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Výsledky komunálních a senátních 
voleb 2022 v Hostomicích
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
všem, kteří jste se zúčastnili právě proběhlých senátních a komunálních voleb, děkujeme.  
To, že jste přišli k volbám a podpořili tak demokracii v naší zemi, je důležité. 
V senátních volbách se senátorem za náš obvod na další 
období stal dosavadní senátor pan Jiří Oberfalzer.
Ve volbách do zastupitelstva města Hostomice byli zvoleni 
za jednotlivé volební kandidátky tito zastupitelé (podle 
čísel kandidátek a výsledného pořadí na nich):
Za kandidátku č. 1 HASIČI HOSTOMICE:  
Nájemník Petr, Šinágl Petr.

Za kandidátku č. 2 OBČANÉ PRO HOSTOMICKO:  
Šťáhlavský Vít, Zachoval Vladimír.
Za kandidátku č. 3 NEZÁVISLÍ:  
Bomba Jan, Císařová Jana, Příhoda Lukáš.
Za kandidátku č. 4 ZMĚNA PRO HOSTOMICE:  
Synek Jan, Mužíková Milena.
Všem zvoleným kandidátům gratulujeme.

Ustavující zasedání zastupitelstva se bude konat v hostinci U Frajerů  
24. října 2022 od 18.00 hodin. Program zasedání na straně 2. 

V každém případě vás na toto zasedání srdečně zveme a doufáme,  
že zastupitelé v příštím volebním období v maximální míře naplní  

své sliby a vaše očekávání.
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Šachový klub při Městském úřadu 
Hostomice uspořádal v neděli  
4. září 22. ročník Posvícenského 
turnaje v bleskové hře. Turnaj byl 
sehrán jako Středočeský krajský 
přebor jednotlivců. Při účasti 
68 hráčů z celé Čr se krajským 
přeborníkem stal zdeněk Hába  
ze Šachového spolku Kostelec nad 
Černými lesy. 
V juniorské kategorii zvítězil Tibor 
Čuvala z Šachového klubu Zdice. 
Titul krajské přebornice v kategoriích 
žen a juniorek nebyl udělen z důvodu 
neobsazenosti těchto kategorií.
Nejstarším účastníkem byl pěta- 
osmdesátiletý Jaroslav Trmal, nej- 

mladším sedmiletý Esmer Hamza  
z Lucemburska.
Nejúspěšnějším domácím hráčem 
se stal Ladislav Klán, který v silné 
konkurenci obsadil celkové 59. místo.
O silném obsazení turnaje svědčí 
účast dvou velmistrů a pěti mezi- 
národních mistrů.
Díky účasti velmistra Artema Omelji 
z Ukrajiny a sourozenců Esmerových 
z Lucemburska můžeme letošní 
ročník označit za mezinárodní.
Šachový turnaj by nebylo možné 
v tomto rozsahu uspořádat bez 
podpory města Hostomice, a dále 
finančního přispění firmy Mandík a.s.

Poděkování též patří provozovatel- 
kám restaurace U Frajerů, které také 
přispěly k úspěšnému průběhu celé 
akce.
Konečné pořadí:  
1. Artem Omelja 13,5 bodu 
2. Miloš Jirovský 13 bodů 
3. Kirill Bundarev 12 bodů 
4. Miroslav Mašek 11 bodů 
5. FM Zdeněk Hába 10 bodů 
6. Pavel Jirovský 9,5 bodu 
7. Richard Jerman 9,5 bodu 
8. František Hostička 9,5 bodu 
9. IM Josef Přibyl 9 bodů 
10. Jindřich Nonák 9 bodů 
11. Dominik Civín 9 bodů, atd.

