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Rádi bychom touto cestou chtěli informovat, především starší občany našeho města, aby nereagovali  
na různé prodejce, kteří nabízejí služby nejen v oblasti energií. V měsíci červnu se v Hostomicích pohy- 
bovali dealeři a kontaktovali občany s tvrzením, že se na Městském úřadě nahlásili a že mají svolení 
navštívit domácnosti a uzavírat smlouvy. DÁVEJTE SI POZOR, TATO INFORMACE NENÍ PRAVDIVÁ!!! 
Městský úřad s nikým takovým nespolupracuje ani nikoho nedoporučuje.

Údržba 
veřejného  
prostoru
Vážení občané,
uvítali bychom, kdyby se podařilo 
navázat spolupráci občanů s radnicí 
při údržbě veřejného prostranství.
Co kdybychom začali pomalými  
kroky celkově zlepšovat stav veřejných 
prostor města a jeho současný vzhled?
Takovým prvním krokem by mohla 
být například pravidelná údržba  
soukromých ploch - sekání trávy  
a úklid odpadků i v jejich bezpro- 
středním okolí (veřejná prostranství). 
Bohužel současný počet pracovníků 
Městského úřadu v Hostomicích, kteří 
se starají o údržbu veřejných prostor  
nejen města Hostomice, nemůže 
obsáhnout údržbu veřejné zeleně  
v hlavní letní sezóně na všech místech 
najednou. Město Hostomice nemůže 
sehnat pracovníky údržby města 
ani ve spolupráci s Úřadem práce.  
Rovněž si vážíme brigádníků, kteří 
nám s údržbou veřejných prostor 
pomáhají na dohodu o provedení 
práce.
Stav veřejného prostoru je obrazem 
vzájemné spolupráce mezi občany  
a městem. Vážíme si pomoci občanů, 
kterým není lhostejné, v jakém pro- 
středí žijí a kteří nám pomáhají např. 
při sekání trávy a údržbě veřejného 
prostoru ve svém okolí.
Velice si této vaší aktivity vážíme  
a děkujeme vám za ni.

Informace pro občany 
radouše a bezdědIc  
- vodovodní a kanalizační 
přípojky
Vážení občané radouše a Bezdědic,
v minulém vydání Hostomických listů jsme vás informovali o postu- 
pujících pracích na výstavbě II. etapy vodovodu a kanalizace.
Na základě častých dotazů občanů k možnosti připojení se na VaK  
přípojky bychom vám rádi sdělili další informace:
❚ Na začátku měsíce června došlo k formálnímu schválení zadávací  
dokumentace ke koncesnímu řízení pro výběr nového provozovatele VaK. 
Následně bude vypsáno koncesní řízení, ze kterého vzejde nový provozova-
tel VaK, který po kolaudaci stavby převezme do provozu nově vybudovanou  
i stávající vodovodní a kanalizační infrastrukturu.
❚ Samotné připojení vašich nemovitostí může proběhnout až po kolau- 
daci stavby a výběru nového provozovatele. Poté vám bude zaslána faktura,  
projektová dokumentace a územní souhlas.
❚ Dalším častým dotazem je, zda je možné provést přípravu (výkopové 
práce) na vašem soukromém pozemku. V podstatě je to na Vašem zvážení, 
rádi bychom vás znovu upozornili, že připojení bude možné až po kolau- 
daci a úhradě faktury. Do té doby budou obě přípojky zaslepeny a vy budete  
nadále využívat váš vlastní zdroj vody a způsob likvidace splaškových vod  
(žumpa, septik). Je tedy na vašem zvážení, je-li to pro vás v tuto chvíli  
nezbytné.
Pro připomenutí:
Cena přípojek od hlavního řadu po hranici soukromé části pozemku bude 
činit včetně dPH, projektu a poplatku za územní rozhodnutí:
❚ pro obě přípojky - vodovod i kanalizaci 25.000,- Kč
❚ pro samostatnou přípojku kanalizace 
 bez připojení na vodovod 31.000,- Kč
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zápIs ze zasedání  
zastupItelstva města hostomIce č. 6/2017
konaného dne 21. června 2017 od 18.00 hod. v hostomIcích

