 
se o Velikonoční neděli sešli, aby sehráli 
oddílový turnaj o Velikonočního zajíce. Tato 
akce již má několikaletou tradici, kterou 
nám však v minulých dvou letech přerušila 
pandemická opatření.
Hrálo se tempem hry 2 x 10 minut, za účasti 
třinácti členů klubu.
Vítězem se stal Dušan Fairaisl (uprostřed), druhé 
místo obsadil Ladislav Klán (vlevo) a na třetím 
místě skončil Miroslav Linc (vpravo).

Text a foto: Jiří Kadeřábek

mladŠí PříPravKa 
bronzová v ŽebráKu
Mladší přípravka odehrála další svůj turnaj, tentokrát v Žeb- 
ráku. Odehráli jsme tentokrát 4 utkání s bilancí dvě výhry  
a dvě prohry. 
V utkání se Žebrákem jsme opět dotahovali skóre a nemohli se 
prosadit přes dobře chytajícího brankáře domácích. Nakonec 
byl Žebrák o trochu štastnějším týmem a zvítězil v poměru 
3:1. Komárov jsme porazili jednoznačně 4:0, naši kluci podali 
perfektní výkon. V utkání s Cembitem Beroun nám opět chybělo 
sportovní štěstíčko, a i když jsme byli herně lepším týmem, tak 
jsme si odnesli těsnou porážku 1:2. V posledním utkání proti 
Drozdovu jsme bojovali až do posledních sil, a i přestože se nám 
zranil brankář, kluci dovedli zápas do vítězného konce v poměru 
4:2 pro Hostomice.
Tým zaslouží pochvalu a gratulujeme!!! 
Pořadí turnaj Žebrák: 1.   Žebrák
 2.   Komárov
 3.   Hostomice
 4.   Cembrit Beroun
 5.   Drozdov

Fotbalová ŠKoličKa
Tak jako mladší přípravka, odehrála v Žebráku 
ve stejný termín naše školička svůj první letošní 
soutěžní turnaj. 
Tým pod vedením Jiřinky Kačírkové bojoval  
ze všech sil a krásné sobotní dopoledne si moc užil. 
Podařilo se nám vstřelit několik pěkných branek  
a udělali jsme radost rodičům!
Blahopřejeme všem hráčům ke krásnému výsledku!



8 HOSTOMICKÉ LISTY

KVěTnOVÉ dnY 1945 V HOSTOMICÍCH



KVěTnOVÉ dnY 1945 V HOSTOMICÍCH

9



10 HOSTOMICKÉ LISTY

HaSIČI HOSTOMICe

❚ 28.3.2022 v 17.05 hod. byl naší jednotce 
vyhlášen poplach a to na požár polního 
porostu u obce neumětely. Na místo jsme 
vyjeli s CAS 32 Tatra 148 v počtu 1+2 a s OA 
Peugeot v počtu 1+1. Jednalo se o požár podél 
silnice. Na místě společně s HZS Hořovice.
❚ 29.3.2022 v 15.21 hod. se v Hostomicích 
opět rozezněla siréna. Chvíli poté vyjížděla 
jednotka z radoušské hasičárny s CAS16 
IVECO k úniku oleje na silnici č.114 v délce 
cca 200m po technické závadě na traktoru. 
Na místě spolupráce s HZS stanice Dobříš.
❚ dále v dubnu byly dva plané poplachy  
- jednotka nevyjela.
❚ Poklidnou Filipojakubskou noc naší 
jednotce narušil 8 minut po půlnoci požární 
poplach - požár kontejneru. Vzhledem 
k tomu, že místo události bylo kousek od 
požární stanice, tak jsme na místo vyrazili 
v počtu 1+1 s CAS 32 T148 a tři členové 
na místo běželi. Na místě společně s SDH 
Radouš a HZS Dobříš.

co se dělo v Hasičárně - výjezdy

KrouŽeK mladýcH Hasičů
na kroužku mladých hasičů jsme začali trénovat požární útok na sou- 
těže, které nás čekají tento rok. Když nám nepřeje počasí, trénujeme 
značky, uzly, první pomoc a hrajeme různé hasičské hry. 
Do požárního útoku se zapojili po delší době i dospělí, aby si to také 
připomněli. Doufáme, že letos se zúčastníme na co nejvíce soutěžích  
a pořádně si to všichni užijeme.
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Kulturní aKce
❚ 9.4.2022 za podpory města sbor dobrovolných hasičů připravil dětský 
karneval. Poprvé jsme ho uspořádali v prostorách hasičárny. O hudební dopro- 
vod se postaral DJ Véna, o tanečky klauni, hry nám připravil motýl Emanuel  
s Makovou panenkou a Ferda Mravenec s Beruškou. Celé odpoledne bylo plné  
her, tance a soutěží. Nesměla chybět ani tombola a závěr karnevalu patřil 
vyhodnocení nejlepším maskám.

