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Jak to Je a Jak to bude  
s pitnou vodou
S pitnou vodou to v Hostomicích nemáme jednoduché. dojem, že naše 
položení pod zalesněnými kopci Brd nám kvalitní pitnou vodu zajišťuje, 
je mylné. Nedostatek pitné vody je dán několika fakty. rozšířili jsme území 
napojené na historické zdroje pitné vody o všechny spravované obce.  
Pitná voda je nyní jak v Hostomicích, tak i v Bezdědicích, radouši i Lštěni. 
zároveň pociťujeme projevy postupné klimatické změny, která má za násle- 
dek úbytek kapacity využívaných vrtů v lese nad zátorem. dalším vlivem 
je trvalá výstavba obytných domů i rozšiřování průmyslových objektů.  
Tito všichni rovněž nárok na pitnou vodu uplatňují.

vážení občané,
vzhledem k trvajícímu období zvýšených nároků na odběry pitné vody vás společně s firmou 
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., žádáme o šetření vodou z veřejného vodovodu. Tato voda není 
určena pro plnění bazénů, zálivky, mytí aut apod., je primárně určena pro zásobování obyvatelstva 
pitnou vodou a jejího využití k hygieně.
Při nadlimitních spotřebách, převyšujících možnosti vodního zdroje a navrhovanou kapacitu zásoby 
vodojemu a vodovodní sítě může docházet k omezeným dodávkám vody, především ve vyšších částech 
obce. V případě delších výpadků dodávek vody bude zajištěno náhradní zásobování projíždějícími 
cisternami. O takové situaci budeme vždy aktuálně informovat prostřednictvím webových stránek obce.
Děkujeme za pochopení a dodržování uvedeného nařízení. Vít Šťáhlavský, starosta obce

V současné době je rozvoj bydlení tím- 
to faktorem významně omezen. Větší 
výstavba plánovaná v Radouši musí  
na posílení kapacit pitné vody počkat.
Když se v nedávné době rozšiřoval 
vodovod do našich obcí, tak jsme po- 
čítali s významným zapojením a roz- 
šířením využívání kapacity zdroje KP 1 

- poblíž bývalého Křikavova pramene. 
Voda z něj je použitelná jako pitná, 
ale musí se upravovat. V loňském 
a letošním roce byl provedena jeho 
údržba a hydrogeologický průzkum, 
který však ve svých závěrech bohužel 
konstatuje, že větší než stávající využití 
není nyní možné.

Další dříve uvažovanou možností bylo  
dokončení dávno rozestavěné přehrad- 
ní nádrže Chumava. Očekávalo se, 
že tlak nadržené vody by významně 
posílil stávající vrty, které jsou v oblasti 
pod přehradou nyní využívány jako 
hlavní zdroj naší pitné vody. Na tento 
záměr, který by neměl žádaný efekt  
z hlediska protipovodňové ochrany  
a ani přímý efekt jako povrchový zdroj 
pitné vody v současné době žádné 
dotační tituly vypsány nejsou.
Naopak velmi nadějný je pokrok  
v budování přípojky na vodu ze 
Želivky. Tato je v současné době 
dotažena s dostatečnou kapacitou až 
na Lhotku a její propojení s naším 
vodovodem bude znamenat zajištění 
dostatečného množství pitné vody  
i pro budoucí rozvoj území. Akce pro- 
bíhá ve spolupráci s obcí Neumětely, 
pro něž to znamená zásadní a vlast- 
ně jediný obecní zdroj vody. Celý 
vývoj akce je podrobně a přehledně 
popsán na internetových stránkách  
www.obec-neumetely.cz.
Špatné zprávy od Křikavova pramene 
jsou dobrými zprávami ze Lhotky  
a Neumětel bohudík vyváženy. 
Ať už se po volbách na podzim tohoto 
roku bude o obecní věci starat kdokoli, 
záležitosti zajištění dostatku pitné vody 
bude třeba dávat vysokou prioritu vždy.
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zápis ze zasedání  
zastupitelstva města Hostomice č. 3/2022
konanéHo dne 15. června 2022 od 18.00 Hodin v HostomicícH

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

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: Šinágl, Kubrichtová 
 Hlasování: (pro-proti-zdržel se) 9-0-0
2. Schválení programu dle návrhu. 
 Hlasování: 9-0-0
3. zastupitelé schválili závěrečný účet Města  
 Hostomice k 31.12.2021 a vyjádřili souhlas  
 s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
 Hlasování: 9-0-0
4. zastupitelé projednali a schválili účetní závěrku  
 Města Hostomice za rok 2021, jako podklad  
 pro schválení účetní závěrky byla předána zpráva  
 o výsledku přezkoumání hospodaření města  
 a doklady k účetní závěrce. Schválený hospodářský  
 výsledek ve výši 14.071.210,23 Kč bude přeúčtován  
 na účet výsledek hospodaření předcházejících  
 účetních let. 
 Hlasování: 9-0-0
5. zastupitelé schválili počet zastupitelů pro příští  
 volební období v počtu 9. 
 Hlasování: 9-0-0
6. zastupitelé schválili zadávací dokumentaci  
 pro koncesní řízení na provozovatele vodovodního  
 a kanalizačního systému města. 
 Hlasování: 9-0-0
7. zastupitelé schvalují druhou etapu výměny svítidel  
 v zŠ za nejnižší nabídku ve výši 505.957,- Kč  
 bez dPH. 
 Hlasování: 9-0-0
8. zastupitelé schválili záměr prodeje pozemků  
 v Běštíně za cenu 100 ,- Kč/m2. 
 Hlasování: 9-0-0
9. zastupitelé schvalují výběr zhotovitele na opravu  
 kapličky v radouši (692.316,- Kč vč. dPH). 
 Hlasování: 9-0-0
10. zastupitelé schvalují zadávací dokumentaci  
 a návrh smlouvy o dílo na opravu chodníku  
 v Pivovarské ulici. Předpokládaná cena bez daně  
 je 1.829.104 Kč. Předpoklad financování jsou vlastní  