Přítomni zastupitelé: Zachoval, Šťáhlavský, Synek, 
Příhoda, Bomba, Kubišta, Stančíková (od bodu 5)
Omluveni: všichni nepřítomní

Program:
1. Schválit závěrečný účet za rok 2016
2. Schválit rozpočtové opatření č. 2/2017
3. Schválit dodatek na TdI s firmou KPCM s.r.o.  
 ke stavbě vodovod a kanalizace Bezdědice, radouš
4. Projednat žádost asociace rodičů a přátel zdravotně  
 postižených dětí v Čr z.s.o. o finanční příspěvek
5. Projednat možnost zařazení města do mikroregionu  
 Hořovicko
6. Projednat žádost odkoupení části pozemku parc.  
 č. 1227/1 v k.ú. Hostomice pod Brdy za č.p. 432
7. Projednat opravu panelové cesty do bývalého jzd
8. Projednat zadávací dokumentaci na TdI a BOzP  
 sanace krovu radnice
9. různé
10. diskuse

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: Bomba 
 Návrhová komise: Kubišta, Synek 
 Hlasování: 6-0-0 (pro-proti-zdržel se)
2. Schválení programu dle návrhu. Hlasování: 6-0-0
3. zastupitelstvo projednalo závěrečný účet města  
 k 31.12.2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním  
 hospodařením, a to bez výhrad. Hlasování: 6-0-0
4. zastupitelstvo projednalo a schvaluje účetní závěrku  
 města Hostomice za rok 2016, včetně hospodářského  
 výsledku ve výši -387,099,35 Kč, který se tímto z účtu  
 431 „výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení“  
 schvaluje převést na účet 432 „výsledek hospodaření  
 předcházejících účetních období“.  
 Hlasování: 6-0-0
5. zastupitelstvo bylo informováno o výsledku  
 finančního auditu, který provedl finanční úřad  
 se závěrem bez závažných pochybení.
6. zastupitelstvo schvaluje dodatek s firmou KPCM  
 na TdI a BOzP ke stavbě VaK Bezdědice, radouš  
 za vysoutěžené ceny na v původní smlouvě nepokryté  
 období výstavby. Zároveň zastupitelstvo ukládá panu  
 starostovi prověřit oprávněnost fakturace za TDI  

 a BOZP po dobu zimního přerušení stavby a po dobu  
 prodloužení termínu dokončení stavby. 
 Hlasování: 7-0-0
7. zastupitelé schvalují příspěvek pro klub uzlík ve výši  
 5.300,- Kč. jedná se o péči o občana Hostomic. 
 Hlasování: 7-0-0
8. zastupitelstvo schvaluje zařazení města do mikro- 
 regionu Hořovicko. roční příspěvek činí cca  
 33 tis. Kč. Hlasování: 7-0-0
9. zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části  
 pozemku ve prospěch paní Pavlíny Krahulcové. 
 Hlasování: 7-0-0
10. zastupitelstvo doporučuje projednat dosavadní  
 i případné budoucí nabídky na opravu panelové  
 komunikace v ulici Ke Hřišti s potencionálními  
 dodavateli.
11. zastupitelstvo schvaluje zadávací dokumentaci  
 pro TdI a BOzP na akci krov na radnici. 
 Hlasování: 7-0-0
12. zastupitelstvo doporučuje ověřit možnost umístění  
 hasičské sirény na budovu hasičské zbrojnice.  
 V případě, že nebude nalezeno levnější vyhovující  
 řešení, zastupitelstvo schvaluje navýšení rozpočtové  
 ceny stavby - „oprava střechy radnice“ o cca 170.000 Kč  
 dle požadavků HZS ÚO Beroun. Hlasování: 7-0-0
13. zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření  
 č. 2/2017 dle přílohy. Hlasování: 7-0-0
14. zastupitelstvo bylo informováno o rozpočtovém  
 opatření č. 3/2017.
15. P. starosta informoval o kontrole NKÚ.  
 Jedná se o dotaci na lesní cesty. Zatím bez závad.
16. zastupitelé projednali fakturaci firmy Šindler důlní  
 a stavební společnost, s.r.o. za akci „radouš - obnova  
 dešťové kanalizace v komunikaci II/114“. Na faktuře  
 není promítnuto dohodnuté snížení za neprovedenou  
 asfaltovou vrstvu a nejasné jsou ještě nějaké další  
 položky. Doporučují fakturu s tímto vrátit.
17. zastupitelé berou na vědomí všechny body diskuze.

