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Po roční pauze jsme se vydali na 
čtyřmezí 28. října 2021.

Několik našich členů, včetně těch 
nejmladších, se sešlo před hasičárnou.  
V 10 hodin jsme vyšli směrem na 
Lštěň a dále po louce k lesu. Mlha 
hustá tak, že by se dala krájet, se roz-
plynula a vysvitlo sluníčko.

Čtyřmezí je místo, kde se setkávají 
katastry čtyř obcí. Vždy v tento den 
slavnostně promluví starostové těchto 
obcí, za doprovodu kapely si zazpívá-

me hymnu. Po odpočinku a občerstve-
ní jsme pokračovali dále k pomníkům, 
kde položili životy partyzáni boju-
jící v brdských lesích s německými 
okupanty. 

Na ohništi jsme si k obědu opekli 
vuřty, párky, nu prostě co kdo měl. 
Po vydatném obědě jsme se vydali 
nazpět domů. Cestou jsme si ještě za-
hráli několik her a kolem 15. hodiny 
jsme všichni unaveni, ale plni zážitků  
dorazili domů. 

výšlap na ČTYŘMEZÍ

výcvik hasičů
9. října 2021 jednotka Sboru dob-
rovolných hasičů Hostomice cviči-
la zejména průzkum zakouřených 
prostor v Základní škole Pavla 
Lisého.

Naše jednotka se zdokonalovala v nej-
důležitější a nejnebezpečnější činnosti 
při požáru ve vnitřních prostorech. 
Členitost a velikost budovy školy nám 
perfektně posloužila a mohli jsme si 
tak tyto prostory prozkoumat a zá-
roveň si osvojit pohyb v neznámém, 
zakouřeném prostředí za současného 
vyhledávání osob. K tomu jsme vyu-
žili třídu v nejvyšším podlaží a poté  
i sklepní prostory školy. Výcvik pro-
bíhal samozřejmě v plném vybavení.

Mimo zmíněné činnosti pro nás bylo 
přínosné vyzkoušet si kudy klást neje-
fektivněji dopravní a útočné hadicové 
vedení v případě požáru. 

Během výcviku nám asistovala cvičná 
figurína. To pro průzkumné skupiny 
znamenalo dostat ji po úspěšném vy-
hledání z kouřem zaplněného prosto-
ru do bezpečí.
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HallOWEEn
V sobotu 30. října se v hasičárně děly opravdu straši-
delné věci. 

Kolem 16. hodiny to začalo ožívat strašidelnými postavami 
a hasičárna se na jednu noc přeměnila ve strašidelný dům. 
Vedoucí si připravili pro malé hasiče halloweenskou párty  
s přespáním v hasičárně. Vydlabali jsme si dýně a po setmě-
ní jsme jimi rozsvítili náměstí. Hrál, se hry, zpívalo se, tan-
čilo, jedlo a pilo, co hrdlo ráčilo, až do pozdních nočních 
hodin. 

Večer před spaním nechybělo trochu toho strašení, ale ne-
bylo se čeho bát, všichni jsme to zvládli. Ráno po vydatné 
snídani jsme se rozloučili se všemi strašidly, která spokojena  
odcházela do svých domovů.

krOužEk MlaDýcH HaSIČů
Mladí hasiči se během měsíce října zapojili do celkového chodu sboru a pomáhají při přípravách lampionového 
průvodu. Nacvičovali jsme vystoupení scének a dalších potřebných věcí, vyrobili si lampionky. Nezapomněli jsme ani to 
zdokonalování hasičských dovedností. 
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výjezdy hasičů
Jednotka Hostomice zasahovala 
celkem u tří událostí. Všechny 
události byly spojeny s větrem  
a popadanými stromy. 
Dne 21.10.2021 kolem 11. hodiny jsme 
vyjeli s plošinou AP 20 na zlomenou 
větev, která byla zavěšena v koruně 
stromu nad vchodem do domu v ulici 
Bubenická. Větev byla odstraněna po-
mocí plošiny a motorové pily. 