Text a foto: Jiří Kadeřábek

Posvícenský bleskový turnaj v Hostomicích pod Brdy
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záPis ze zasedání  
zastuPitelstVa města Hostomice č. 6/2022
konanéHo dne 12. září 2022 od 18.00 Hodin V radouši

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

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

1. určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
 zapisovatel: Kubrichtová 
 Ověřovatel zápisu: Šinágl, Synek 
 Hlasování: (pro-proti-zdržel se) 8-0-0
2. Schválení programu dle návrhu. 
 Hlasování: 8-0-0
3. zastupitelé schválili rozpočtové opatření č.6/2022. 
 Hlasování: 8-0-0
4. zastupitelé schválili smlouvu o smlouvě budoucí  
 o zřízení VB „Iz-126003146“ Be-Hostomice,  
 Tyršovo náměstí, nn. 
 Hlasování: 8-0-0
5. zastupitelé projednali výběr zhotovitele  
 „rekonstrukce chodníku ulice Pivovarská“. 
 Zastupitelé odkládají schválení na příští zasedání.
6. zastupitelé projednali žádost o odkup pozemků  
 parc. č. 309 o výměře 117 m2 a pozemek parc. č. 311  
 o výměře 73 m2 v k.ú. radouš. Schváleno k prodeji  
 za cenu obvyklou (100,- Kč/m2) panu Lorenzovi. 
 Hlasování: 7-0-1
7. zastupitelé projednali odkup pozemků  
 parc. č. 1588/36 o výměře 5 m2, který vznikl dělením  
 z pozemku1588/19 a pozemku parc. č. 666 o celkové  
 výměře 81 m2 v k.ú. Hostomice. 
 Odloženo na příští zasedání. Do vyřešení hranice  
 pozemku z důvodu dešťové stoky.
8. zastupitelé projednali stavební úpravy 1. nP hasičské  
 zbrojnice v Hostomicích. 
 Odloženo na příští zasedání.
9. zastupitelé berou na vědomí navýšení pečovatelské  
 služby digitus Mise, z.ú. o 10.800,- Kč/rok, celkem  
 za roční službu 237. 600,- Kč dle smlouvy.
10. zastupitelstvo města Hostomice souhlasí  
 s postoupením části dohody o spolupráci ze dne  
 18.8.2001 uzavřené mezi Městem Hostomice  

 a Ing. josefem záhoříkem a annou záhoříkovou,  
 a to v části týkající se realizace pozemní komunikace  
 na pozemcích č. parc. 1725/118, 1725/121, 1725/127,  
 1725/125, vše k.ú. Hostomice pod Brdy (III. etapa),  
 a to z Ing. josefa záhoříka a anny záhoříkové  
 na společnost rOYaL dIaMOnd - stavební  
 společnost s.r.o., IČ: 47122439, se sídlem  
 u Hřiště 577, Hostomice, PSČ: 267 24 a pověřuje  
 starostu uzavřením smlouvy o postoupení uvedené  
 části dohody podle § 1895 a násl. obč. zákoníku. 
 Hlasování: 7-0-0 (p. Kubišta se již hlasování nezúčastnil)

11. zastupitelstvo města Hostomice schvaluje bezúplatný  
 převod vlastnických práv na Město Hostomice coby  
 nabyvatele, a to: 
 (i) k pozemní komunikaci postavené na pozemcích  
  č. parc. 1725/51, 1723/16, 1723/37, 1723/29,  
  1725/58, vše k.ú. Hostomice pod Brdy (II. etapa)  
  od Ing. Josefa Záhoříka a Anny Záhoříkové,  
  vydaným Městským úřadem Hořovice, odborem  
  výstavby a životního prostředí, 
 (ii) k pozemní komunikaci postavené na pozemcích  
  č. parc. 1725/118, 1725/121, 1725/127,  
  1725/125, vše k.ú. Hostomice pod Brdy (III. etapa)  
  od společnosti ROYAL DIAMOND - stavební  
  společnost s.r.o., IČ: 47122439, se sídlem  
  U Hřiště 577, Hostomice, PSČ: 267 24, jejíž užívání  
  bylo povoleno kolaudačním souhlasem ze dne  
  3.11.2020, č.j. MUHO/22430/2020 vydaným  
  Městským úřadem Hořovice, odborem výstavby  
  a životního prostředí, 
 (iii) k pozemkům č. parc. 1725/51, 1723/16, 1723/37,  
  1723/29, 1725/58, 1725/118, 1725/121, vše k.ú.  
  Hostomice pod Brdy od Ing. Josefa Záhoříka  
  a Anny Záhoříkové, 