PříŠTí zaSedáNí zaSTuPITeLSTVa 
PrOBěHNe dNe 13.7.2017 V 18.00 HOd. 
V HOSTOMICíCH.
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rybářské závody
dne 10.6.2017 se uskutečnily dětské rybářské závody 
pořádané MO ČrS Hořovice - skupinou Hostomice,  
které se po několika letech vrátily opět do Bezdědic  
k rybníku Hražba. začalo se chytat v 7.30 hodin a závody 
byly ukončeny v 11.00 hodin. zúčastnilo se celkem 31 dětí. 
Tentokrát sv. Petr dětem i místní organizaci přál. Počasí 
bylo krásné a bylo chyceno celkem 350 kusů ryb.
Na 3. místě se umístil Filip Švejkar s celkovou délkou úlovků 
412 cm. 2. místo obsadil Jaroslav Klempíř s celkovou délkou 
ulovených ryb 463 cm. Vítězem dětských rybářských závodů 
se stala Tereza Frejtágová, která nalovila 530 cm karasů, 
plotic, cejnů. Nejdelší rybou byl úhoř v délce 62 cm ulovený  
soutěžícím Šimonem Záhoříkem. Nejmladší závodnicí byla  
Tereza Bláhová, která se umístila na krásném 17. místě  
s celkovou délkou 104 cm ulovených ryb. 
Velké poděkování patří sponzorům a organizátorům těchto 
závodů.
Petrův zdar!

Text: Anna Walterová, foto: Michaela Brůžková
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nabídka z nových knIh  
na prázdnIny a dovolenou
knIhy pro dětI
Pravěké dějiny země
zázračná příroda
Beatty: Serafina - fantasy román od 9 let
Disney: Kráska a zvíře - filmová pohádka
Eislerová: dějiny českých zemí - od 7 let
Greenová: Kája super frája  
- humorné příběhy nejen pro chlapce od 9 let
Hartmanová: Serafína - fantasy od 15 let
Johnson: Prázdninový zvěřinec, Výprava do zOO,  
zatoulaní pejskové - série Julinka 
Kahoun: Co se zdá medvědům, ježibaba na koloběžce, 
Knížkový pejsek - pohádky od 5 let
Kinney: deník malého poseroutky 11. díl  
- příběhy od 9 let
Lamková: Káťa a Škubánek - pohádky pro nejmenší
Lloyd: Tajemství modré víly - fantasy příběh od 9 let
Lomová: anča a Pepík - komiksy
Mapleyová: Psí záchranářky - příběhy o zvířatech od 9 let
Příběhy Velkých strážců  
- fantasy z cyklu Spirit Animals - od 11 let
Rhodesová: Soumrak království - fantasy od 15 let
Riorda: apollónův pád - fantasy od 11 let
Rašková: Samota není zlej  
- příběh nejen o pejskovi od 7 let
Small: Pejsek Puntík, Poník Poly  
- příběhy o zvířátkách od 5 let
Ščerba: Časodějové - fantasy román - od 11 let
Wilsonová: Život není kabaret - dívčí román od 11 let