 zdroje s pokusem využití krajské dotace „na hlavu“. 
 Hlasování: 9-0-0
11. zastupitelé schválili dotaci na auto pro Charitu  
 Beroun ve výši 10.000,- Kč 
 Hlasování: 9-0-0
12. zastupitelé schválili dotaci 10.000,- Kč  
 pro organizaci zdravotní klaun. 
 Hlasování: 9-0-0
13. zastupitelé schvalují prodej pozemku parc. č. 542  
 v radouši o výměře 4 m2 za cenu 400,- Kč, pozemek  
 parc. č. 211/21 o výměře 2 m2 za cenu 200,-Kč  
 a pozemek parc. č. 154/10 výměra 80 m2 za cenu  
 8.000,-Kč ve prospěch pana Pelera. 
 Hlasování: 9-0-0
14. zastupitelé schvalují dotaci pro rybářský svaz ve výši  
 2.000,- Kč na pořádání dětského dne. 
 Hlasování: 9-0-0
15. zastupitelé schvalují smlouvu o zřízení věcného  
 břemene služebnosti Hostomice náměstí  
 č. IV-126026867/2 Hostomice - Bezdědice,  
 parc. č 154/7. 
 Hlasování: 9-0-0
16. zastupitelstvo schválilo smlouvu o smlouvě budoucí  
 o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění  
 stavby č. Ie-12-6010880/ VB1. 
 Hlasování: 9-0-0
17. zastupitelé projednali a schválili žádost o dotaci  
 na získání nového cisternového automobilu CaS  
 pro jSdH Hostomice z GŘ hasičského sboru. Výše  
 bude známa po specifikaci nabídek aut a nástavby. 
 Hlasování: 9-0-0
18. zastupitelé projednali a schválili podání žádosti  
 na GŘ HzS na výstavbu hasičské zbrojnice v radouši. 
 Hlasování: 8-0-1
19. zastupitelé schvalují finanční dar pro paní Vratislavu  
 dvořákovou ve výši 10.000,- Kč. 
 Hlasování: 9-0-0
20. zastupitelé schvalují navýšení rozpočtu zŠ  
 o 300.000,- Kč s ohledem na nutná organizační  
 opatření pro příští školní rok. 
 Hlasování: 9-0-0
21. zastupitelé dostali informaci o vyvolané investici,  
 přesun rozvodu elektřiny do země v Bubenické ulici  
 - bude se týkat i veřejného osvětlení.
22. Informace o postupu v přivaděči vody ze Lhotky.
23. Informace o zápisu dětí do MŠ.



24. zastupitelé po diskuzi schvalují příspěvek pro  
 jSdH radouš na vznikající kroužek pro děti (odhad  
 10-12 dětí). Předběžný rozpočet je 40.738,- Kč.  
 Podmínkou daru je zaregistrování dětského družstva. 
 Hlasování: 8-0-1
25. zastupitelstvo bere na vědomí přijetí kompenzace  
 za covid od Středočeského kraje ve výši 122.531,67 Kč.
26. zastupitelé byli informováni o záměru úprav  
 hasičské zbrojnice v Hostomicích. Bude projednáno  
 na příštím zasedání zastupitelstva.
27. Informace o záměru rušení Stavebního úřadu  
 v Hostomicích.
28. Informace o řešení nedodělků a vad akce vodovod  
 a kanalizace pro Bezdědice, radouš.
29. P. Příhoda upozorňuje na svůj požadavek  
 na projednávání záruk u investičních akcí  
 v předstihu půl roku předem. 
 Opakovaně žádám pana starostu, aby odesílal zápis  
 z veřejného zasedání zastupitelům. Pokud dle  
 vyjádření p. starosty nic nebrání jeho odeslání, proč  
 zastupitelé nic neobdrželi ani po uplynutí 10 dnů. 
 Pan starosta nesplnil požadavek upozornit na blížící se  
 konec záruční lhůty - 11.10.2022 na akci  
 Kanalizační přípojky a vodovodní přípojky  
 Bezdědice - radouš. Odpověď p. starosty: „Vodovodní  
 přípojky a kanalizační přípojky byly odprodány  
 majitelům nemovitostí, nejsou tedy majetkem města.  
 V případě poruchy na přípojkách řeší majitelé  
 s provozovatelem a následně se zhotovitelem přípojek“. 
 dne 24.5.2022 skončila záruční lhůta akce  
 Kanalizace a vodovod Hostomice - Bezdědice  
 - radouš, zrušení ČOV Hostomice a nová ČOV  
 radouš. Žádám p. starostu o vyjádření, proč nejsou  
 do dnešního dne opraveny propadlé komunikace.  

