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Vítání občánků
dne 19. června 2019 jsme do Hostomic opět vítali naše nové občánky. 
Letošní vítání proběhlo v nedávno zrekonstruované obřadní síni hosto- 
mické radnice, kde jsme přivítali 11 občánků - 6 děvčat a 5 chlapců. 
K rodičům a příbuzným promluvil starosta Vít Šťáhlavský. Velké poděkování 
patří paní učitelce Brůžkové a dětem z hostomické mateřské školky za jejich 
vystoupení. 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.

Informace  
pro občany
❚	 Veřejné zasedání v době 
prázdnin bude v případě 
vznikne-li úřední potřeba. 

❚	 Poutní mše svatá v Bez- 
dědicích bude 18. srpna 
2019 od 17.00 hod.

❚	 Knihovna Hostomice

OTEVÍRACÍ DOBA  
KNIHOVNY  
od 8.7. do 30.8.2019
pondělí	 9	-	12	a	13	-	17
středa	 9	-	11	a	13	-	17
pátek	 9	-	14

UZAVŘENÍ KNIHOVNY		
z	důvodu	revize	knihovního	
fondu
22.	-	26.	července	2019
19.	-	23.	srpna	2019
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Setkání v Zátoře
Koncem června se konalo na Zubríně tradiční setkání členů STP  
s klienty Domova Zátor.
Mezi účastníky vládla příjemná nálada. U ohýnku si mnozí opékali 
uzeniny, zazpívali si táborové písničky, popovídali si.

Výbor STP v Hostomicích

SDH raDoUŠ
Hasiči v radouši pořádali v sobotu 15. června 2019 již 11. ročník  
Memoriálu zasloužilých hasičů. Soutěž byla zahájena ve 13.00 hodin.  
za velmi parného počasí absolvovaly nejdříve ženy požární útok  
na 2 kola a muži upravený požární útok se sáním z koupaliště.  
na závěr jsme pak mohli vidět v akci i naše nejmenší hasiče. Memoriálu 
se zúčastnilo celkem 11 družstev mužů, 9 družstev žen a 3 družstva dětí.

Na výsledkové listině nakonec zazářily 
následující údaje: 
MUŽI: 1. místo SDH Běštín 
 2. místo SDH Lhotka 
 3. místo SDH Radouš 
ŽENY: 1. místo SDH Osov 
 2. místo SDH Lochovice 
 3. místo SDH Lhotka
DĚTI: 1. msto SDH Kardavec 
 2. místo SDH Bavoryně 
 3. místo SDH Podbrdy
Večer od 20.00 hod. zahrála pro radost 
k tanci i poslechu již tradičně kapela 
Kastelán, která i přes menší bouřku 
utvořila příjemnou veselou atmosféru.
Děkujeme všem soutěžním týmům  
za účast a všem dobrovolníkům za po- 
moc se stavbou, občerstvením a orga- 
nizací celého dne.
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ZápIS Ze ZaSeDání  
ZaStUpItelStVa měSta HoStomIce č. 5/2019
konanéHo Dne 20. čerVna 2019 oD 18.00 HoD. V HoStomIcícH

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

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: Kubrichtová, Synek 
 Hlasování: (pro-proti-zdržel se) 8-0-0
2. Schválení programu dle návrhu. 
 Hlasování: 8-0-0
3. zastupitelé projednali účetní závěrku za rok 2018  
 a schválili ji. 
 Hlasování: 8-0-0
4. zastupitelstvo projednalo závěrečný účet města  
 k 31.12.2018 a vyjádřilo souhlas s celoročním  
 hospodařením a to bez výhrad. 
 Hlasování: 8-0-0
5. zastupitelé odkládají schvalování záměru prodat  
 parcely 666 a 1588/36 v KÚ Hostomice.
6. zastupitelstvo schvaluje vstup do elektronické  
 dražby vyhlášené usnesením č.j. 121 eX 4175/16-272  
 na pozemek parcela č.1570 v KÚ Hostomice. 
 Hlasování: 7-1-0 (proti paní Mužíková)
7. zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného  
 břemene č IP-126010039/1 Hostomice - knn + ss 100  
 pro parc. č. 1305/4. 
 Hlasování: 8-0-0
8. zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného  
 břemene č. IV 126018918/1 Hostomice - knn  
 pro 509 + 523/19, 27, 28, 29 
 Hlasování: 8-0-0
9. zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného  
 břemene stavby č. IV-12-6011316/1 Hostomice  
 - zátor, Vn, TS, knn 
 Hlasování: 8-0-0
10. zastupitelstvo schvaluje zadání výběrového řízení  
 na dodavatele na akci „Přístavba a nástavba  
 Mateřské školy Hostomice“ s tím, že bude možno  
 smlouvu s dodavatelem neuzavřít. 
 Hlasování: 8-0-0
11. zastupitelstvo schvaluje zadání výběrového řízení  
 na dodavatele „rekonstrukce panelové cesty u hřiště“. 
 Hlasování: 8-0-0

