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Naši borci obsadili všechny kategorie  
a navíc jsme měli zástupce i z katego- 
rie mladých hasičů, kteří se soutěže 
účastnili jako předběžci, byl to Adam 
Budil a Rostislav Cafourek, kteří vy- 
bojovali výborný čas 3:57:39, což byl 
nejlepší naměřený čas celého dne, 
právem jim patří velký dík za úžasnou 
reprezentaci.
Řady žen reprezentovaly za SDH Běš- 
tín Iveta Králíková ve dvojici s Marti- 
nou Skopovou SDH Hostomice, Lucie  
Nájemník Krubnerová s Veronikou 
Černou, které vybojovaly 8. místo. 
Celkem v této kategorii bojovalo 22 
dvojic.
Za muže nás reprezentovali Michal 
Šinágl s Tomášem Černým. A v kate- 
gorii ostatních reprezentovali Juraj 
Dendys SDH Ohrazenice a Petr Šinágl 
SDH Hostomice obsadili krásné 6. 
místo z 11 dvojic.
Na této soutěži se utkalo celkem 72 
dvojic i s mezinárodní účastí, všem 
patří velký obdiv a díky.

BĚH DO SVATOHORSKÝCH 
SCHODŮ
Stalo se tradicí, že se hasiči z Hostomic účastní běhu do Svatohorských schodů 
konaného 14.9.2019. Touto akcí si připomínáme velký požár areálu Svaté hory 
z dubna 1978. Hasiči si vyzkouší jak tento zásah byl velice náročný.
Při závodu musí soutěžní dvojice dodržet přísná pravidla. Nesmí se od sebe  
vzdálit na 10 m, mají zásahovou obuv, zásahovou helmu a pracovní stejnokroj  
(PS 2). Muži jsou vybaveni na zádech  dýchacím přístrojem, který váží 15 kg. 
Závodníci přenesou dvě hadice C a proudnici na určené místo vzdálené 100 metrů,  
kde po spojení pokračují do cíle. Cestou závodníci zdolají celkem 289 schodů 
při délce trati 560 metrů s výškovým rozdílem 80 m, v některých místech jde  
o stoupání až 31,02 %. Soutěžící závodí ve třech kategoriích muži, ženy a ostatní.
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HaSIČI HOSTOMICe / Mš HOSTOMICe

Mateřská škola
V úterý 17. září 2019 nás navštívila paní Nová,  
„PSOVOdKa“ s labradorským retrívrem Tessie.
Všechny děti se seznámily s pojmem CANISTERAPIE  
formou pohádky „Jak pejsek a kočička pekli dort“. 
Hlavní role patřila v pohádce právě Tessie.
Na závěr jim Tessie ukázala, jak reaguje na povely,  
zahrála si s dětmi na schovávanou s piškoty. 
Děti si odnesly spoustu rad a typů, jak se chovat  
v mimořádných situacích, ale i při setkání se psem.
Všichni se těšíme na další návštěvu Tessie v naší MŠ.

Za kolektiv MŠ Hana Beránková

ROZBĚHÁME ČESKO
Poprvé jsme se přidali k běhu proti demenci, který se konal v Berouně. Tento běh se konal 18. září 2019. 
Běhu se zúčastnili členové a přátelé hasičů, mladí hasiči s rodiči, v čele se zástupci města Hostomice. 
Startovné přispělo charitě v boji s touto nemocí, všem patří dík. SDH Hostomice
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ZÁpiS ZE ZASEDÁní  
ZASTupiTElSTVA MĚSTA HOSTOMiCE Č. 6/2019
KOnAnéHO DnE 23. ZÁří 2019 OD 18.00 HODin V RADOuši

Přítomni zastupitelé: Šťáhlavský, Synek, Příhoda, Šinágl, 
Kubrichtová, Mužíková, Zachoval
Omluveni: Kubišta, Bomba