 a dále zda byl proveden kamerový průzkum,  
 kontrola povrchových znaků, funkčnost šoupat  
 a hydrantů. Odpověď p. starosty: „Proběhla kontrola  
 povrchů se zástupci města a firmy Šindler s.r.o.,  
 firma uznala nutnost opravy propadlých povrchů  
 s tím, že dojde k pochůzce se zastupiteli a upřesní  
 se postup opravy. Firma Šindler požádala o odklad  
 asfaltérských prací z důvodu toho, že v říjnu  
 v radouši bude opravovat krajskou komunikaci  
 a provedla by to najednou i s opravou povrchů  
 na městských komunikacích, kde jsou propady  
 po stavbě. Kamerový průzkum proběhl a je z něj  
 proveden protokol a byla i prověřena funkčnost  
 šoupat a vše je plně funkční“.
 dne 21.3.2022 skončila záruční lhůta akce  
 revitalizace márnice na hřbitově v Hostomicích  
 I. etapa, žádám p. starostu o vyjádření, proč  
 do dnešního dne nejsou odstraněny všechny vady  
 a nedodělky přes opakované urgence. Odpověď  
 p. starosty: „Vše bylo vyreklamováno. Odpověď  
 na reklamaci byla zaslána městskému právníkovy  
 k vyjádření“.
30. Informace o zpřístupnění hřiště u školy:  
 Škola připravuje provozní řád.
31. V bodě diskuze: pí Křížová ze Lštěně požádala  
 informaci o osazení zvonu a kříže kapličky ve Lštěni.  
 Pan starosta přislíbil, že osazení bude dokončeno  
 do konce září 2022. zároveň pí Křížová žádala  
 o pořízení kontejnerů na kovy, což doložila podpisy  
 občanů ze Lštěně. 
 P. Císař žádal o vytržení plevelných stromů z rybníka  
 v radouši na návsi. dále žádá o pořízení závory  
 na opravené cestě za vlakovou zastávkou.
32. Pan starosta ukončil zasedání ve 20.30 hod.
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dokončení akce revitalizace  
tyršova náměstí v Hostomicích
Vážení občané,
na podzim loňského roku jsme vás informovali o získání doporučení Záměru bezbariérové 
trasy města Hostomice, která zahrnuje úpravy radnice, které budou splňovat bezbariérové 
užívání 1NP a 2NP radnice. Tyto úpravy spočívají v rekonstrukci sociálních zařízení, vstup- 
ních dveří a zároveň zpřístupnění 2NP pro invalidní návštěvníky Městského úřadu.
Konečně se nám podařilo po opakovaných jednáních získat doporučení od Úřadu vlády na výše  
uvedený záměr. Tím pádem se zvyšuje pravděpodobnost, že uspějeme s žádostí o dotaci  
na Státním fondu dopravní infrastruktury nebo z IROPu k dokončení celého náměstí.
Prvním krokem bezbariérového užívání radnice bude výměna vstupních dveří dle vyhlášky  
č. 398/2009 Sb., která proběhne již v rámci rekonstrukce fasády.

Vít Šťáhlavský, starosta města
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letní kino Hostomice 
Město Hostomice pro vás zajistilo promítání těchto filmů v areálu HejbejmeSe Hostomice:

MiMořádná událoSt, 22.7.2022, čas promítání 20.30 hod. (po setmění)
BetléMSké Světlo, 6.8.2022, čas promítání 20.30 hod. ( po setmění)

ZnáMí neZnáMí, 10.9.2022, čas promítání ve 20.00 hod.
vstupné je zdarma. těšíme se na vás.
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vítání občánků 2022
V letošním roce jsme přivítali naše nové občánky 16. června. Vítání proběhlo v obřadní síni hostomické radnice,  
kde k rodičům a příbuzným promluvil starosta Vít Šťáhlavský. Uvítáno bylo 8 nových občánků – 3 děvčata a 5 chlapců. 
Po dvou letech na vítání vystoupily děti z mateřské školy a pro nové občánky také vyrobily krásná přáníčka,  
která jim po svém vystoupení rozdaly. Dětem a jejich paním učitelkám za to patří velké poděkování. 
Všem dětem přejeme, aby prožily krásné a spokojené dětství naplněné radostí a láskou. Rodičům přejeme, aby jim  
byla odměnou za jejich starostlivost láska jejich dítěte.
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dětský den a rybářské závody  
v bezdědicícH
V sobotu 21.5.2022 se na návsi v Bezdědicích po několikaleté pauze uskuteč- 
nily dětské rybářské závody spojené s oslavou svátku dětí.
V okolí rybníka byla připravena soutěžní stanoviště - skládání puzzle, střelba 
na branku, lovení rybiček, skákání v pytlích, krmení šaška, hod na cíl, střelba 
z luku, petangue, malování na trička, která si děti mohly odnést s sebou domů. 
Velký úspěch měl tradičně nafukovací skákací hrad, palačinky zhotovené Petrem 
Dvořákem, pohoštění zajištěné spolkem Marakana. Vítězem se v rybolovu stal  
Daniel Grunt. Všichni malí rybáři obdrželi hodnotné ceny, odměněni byli  
i ostatní soutěžící. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizování akce.