12. zastupitelstvo schvaluje zadání výběrového řízení  
 na dodavatele „Oprava komunikací v rybnicích“. 
 Hlasování: 8-0-0

13. zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci  
 na nový povrch hřiště u zŠ. 
 Hlasování: 8-0-0

14. zastupitelé schvalují podání žádosti o dotaci  
 „Klubovna a zázemí sportoviště Bezdědice“ s tím,  
 že žadatelem bude spolek Marakana. Předpokladem  
 je stanovení provozního řádu, který bude přihlížet  
 k potřebám sousedních obyvatel. zároveň schvalují  
 zadání výběrového řízení na dodavatele. 
 Hlasování: 7-0-1 (zdržel se pan Příhoda)

15. zastupitelé schvalují žádost o stanovení ceny  
 na pozemek 1792/6 Úřadu pro zastupování státu  
 ve věcech majetkových. 
 Hlasování: 8-0-0

16. zastupitelstvo schvaluje zadání projektové  
 dokumentace na výstavbu nové hasičské zbrojnice  
 dle nabídky firmy a.d.S. rokycany s.r.o. z 30.5.2019  
 za 295.240,- Kč (vč. dPH) 
 Hlasování: 8-0-0

17. zastupitelstvo schvaluje zadání projektové  
 dokumentace na stavební úpravy objektu čp. 70  
 v KÚ radouš dle nabídky firmy a.d.S. rokycany  
 s.r.o. z 30.5.2019 za cenu 141.570,- Kč (vč. dPH) 
 zastupitelé předpokládají upřesnění zadání. 
 Hlasování: 8-0-0

18. zastupitelé souhlasí s prodejem pozemku 564/1  
 ve prospěch paní X a paní X, vždy v části přiléhající  
 k jejich pozemku. 
 Hlasování: 8-0-0

19. zastupitelstvo projednalo nákup a umístění workout  
 hřišť. Pan starosta je pověřen zajistit cenové nabídky.

20. Starosta informoval o špatném stavu zdrojů pitné  
 vody. je naplánované jednání se zástupci VaK Beroun.

21. Starosta ukončil zasedání ve 20.45 hod.
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HaSIČI HOSTOMICe

oSlaVy 130 let oD ZaloŽení 
SborU DobroVolnÝcH HaSIčů 
V HoStomIcícH
Dlouhé přípravy utekly jako voda a my jsme společně 8. června 
v 11 hodin stáli na náměstí před hasičskou zbrojnicí a zaha- 
jovali oslavy.

Jako první si vzal slovo velitel sboru  
Petr Nájemník, který všechny zúčast- 
něné přivítal a seznámil s programem 
oslav. Následovala řeč starosty sboru 
Petra Šinágla, který promluvil o histo- 
rii sboru i o jeho současnosti a o našem 
historickém praporu.
Za město promluvil starosta města 
Vítek Šťáhlavský. Poslední proslov měl  
člen výkonného výboru OSH pan Ne- 
jedlý, který našemu sboru poděkoval 
a předal nám ocenění za příkladnou 
práci.

Dalším bodem programu bylo podě- 
kování a předání ocenění zasloužilým 
hasičům. Všem oceněným tímto ještě 
jednou děkujeme za práci, kterou pro 
sbor vykonali.
Následovalo svěcení historického pra- 
poru a svatého Floriána. Toho se zhos- 
til ten nejvíce povolaný a tím byl  
administrátor hořovické farnosti mgr. 
Stefan Wojdyla, který požehnal našim 
symbolům i městu Hostomice a všem 
jeho občanům.