 (iv) k pozemkům č. parc. 1725/127, 1725/125,  
  vše k.ú. Hostomice pod Brdy od společnosti  
  ROYAL DIAMOND - stavební společnost s.r.o.,  
  IČ: 47122439, se sídlem U Hřiště 577, Hostomice,  
  PSČ: 267 24 
 Hlasování: 7-0-0 (p. Kubišta se již hlasování nezúčastnil)

12. Pan starosta informoval o situaci s napojením  
 na nový vodní zdroj.



CO Se u náS děje / HaSIČI HOSTOMICe

5

13. Pan Synek podal informace ke změně Územního  
 plánu č. 2.

14. Paní Svatošová vznesla dotaz na zprovoznění  
 autobusové zastávky v radouši před čp. 92  
 (oboustranný směr).

15. Pan Příhoda žádá opakovaně pana starostu,  
 aby odesílal zápis z veřejného zasedání zastupitelů  
 v 10 denní lhůtě.

16. Pan Příhoda upozorňuje na blížící se konec záruční  
 lhůty (11.10.2022) na akci „Kanalizace a vodovodní  
 přípojky Bezdědice a radouš“. do konce záruční  
 lhůty je město Hostomice povinno řešit případné  
 reklamace.

17. Pan Příhoda žádá pana starostu o vyjádření a určení  
 termínu, do kdy budou odstraněny všechny vady  
 a nedodělky (vyfakturované a neprovedené práce)  
 na akci „revitalizace márnice na hřbitově  
 v Hostomicích“ (konec záruční lhůty dne 21.3.2022).
18. Pan Příhoda žádá pana starostu o zaslání zápisu  
 z místního šetření reklamací, protokolů  
 o provedených kamerových průzkumech  
 a o upřesnění termínu dalšího místního šetření  
 na akci „Kanalizace a vodovod Hostomice- 
 Bezdědice-radouš, zrušení ČOV Hostomice  
 a nová ČOV radouš – II. etapa“ (konec záruční  
 lhůty dne 24.5.2022).
19. Pan starosta ukončil zasedání ve 20.10 hod.

co se dělo V Hasičárně
kroužek mladých hasičů
Stalo se již tradicí, že kroužek mladých hasičů odstartoval školní rok  
na začátku září. Scházíme se každé pondělí od 17 do 19 hodin. 
Sešli jsme se a přivítali po dvouměsíční pauze. Povyprávěli si, kdo jak prožil 
letní prázdniny. Přivítali nové členy, kteří se velice rychle zapojili do všech 
aktivit, které jsou samozřejmé našim mladým hasičům. Je to sportovní 
příprava, motání a rozhazování hadic, uzlování, osvojení topografie  
a dalších hasičských dovedností. Mladé hasiče během celého roku učíme 
hasičské prevenci, základům první pomoci a dále je zapojujeme do kul- 
turních akcí, které připravujeme pro naše město.
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oslava 130 let založení  
sboru dobrovolných hasičů v osově
3. září jsme byli Sborem dobrovolných hasičů Osov pozváni na jejich 
oslavy 130 let od založení sboru. 
Oslava proběhla ve velmi přátelském duchu, počasí přálo a všichni si 
tento den užili. Osovskému sboru přejeme do dalších let mnoho úspěchů, 
děkujeme za pozvání a těšíme se na další spolupráci, která je mezi našemi 
sbory.