FC Marakana Bezdědice

dětské rybářské závody  
11. června 2022
jako každý rok se na Loužku v Malém Chlumci konaly dětské 
rybářské závody uspořádané MO ČrS Hořovice, místní skupinou 
Hostomice. Soutěž byla zahájena v 7.30 a trvala 3,5 hodiny.

Každý mladý rybář si odnesl hezkou 
odměnu a bylo připraveno i občerstvení 
v podobě párků či klobás. Občerstvení 
bylo k dispozici pro všechny přítomné. 
Největší lákadla z vysazených ryb byli 
pstruzi duhoví, kapři a ostroretky. 
Počasí se letos velmi vydařilo. Na třetím 
místě se umístila Pája Krasanovská, 
která nachytala 6 ryb s celkovou délkou 
56 cm. Na druhém místě se umístil Vojta 
Šebek s celkovou délkou ulovených ryb 
63 cm. Klaudie Kodetová nachytala 26 
ryb s celkovou délkou 229 cm a umístila 
se na prvním místě. Nejdelší rybou byl 
kapr s délkou 49 cm, kterou chytil Toník 
Hejduk. Na závody zavítal 8měsíční 
Vojta Mrázek a stal se tak nejmladším 
rybářem. 
Děkujeme organizátorům a sponzorům 
akce: Vzduchotechnika František Anděl, 
Royal Diamond s.r.o., Alteko s.r.o., MěÚ 
Hostomice, Vlastimil Mandík, Spektra 
Pro s.r.o., Zednictví Jaroslav Králík, 
MO ČRS Hořovice, BATPRO napájecí 
systémy s.r.o., EnerSys s.r.o., Sunnymont 
s.r.o., Elpis s.r.o., Petr Loskot

Text: Anna Walterová, Jan Walter
Foto: MO ČRS Hořovice
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MěSTSKá KNIHOVNa HOSTOMICe

besedy v kniHovně  
pro žáky 1. stupně zŠ
Na konci května navštívili Městskou knihovnu v Hos- 
tomicích žáci 5. třídy místní základní školy. zahájili tak 
sérii besed, které se postupně zúčastnili žáci z dalších 
tříd 1. stupně. 
Beseda pro páťáky měla tři části. Nejprve jsme si povídali 
o tom, jak vzniká kniha a kdo všechno se na jejím vzniku 
podílí. Další část byla zaměřená na dva současné české 
autory píšící pro děti a mládež - na spisovatele Miloše 
Kratochvíla a spisovatelku Michaelu Fišarovou. Holky  
a kluci luštili a doplňovali pracovní list a blíže se seznámili  
s některými knihami od těchto spisovatelů. Na závěr 
měly děti možnost prozkoumat knižní fond knihovny  
a dle svých zájmů si některé nabízené tituly prohlédnout.  
Ti, kdo již patří mezi čtenáře knihovny, si mohli vybra- 
nou knihu vypůjčit. Ostatní zájemci si odnesli přihlášku 
čtenáře a knihu si vypůjčí při další návštěvě. 
V měsíci červnu přišli do knihovny i žáci 2., 3., 4.A a 
4.B třídy. Spolu jsme si povídali o spisovateli Miloši 
Kratochvílovi a jeho knižní sérii Pachatelé dobrých skutků. 
Děti poznaly hlavní hrdiny knih z této série, poslechly 
si několik humorných ukázek a vypracovaly pracovní 
list. Aby se mohly i o prázdninách zakousnout do nějaké 
zábavné knihy, vymalovaly si veselou záložku. Školákům 
přejeme hezké prázdniny a těšíme se na setkávání v příštím 
školním roce. Ing. Jiřina Šebková, knihovnice

pasování prvňáčků na čtenáře
V pátek 10. června 2022 byli v Městské knihovně 
Hostomice pasováni prvňáčci ze ZŠ P. Lisého Hostomice 
a ZŠ Osov na čtenáře. 
Na tuto slavnostní chvíli za námi přiletěla Beruška Eliška, 
která si s dětmi zazpívala několik písniček a naučila je 
jednu zbrusu novou. Potom děti složily slib rytířů Řádu 
čtenářského a zarecitovaly básničku, kterou si pro tuto 
příležitost připravily. Beruška Eliška je poté pasovala  
na čtenáře. Na památku na tuto slavnostní chvíli malí čte- 
náři dostali Čtenářský glejt, knihu Kláry Smolíkové a Petra 
Václavka Dubánek a tajný vzkaz a poukaz na roční registraci 
v knihovně zdarma. Nakonec na děti čekalo překvapení  
v podobě tvarovaných balónků, které si pro ně připravila 
Beruška Eliška. Malým čtenářů přejeme hezké prázdniny  
a mnoho příjemných čtenářských zážitků s knihami.
Fotografie z akcí si můžete prohlédnout na webových strán- 
kách knihovny na adrese: www.knihovnahostomice.cz.