knIhy pro dospělé
detektivky a kriminální romány
Clarková: Celá v bílém
Češka: Smrt poctivého lichváře
Harasimová: Sametová kůže
Harrisová: Vražda na silvestra, Vražda na apríla  
- případy bývalé jeptišky
Howard: Nečekej slitování
Indridason: Noc nad rejkjavíkem - severská krimi
Jansa: Krysy, dívka, která lhala
Jamesová: Přicházím tě zabít
Macková: Příběh staré šperkovnice  
- historická krimi, Králíky 19. stol.
Martínek: jak si smrt došla pro kata a další mordy  
z dob c. k. a první republiky
Patterson: Patnáctý skandál
Penny: Oživlý kámen
Ptáčková: Básník
Robertsová: Smrtící nevinnost
Skřipský: Nové případy inspektora rádla  
- historická krimi, případy první republiky
Šindelář: Kriminální příběhy ze staré Šumavy 3. díl

historické
Bauer: evangelium Máří Magdaleny  
- pro utajovaný rukopis se vydává Kateřina zVoračova 
Bauer: Mrtvola v brnění, Smrt na Karlštejně - krimi
Gregory: Bílá růže, alžběta z Yorku  
- román z Anglie 15.-16. století
Horáková: Tajemství anny z Lampensdorfu  
- Velká Morava, 13. stol. i současnost

pozvánka 
na výstavku dětských prací  
na téma kouzelná zahrada

Výtvarné soutěže, která byla vyhlášena u příležitosti 105. výročí narození  
akademického malíře Pavla Lisého, se zúčastnily děti z MŠ Hostomice,  

Neumětely a Osov a ZŠ PL Hostomice a ZŠ Osov.  
Do soutěže bylo přihlášeno celkem 30 společných prací.

Všechny zúčastněné třídy byly odměněny knihami nebo litografiemi Pavla Lisého.
Na výstavce si můžete prohlédnout také práce z barevných víček od lahví,  

které vytvořily děti při čarodějnických besedách.
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Iggulden: Válka růží - román z Anglie 15. stol.
Klimečková: Kočárová cesta - román z doby Marie Terezie
Kőrnerová: Císařská vyhlídka, Hodina po půlnoci  
- romány z Francie a Česka 18.-19. stol.
Marshall: Pohanský král  
- román Anglie 5.-6. stol., král Artuš
Vondruška: Husitská epopej 5. díl  
- Čechy 15. stol., Jiří z Poděbrad
Weber: démoni apokalypsy  
- román z doby třicetileté války
Whitton: Božena Česká  
- příběh sestry Přemysla Otakara II.

knihy pro ženy
Ashford: Manželství s cizincem - historická romance
Applyard: Naše paní doktorka  
- příběh lékařky z malého australského městečka
Benková: Čistá láska - příběh dvou sester a jejich cukrárny
Cartlandová: Láska v ohrožení, Mizera  
- historické romance z Anglie 19. stol.
Hanka: dopis do ticha - z lékařského prostředí
Hofmannová: dívka se žirafím krkem  
- autobiografický román od autorky knihy Bílá Masajka
Howell: Hříšník z Vysočiny  
- historická romance, Skotsko 15. stol.
Jakoubková: Manžel nikdy nespí  
- Erika jede po maturitě do Paříže
Javořická: Pyšný dům, Na časy - venkovské povídky
Johnson: jako pravá dáma - romance ze Skotska
Keleová-Vasilková: já a on, Lži, Máma pro Veroniku, 
Nikdy, Okénko do snů, rozbité štěstí - současné
Mannel: Ostrov souznění - Henrietta a samojský princ
Moyes: jeden plus jedna, Poslední dopis od tvé lásky, 
Stříbrná zátoka, Život po tobě
Riley: Sedm sester - sestry hledají po smrti adoptivního 
otce své biologické rodiče
Riley: Tajemství černé orchideje  
- Julia se vrací po smrti manžela a syna na rodné panství
Stínil: Nezapomeň na mě - příběh několika mladých lidí 
Svobodová: Tohle nevyžehlíš  
- příběh ze současnosti, manželský trojúhelník
Temple: zpěv Maora - příběh novinářky Kathariny, její 
kamarádky a její nemocné dcerky
Way: Prokletý ráj - napínavý román z Austrálie

literatura faktu
Bohdanová: Život jako takový - životopis herečky
Hora-Hořejš: Toulky českou minulostí 14. díl  
- 1. světová válka