Další událost byla jednotce nahláše-
na kolem 15. hodiny, jednotka vyjela 
s vozem CAS 32 Tatra, OA Peugeot 
Partner na silnici mezi Hostomicemi 
a Běštínem. Strom zasahoval do po-
loviny vozovky. Strom jsme odstranili 
pomocí motorové pily a místo uklidili. 

Od události u Běštína jednotka vyje-
la rovnou na další událost. Obě vo-
zidla přejela na silnici směr Zátor, 

Svoz velko-
objemového 
odpadu
Dne 4. 12. 2021 se uskuteční 
svoz velkoobjemového a ne-
bezpečného odpadu:

❚	 9.00 hod. – Hostomice 
 dvůr Městského úřadu

❚	 10.00 hod. – Lštěň  
 u dětského hřiště

❚	 11.00 hod. – Bezdědice   
 u bývalého obchodu

❚	 12.00 hod. – Radouš  
 na návsi u obchodu

kde u mlýna ležel strom přes cestu. 
Strom jsme odstranili pomocí mo-
torové pily a místo uklidili. Nad 
Zátorem v zatáčkách byly odstra-
něny ještě dva spadlé stromy. Jed-
notka se vrátila na základnu kolem  
16.30 hodin.
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Umístění: Hostomice náměstí 
Dobové určení: 1855 
Rozměry: Sochy životní cca 170 cm

Sochy v nikách průčelí kostela  
Nastolení sv. Petra v Antiochii 
jsou zhotoveny z jemnozrnného  
pískovce. Předpokládám jejich  
vznik v období z poloviny deva-
tenáctého století. Jsou signovány 
„Platzer“, ovšem Platzerů byl celý 
rod a jejich dílna pracovala velmi 
dlouho. Podle signatury je možné 
identifikovat i pískovec, jedná se  
o pojizerský pískovec užívaný tou-
to dílnou na všechny kamenné  
prvky.

Při postupném seznamování s mo- 
delací soch usuzuji, že nejsou  
z doby přestavby kostela v 19. sto-
letí, ale jsou starší z doby raného 
baroka. Autorství Platzerů podle 
nepřesvědčivé signatury je možné, 
že pochází z doby počátků jejich 
dílny. Modelací neodpovídají jejich 
vrcholným pracím z doby vrchol-
ného baroka a ani z doby klasicis-
mu z 19. století.

Kámen použitý na sochách odpo-
vídá charakterem pojizerskému 
pískovci i s jeho vlastnostmi. Po-
měrně dobrý stav kamene uka-
zuje, že sochy byly vždy umístěny  
v nikách, nebo jen krátce přímo ve 
volném prostoru. Dlouhodobý ne-
gativní vliv povětrnosti dost často  
u tohoto kamene způsobuje rozpa-
dání po jednotlivých vrstvách, jak 
se písek postupně usazoval. U toho-
to kamene je tento vliv minimální 
a projevil se hlavně ztrátou pravé 
ruky sv. Petra a lehkými náznaky 
degradace ukazující na tyto vrstvy 

charakteristické pro tento písko-
vec, který byl majetkem Platzerů.

Restaurátorské práce spočívaly  
v očištění soch od depozit. Nebyly 
nalezeny žádné stopy po polychro-
mii, ale to nevylučuje, že zde byla  
a byla pečlivě odstraněna v 19. sto-
letí při instalaci do průčelí přístav-
by kostela.  

Scházející prvky byly doplněny  
v umělém kameni. Fragment 
pravé ruky sv. Pavla byl nalezen 
spadlý za sochou, jedná se sice  
o druhotný doplněk, ale byl použit  
a osazen zpět. Největší zásah byl na 
rukách sv. Petra. Pravá ruka, kte-
rá zde nebyla a stopy naznačovaly  
včetně bible, která levitovala a nic 
ji nedrželo. Po odstranění většiny 
doplňků z tohoto místa se objevily 
konkrétní stopy naznačují-
cí polohu ruky jak držela 
bibli. Obdobný stav nastal 
i u levé ruky, která drží 
klíče. Pro osazení nových 
klíčů bylo nutné odstranit 
předešlé a po odhalení stop 
po původní ruce bylo jas-
né, že pohyb ruky a hlav-
ně prstů byl odlišný a více 
souvisel s draperií. Obě 
ruce jsou z umělého kame-
ne a jsou volnou replikou 
původních.