Poté jsme se seřadili a za dopro- 
vodu Hořovické dechovky jsme vyšli  
k slavnostnímu průvodu přes celé ná- 
městí k uctění památky našich předků. 
Položili jsme věnec k památníku 
padlých spoluobčanů a za doprovodu 
státní hymny jsme jim vzdali hold.
Celým slavnostním odpolednem nás 
provázela Hořovická dechovka se svý- 
mi sólisty. V rámci statických ukázek 
byly na náměstí ke shlédnutí vozidla 
okolních i více vzdálených hasičských 
dobrovolných sborů, které nás přijely 
v rámci oslav podpořit. Nechyběli ani 
profesionální hasiči se svou technikou 
z Hořovic, Berouna, Dobříše a vojenští 
hasiči z jinecké posádky. Dále zde bylo 
k shlédnutí vozidlo Policie České re- 
publiky a nechyběl ani stánek BESIPU 
se svým preventivním programem.
Přestávky, kdy kapela nehrála byly vy- 
plněny dynamickými ukázkami jako 
hašení historickou koňskou stříkač- 
kou, dále ukázkou první pomoci při 
dopravní nehodě a ukázkou hašení  
z vozidla Tatra 148.
I ti nejmenší tu našli zábavu, jako byl 
skákací hrad, kuželky a dojící kráva. 
Odpoledne bylo završeno losováním 
tří hodnotných cen.
Od 18 hodin na výstavišti začala zá- 
bava, kde hrály kapely RANDALL  
a BRABOUX.
Doufáme, že si tento den a večer 
spoluobčané užili, a omlouváme se  
za rušení nočního klidu a jistého  
omezení na náměstí. Děkujeme všem, 
kteří se na této akci podíleli a nebo  
ji podpořili, zároveň děkujeme všem 
sponzorům. SDH Hostomice
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mladí hasiči z Hostomic
Mladí hasiči se již potřetí zúčastnili náročného, ale velmi oblíbeného noční- 
ho závodu v požárním útoku do Hýskova. Tento ročník překonal dosavad- 
ní účast a utkalo se zde 43 dětských týmů, soutěžilo se ve třech kategoriích, 
přípravka, mladší a starší žáci.
Naše dvě družstva soutěžila v kategorii mladších žáků a obsadila 7. a 16. místo,  
třetí družstvo v kategorii starších vybojovalo 7. místo. Svým vedoucím, rodičům 
a myslím si, že i sami sobě udělali velikou radost. Je krásné, jak reprezentují  
naše město a určitě jim za to patří velké díky.
Tento závod začínal po 20. hodině a končil kolem druhé hodiny ranní, kdy  
se vyhlašovala poslední kategorie. Do svých stanů jsme uléhali kolem půl třetí  
a budíček nám zazvonil v 8 hodin, čekala na nás bohatá snídaně. 
Předposlední schůzku před prázdninami jsme se věnovali oslavám a díky  
krásnému počasí i vodním radovánkám. Od vedoucích na mladé hasiče čekala 
sladká odměna ve formě zmrzlinového poháru.
Členové sboru dobrovolných hasičů z Hostomic s vedoucími velice moc děkují 
mladým hasičům za pomoc při přípravách na oslavy.

mIlá náVŠtěVa  
V HoStomIcké HaSIčárně
Jen několik dní před oslavami výročí založení Sboru dobrovolných hasičů 
v Hostomicích nás v doprovodu své asistentky paní Marty El Bournové 
navštívil místopředseda senátu pan Jiří Oberfalzer.

Setkání se neslo ve velice příjemné  
a přátelské atmosféře. Při kávě a malém 
občerstvení se pan senátor samozřejmě 
nejvíce zajímal o chod a činnost našeho 
sboru a o práci s mladými hasiči. 
Nezůstalo jen u tohoto tématu, ale při 
skoro hodinovém setkání jsme probrali 
i některé věci týkající se běžného života 
občanů Hostomic.
Na závěr nám pan senátor popřál 
mnoho zdaru v naší práci s přáním  
povedených oslav a za nadační fond 
Letorosty nám předal finanční dar, kte- 
rým podpořil pořádání oslav založení 
sboru.
Panu senátorovi moc děkujeme a velice 
si vážíme jeho návštěvy u nás v Hosto- 
micích.
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aktIVIty mláDeŽnIckÝcH tÝmů 
Sk HoStomIce
mladší přípravka
Mladší přípravka odehrála svůj pos- 
lední turnaj semifinálové skupiny 
opět v Lochovicích a to již bez šance 
probojovat se do finále. 
V prvním zápase jsme obdrželi vyso- 
kou prohru od týmu Lochovic A  
v poměru 0:7. Poté se naše hra zlepšila  
a bylo to vidět i na výsledcích. V tur- 
naji jsme obsadili konečné 5. místo, 
které nám patřilo i v celkovém pořadí.