Ing. Jiřina Šebková, knihovnice

upoZornění pro čtenáře kniHovny
Městská knihovna Hostomice  

informuje své čtenáře, že bude uzavřena  
8.–10. a 15.–29. srpna 2022.

děkujeme za pochopení.
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SK HOSTOMICe z.s.

okresní Finále mladŠí 
přípravky v HostomicícH
V sobotu 11. června pořádal náš klub SK Hostomice pod hlavičkou OFS 
Beroun velké finále v kategorii mladších přípravek. do tohoto posledního 
turnaje se probojovalo 6 nejlepších týmů na okrese Beroun a náš klub měl  
v tomto velkém finále své zastoupení.
Během celého turnaje panovalo krásné počasí a hlavně skvělá atmosféra.  
Do areálu si našlo cestu mnoho fanoušků a příbuzných všech hráčů. K dispo- 
zici byla perfektně připravená hrací plocha, občerstvení a samozřejmostí byl  
i moderátor.
Turnaje se zúčastnily tyto týmy: Králův Dvůr, ČLU Beroun, FK Komárov, 
Spartak Žebrák, Cembrit Beroun a domácí SK Hostomice. Favority byly týmy 
z Králového Dvoru a Berouna. Předpoklad se potvrdil a vítězem turnaje se stal 
po zásluze tým Cábelíků Králův Dvůr, který během turnaje nepoznal hořkost 
porážky. Na druhém místě skončil Cembrit Beroun. Bronzová medaile putuje 
do Žebráku. Náš tým vybojoval cennou remízu s týmem Komárova, ale zbylé 
zápasy bohužel již nebodoval a připsal si v nich porážky. Holky a kluci bojo- 
vali co to šlo, ale hlavně proti týmům z první trojky se ukázal věkový rozdíl,  
kdy náš tým zastupuje většina hráčů narozených v ročníku 2014. Týmy  
z větších měst mají větší základny a hrají téměř v jednom ročníku, což pro nás 
znamená, že jsme se postavili vesměs o rok starším hráčům.
Další sezónu bude náš tým pokračovat pod vedením trenéra Roberta 
Klučiarovského opět v mladší přípravce.

výhra proti 
Újezdu
V posledním domácím utkání v této 
sezóně jsme přivítali v sobotu 11.6. 
tým z Újezda.

SK HOSTOMICe:
M. Špatenka – J. Hadrava, P. Veselík, 
T. Fatka, J. Spousta [K] – D. Krajči  
(L. Šereda), A. Hornát, P. Veselý,  
D. Bohata – J. Kačírek, I. Pohorilyi  
(M. Lisý)

Po delší době se postavil mezi tyče 
Michal Špatenka a vedl si velmi 
dobře. Čisté konto je toho důkazem.  
Do utkání jsme vstoupili s cílem 
odčinit debakl z utkání v Praskolesích. 
Hosté přijeli vesměs bránit a naše  
útoky vždy ztroskotaly na hostujícím 
velkém vápně. V 18. minutě jsme se 
přece jenom dočkali vedení, když 
proměnil svoji šanci Jan Kačírek - 1:0! 
Do konce poločasu jsme šli do vedení 
2:0 a to opět zásluhou našeho nejlepší- 
ho střelce, kdy se psala 38. minuta.
Druhý poločas byl zcela v naší režii  
a jak šel čas, tak hosté nestačili našemu 
tempu a velkému hřišti. V rozmezí 
14 minut jsme odskočili na rozdíl 
pěti branek, kdy postupně skórovali 
Jan Spousta, Jan Kačírek a znovu Jan 
Spousta. O osudu utkání tedy bylo 
víceméně rozhodnuto a otázkou jen 
bylo, jak vysoké bude skóre. Konečný 
účet utkání uzavřel svou čtvrtou 
brankou v zápase náš kanonýr Jan 
Kačírek. Jednalo se o gól s pořadovým 
číslem 27 v této sezóně! 
Připsali jsme si tedy do tabulky další  
3 body a aktuálně nám patří 7. místo.
Za SK Hostomice Luděk Báchor

Konečné pořadí finále  
Mladší přípravka:
1. FK Králův Dvůr 12 bodů
2. Cembrit Beroun 11 bodů
3. Spartak Žebrák 7 bodů
4. ČLU Beroun 6 bodů
5. FK Komárov 4 body
6. SK Hostomice 1 bod