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

1. určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 Zapisovatel: Zachoval 
 Ověřovatel zápisu: Mužíková, Synek 
 Hlasování: (pro-proti-zdržel se) 7-0-0
2. Schválení programu dle návrhu. 
 Hlasování: 7-0-0
3. zastupitelstvo schvaluje převedení nevymahatel- 
 ných pohledávek v souhrnné výši 69.580,18 Kč  
 dle přiloženého seznamu na účty podrozvahy. 
 Hlasování: 7-0-0
4. zastupitelé schvalují zadávací dokumentaci na akci  
 „rekonstrukce ulice rybnice a rekonstrukce ulice  
 u Hřiště“. 
 Hlasování: 7-0-0
5. zastupitelé schvalují zadávací dokumentaci  
 na „Technický dozor investora a koordinátor  
 BOzP k projektu: rekonstrukce ulice rybnice  
 a rekonstrukce ulice u Hřiště“. 
 Hlasování: 7-0-0
6. zastupitelé schvalují prodej pozemku dle GP  
 č. 216-222019 parc. č. 167/13 o celkové výměře  
 25 m2 v k. ú. radouš. 
 Hlasování: 7-0-0
7. zastupitelé schvalují zrušení výběrového řízení  
 na rekonstrukci kapličky ve Lštěni. 
 Hlasování: 7-0-0
8. zastupitelé schvalují podání žádosti o dotaci na akci  
 „rekonstrukce povrchu hřiště u zš“: 
 Hlasování: 7-0-0
9. zastupitelé města Hostomice souhlasí se spolu- 
 financováním a akce „Klubovna a zázemí sportoviště  
 Bezdědice“ z vlastního rozpočtu. Na tuto akci  
 je žádáno o dotaci z MšMT program 133 530  
 Podpora materiálně technické základny sportu 2017  
 až 2024, Podprogram 133d 531 Podpora materiálně  
 technické základny sportu - ÚSC, SK a Tj.  
 Spolufinancováním města Hostomice bude zajištěn  
 dostatek finančních prostředků do 100% nákladů  
 akce. 
 Hlasování: 6-0-1 (zdržel se p. Příhoda)

10. zastupitelé schvalují narovnání darů pro STP  
 Hostomice o 2.000,- Kč a pro SdH Hostomice  
 o 3.000,- Kč. 
 Hlasování: 7-0-0
11. Byl projednán dluh pana Č. - občana Hostomic.  
 další postup bude konzultován se sociálním  
 odborem v Hořovicích, příp. s o.p.s. digitus.
12. Byla podána informace o stavu dotace  
 na rekonstrukci Mš. 
13. zastupitelé berou na vědomí platbu 50.000,- Kč  
 vč. dPH na úpravu nejbližšího okolí obchodu COOP  
 v radouši.
14. Byla podána informace o možnosti posílení vodních  
 zdrojů ze strany od Lhotky vodou ze Želivky.  
 akce by proběhla ve prospěch Hostomic a Neumětel.  
 zastupitelé berou na vědomí cenu za zpracování  
 studie - záměru ve výši 80.000,- Kč, kterou bychom  
 hradili s Neumětely napůl.
15. Byla podána informace o zamítnutí žádosti o dotaci  
 na výstavbu hasičské zbrojnice v radouši. 
16. Byla podána informace o neúspěšném jednání  
 pro angažování městské policie z Hořovic a dobříše  
 v Hostomicích. 
17. Byla diskutována možnost odstranění oploceného  
 prostoru pro Mš na náměstí. je doporučeno provést  
 konzultaci o možnosti odstranění oplocení s orgány  
 hygieny.
18. zastupitelé byli informováni o záměru nové zástavby  
 v radouši.
19. Byl projednáván záměr výstavby workoutových hřišť.  
 Úpravy místních komunikací v Bezdědicích,  
 vč. jejich oprav po výstavbě vodovodu a kanalizace.  
 Stav úpravy cesty z radouše do Bezdědiček.  
 Stav opravy hráze Hražby, oslovíme za účelem  
 možného přeprojektování pana Kapala.  
 diskutována možnost zpomalení dopravy na kraji  
 radouše směrem k Bezdědicím.  
 diskutován byl stav lesa na Plešivci.
20. Starosta ukončil zasedání ve 21.20 hod.