Výsledky turnaje Lochovice 25.5.: 
Hostomice vs Lochovice A 0:7 
Hostomice vs Felbabka 1:1 
Hostomice vs Lochovice B 2:0 
Hostomice vs Hořovicko 1:3 
Hostomice vs Neumětely 2:3

Celkové pořadí skupina SB jaro 
mladší přípravky:
1. Lochovice A 77 bodů
2. Neumětely 54 bodů
3. Felbabka 51 bodů
4. Hořovicko 46 bodů
5. Hostomice 27 bodů
6. Lochovice B 7 bodů

Gratulujeme všem hráčkám a hráčům 
ke sportovním výsledkům a doufáme, 
že je fotbal bude bavit i nadále!

mladší žáci celkově na 12. místě  
okresu beroun
Mladší žáci sehráli poslední utkání sezóny na domácím hřišti v pátek  
7. června jako odvetu se Sokolem Králův dvůr v boji o celkové 11. místo  
v okrese Beroun.
Tým trenéra Horníka chtěl navázat na první utkání se Sokolem, kdy přivezl  
z jeho hřiště cennou remízu v poměru 3:3. Ve čtvrté minutě jsme se ujali vedení 
zásluhou Petra Budila, jenž po samostatné akci prostřelil soupeřova gólmana.  
Zápas byl velmi nervózní a plný soubojů na hranici fair play. Ve třinácté minutě 
náš tým uklidnil Jakub Černý, který zvýšil na dva nula. Dvoubrankové vedení 
nám však dlouho nevydrželo, soupeř dokázal rychle reagovat a snížit na 2:1.  
V prvním poločase se již skóre neměnilo a do kabin se šlo v náš prospěch - 2:1.
Ve druhém poločase byl soupeř lepším týmem než my a na některých našich 
hráčích byl vidět nezájem či nechuť hrát a porvat se o výsledek. Soupeře jsme 
nechávali hrát čím dál tím víc a hráči Sokola toho využili a vyrovnali na 2:2.  
V 53. minutě měl krásnou individuální akci Matěj Horník, při níž byl několikrát 
soupeřem faulován, a když už rozhodčí po několikátém faulu pískl, tak náš hráč 
oplácel a byl po právu vykázán ze hřiště. Ztráta jednoho hráče v poli byla znát  
a soupeř utkání v závěru otočil na konečných 2:3 a zaslouženě zvítězil.
Branky: Budil Petr, Černý Jakub
Sestava SK Hostomice:
Emil Boukal - Petr Budil [K], Jan Bastl, David Moussilli, Matěj Horník, Jakub 
Hnízdil, Tereza Palivcová, Jiří Parkán, Petr Mikitinec, Jakub Černý, Michal  
Hejduk.
Pro několik hráčů to byl poslední zápas v této věkové kategorii. Přejeme 
jim touto cestou hodně úspěchů ve starších kategoriích a všem, kteří s námi  
odehrají další sezónu, samozřejmě také. Všem hráčkám a hráčům děkujeme  
za reprezentaci Města Hostomice a našeho klubu.

loučení „kaničky“
Se svou bohatou kariérou se v sobotu 1. června 2019 
v utkání proti týmu ze Svaté rozloučil náš dlouho- 
letý hráč, pan fotbalista, Petr Veselý alias „Kanička“. 
SK Hostomice mu děkuje za jeho služby, za to,  
jak rozdával fotbalovou radost a do fotbalového 
důchodu mu přeje jen to nejlepší. Je obdivuhodné,  
do jakého věku vydržel běhat po okresních trávnících.
Petře, díky moc!