Všem týmům gratulujeme k jejich 
umístění a děkujeme za předvedenou 
hru, která byla v rámci fair-play. 
Těšíme se na další turnaje a hlavně 
sportem ke zdraví!
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zŠ HOSTOMICe / STP

branně sportovní den v bezdědicích 
(peer akce 9. tříd) 
Ve středu 22.6.2022 se zúčastnili žáci 1. stupně ZŠ P. Lisého sportovní soutěže  
s brannými prvky. Akce se uskutečnila v Bezdědicích na cestě od hřiště k lesu.  
Děti soutěžily v trojicích a plnily úkoly, které pro ně zajišťovali deváťáci  
- poznávání léčivých rostlin, chůze po laně, hod na cíl, kopání do branky, 
přenášení raněného, zdolávání překážky, přesmyčky, puzzle aj.
Teplé počasí způsobilo, že někteří žáci doběhli do cíle vyčerpáni. Mohli se osvěžit 
studenou vodou z kbelíků, odpočinout si v chládku. Poblíž startu si děti opékaly 
uzeniny nad ohýnkem, zahrály si vybíjenou, kopanou, někteří žáci se zkoušeli 
pohybovat na chůdách. 
Deváťáci jednali s mladšími spolužáky rozumně. Dohlíželi na jejich bezpečnost, 
hodnotili plnění jednotlivých úkolů. Patří jim za to poděkování. 
Děkujeme rovněž sdružení Marakana Bezdědice za poskytnutí areálu a za technické 
vybavení při soutěžích. Mgr. J. Kordulová a Mgr. M. Krampera

srpnové posezení  
v bezdědicícH
zveme vás v pondělí 22. srpna 2022 do Bezdědic k srpnovému 
posezení na hřišti za vesnicí.
Sejdeme se ve 13.30 hod. před bezdědickým kostelem, pro- 
hlédneme si interiér (výklad přislíbil pan starosta Šťáhlavský), 
poté odejdeme na hřiště, posedíme, pobavíme se, připraveno 
bude i občerstvení.
Autobus z Hostomic odjíždí ve 13.25, zpět do Hostomic v 15.25, 
15.55, 16.26, 16.55 hod. Výbor STP

informace
Stále ještě máme volná místa na celo- 
denní výlet do Kutné Hory - společná 
prohlídka Chrámu sv. Barbory + dalších 
památek dle vlastního výběru, rozhledny 
Havířská bouda. 
Odjezd v úterý 22.7.2022 v 7.30 hodin  
od ZŠ v Hostomicích.
Možnost přihlásit se v novinovém stánku, 
člen a dítě 250, -Kč, nečlen 350,-Kč.
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zŠ HOSTOMICe

slavnostní šerpování absolventů  
zŠ p. lisého Hostomice
Použitím sportovní terminologie bychom řekli: „je dobojováno. známky 
jsou rozdány.“ Přesto je ve škole nervózní atmosféra. Žáci 9. ročníků a jejich 
třídní učitelé s obavami hledí na hodinky, na nebe, na sebe navzájem. z čeho 
ta nervozita pramení? Vždyť všichni už dávno ví, na jakou školu půjdou po 
prázdninách i jaké bude jejich vysvědčení. Kdo se však podívá důkladněji, 
zjistí, že na školním dvoře je vytvořeno hlediště, jsou připravené mikrofony  
a pomyslné jeviště. Kdepak, nepřijeli žádní umělci. To se jen chystá slavnostní 
šerpování letošních deváťáků.
Celou slavnostní událost moderovala paní učitelka Iveta Veselá. Obě třídy,  
9.A i 9.B, měly svůj vlastní ceremoniál. Průběh byl však obdobný. Za zvuků  
hudby slavnostně oblečení žáci nastoupili na pomyslné jeviště. Jménem města 
je přivítal místostarosta Hostomic pan Ing. Vladimír Zachoval, poté jim pan 
ředitel Ing. Eduard Polách popřál mnoho úspěchů v další etapě života, a nakonec 
ke svým žákům a jejich rodičům promluvili třídní učitelé. Následovalo samotné 
šerpování, při kterém občas ukápla i slzička dojetí. Na závěr žáci prostřednictvím 
svých zástupců poděkovali svým blízkým a učitelům. Tím žáci překročili práh 
dětství. Druhý den za zvuku školního zvonění a s vysvědčením v ruce opouštěli 
budovu mladé dámy a mladí pánové.
Přejeme do budoucna letošním absolventům hodně úspěchů a to nejen studijních.
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zŠ HOSTOMICe / HaSIČI HOSTOMICe