❚ Veselé Velikonoce vám popřály a připravily děti z kroužku mladých hasičů 
společně se svými vedoucími na parku vedle hasičárny. Společnými silami 
vytvořili velikonoční dekorace.

❚ na přelomu měsíce dubna a května jsme připravili čarodějnickou stezku, 
která vedla od Lštěně až do zátora. Trasa byla vyznačena fáborky a cestou děti 
plnily různé čarodějnické úkoly, rébusy a hádanky. Doprovázela je pohádka  
o Malé čarodějnici. Na konci stezky je čekala sladká odměna a sama Malá 
čarodějnice se svým pomocníkem Abraxasem.
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stP 
Hostomice
návštěva zámku 
ve svinařích
Ve čtvrtek 26.5.2022 pořádá STP 
v Hostomicích prohlídku zámku 
ve Svinařích (exteriér). Možnost 
občerstvení v tamější kavárně.
Odjezd linkovým autobusem ve 
13.17 hod., možný návrat v 15.13, 
16.13, 17.13 hod.
Srdečně zveme!

setkání v zátoře
Výbor STP Vás zve k tradičnímu 
setkání členů STP se seniory 
domova zátor na zubríně.
Posezení se uskuteční ve čtvrtek 
23.6.2022 od 14 hodin. Možnost 
zakoupení nápojů, opékání uzenin 
u ohýnku, poslech písní.
Lze využít dopravu autem - odjezd 
ve 13.30 hod. od ZŠ. 

celodenní výlet 
do Kutné Hory  
a okolí
Výbor STP v Hostomicích Vás 
srdečně zve na výlet do Kutné 
Hory (společná prohlídka chrá- 
mu sv. Barbory, individuální pro- 
hlídka dalších památek, oběd), 
na rozhlednu Havířská bouda 
a na kávičku do pražírny kávy 
Kávypitel. 
Výlet se uskuteční v úterý 19.7. 
2022, odjezd od ZŠ v 7.30 hodin, 
předpokládaný návrat po 17. 
hodině. 
Přihlásit se můžete ve stánku  
- člen a dítě 250,- Kč (v ceně má 
člen vstupné do chrámu zdarma), 
nečlen 350,- Kč.

PozvánKa
Srdečně Vás zveme 11. června na odpoledne i večer 

na výstaviště u fotbalového hřiště.
Od 13 hodin zábavné odpoledne pro děti,  

plné her, zábavy a soutěží, dále disco pro děti.
Od 16 do 18 hodin dechová hudba.

Od 20 hodin STARÉ HITY v podání DJ DUA. 
Občerstvení DOBROTY KAČENA.

Další info viz plakát.
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mcdonald’s cup 2021/2022  
- zŠ. P. lisého Hostomice
Naše škola se opět účastnila již 23. ročníku fotbalového turnaje  
pro žáky 1. stupně základních škol, který se konal dne 25.4.2022 
na fotbalovém stadionu v Hořovicích. Tentokrát do startovní lis- 
tiny byly zařazeny i dívky z 5. třídy, které závodně reprezentují  
své fotbalové kluby a chtěly reprezentovat i svoji školu. 
V chladném a sychravém počasí naše družstvo na umělce urputně  
bojovalo s ostatními školami o každý míč, ale bohužel do okresního 
finále jsme se neprobojovali. Nevadí, získali jsme však mnoho cenných 
zkušeností a fotbalová budoucnost je ještě před námi. 

Mgr. Milan Krampera

nová komunitní školka Felbiánek
Nová komunitní škola v Bezdědičkách (obec Běštín) zahájí 
výuku 1. září 2022. Na co se můžete těšit: malá skupinka 
dětí, respektující přístup, důraz na rozvoj osobnosti dítěte, 
individuální tempo získávání dovedností, prostor pro volnou 
hru a pohyb venku v brdské přírodě. Chcete vědět více? 
Napište na felbianek@gmail.com. Těšíme se na vás!

očkování psů 2022 
dne 18. května 2022, MVdr. Brožková

❚	 Radouš 15.00 - 15.30 hod.
❚	 Bezdědice 15.40 - 16.00 hod.
❚	 Lštěň 16.00 - 16.25 hod.
❚	 Hostomice 16.00 - 16.45 hod.