další zasedání zastupitelstva města Hostomice 
proběhne dne 21.10.2019 v jednací místnosti 
MěÚ Hostomice.
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posvícenský bleskový turnaj  
v Hostomicích pod Brdy
šachový klub při Městském úřadu Hostomice uspořádal v neděli 1. září  
jubilejní 20. ročník Posvícenského turnaje v bleskové hře.
Turnaj byl sehrán jako Středočeský krajský přebor jednotlivců. Při účasti 81  
hráčů z celé ČR se krajským přeborníkem stal velmistr Petr Neuman z Českého 
lva Kolešovice. 
V juniorské kategorii zvítězil Václav Bartoš z Klubu Šachistů Říčany 1925. 
V kategorii juniorek zvítězila Kristýna Otrubová z Klubu šachistů Říčany 1925.
Titul krajské přebornice nebyl udělen pro neúčast.
Starosta města pan Vít Šťáhlavský předal vítězi Plaketu města Hostomice.
Nejstarším účastníkem byl dvaaosmdesátiletý nestárnoucí Jaroslav Trmal  
ze Šachového klubu Příbram - Baník, nejmladší pak čtrnáctiletá Monika  
Strnadová z Klubu šachistů Říčany 1925.
Nejúspěšnějším domácím hráčem se stal Ladislav Klán, který v silné konkurenci 
obsadil celkové 64. místo.
Šachový turnaj by nebylo možné v tomto rozsahu uspořádat bez podpory města 
Hostomice, a dále finančního přispění firem Mandík a.s. a Alteko spol. s.r.o.
Poděkování též patří provozovatelkám Restaurace u Frajerů, které přispěly  
k úspěšnému průběhu celé akce.
Konečné pořadí: 1. Martin Hollan, 2. Petr Neuman, 3. Miroslav Mašek,  
4. Jiří Gregor, 5. Martin Kawulok, 6. Stanislav Stárek, 7. Pavel Jirovský, 8. František 
Kupka, 9. Richard Jerman, 10. František Hostička, 11. Jindřich Bauer atd.

Text a foto: Jiří Kadeřábek

Pětice nejúspěšnějších hráčů. Souboj domácích Štěpán Jung - Ladislav Klán.

Nejúspěšnější domácí hráč L. Klán.

Domácí Vlastimil Mandík. Domácí Rostislav Placheta. Domácí Jiří Skřepský.
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AKTiViTy MlÁDEžniCKÝCH TÝMŮ 
SK HOSTOMiCE

Mladší žáci SK Hostomice  
/ TJ Slovan lochovice
Naši mladší žáci hrají okresní přebor a losovací aktiv je přiřadil v této  
sezoně do skupiny B. 
V prvním utkání prohráli na půdě Komárova v poměru 2:6, poté si s chutí  
zastříleli na domácím hřišti proti týmu Újezd a vyhráli poměrem 8:0. 

Kluci makali a předvedli bojovný a fotbalový výkon. Pora- 
zili Chlumec 6:1, Neumětely 5:0, Králův Dvůr B 4:1 a ČLU 
Beroun poměrem 7:0. Jediný zápas jsme těsně prohráli  
a to s Králův Dvůr A 0:2. Vylepšili jsme tak tím postavení  
z prvního turnaje sezóny, kdy jsme skončili na třetím místě. 
V pořadí třetí turnaj, co kluci odehráli, se uskutečnil v neděli 
22. září, a to opět v Králově Dvoře. Až na začátek utkání  
s Královým Dvorem, který totálně prospali, předvedli  
pěkný výkon a odehráli podařený turnaj. Odměnou jim bylo 
celkově 2. místo za domácím týmem. Gratulujeme!
Výsledky:
Hostomice / Lochovice vs Neumětely 3:0  
(Adam Vrána 2x, Ondřej Kropáč)
Hostomice / Lochovice vs Králův Dvůr 2:2  
(Ondřej Kropáč 2x)
Hostomice / Lochovice vs ČLU-U Beroun 3:1  
(Adam Vrána, Ondřej Kropáč, Lukáš Toth)
Hostomice / Lochovice vs Králův Dvůr 3:5  
(Adam Vrána, Pavel Mackovič, Matěj Frajtág)
Hostomice / Lochovice vs Chlumec 3:0  
(Lukáš Toth 4x, Stáník Hadraba 3x)
Sestava SK Hostomice:
Radovan Toť - Stanislav Hadraba, Petr Mikitinec, Matěj 
Frajtág, Pavel Časar, Adam Vrána, Ondřej Kropáč, Pavel 
Mackovič, Lukáš Toth, Jan Houska, Šimon Kolařík