výJezdová 
Jednotka
Činnost výjezdové jednotky Hos- 
tomice. V měsíci červnu jednotka 
Hostomice vyjela celkem k pěti 
událostem.
❚	 14. června v 17.12 vyjela jednotka 
Hostomice s AP 20 plošinou na pad- 
lé větve na střechu chaty Čápovka. 
Jednotka na místě za pomoci plošiny 
a ruční motorové pily odstranila 
několik větví ze střechy a některé, 
které hrozily pádem. 
❚	 18. června v 18.16 vyjela jednotka 
s vozy CAS 16 Iveco a CAS 32 T148 
na požár balíku sena do obce Radouš. 
Na místě společně s HZS Hořovice 
jednotka balík sena rozebrala a 
prolila vodou. Včasným zásahem 
nedošlo k rozšíření požáru.
❚	 20. června v 16.18 vyjela jednotka 
ze stanoviště Radouš s CAS 1 Iveco 
na padlý strom (větev) na silnici 
směrem na Lhotku. Na místě pomocí 
ruční motorové pily větev rozřezali  
a odstranili mimo komunikaci.
❚	 25. června v 16.18 vyjela jednotka 
Hostomice s CAS 32 T 148 společně 
s HZS Hořovice do Hostomic do 
ulice Hátka na únik neznámé látky 
do potoka. Na místě průzkumem 
zjištěna skvrna na hladině na přítoku 
do potoka Chumava a zápach jako  
po ředidle. Pomocí sorbentu na vodní  
hladinu skvrnu zasypala a zahradila 
přítok sorbčním hadem. Jednotka se 
během podvečera na místo vrátila, 
aby odstranila sorbent z hladiny  
do uzavřených nádob a předala k li- 
kvidaci.
❚	 26. června v 17.44 vyjela jednotka 
ze stanoviště Radouš s CAS 16 Iveco 
na událost padlý strom přes cestu 
směr Malý Chlumec. Na místě 
strom pomocí ruční motorové pily 
strom rozřezala a odstranila mimo 
komunikaci. 

Hostomice mají Hlas 
Po několikaleté odmlce se opět uskutečnila oblíbená pěvecká soutěž talentů 
ZŠ Pavla Lisého Hostomice pod názvem Hostomice mají Hlas. Hlavními 
organizátory byli pan uč. Daniel Schmid a pí uč. Šárka Syrová. 
Do soutěže bylo vybráno 11 žáků, 6 mladších a 5 z 2. stupně. Soutěž proběhla  
ve středu 8. června 2022 v Posádkovém domě armády v Jincích. Hudební doprovod 
obstarala skupina Sedmé znamení z Rokycan.
Do přípravy soutěže se zapojili všichni pedagogové školy - podíleli se na výzdobě 
sálu, organizovali dopravu žáků do Jinec autobusem a na kolech, zajistili odměny 
pro žáky, porotu a hlavní organizátory, připravili program slavnostního večera. 
Večerem provázela paní uč. Iveta Veselá a žák 9. třídy Luboš Fousek. O pořadí 
soutěžících rozhodovala tříčlenná porota - zpěvačky Tereza Štěpánová, Michaela  
Linková a pan starosta Hostomic Vít Šťáhlavský. Nebylo snadné vybrat nejlepší 
zpěváky. V mladší kategorii zvítězil Václav Ježek, druhé místo obsadila nejmladší 
účastnice Sofie Horká, třetí byla Natálie Trníková. Ve 2. kategorii byla nejúspěšnější 
Julie Kolářová, 2. místo patří Alžbětě Pekárkové, třetí se umístila Kristýna 
Červenková. Všichni zúčastnění obdrželi pěkné ceny. 
Na závěr večera vystoupil s písní Být stále mlád kolektiv učitelů základní školy. 
Všichni účinkující byli nadšeně podporováni potleskem i připravenými transparenty.
Poděkování patří všem sponzorům. Mgr. J. Kordulová, ZŠ P. Lisého Hostomice



13

HaSIČI HOSTOMICe

co se děJe v Hasičárně
den s Hasiči
11. června se naše náměstí zaplnilo dětmi i dospělými. Od 13 hodin odstartovala 
část dne určená těm nejmenším.
Pro děti byly připraveny nejrůznější soutěže a po splnění 10 disciplín je čekala 
odměna. Byla připravena tvořivá dílnička, třpytivé tetování a nechybělo ani 
dětmi velice oblíbené malování na obličej. Nechyběl skákací hrad, kde se dítka  
vydováděla do sytosti. Zájemci se mohli ve stínu stromů projet na konících, 
shlédnout ukázky kynologů a jejich práce se psy a prohlédnout si statické ukázky, 
například závodní vůz značky Ferrari, hasičská auta, retro traktor. Naši mladí 
hasiči předvedli krátké ukázky svých hasičských dovedností.
K závěru části určené pro nejmenší naši hasiči vytvořili mýdlovou pěnu, ve které 
děti s velkým nadšením dováděly.
Od 16 hodin nám k poslechu a tanci zahrála dechová hudba Litavanka. Ve 20 
hodin byly připraveny staré hity v podání DJského dua Vena a Weckee.
Ještě jednou moc děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a celém 
průběhu této akce. Zároveň moc děkujeme všem sponzorům.

kroužek  
mladýcH Hasičů
Posledních pár kroužků jsme se věnovali 
tréninku, protože nás čekala noční soutěž  
v Hýskově.

předposlední kroužek
Letošní předposlední kroužek se nesl v duchu letních radovánek,  
díky velmi teplému počasí jsme si užili nejrůznější hrátky s vodou.  
Do vodních soubojů se zapojili jak malí tak velcí.
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HaSIČI HOSTOMICe

zakončení školního roku
již se stalo tradicí, že se Hostomický hadice loučí se 
školním rokem přespáním pod Šiberákem, tedy když 
počasí a covid dovolí.
Sraz byl v 15 hodin před hasičárnou, kde jsme naložili 
potřebné věci na přespání do hasičského auta a sami 
se vydali pod kopec Šiberák, kde nám hasiči na louce 
u Budilů připravili tábor. Díky příjemnému letnímu 
počasí jsme si zahráli mnoho her. Nejstarší členové pro 
děti připravili hasičskou překážkovou dráhu. Přetahovali 
jsme se s vedoucími a porovnali svoje síly. 
K večeři nechyběly dětmi milované hambáče.