Celý povrch soch byl plas-
ticky retušován, že zde 
bylo množství drobných 
zásahů. Barevně byl po-
vrch celkově zesvětlen leh-
kým vápenným mlékem, 
aby se zesvětlila tmavá  
barva z posledních oprav. 

restaurátorský záměr na opravu soch  
sv. petra a pavla v nikách na kostele

Následně byla provedena konzer-
vace povrchu s voskovou emulzí 
se zvýšenou hydrofobitou. Jedná se  
o prodyšný materiál s prodyšností 2.

Svatozáře jsou zhotoveny z mědi 
podle historického vzoru z jiných 
soch z doby baroka.

Klíče jsou podle klasických klíčů, 
jen zvětšené na patřičnou míru.

Meč byl opraven, je starší asi z 90.  
let, byl zlomený a bylo u něho 
změněno upevnění, aby nedržel za 
ruku ale v draperii. Všechny atri-
buty jsou nazlaceny 24karátovým 
zlatem na mixtion.

Nápisy pod sochami byly po retuši  
nejprve podloženy fermeží, potom 
vrstvami emailu a teprve potom 
bylo aplikováno zlato na mixtion.
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pOzVánKa

STP Hostomice a Městská knihovna Hostomice 
zvou všechny zájemce na besedu s názvem Ame-
rický sen, aneb Cesta za mé vlastní hranice, která 
se bude konat v pondělí 29. 11. 2021 od 15.00 hod.  
v obřadní síni MěÚ Hostomice. 
Cestovatel a fotograf s handicapem Jakub Greschl se s po-
sluchači podělí o zážitky ze své třítýdenní cesty po západ-
ním pobřeží USA. Beseda se uskuteční pouze v případě, že 
to dovolí platná epidemiologická opatření. 

Vstup zdarma.

Připomínáme, že si v Městské knihovně Hostomice mů-
žete zakoupit knihu Berounsko z nebe. Kniha obsahuje 
letecké záběry z našeho okolí včetně Hostomic. Na kon-
ci jsou zařazeny informace o obcích z berounského regi-
onu. Kniha Berounsko 
z nebe může být zajíma-
vým vánočním dárkem.  
V knihovně ji lze zakou-
pit za 300,- Kč každé pon-
dělí a středu v čase 8 – 12  
a 13 – 17 hod.

aMErIcký SEn - pOZvÁnka na BESEDu

pozvánka na turnaj v karetní hře pršÍ 2021
V sobotu 18.12.2021 se od 13 hodin uskuteční v Restauraci Záložna ,,u Kérováka“ další ročník 
MEMORIÁLU JAROSLAVA KINDLA, MIROSLAVA BENEŠE A JOSEFA BOUDY v karetní hře PRŠÍ.
Startovné je 200,-Kč, vloni přihlášení hráči jsou automaticky přihlášeni. Pokud se nechtějí letošního 
turnaje účastnit, nechť se dostaví k výčepu restaurace a u V. Kellera dostanou své peníze zpět. Startovné 
je možno zaplatit tamtéž do 11.12.2021. Veškeré informace jsou k dispozici na tel.: 603 328 733.
Těší se na vás Dušan Jína.
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120. výročí lokálky lochovice - Zadní Třebáň
V sobotu 16. října se uskutečnila 
vzpomínková jízda speciální vlako-
vé soupravy k výročí lokální tratě 
Lochovice - Zadní Třebáň.

Vlaková souprava byla sestavena z lo-
komotivy Hektor vyrobené v roce 1971 
s výrobním číslem 8000 a dvěma vagó-
ny s označením Balm pocházejícími ze 
60. let minulého století, které byly ur-
čeny jako přípoj k motorovým vozům.
Tuto soupravu provozuje společnost 
KŽC  Doprava s.r.o.

V rámci této vzpomínkové jízdy se 
na nádraží v Hostomicích uskutečnil 
křest knihy Radima Šnábla a Martina 
Žabky, kterého se zúčastnil moderátor 
Country rádia Miloš Keller.