Za SK Hostomice Luděk Báchor
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Starší přípravka Sk Hostomice  
slaví bronzovou příčku  
v okresní soutěži!
V neděli 9.6. se v areálu SK Hostomice konal finálový turnaj v kate- 
gorii starších přípravek, kterého se zúčastnily týmy: FK Hořovicko,  
Cábelíci Králův dvůr, FK Komárov, Sokol Králův dvůr, Cembrit  
Beroun a náš spojený tým SK Hostomice / Tj Slovan Lochovice.  
Turnaj probíhal za krásného počasí a za početné divácké kulisy.  
SK Hostomice připravil pro hráče tři krásná hřiště a dostatek  
občerstvení pro všechny.
Turnaj byl více než vyrovnaný a bylo znát, že se sešly nejlepší týmy okresu. 
Naši kluci začali proti Komárovu, který jsme v semifinálové skupině skoro vždy 
porazili, ale pouze po boji. Finálový zápas nebyl výjimkou a byl to bojovný  
zápas, v němž jsme prohrávali 1:0. Poté vyrovnal Ondra Kropáč a zápas  
skončil zaslouženou remízou 1:1. Ve druhém utkání jsme se utkali s týmem  
Cábelíci Králův Dvůr, který byl považován za jednoho z favoritů turnaje.  
My jsme ovšem naší bojovností společně s pěknou kombinací soupeře zcela 
zaskočili a po zásluze vedli 1:0 (Ondra Kropáč). Bohužel pro nás jsme po chybě  
v obraně inkasovali v poslední minutě a odnesli si tak opět pouze bod  
za remízu 1:1. Ve třetím utkání turnaje jsme narazili na Cembrit Beroun  
a po zásluze vyhráli poměrem 3:2 (Ondra Kropáč, Lukáš Toth, Standa Hadraba)  
a připsali si tak první vítězství v turnaji.

Poté jsme odehráli zápas proti Sokolu 
Králův Dvůr, který byl pro nás velice 
neštastný. Již brzy jsme prohrávali,  
ale v krátké době jsme zápas otočili  
v náš prospěch na 2:1. Opět šlo  
o bojovný zápas... Po zaváhání naší 
obrany Sokol Králův Dvůr vyrovnal  
a poté přidal ještě rozhodující branku. 
Neradi, ale připsali jsme si první  
prohru v turnaji v poměru 2:3 (Matěj 
Frajtág, Standa Hadraba).
V posledním zápase nás čekal největší 
favorit turnaje a to FK Hořovicko,  
které bylo již na 99% vítězem turnaje.  
Kluci přistoupili k zápasu velice 
bojovně a celý zápas odmakali s vědo- 
mím, že se jedná o poslední zápas  
sezóny. Klobouk dolů před Stáňou 
Hadrabou a Luky Tóthem, kteří v týd- 
nu měli zdravotní problémy a turnaj  
odehráli po nemoci. Opět jsme pro- 
hrávali, ale celý tým bojoval a nakonec 
kluci po rychlém brejku vyrovnali  
a přidali i druhý gól, který znamenal 
vítězství 2:1 (Ondra Kropáč 2x).
Propukla velká radost a naši kluci 
mohli slavit celkové 3. místo na okrese 
Beroun!
GRATULUJEME!!!

Pořadí turnaje okresního finále 
9.6.2019:
1. FK Hořovicko 10 bodů
2. Cábelíci Králův Dvůr 10 bodů
3. SK Hostomice /   
 Tj Slovan Lochovice 8 bodů
4. Cembrit Beroun 6 bodů
5. FK Komárov 6 bodů
6. Sokol Králův Dvůr 6 bodů

Veliký dík patří nejen všem hráčům 
a trenérům, ale především výboru  
SK Hostomice za podporu a rodičům 
za fandění. Parta kolem trenérů  
Hadraby a Kropáče pokračuje dále  
v kategorii starší přípravky a my pevně 
věříme, že kluci budou přidávat další 
vítězství a hlavně je to bude dále  
bavit, protože to je ve fotbale to nej- 
důležitější!