Vedoucí zhodnotili celý školní rok, popřáli dětem hezké 
prázdniny a rozdali jsme si zasloužené odměny.
Když se nám setmělo, vydali jsme se na pochod za 
světýlky. Všechny děti byly statečné a stezku absolvovaly 
na výbornou. Nazpět do tábora si děti přinesly mnoho 
svítících náramků, všichni se tak stali světluškami.
Večerkou nám byla 11. hodina, kdy děti unavené, ale 
plné zážitků rychle usnuly.
Budíček byl v 7 hodin, po vydatné snídani jsme se vydali 
zpět k hasičárně, kde na děti čekali rodiče.
Popřáli jsme si krásné prázdniny a těšíme se na další 
shledání.

Hýskov
17. června jsme se zúčastnili soutěže v Hýskově. Tato soutěž 
je specifická v tom, že probíhá v noci, letos se konal již osmý 
ročník. Tento rok se zde utkalo 39 týmů ve třech kategoriích  
a to přípravka, mladší a starší žáci. 
Soutěž byla odstartována ve 20 hodin a poslední pokus byl 
ukončen po jedné hodině po půlnoci.
Naši borci soutěžili ve všech třech kategoriích a vybojovali 2., 13. 
a 16. místo.
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MŠ HOSTOMICe

loučíme se se Školkou
uteklo to jako voda a my máme za sebou další školní rok. Malé děti nám 
vyrostly v šikulky a naši milí předškoláci dospěli v budoucí prvňáčky. Letos 
se rozloučíme s 19 dětmi, které, jak doufáme, si svůj poslední rok v mateřské 
školce užily a budou mít na co vzpomínat.
Letos jsme se snažily dětem vynahradit předchozí covidový rok a tak už jsme 
mohly uspořádat den dětí na zahradě MŠ, naši předškoláci přivítali hostomická 
miminka na vítání občánků, užili si výlet na Smaragdová jezírka pod Plešivcem 
a mohly jsme uspořádat i pasování na zahradě. Na tuto slavnost byla pozvána  
i Culinka, kterou děti znají z různých dětských písniček a tak si svoje rozloučení 
se školkou pořádně užily. 
Ve čtvrtek 23.6. jsme ve školce uspořádaly již tradiční spinkání v MŠ, kde si děti 
zahrály na rytíře a během rytířských klání si vyrobily vlastní vlajku, zasoutěžily, 
opekly vuřty, užily si diskotéku s tombolou a večer zakončily stezkou odvahy. 
Největší překvapení a zážitek pro ně byla návštěva koní a pasování na rytíře. 
Tímto chceme poděkovat paní Havlíčkové, která nás s koňmi navštívila.
Jinak měsíc červen byl věnovaný různým světadílům, zvířátkům a cestování.  
Děti během řízených činností poznávaly svět. A poslední červnový den se všichni 
vypravíme do Zvířátkova v Olešné. 
Přejeme všem krásné prázdniny, spousty zážitků a budeme se těšit na dětičky  
zase v září.
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vzpomínky
■	 Dne 24. 7. 2022  
si připomeneme 100.  
výročí narození na- 
šeho tatínka, pana 
Otakara Soukupa, 
řezníka z Hostomic 
a 20. srpna 2022 
již 24. výročí jeho 
úmrtí. 
Dne 23. srpna 2022 
uplyne 20 let od 
úmrtí naší mamin-
ky paní annastázie 
Soukupové. 

Stále vzpomínají 
dcery Helena  

a Marie s rodinami

■	 Dne 4. 8. 2022 
by se dožila paní 
alena Šnajdrová  
85 let. Kdo jste ji 
znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.

Za vzpomínku  
děkují dcery Dáša  

a Miluš s rodinami

zubní poHotovost
Červenec 2022
■	 16. a 17. MUDr. Švábová Ladislava 
 Hořovice, Pod Nádražím 289 
 tel.: 311 513 375
■	 23. a 24. MUDr. Valta Richard ml. 
 Žebrák, Hradní 68 
 tel.: 311 533 384
■	 30. a 31. MUDr. Veselá Vladimíra 
 Beroun, Švermova 1591 
 tel.: 601 371 200
Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.

pronaJmu byt  
o velikosti 2+kk 
(2. patro), Hostomice, 

tyrŠovo náměstí

dispozičně 2+kk  
(ložnice, pokoj  

s kuchyňským koutem). 

požaduji kauci  
ve výši dvou nájmů. 

Bližší informace na zavolání. 
ivana kverková  
tel. 604 255 529

poutní  
mŠe svatá  

v bezdědicícH 
se bude konat v neděli  
14. srpna od 17.00 hod. 

Zváni jsou všichni  
lidé dobré vůle.