Doubek: joe od třistajedenácté - válečná, životopisná
Kocourek: Stará řemesla
Koláček: Hravý šoumen jiří Císler
Liška: České, moravské a slezské zámky  
- pověsti, legendy, fakta
Novák: Templáři, zednáři a další tajné spolky
Raduličová: Láska za ostnatým drátem - válečný příběh
Šašek: zapomenuté letecké bitvy - 2. světová válka
Šmerák: Toulky mezi Vltavou a Sázavou - tipy na výlety

nová soutěž na léto
Opravte popletená přísloví a odpovědi můžete  
odevzdat nebo poslat e-mailem  
soutez.knih.hostomice@seznam.cz  
do 31.8.2017 do Městské knihovny v Hostomicích. 
ze správných odpovědí budou vylosováni 3 výherci, 
kteří dostanou knihu.

❚ TAK DLOUHO SE CHODÍ SE DŽBÁNEM  
 PRO VODU, AŽ ČTYŘICET DNÍ KAPE
❚ BEZ PRÁCE - PŮL ZDRAVÍ
❚ NA TŘI KRÁLE SE UCHO UTRHNE
❚ LEŽ? SÁM DO NÍ PADÁ
❚ DVAKRÁT MĚŘ PŘED VEČEREM
❚ CHYTRÝ - POLE SÍLÍ
❚ V NOUZI -  JEŠTĚ TAM BUDEM
❚ NEŘÍKEJ HOP JAKO LIŠKA
❚ KDO JINÉMU JÁMU KOPÁ, NESMÍ DO LESA
❚ KDO SE BOJÍ JE NEJLEPŠÍ KUCHAŘ
❚ SLIBY - JEDNOU ŘEŽ
❚ MEDARDOVA KÁPĚ - HOLÉ NEŠTĚSTÍ
❚ DUBEN - POZNÁŠ PŘÍTELE
❚ BŘEZEN MÁ KRÁTKÉ NOHY
❚ HLAD MÁ ZA TŘI
❚ ÚNOR BÍLÝ - ZA KAMNA VLEZEM
❚ NECHVAL DNE - NEJSOU KOLÁČE
❚ CHYTRÉMU NAPOVĚZ,  
 DOKUD JSI NEPŘESKOČIL
❚ JAKÝ PÁN BŘEHY MELE ?
❚ NA NOVÝ ROK HLOUPÉHO TRKNI
❚ ČISTOTA - CHYBY!
❚ RANNÍ PTÁČE - TAKOVÝ KMÁN!
❚ TICHÁ VODA - O SKOK DÁLE
❚ LÍNÁ HUBA DÁL DOSKÁČE
❚ KDO ŠETŘÍ O SLEPIČÍ KROK?
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■ 22.5. jsme vyrazili na hrad Točník na školní výlet. Prohlédli jsme si  
hrad, kde děti viděly ovce, vietnamská prasata, morčata, králíky a kozy.  
Na závěr jsme mohli vidět krmení hradních medvědů Martina a Agáty.
■ 1.6. jsme společně oslavili „Svátek dětí“ soutěžemi na školní zahradě. 
Celé dopoledne si děti velmi užily a nechybělo ani sladké mlsání.
■ 6.6. nás navštívila rytmická show se zábavným programem, plným 
písniček a legrace.
■ 20.6. proběhla v mateřské škole společná závěrečná besídka Modrásků, 
Žluťásků a Ohniváčků. Děti předvedly básničky a písničky o zvířátkách 
a vysloužily si od diváků velký potlesk. Na závěr následovalo rozloučení  
s předškoláky, kteří od mateřské školy dostali upomínkové dárky.
■ 21.6. jsme pozvali do mateřské školy zástupce Policie Čr. Policisté  
dětem předvedli nejen policejní vozidlo, ale i policejní čtyřkolky. Na některých 
dětech byla vidět zpočátku velká zdrženlivost, ale posedět si za volantem  
policejního auta, či čtyřkolky, pak většina neodmítla. Po ukončení  
policejního dopoledne si děti odnesly i drobné dárky.