Starší přípravka  
SK Hostomice / TJ Slovan 
lochovice
Naše starší přípravka má za soupeře ve skupině B 
celky: Králův dvůr a, Králův dvůr B, Neumětely, 
ČLu Beroun a SK Chlumec. V prvním turnaji, který 
se odehrál dne 8.9. v Králově dvoře byli kluci na 3. místě. 
Další turnaj odehráli v Lochovicích 15.9., v němž potvr- 
dili stoupající formu a obsadili krásné 2. místo za vítězem 
Králův Dvůr A.

Další utkání prohráli neštastně na hřiš- 
ti Felbabky, a to poměrem 3:1. 
Zatím poslední utkání sehráli naše hol- 
ky a kluci na domácím hřišti a bohužel 
prohráli s týmem Žebráku poměrem 
1:3. Všechna utkání byla velice vy- 
rovnaná a když přihlédneme k tomu,  
že polovina týmu je ze starší přípravky, 
tak se nemáme za co stydět. Aktuálně 
nám patří 7. pozice v tabulce skupiny B 
celkem z 10 týmů.
Sestava SK Hostomice:
Radovan Toť - Matěj Frajtág, Jiří 
Kladívko, Jiří Parkán, Jan Pichl, Ondřej 
Kropáč, Tereza Palivcová [K], Nela 
Kladívková, Matěj Horník, Teodor 
Chalánek, Jan Bastl, Petr Mikitinec, 
Lukáš Toth, Pavel Časar, Jan Houska, 
Šimon Kolařík, Stanislav Hadraba

- ludek - 
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Mladší přípravka 
SK Hostomice  
/ TJ Felbabka
V sobotu 14.9. vstoupila do soutěže 
naše mladší přípravka, a to ve spo- 
jení s Tj Felbabka. Nově vytvořený 
tým pod vedením trenéra davida 
Volejníka obsadil na turnaji, který se 
odehrál na Felbabce, krásné 3. místo 
po těchto výsledcích:
TJ Felbabka / SK Hostomice  
vs Žebrák 4:1
TJ Felbabka / SK Hostomice  
vs Hořovicko 1:5
TJ Felbabka / SK Hostomice  
vs Sokol Králův Dvůr 6:2
TJ Felbabka / SK Hostomice  
vs Zdice 0:4
Turnaj vyhrál tým Zdic. Naši kluci  
a holky jsou o jeden až dva roky mladší 
než jejich soupeři, ale během prvního 
turnaje si potvrdili, že mohou hrát  
i proti starším soupeřům. Nutno dodat,  
že toto je pro náš tým jakási testovací 
sezóna s cílem naučit se hrát fotbal 
a pokračovat v příštím roce v mladší 
přípravce. Rozpis mladší přípravky  
naleznete níže. Začátek turnajů je vždy 
od 10.00 hod.
6.10.2019 - Žebrák
13.10.2019 - Zdice
19.10.2019 - Sokol Králův Dvůr A
26.10.2019 - Hořovice

SK Hostomice / TJ Felbabka  
ml. přípravka - turnaj na Felbabce.