Cena vakcín: Vzteklina 100,- Kč
 kombinovaná 300,- Kč

svoz velkoobjemového  
+ nebezpečného odpadu
dne 11. června 2022 se uskuteční svoz velko- 
objemového odpadu:

❚	 9.00 hod. - dvůr Městského úřadu Hostomice 
❚	 10.00 hod. - Lštěň - u dětského hřiště
❚	 11.00 hod. - Bezdědice - u bývalého obchodu 
❚	 12.00 hod. - Radouš - na návsi u obchodu

běH Pro 
Paměť národa
Paměť národa pořádá již sedmý ročník 
Běhu pro Paměť národa. I letos běžci 
poběží za všechny, kteří se nevzdali.  
V průběhu května se bude možné  
běhu zúčastnit celkem na 15 místech 
po celé republice, která nabídnou 
závody s hromadným startem a dopro- 
vodným programem nebo možnost 
individuálního běhu po vyznačené 
trase, na kterou se běžci vydají sami. 
Běžci se rovněž mohou zaregistrovat 
do běhu kdekoli! a zaběhnout si během 
května libovolnou trasu na jakémkoliv 
místě v ČR nebo v zahraničí. Do spe- 
ciálních květnových výzev se mohou 
zapojit také školy a firmy.

V sobotu 21. května se uskuteční  
Běh pro Paměť národa i ve Vižině. 
Pro běžce budou připraveny trasy  
na 5 a 10 km, které povedou brdskými 
lesy. Start a cíl závodu s hromadným 
startem bude u Pomníku padlých  
v 1. světové válce na kraji obce Vižina.

Zakoupením startovného běžci pod- 
poří činnost neziskové organizace  
Post Bellum, která prostřednictvím 
projektu Paměť národa dokumentuje 
osudy pamětníků, pomáhá jim, vzdělá- 
vá děti i dospělé a vypráví příběhy 20.  
i 21. století. Více informací najdete  
na www.behpropametnaroda.cz.
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ŠKolKa Plná zvířáteK 
Konec března a celý měsíc duben se ve školce nesl ve znamení zvířátek, 
přírody a Velikonoc. Menší děti se učily poznávat domácí zvířátka  
a předškoláci si připomněly celé zvířecí rodiny. Také nás ve školce navštívili 
pejskové a děti se dozvěděly něco o canisterapii. Kde se využívá, jak funguje  
a jak se na ní pejsek cvičí. Během návštěvy si děti s pejskem hrály, hladily si ho 
a plnily různé úkoly.
Jedno z krásných období, na které se vždy moc těšíme, jsou Velikonoce. 
Opakovaly jsme si české tradice a děti si vyrobily krásné dárky a obrázky. 
Před prodlouženým víkendem se děti ze třídy ,,Modrásků“ vydaly opět  
na odpolední vycházku odemknout les. Cestu a všechny úkoly děti zdolaly 
velmi rychle, protože na konci cesty na ně čekalo překvapení. V lese jsme  
si postavily domečky, namalovaly kamínky, zazávodily a po vydatné svačině jsme 
odemkly les a vydaly se zpět do školy.
Teď bude ve školce plno zajímavých akcí a tak se máme na co těšit.



15

Mš HOSTOMICe



16 HOSTOMICKÉ LISTY

SPOLeČenSKá ruBrIKa / InzerCe

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.

zubní PoHotovost
Květen 2022
■	 14. a 15. MUDr. Mynko Leonid  
 Beroun, Talichova 825 
 tel.: 605 251 083
■	 21. a 22. MUDr. Neužil Miloslav 
 Cerhovice, Na Blížce 175 
 tel.: 311 577 559
■	 28. a 29. MUDr. Joukl Jan 
 Králův Dvůr, Průmyslová 614 
 tel.: 728 349 403

vzPomínKy
■ Tvé srdce tak 
toužilo žít a ty jsi 
musela odejít.  
Od svých drahých, 
jež jsi měla ráda, 
jež umělas vždy 
láskou hřát.  
Tys odešla, kam 
musí každý sám.
3. května to bylo již 10 let, co jsi nás,  
Lucko, opustila. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkuje rodina Kadlecova

■ To, že čas rány 
hojí, je jen pouhé 
zdání, stále je  
v srdci bolest  
a vzpomínání.
Dne 2. dubna 2022 
jsme vzpomněli 
páté smutné vý- 
ročí, kdy od nás 
navždy odešel milovaný manžel, ta- 
tínek a dědeček, pan Vladimír Mottl  
z Hostomic.

S láskou vzpomínají 
a za vzpomínku děkují  

manželka Marie, děti a vnoučata, 
sestra a švagrová s rodinami.

Zveme Vás na 

dětsKé rybářsKé 
závody 

které se konají na návsi  
v Bezdědicích v sobotu  

21. května 2022
Prezence  

soutěžících v rybaření  
od 8.00 do 9.00 hodin.

Závody proběhnou  
od 9.00 do 12.00 hodin.
Ostatní děti se mohou 

zúčastnit různých soutěží.
Připraveny hezké ceny, 
zajištěno občerstvení.
Těší se na Vás členové 
Maracana Bezdědice