24. září se v Hostomicích konalo Hravé odpoledne, které pořádal spolek rodičů a přátel Základní školy  
P. Lisého. Na této akci děti se svými vedoucími a členy SDH předvedli ukázku zásahu z hasičského vozu 
CAS 32 Tatra 148.
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PřiPraVoVané 
akce

V měsíci listopadu: 
5.11. je připraven  

lampionový průvod 

V měsíci prosinci: 
3.12. zahájení adventu  
s tradičním jarmarkem

5.12. do ulic vyjde  
čertovská parta v čele  

s Mikulášem a andělem

PoděkoVání
Vážeňí občané Hostomic, Lštěně, Bezdědic a Radouše,
jsou za námi volby do obecních zastupitelstev a z tohoto důvodu bychom 
vám rádi poděkovali za vaši účast v těchto volbách a hlavně děkujeme 
všem těm, kteří dali svůj hlas hasičům z Hostomic.
Děkujeme za přízeň a vyjádření podpory a díky vašim hlasům máme  
v zastupitelstvu města dva naše zástupce. Rádi bychom vás chtěli ujistit,  
že vámi zvolení zastupitelé z řad hasičů budou v následujícím volebním 
období vykonávat svoji funkci, jak nejlépe dokážou, tak, aby naše město  
co nejvíce vzkvétalo a tak, aby se všem občanům v našem městě a spravova- 
ných obcích žilo co nejlépe.
Zároveň nám dovolte, abychom tímto popřáli novému vedení města hodně 
zdaru a úspěchů v jejich práci pro město Hostomice a jeho občany.

Hasiči Hostomice

V sobotu 10.9.2022 se na náměstí před hasičskou zbrojnicí, za doprovodu 
dechové kapely Cheznovanka, která navodila příjemnou atmosféru, konal  
již druhý ročník degustační soutěže o nejchutnější kachnu.
Pětičlenná porota složená z návštěvníků měla velmi náročnou práci, a to vybrat  
z přihlášených pěti vzorků ten nejchutnější. Celá porota hodnotila opravdu  
pečlivě a po více než půl hodině ochutnávání byl konečně znám vítěz.
Titul o nejlépe připravenou kachnu s knedlíkem a se zelím vyhrála Andrea 
Králíková. Na druhém místě se umístila Zuzana Černá, třetí místo získala Lucie 
Nájemník Krubnerová, čtvrté místo zaujali Petr Šinágl, Petr Nájemník a Tomáš 
Černý, kteří společnými silami vytvořili jednu společnou kachnu a na pátém místě 
se umístila Magdaléna Kopalová. Všichni soutěžící si zaslouží obdiv a pochvalu  
za jejich vynikající kachny.
Tímto ale den rozhodně neskončil. Ve večerních hodinách se o posvícenskou 
zábavu pod širým nebem postarala kapela Bosáci. 
Velké poděkování za spolupráci a podporu celé akce patří městu Hostomice, obci 
baráčnické a Dobrotám Kačena. Děkujeme také p. Marcelovi Merrelovi, pivovaru 
Hostomice a Somniu Delicates, kteří věnovali do této soutěže opravdu krásné  
a hodnotné ceny. Za ozvučení děkujeme DJ Venovi (Václav Vácha).

kultura, kterou Pro Vás PřiPraVili Hasiči  
za PodPorY města - Hostomická kacHna
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činnost VÝJezdoVé  
JednotkY Hostomice
V období od začátku července až do konce září došlo k 10 událostem.
❚ 21. července ve 12.44 hod., vyjela jednotka Hostomice s OA Peugeot Partner 
na úklid po dopravní nehodě. Jednotka vyjela uklidit únik oleje po dopravní 
nehodě na náměstí na cyklostezce. Olej jednotka zasypala pomocí sorbentu, 
zametla a odstranila do pytle.
❚ 23. srpna ve 12.59 hod., vyjela jednotka s vozem CAS32 T148 na odstranění 
padlého stromu do Hostomic, ulice Mlýnská. Na místě jednotka strom odklidila 
bez pomoci ruční motorové pily mimo vozovku.
❚ 3. září ve 12.24 hod., vyjela jednotka s CAS 16 Iveco a CAS 32 T148 do Ra- 
douše na událost požár nákladního automobilu. Po příjezdu na místo nebylo  
vozidlo nalezeno a po dohodě s operačním střediskem byla událost překvalifi- 
kována na planý poplach.
❚ 6. září v 17.31 hod., vyjela jednotka Hostomice s CAS 32 T 148 na silnici 
směrem obce Neumětely na padlý strom. Jednotka strom odklidila pomocí 
motorové pily mimo vozovku.
❚ 6. září v 17.59 hod., vyjela jednotka ze stanoviště Radouš s CAS 16 Iveco  
na událost padlé stromy přes cestu směr z Libomyšle na Želkovice. Na místě 
stromy pomocí ruční motorové pily rozřezali a odstranili mimo komunikaci. 