Jedná se o 7. díl edice na volné po-
kračování Dopravního nakladatelství 
Krokodýl. Tento díl si vzal do hledáč-

ku českou lokálku zvanou „Liteňka“. 
Tato 26 kilometrů dlouhá železniční 
trať táhnoucí se po severním úbočí 
Brd, která spojuje dráhu vedoucí údo-
lím Berounky s původní rakovnicko-
-protivínskou dráhou byla postavena 
již před 120 lety a v září tohoto roku 
oslavila své kulaté výročí. 

Stejně jako na mnoha jiných místech 
i zde přinesla hospodářsky  
i průmyslově nepříliš význam-
nému kraji možnosti uplatně-
ní a rozvoje. Nejen o historii 
dráhy, ale i o kraji, pivovar-
nictví, průmyslu, trampingu 
na Brdech a mnohém dalším 
pojednává tato kniha, která 
svým rozsahem 496 stran je 
možná nejobsáhlejší knihou  
o historii jedné tratě u nás. 

Sehnat ji lze na webu vydavatele: 
http://krokodyl-dopravni-nakladatel-
stvi.eu, k dostání bude také na většině 
obecních úřadů v obcích, kudy dráha 
prochází.

Připojuji několik ukázek z knihy po-
skytnuté autory a fotografie ze samot-
né akce.

Text a foto: Jiří Kadeřábek
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Zprávičky z naší školičky 
Zatímco září bylo ve třídě Žluťásků a Ohniváčků převážně o adaptaci  
na nové prostředí a nové kamarády, nejstarší děti z Modrásků už mají za 
sebou první akce. 

V pátek 17.9.2021 se děti poprvé v tomto školním roce vypravily na dlouhou 
procházku k lesu. Cestou plnily různé úkoly ve skupinkách, kde si prověřily své 
znalosti i fyzické síly. Počasí se nám vyvedlo a tak si děti užily hezké odpoledne. 

Nejvíce jsme se všichni těšily na zapojení do celostátní akce Noc s Andersenem. 
Celý týden jsme se věnovaly pohádkám, knihám a hrály divadlo. S dětmi jsme 
navštívily místní knihovnu, kde pro nás paní knihovnice J. Šebková přepravila 
program doprovázený českými pohádkami. 

V pátek 1.10.2021 jsme se s dětmi ve školce sešly v podvečer, připravily si pelíš-
ky ze spacáků a mohly jsme se pustit do plnění úkolů. Jako první na děti čekaly 
soutěže na školní zahradě, které prověřily fyzickou zdatnost dětí. Všechny děti 
se moc těšily na opékání buřtíků, které se nám díky počasí povedlo uskutečnit, 
a my se mohly posilnit na další činnosti. 
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Žáci 7. ročníku absolvovali exkurzi do Techma-
nia science centre. Cílem Techmanie je pomáhat 
žákům nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě  
a technice a v obecné rovině objevovat možnosti 
lidského poznání. 

Science center nabízí stálé i putovní interaktivní  
expozice zaměřené nejen na fyziku, astronomii,  

chemii nebo biologii, ale i na problematiku výživy, svět  
filmu nebo tematiku špionáže a tajných služeb. Fyzi-
ka, chemie, matematika, astronomie či biologie jsou 
rovněž námětem populárně-vzdělávacích show. Žáci 
měli možnost si projít 14 interaktivních expozic. Byla 
pro ně připravená i show – Ohnivé tornádo.  

Mgr. K. Kroupová a Mgr. D. Fatková

TEcHManIa ScIEncE cEnTrE

Ve školce měly děti připravené úkoly na prověření znalostí, 
vše plnily ve dvojicích s kamarádem. Zatím pro děti bylo 
vše legrace, ale poslední a nejtěžší úkol je čekal za tmy. Pro 
odměnu za celý den si musely dojít na pohádkovou stezku 
odvahy, kde si u čarodějnice všechny statečné děti vyslouži-
ly balíček s překvapením. 

Na konec večera jsme si udělaly hostinu z mlsnot od mami-
nek, užily si pyžamovou party i s oslavou narozenin a před 
spinkáním si zahrály stínové divadlo. Děti usínaly spokoje-
né v pozdních hodinách. 