Svoz velkoobjemového odpadu
dne 12. října 2019 se uskuteční svoz velkoobjemového  
odpadu:

❚ 9.00 hod. – 11.00 hod. ve dvoře MěÚ Hostomice
❚ 9.15 hod. - u dětského hřiště - Lštěň
❚ 9.45 hod. - Bezdědice 
❚ 10.15 hod. – Radouš

Žádáme občany, aby nenaváželi odpad dříve, než bude 
přistaven kontejner. V opačném případě firma tento  
odpad neodveze. Děkujeme za pochopení.
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OZnÁMEní
■ divadelní představení v Žebráku
STP v Hostomicích zve své členy a příznivce 
do divadla v Žebráku. Představení Chodí 
pešek okolo se koná v sobotu 30.11.2019 
od 18.00 hodin.
Smluvní autobus bude odjíždět v 17.00  
hodin od základní školy. Přihlásit se 
můžete v drogérii u paní Šebkové. 
Člen a dítě zaplatí 50,- Kč, nečlen 100,- Kč.
■ Český svaz chovatelů zO Hostomice 
vás zve na 40. výstavu králíků, holubů  
a drůbeže, která se uskuteční 19. října  
2019 od 8.00 do 16.00 hodin ve výstavním 
areálu ČSCH v Hostomicích.
Výstava bude doplněna expozicí květin, 
ovoce a zeleniny.
■ Tradiční výšlap na „Čtyřmezí“
28. října v pondělí bude vypraven slav- 
nostní pěší průvod z Hostomic, Dobříše, 
Rosovic a Bukové, ve kterém budou nese- 
ny městské prapory. V 10.00 hod. od MěÚ 
Hostomice půjdeme po žluté turistické 

značce až na místo (trasa je dlouhá 5 km  
v jednom směru). Pro fyzicky méně zdatné 
(seniory) bude  vypraven autobus s od- 
jezdem v 10.00 hod. od MěÚ Hostomice, 
který dojede na rozcestí, odkud to bude 
již jen 150 - 200 m pěší chůzí na místo. 
Po skončení slavnosti bude autobus opět 
na stejném místě čekat a dopraví vás zpět 
do Hostomic. V dnešní uspěchané době 
je velmi důležité se setkávat na takových- 
to společných akcích. Na místě bude 
zajištěno občerstvení a krátký kulturní 
program. Moc se na vás těšíme.
■ Výzva pro spolky v našem městě 
Žádosti o finanční podporu mohou spol- 
ky na rok 2020 podat v podatelně MěÚ 
Hostomice nejpozději do 31.10.2019.

ZuBní pOHOTOVOST
Říjen 2019
■ 5. a 6. Dr. Jiří Burka 
 Chyňava 49 
 tel. 311 691 131

■ 12. a 13. Dr. Helena Brotánková  
 Hořovice, Komenského 1245 
 tel. 311 513 453

■ 19. a 20. Dr. Pavla Blechová  
 Karlštejn, zdravotní středisko 
 tel. 311 681 533

■ 26. a 27. Dr. Blanka Burková  
 Beroun, Pod Kaplankou 508 
 tel. 311 610 225

Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.

VZpOMínKA
■ Dne 19. září 2019 
uplynuly 2 roky co  
nás navždy opustila  
naše maminka a ba- 
bička Irena Kovářová 
z Hostomic. 

S láskou vzpomíná 
rodina
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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.

Čipování psů bude povinné od 1. ledna 2020
S předstihem upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona č.166/1999 Sb.  
O veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů s účinností od 1. ledna 2020 musí  
být každý pes označen elektronickým čipem.

Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve však ve věku kolem půl roku, v době prvního očkování 
proti vzteklině. Svého psa můžete nechat čipovat již letos, není třeba čekat na žádné konkrétní datum. 
Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné, pouze pokud je pes takto označen. 

Sankce za nedodržení by se mohly pohybovat v rozmezí 20 - 100 tisíc Kč v závislosti na druhu provinění. 
Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.

pOZVÁnKA nA BESEDu 
Městská knihovna Hostomice, Město Hostomice  

a výbor STP Hostomice srdečně zvou všechny zájemce 
na besedu Brdy očima Otomara Dvořáka,  

která se bude konat ve čtvrtek 31. října 2019  
v obřadní síni MěÚ Hostomice. 

Spisovatel Otomar Dvořák bude vyprávět o svých knihách, 
především o těch, které popisují zajímavá místa v Brdech. 

Začátek besedy pro členy STP a další zájemce ve 14 hod., 
pro širokou veřejnost v 16.30 hod.