❚ 6. září v 18.52 hod., vyjela jednotka 
Hostomice s AP 20 Š706 (plošina)  
do Neumětel na odtržené střešní 
šablony ze střechy statku. Jednotka 
na místě po domluvě s velitelem HZS 
Hořovice, alespoň částečně zabezpe- 
čila a zakryla střechu a vrátila se zpět  
na základnu.
❚ 7. září v 16.24 hod., vyjela jednotka  
Hostomice s AP 20 Š706 na žádost 
velitele zásahu HZS Dobříš na od- 
stranění několika nakloněných stromů 
hrozících pádem po větrné smršti. 
Výjezd byl uskutečněn pouze jeden, 
na místě ovšem jednotka řešila několik 
dalších událostí na různých místech  
na Dobříši. Zásah byl přehodnocen 
jako technická pomoc - vícenásobný 
zásah.
❚ 13. září v 16.30 hod., byl vyhlášen 
jednotce Hostomice poplach s žádostí 
o pomoc s transportem pacienta z lesa 
u Chlumce. Před výjezdem jednotky 
byl operačním střediskem výjezd pro 
naši jednotku zrušen s odůvodněním, 
že nejsme na místě potřeba.
❚ 15. září ve 14.44 hod., vyjela jed- 
notka ze stanoviště Radouš s CAS 16  
Iveco a Hostomice s OA Peugeot 
Partner na odstranění stromu (větve)  
v potoce do Hostomic, ulice Potoční.
❚ 24. září v 5.41 hod., vyjela jednotka 
Hostomice s CAS 32 T148 do Velkého 
Chlumce na událost požár sazí v ko- 
míně. Na místě jednotka zasahovala 
společně s HZS Dobříš.
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SK HOSTOMICe z.s.

mládež  
sk Hostomice / sk chlumec
První mládežnickou kategorií spojeného týmu SK Hostomice / SK Chlu- 
mec, která vstoupila do soutěže, byla kategorie mladších žáků. 
První utkání sehráli v pondělí 5.9.2022 proti týmu z Tlustice a po velmi  
dobrém výkonu vyhráli v poměru 11:2. Střelecky se prosadili Chonka 4x, 
Mrázek 3x, Skála 2x, Smetana a Svobodová. K vidění bylo několik krásných 
kombinací a branek!

Svůj druhý mistrovský zápas sehráli 
mladší žáci v Komárově, kde bohužel 
odešli poraženi v poměru 3:0 pro 
domácí tým. Dle trenéra Vostárka 
vyhrál domácí tým zaslouženě a byl  
fotbalovější. Nicméně nevěšíme hla- 
vy a makáme dál!
druhou kategorií, která vstoupila 
do soutěže, byla naše mladší pří- 
pravka. Ta odehrála svůj turnaj  
na hřišti v Hostomicích. 
Holky a kluci podali vynikající vý- 
kon, ztratili body pouze po bez- 
brankové remíze s týmem Tlustice  
a připsali si do tabulky celkem 
10 bodů. Tím, že po celý turnaj 
nedostali gól do své sítě, měli lepší 
skóre než tým z Tlustice a mohli 
tak slavit vítězství v turnaji! Druhý 
turnaj odehrála mladší přípravka 
v Hořovicích a obsadila tentokrát 
krásné 2. místo!
Pořadí turnaje Hostomice 10.9.2022:
1. SK Chlumec/SK Hostomice 
2. Tlustice 
3. Felbabka 
4. Lochovice 
5. Hořovice
Gratulujeme a jen tak dál!