Sestava SK Hostomice /  
Slovan Lochovice:
Stanislav Hadraba, Matěj Frajtág,  
Radovan Toť, Lukáš Toth, Ondra 
Kropáč, Pavel Časar, Jan Bastl, Jan 
Houska, Petr Mikitinec, Jiří ParkánStarší přípravka SK Hostomice / TJ Slovan Lochovice - 3. místo okresu Beroun.
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Dětský rybářský den  
v bezdědicích
Rok se s rokem sešel a bezdědická náves znovu ožila.  
V sobotu 18. května se zde konal tradiční dětský rybářský 
den. Poté, co se děti zaregistrovaly, mohly jít buď soutěžit 
v rybolovu, nebo plnit různé úkoly. Za jejich splnění 
obdržely pěkné ceny a občerstvení. 
Disciplínami byly například hod na cíl, jízda na kladce, 
poznávání ptáčků, poznávání věcí podle hmatu nebo čichu, 
kop na bránu, chůdy, skok v pytli... Děti si také mohly  
nechat namalovat obrázek na obličej či na ruku a vyřádit se  
ve skákacím hradu.
V soutěžním rybolovu nejlépe uspěl Rosťa Cafourek, za ním 
se umístil Šimon Parkán a třetí místo obsadil Jonáš Kořínek. 
Také všichni rybáři odcházeli s cenami. 
Akce proběhla za finanční podpory MěÚ Hostomice.  
FC Marakana děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě, 
výrobě občerstvení a zdárném průběhu. 
Budeme se na vás těšit zase za rok!

FC Marakana Bezdědice z.s.

SportoVní ŽIVot  
V beZDěDIcícH
V sobotu 4.5.2019 se na hřišti v Bezdědicích konala 
každoroční jarní brigáda. Posekal se trávník na hřišti  
a okolí, opravilo se zasíťování hřiště, uklízelo se, natíralo 
a opravovalo. Všem příchozím ,,pracujícím“ děkujeme. 
Začala nám nová sezóna a jsme velice rádi, že na hřiště 
začalo chodit stále více sportovců. Nedělní fotbal od 16 
hod. a volejbal od 17 hod. je již tak populární, že by nám 
mohly závidět i leckteré fotbalové či volejbalové kluby. 
Věkem nejsou aktivity nijak omezeny, takže můžeme vidět 
třiašedesátiletou hráčku vedle pětiletého fotbalisty. Přijít 
zahrát si může každý. Taktéž páteční nohejbal od 18 hod.  
a volejbal od 20 hod. při umělém osvětlení je velice 
oblíbený. 
Rádi bychom bezdědické hřiště rozšířili o další aktivity, 
proto jsme zastupitelstvu obce dali návrh na zřízení work- 
outového hřiště, které by sloužilo mládeži od pěti let věku, 
ale využívat by ho mohli klidně i dospělí. Ke zvážení jsme 
předložili i návrh na zřízení in-line dráhy kolem areálu 
hřiště. V zásadě by se jednalo pouze o opravu stávajících 
prašných cest a pokládku asfaltového povrchu. Jelikož  
se hřiště nachází na okraji obce, nehrozí zde dětem žádné 
nebezpečí. Plánů je mnoho, uvidíme, co z toho se nám 
podaří prosadit a vybudovat. FC Marakana Bezdědice z.s.
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DětSké rybářSké ZáVoDy 2019
dne 1.6.2019 se uskutečnily tradiční dětské rybářské závody pořádané MO 
ČrS - skupinou Hostomice, které se konaly na rybníku Hražba v Bezdědicích. 
Soutěž začala v 7.30 hod a skončila v 11.00 hod. děti byly velmi úspěšné. 
O vítězi rozhodoval součet velikostí ulovených ryb. Na třetím místě se umístil 
Ondra Černík s celkovou délkou ulovených ryb 150 cm. Na druhém místě  
skončil Vojta Šebek s celkovou délkou ulovených ryb 257 cm. Letošním vítězem  
se stal Rosťa Cafourek s celkovou délkou ulovených ryb 342 cm. Cenu za nejdelší  
rybu si odnesl Ondra Černík, který zvládl ulovit úhoře se 49 cm. Nejmladší 
účastnicí byla letos malá rybářka Ájinka Mrázková.

noční rybolov v bezdědicích
V sobotu 22. června se na bezdědické návsi jako již několik let po sobě sešli příznivci rybářského sportu.  
Závod odstartoval v 18 hodin a chytalo se do půlnoci. Pohár pro vítěze získal Lukáš Langmajer za úlovek  
v součtu nejdelší. I ostatní účastníci byli odměněni. Všichni si příjemný večer náležitě užili.