Ráno už jen společná snídaně a jít vyprávět zážitky domů 
mamince a tatínkovi. 

Vše se moc povedlo a už teď se těšíme na další akce. 

Aby vše ve školce mohlo dobře fungovat, je potřeba, aby 
byly děti i paní učitelky zdravé. Ke kontrole zdraví nám  
v letošním roce pomůže i speciální teploměr, který naše 
školka získala jako sponzorský dar. Tímto bychom chtěli 
moc poděkovat firmě Alarm Absolon v zastoupení pana 
Václava Rybáka za dar pro naší školku.
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letní dění v Bezdědicích
Léto naštěstí nepřineslo další restrikce, a proto se v Bezdědicích mohly 
konat četné akce.
❚	 17. července proběhl tradiční nohejbalový turnaj s poměrně hojnou účastí.
❚	 24. července jsme se sešli na rybářských závodech. Odpoledne soutěžily děti, 
od 18 hodin do půlnoci lovili dospělí. Dokonce se u rybníka objevil i vodník!
❚	 14. srpna ožila náves každoročním posvícenským posezením. Letos nás potě-
šila i živá hudební produkce.
❚	 28. srpna se poslední letní akcí stal volejbalový turnaj smíšených dvojic, 
letos opět za nevlídného počasí. 
Na podzim se těšíme ještě na prakiádu s drakiádou, lampionový průvod a v pro-
sinci pak na milé setkání u vánočního stromečku.

Za FC Marakana Bezdědice Jana Císařová.
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Sk Hostomice z.s.
školička v žebráku pro radost, mladší přípravka 
vítězně v lochovicích a starší přípravka stříbrná

O víkendu 3.-4.10.2021 se na trávnících představily 
všechny nejmladší kategorie: fotbalová školička, mlad-
ší přípravka a starší přípravka.

Školička odehrála další turnaj v Žebráku a děti si to ná-
ramně užily! Předvedly několik krásných fotbalových akcí, 
přihrávek a vstřelily mnoho branek! Jsme na naši školičku 
velmi pyšní a oceňujeme jejich fotbalovou píli a snahu. Jen 
tak dál!

Naše mladší přípravka pod vedením trenérů Klučiarovské- 
ho a Kačírka přivezla z Lochovic další prvenství, a to již 
třetí v řadě! Holky a kluci makali celý turnaj naplno,  
předvedli týmový a statečný výkon a vybojovali ve všech zá-

pasech vítězství při celkovém skóre 21:3! Tímto výsledkem 
se velmi přiblížili do jarní semifinálové skupiny okresu Be-
roun. Musíme dodat, že po zásluze!

Gratulujeme všem hráčkám a hráčům, děkujeme trenérům 
a v neposlední řadě také rodičům za skvělou podporu na-
šeho týmu!

Naše starší přípravka, která je spojená s týmem TJ Felbab-
ka, vybojovala pod vedením trenérů Volejníka a Zbytovské-
ho krásné 2. místo na turnaji, který se odehrál tuto neděli  
a hostila ho právě Felbabka.

Blahopřejeme všem hráčům ke krásnému výsledku!
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SK Hostomice – TJ Slovan Locho-
vice 3:2

V 8. kole jsme v místním derby přiví-
tali na našem krásném pažitu nováčka 
soutěže TJ Slovan Lochovice. Trenér-
ské trio Staněk, Plecitý a Roubík řeši-
lo hned několik absencí způsobených 
zejména zdravotním stavem hráčů. 
Přesto pár hráčů nastupuje a hrají, 
ač nejsou úplně zdravotně v pořádku  
a hrají srdcem. Za to jim patří obrov-
ský dík!