Za SK Hostomice / SK Chlumec 
Luděk Báchor

každé  úterý  od 17 .00  až  do konce  ř í jna
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školka se oPět rozezněla 
smícHem i Pláčem
začalo září a to pro děti znamená důležité období, protože jim po dlouhých 
prázdninách začíná nový školní rok. zatímco naši, dnes již bývalí, 
předškoláci si nachystali poprvé aktovky a mohli vykročit do školních 
lavic, my ve školce vítali nové kamarády. Letos se nás sešlo opravdu hodně 
a všechny třídy naší školky jsou již naplněné. 
Děti se těšily, jak si po prázdninách opět pohrají s kamarády, přestoupí  
do nových tříd a všem nám povypráví tu spoustu zážitků, které mají z letních 
dovolených, táborů a výletů. 
Přesto, že letošní rok byl prvním krokem do školky i pro naše nejmenší děti, 
všechno zvládly skvěle a za chvilku už žádný pláč a slzy nebyly.
Už na začátku roku si děti s učitelkami mohly užít první akce ve školce.  
U předškoláků jsme oslavily dožínky, děti se dozvěděly spoustu zajímavých 
věcí, naučily se novou písničku a vyzkoušely si namlít obilí a upéct chleba.  
Pak jsme všichni společně přivítaly rytmickou show s bubny a děti tančily, 
učily se udržet daný rytmus a bubnovat na bonga. 
Skupinka našich předškoláků už zvládla nacvičit taneční pásmo a užila si 
své první letošní vystoupení. Tančili pro klienty domova seniorů ze Zátora.  
Na vystoupení se jelo do Podlesí a moc jsme si to užily. Děkujeme za pozvání 
a budeme se s dětmi těšit na další spolupráci.
Školní rok jsme tak zahájili s úsměvem, čeká nás spousta zážitků a dobro- 
družství, také spousta práce, ale i zábavy a doufáme, že tento rok si všichni 
užijeme ve zdraví. 

Postřeh občanky 
Hostomic
Začátkem září nějaký chytrák 
vyhodil 8 pytlů trávy a jeden 
pytel se shnilými jablky vedle 
kontejnerů směrem na Běštín. 
Jsou dvě možnosti. Buď tak po- 
spíchal, že neměl čas to vysypat 
do kontejnéru nebo si řekl, že 
to nějaký blbec po něm uklidí. 
Tak ten blbec to za vás uklidil. 
Bohužel, jak stále pršelo, tak 
ty pytle s trávou byly jednou 
tak těžké a pytel od jablek byl 
roztrhaný. Všechny shnilá jablka 
jsem naházela do kontejnéru 
jednotlivě. Dostal jste jmen, to 
mi věřte. Važme si práce lidí, 
kteří se starají o pořádek kolem 
všech kontejnérů v našem okolí. 
Doufám, až si těch pár řádků 
přečtete, že se zastydíte a příště  
už to neuděláte. M. Kadlecová

stP 
Hostomice
Předvánoční tvoření 
STP Hostomice vás zve na před- 
vánoční tvoření, které se bude 
konat v pondělí 14. listopadu 
2022 od 13.30 hodin ve cvičné 
kuchyni ZŠ. S prací pomohou 
seniorům žáci školy. Dobrou 
náladu s sebou!

Vánoce  
ve 30 zemích světa 
STP a knihovna Hostomice 
vás srdečně zvou ve čtvrtek  
24. listopadu 2022 na zajímavou 
přednášku pana Greschla o vá- 
nočních zvycích ve 30 zemích 
světa. Přednáška se koná od 
15.00 hodin v budově MěÚ 
Hostomice.



11

zŠ HOSTOMICe

Go! kurz
na začátku letošního školního roku strávili žáci 6. tříd zŠ  
P. Lisého příjemné chvíle na GO! kurzu - seznamovacím 
pobytu ve Žloukovicích u nižbora.
V rekreačním areálu Jitřenka prožilo 47 dětí z hostomické  
a osovské školy tři dny plné her, zábavy, sportu a jiných 
společných aktivit. Vyzdobily si trička, zúčastnily se noční 
bojové hry, absolvovaly slepeckou dráhu, prolézání pavučiny  
z provazů, čekala je řada aktivit na stmelení kolektivu, budování 
důvěry, tolerance, respektování pravidel. Všichni žáci z Osova  
si našli kamarády mezi žáky z Hostomic. Kurz se dětem líbil.