FC Marakana Bezdědice

Den se vydařil nejen příjemným poča- 
sím, ale i množstvím ulovených ryb. 
Pro všechny účastníky bylo připravené 
občerstvení a každý mladý rybář byl 
odměněn, nikdo neodešel s prázdnou. 
Všechny ulovené ryby byly navráceny 
zpět do revíru.
Velké poděkování patří všem spon- 
zorům a organizátorům akce: 
Alteko, s.r.o., Spektra Beroun, s.r.o., 
Zednictví Jaroslav Králík, Royal Dia- 
mont s.r.o., Batpro s.r.o., Enersys, s.r.o.,  
Pekárna Meškan, Vzduchotechnika 
Anděl, MěÚ Hostomice, MO ČRS 
Hořovice, Vlastimil Mandík. 
Petrův zdar! 

Text a foto: Michaela Brůžková
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Koncem měsíce března skončila regionální 
soutěž šachových družstev.
Šachový klub při MěÚ Hostomice obsadil v sil- 
né konkurenci 5. místo. Umístění na 5. místě  
je vzhledem ke zdravotním problémům a ne- 
ochotě některých zdravých hráčů za družstvo 
nastoupit úspěchem. 
Na druhé straně kvitujeme s povděkem, že se 
nám do sestavy podařilo začlenit 2 odchovance 
šachového kroužku, který vede Stanislav Budil  
v Základní škole Pavla Lisého. 
Do kroužku dochází 12 žáků a někteří se zúčast- 
ňují Přeboru žáků regionu Příbram. Je to seriál 
sedmi turnajů, kterých se pod vedením P. Budila 
zúčastňují. Jiří Kadeřábek

cyklistický výlet žáků 8.a
Ve středu 5.6.2019 podnikli žáci 8.a zŠ P. Lisého 
Hostomice cyklistický výlet krásnou krajinou Brd 
kolem řeky Litavky. 
Během dopoledne urazili více než 40 km. Vyzkoušeli si  
v praxi bezpečné dodržování pravidel silničního pro- 
vozu, dokázali si poradit s opravou píchnutého kola. 
Příjemné bylo občerstvení v KFC u Králova Dvora.
Přestože pálilo sluníčko a trasa byla náročná, všichni 
jízdu na kole zvládli bez problémů.

Mgr. D. Fatková a Mgr. J. Kordulová

akce tříDy 8.a  
V kVětnU
V pátek 24.5. se ve škole konalo 120. výročí 
založení školy a zároveň den otevřených dveří. 
Žáci 8.A se podíleli nejenom na organizaci akce, 
ale připravili si pro žáky z prvního stupně po- 
hádku, kterou sami nacvičili a za kterou sklidili 
veliký potlesk. V podvečer se opět sešli ve škole. 
Čekalo je přespání v tělocvičně.

Ve čtvrtek 30.5. ve škole nešla elektřina a díky  
tomu byla výuka přesunuta do přírody. 
Třída 8.A se svezla vlakem do Lochovic a odtud  
se pěšky vydala po červené turistické značce 
na Plešivec. Po krátké pauze se žáci odebrali 
ke Smaragdovému jezírku, kde si opekli vuřty. 
Poté se vrátili do Hostomic. Po 13 km byli žáci 
značně unaveni, ale brali to jako dobrý trénink 
pro výšlap, který je čeká na školním výletě okolo 
Černého a Čertova jezera na Šumavě.

Konečné pořadí v sezoně 2018/2019

Poř. družstvo Part. + = Body Skóre

1 Šachový klub Příbram - Baník C 7 6 1 19 28½

2 ŠK Kovohutě Příbram 7 5 1 16 26

3 ŠK Zdice B 7 5 0 15 23½

4 ŠK Rakovník B 7 4 0 12 17

5 ŠK při MěÚ Hostomice 7 3 0 9 18½

6 Šachový klub Příbram - Baník D 7 2 0 6 13

7 Český lev Kolešovice D 7 2 0 6 9

8 TJ Jince 7 0 0 0 4½

ohlédnutí za ukončenou soutěžní sezónou
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rozloučení 
devátých tříd
dne 27. června 2019 proběhlo  
na Městském úřadě v Hostomicích 
slavnostní ukončení základního 
vzdělání žáků z devátých tříd. 
Za přítomnosti starosty města Víta 
Štáhlavského, ředitele školy Ing.  
Eduarda Polácha, třídních učitelů Ing. 
Hany Hoffmannnové, PhDr. a Mgr.  
Kristýny Kroupové, rodičů a známých. 
Žákům byla předána šerpa, pamětní 
list a rudá růže.