SK Hostomice: D. Špicl – T. Fatka,  
J. Spousta [K], M. Šereda, M. Císař 
(R. Hobza) – D. Krajči, K. Hejduk, 
A. Hornát, M. Kačírek, M. Plecitý  
(L. Šereda) – J. Kačírek

Utkání začalo naší velkou šancí, kte-
rou bohužel neproměnil Michal Kačí-
rek. Z následného protiútoku vyrobila 
naše obrana hrubku, kterou soupeř 
nekompromisně potrestal – 0:1. To 
nás zabrzdilo a vypadli jsme na chvíli  
z tempa. V 19. minutě opět nefungo-
vala komunikace v našich zadních řa-
dách a Špicl musel hasit šanci pomocí 
faulu, který znamenal pokutový kop. 
K penaltě se postavil hostující útočník 
a trestuhodně ji zahodil střelou vedle. 
Ve 28. minutě se Jan Kačírek vřítil do 
pokutového území a hosté ho poslali 
strčením k zemi – penalta! K exeku-
ci se postavil sám faulovaný a s pře-
hledem vyrovnal – 1:1! V 30. minutě 
nás podržel David Špicl, když zlikvi-
doval jasnou tutovku hostů. Chvíli na 
to se posouval sám na kasu neúnavný 
Honzík Kačírek, ale míč mu při stře-
le sklouzl z kopačky a gólmana hostů 
tak neohrozil. V 38. minutě jsme se 
ujali vedení, když po ose Michal Ple-
citý – Jan Kačírek – Michal Kačírek 
posledně jmenovaný poslal náš tým do 
vedení – 2:1! Do kabin jsme mohli jít 
s dvoubrankovým vedením, ale krás-
ná střela Jana Kačírka skončila na 
břevně.

kačírek, kačírek a zase kačírek – dospělí slaví 
první domácí výhru!

Do druhého poločasu jsme vstoupili 
velmi vlažně, bez pohybu a Lochovi-
ce nás tlačily k naší bráně. Prvních 
20 minut 2. půle byli lochovičtí jasně 
lepším týmem. V 56. minutě po rohu 
hostů propadl míč naší obranou a od 
branky nás podržel Špicl. V 60. mi-
nutě následovala standardka Locho-
vic, opakovalo se opětovné propadnutí 
míče naší obranou a hosté zaslouže-
ně vyrovnali – 2:2. Naši kluci nicmé-
ně zápas nevzdali a makali dál. Hru 
vyrovnali a začali se tlačit do vítězné 
branky. 

Vůle získat první 3 body v sezóně na 
domácím hřišti byla znát. Chvíle při-
šla v 78. minutě, kdy se po krásné na-
hrávce Davida Krajčiho ocitl sám tváří 
v tvář s hostujím gólmanem Honzík 

Kačírek a nekompromisně poslal míč 
k tyči – 3:2! Tato branka dostala hosty 
do kolen a Hostomice byly do konce 
utkání lepším týmem. Naše vítězství 
mohl navýšit v 84. minutě Aleš Hor-
nát, který po vysunutí Míši Kačírka 
nastřelil bohužel pouze brankáře hos-
tů. Do konce utkání jsme si vítězství 
již pohlídali a konečně tedy slavíme 
první domácí výhru v sezóně!!!

Poděkování patří celému týmu a klu-
bu! Speciální smeknutí si zaslouží 
kluci, co nastupují se sebezapřením 
a nejsou zdravotně 100% fit. Hrají se 
srdíčkem ke klubu, a to zaslouží ob-
rovský respekt a úctu. Hoši, smekáme 
a děkujeme!!!

Za SK Hostomice Luděk Báchor
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ZuBnÍ pOHOTOvOST
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■	 13. + 14. MUDr. Srpová Marcela 

 Hořovice, Fügnerova 389, ALBA 

 tel: 311 512 119

■	 17. MUDr. Svobodová Eliška 

 Komárov, ordinace v Buzuluku 

 tel: 311 572 389

■	 20. + 21. MUDr. Šedivá Štěpánka 

 Beroun, Havlíčkova 20 

 tel: 311 611 241

■	 27. + 28. MUDr. Šlesingerová Iva 

 Beroun, Tř. Politických vězňů 40 

 tel: 311 746 372

 Pohotovostní služba stomatologů  

 je v době od 8.00 do 11.00 hodin.

vZpOMÍnkY

■ Dne 6. listopadu by se dožil 
náš bratr pan Jaroslav Kindl 
70 let. Opustil nás v pouhých  
25 letech. 

Vzpomínají sestry  
Zdena a Káťa s rodinami