Za ZŠ Mgr. D. Fatková

Na programu byla kromě dětských soutěží, ukázky malých 
hasičů a malování na obličej také možnost vyzkoušet 
si resuscitaci na připravených figurínách, které jsou 
propojeny aplikací přes mobilní zařízení s ukazatelem 
úspěšnosti provedené nepřímé srdeční masáže. Většina 
dětí i dospělých si s tímto úkolem poradila s poměrně 
dobrým skórem. 
Resuscitační sada spolu s výukovým AED bude následně 
využívána při výuce první pomoci pro žáky druhého 
stupně na zdejší ZŠ. 
Jako další bonus byla na místě přítomna hlídka policistů 
z Obvodního oddělení policie Hořovice, která dětem 
předvedla svou policejní výstroj, výzbroj a také vybavení 
policejního automobilu. Počasí nám přálo, a tak lze 
zkonstatovat, že se celá akce všem přítomným velmi 
líbila. Marcela Pučelíková, učitelka ZŠ Hostomice

Přivítání nového školního roku
V sobotu dne 24.9.2022 proběhla v obci Hostomice  
akce pro veřejnost, kterou organizovalo SrPŠ ve spolu- 
práci se zŠ Hostomice. akce se zúčastnili žáci a rodiče 
této zŠ, ale také ostatní občané nejen z Hostomic.
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VzPomínkY
■	 Dne 20. října 
uplynulo 15 let, kdy 
nás navždy opustil 
pan František Brů- 
žek. 
Za tichou  
vzpomínku děkují 
manželka, děti  
s rodinami a sestra s rodinou

■	 Šestým rokem 
tiše spíš, 
svůj věčný sen  
tak tiše sníš, 
snad každý,  
kdo Tě znal, 
tichou vzpomínku 
Ti věnoval.
V nebi pozor na nás dáváš, 
s anděli nám tiše máváš. 
V srdíčku Tě všichni máme, 
na Tebe tiše vzpomínáme.
S vděčností a láskou děkujeme zas, 
za všechen s tebou strávený čas, 
děkujeme za starost i lásku, 
i když na květinu vážeme zas černou pásku, 
děkujeme za Tebe 
a posíláme pozdravy do nebe.
Děkujeme všem, kteří věnují tichou 
vzpomínku naší milované babičce  
a mamince Ivě Mrázkové.

Dcera Lucka s dětmi, syn Lukáš  
s rodinou a Antonín Mrázek 

zuBní PoHotoVost
■	 22. a 23.10. 
 MUDr. Hanačková Anita 
 Komárov, Buzulucká 480 
 tel.: 734 583 076
■	 27. a 28.10. 
 MUDr. Joukl Jan 
 Králův Dvůr, Průmyslová 614 
 tel.: 728 349 403
■	 29. a 30.10. 
 MUDr. Hentsch František 
 Zdice, Palackého nám. 21 
 tel.: 608 020 878
■	 5. a 6.11.  
 MUDr. Holmanová Jarmila 
 Hořovice, Komenského 49 
 tel.: 311 516 660

tradiční výšlap na čtyřmezí
Ve čtvrtek 28. října bude vypraven slavnostní pěší průvod z Hostomic, 
dobříše, rosovic a Bukové, ve kterém budou neseny městské prapory.
V 10.00 hod. půjdeme od MěÚ Hostomice po žluté turistické značce  
až na místo (trasa je dlouhá 5 km v jednom směru). Pro fyzicky méně  
zdatné (seniory) bude vypraven autobus s odjezdem 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 nelehké době je velmi důležité se setkávat na takovýchto  
společných akcích. Na místě bude zajištěno občerstvení, které v tomto roce 
zajišťuje SDH Buková. Připraven je i krátký kulturní program. 
Moc se na vás těšíme.

PŘIJMEME  
MECHANIKA 
(možnost zaučení)

Autoservis  
BK - ELIT 

Nádražní ulice 
267 24 Hostomice

INFO: 602 482 156