VÝlet oSmÝcH tříD
Třídy 8.a a 8.B podnikly ve dnech 12. - 14. 6. 2019 výlet 
vlakem na Šumavu. Všichni byli uchváceni nádhernou 
krajinou kolem krásných jezer Černého a Čertova a ni- 
komu nevadilo, že měli v nohou více než 15 kilometrů.

Počasí nám ukázalo svou příznivou tvář a personál v pen- 
zionu Diana, kde jsme byli ubytováni, svou vstřícností jen 
umocnil příjemnou atmosféru.

Výlet se podařil. Byly to krásné tři dny.

J. Štěpánková, I. Vnuková, D. Fatková
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mateřSká Škola
120 let oslav v ZŠ Hostomice
Dne 24.5.2019 hostomická škola slavila 120 let od položení základního kamene 
své školy. Žáci i učitelé si připravili bohatý program - moc se nám tam líbilo.

Den dětí
Dne 31.5.2019 jsme pro děti uspořádali zábavný program plný soutěží a her  
na zahradě MŠ.

Šerpování 
Dne 13.6.2019 proběhlo na zahradě MŠ slavnostní šerpování předškoláků.  
Následoval zábavný program, kde děti zažily spoustu legrace, poslechly si písničky  
a zatančily si.

canisterapie
Pes svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu a ta dětem 19.6.2019 vůbec 
nechyběla.

Vítání občánků 
19.6.2019 se v obřadní síni Městského úřadu Hostomice konalo slavnostní vítání 
občánků. Svůj kulturní program přednesly děti z Mateřské školy Hostomice.

projekt „panenka pro UnIcef“
Naše mateřská škola se zapojila do projektu „Panenka pro UNICEF“. Pro cíle  
projektu byla zvolena forma textilní panenky. Každá panenka představuje  
skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových  
zemích proočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám  
(spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská obrna). Děkujeme 
rodičům, kteří se do projektu zapojili! Za kolektiv MŠ, Hana Beránková
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oZnámení
■ Pozvánka do Bezdědic
Výbor STP zve všechny své členy a příz- 
nivce v pondělí 19. srpna 2019 k posezení 
na hřišti v Bezdědicích.
Sejdeme se ve 13.30 na hřišti, je možné 
přijet autobusem z Hostomic ve 13.20.
■ Procházka lesem
Výbor STP v Hostomicích vás zve na pro- 
cházku lesem z Klínku do Hostomic (asi 4 
km), případně do Běštína (max. 2 km).
Vycházka se uskuteční ve čtvrtek 12. září 
2019. Odjezd autobusem z Hostomic  
ve 13.25 na Klínek, zpět lze jet z Běštína  
v 15.20. 
Těšíme se na hojnou účast.

ZUbní poHotoVoSt
Červen 2019
■ 5. Dr. Ladislava Švábová  
 Hořovice, Pod Nádražím 289 
 tel. 311 513 375
■ 6. a 7. Dr. Simona Tesařová 
 Loděnice, U GZ 69 
 tel. 311 672 253
■ 13. a 14. Dr. Monika Tilschová 
 Liteň, Nádražní 401 
 tel. 311 684 138
■ 20. a 21. Dr. Jan Joukl 
 Králův Dvůr, Průmyslová 614 
 tel. 728 349 403
■ 27. a 28. Dr. Dagmar Vrbová 
 Beroun, Talichova 825 
 tel. 311 624 375
Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.

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.

Finanční služby na míru
➢ Hypotéky, refinancování hypoték
➢ Úvěry ze stavebního spoření
➢ Spotřebitelské úvěry, konsolidace úvěrů
➢ Životní, úrazové a úvěrové pojištění
➢ Pojištění podnikatelů
➢ Pojištění majetku
➢ Pojištění vozidel

Spolupráce s většinou bank, stavebních spořitelen  
a pojišťoven

nabízím:
➢ Kompletní servis zdarma
➢ Nezávislé a nezávazné srovnání produktů
➢ Individuální přístup a spolehlivost
➢ Kontrolu Vašich stávajících smluv
➢ Úsporu Vašeho času a peněz
➢ Vyřízení veškeré administrativy
➢ Časové přizpůsobení

Kontakt:
Šárka Pančurová
Tel.: 727 157 127
E-mail: spancurova@gmail.com