Za kolektiv MŠ Vladka Synková
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výlet žáků šestých tříd
dne 13.6.2017 vyrazily šesté třídy na výlet do krásné zOO v Plzni. z Hostomic 
jsme vyjeli v 8 hodin a před desátou hodinou už jsme byli v zOO.
ZOO je rozdělená podle oblastí, kde žijí jednotlivá zvířata, a vše je doplněno  
o skvělé hry, jako například: „Jsi rychlejší než gepard?“ Po hodinovém rozchodu  
jsme se sešli před vstupem do Dinoparku, kde jsme si prohlédli modely dávno 
vyhynulých živočichů. Nakonec jsme si někteří koupili něco k snědku v restau- 
raci. Ale to už byly skoro dvě odpoledne a my jsme se museli vydat na cestu zpět  
do Hostomic. Počasí se nám vydařilo a výlet se všem moc líbil.

S. Vocásková, žákyně 6.B

turistika šesťáků
Poslední dny školního roku se žáci šestých 
tříd zaměřili na poznávání blízkého okolí  
a turistiku.
V úterý přijali pozvání Faustýnky Klozíkové 
a na její zahradě v Zátoře si opekli vuřty, 
zahráli si vodní bitvu a na schovávanou.
Ve středu nejdříve žáci využili linkový  
autobus a nechali se vyvézt na Hradec.  
Odtud šli pěšky přes Jelení Palouky,  
Loužek, Malý Chlumec a Šibernou zpátky 
do Hostomic. Cestou plnili zábavné úkoly.

Mgr. D. Fatková a Mgr. J. Štěpánková
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rozloučení 
s deváťáky
Ve čtvrtek 29. června proběhlo  
v zasedací síni Městského úřadu  
v Hostomicích slavnostní rozloučení 
se žáky 9. tříd za účasti p. starosty 
V. Šťáhlavského, ředitele školy  
Ing. E. Polácha, třídních učitelů  
Ing. M. Adámka, Mgr. K. Mičanové 
a rodičů. 
Žákům byly předány šerpy, pamětní 
listy a květiny. Co popřát vystupu- 
jícím žákům? Pevné zdraví a štěstí  
v nové životní etapě a mnoho  
úspěchů ve studiu. (Mi)

peer program 
- branný den 
Na úterý 27.6. připravili žáci 9. tříd 
pro děti z 1. stupně peer program  
- zorganizovali branný den. 
Žáci z 1.-5. tříd měli před sebou trať 
dlouhou asi 1,5 km od Bezdědic 
směrem k lesu a zpět. Běhali  
v tříčlenných družstvech. Na deseti  
stanovištích plnili pod dozorem 
deváťáků nejrůznější úkoly - odhad 
vzdálenosti, zdolávání překážek, 
ručkování po laně, hod na cíl, 
určování rostlin, orientaci v terénu, 
skládání puzzle, doplňování slov aj. 
Soutěž deváťáci vyhodnotili a pře- 
dali zúčastněným drobné odměny. 
Ve volném čase se děti mohly zapojit 
do různých míčových her, zkoušely 
se pohybovat na chůdách, mohly si 
opékat vuřty na ohništi. Na hřišti 
bylo příjemně.
Děkujeme sdružení Marakana Bez- 
dědice, které nám pravidelně každý 
rok poskytuje své prostory a tech- 
nické zázemí.

Žáci 9. tříd ZŠ P. Lisého
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hasIčI hostomIce
příprava na okrskovou 
soutěž do podbrd
Po květnových svátcích jsme se mimořádně sešli v pátek 
5. května, abychom se připravili na naši první soutěž. 
Kroužek jsme si prodloužili a po náročném tréninku jsme 
si opekli vuřtíky. Nabrali jsme síly na noční bojovku, při 
které jsme si užili hodně legrace a prověřili svoje znalosti.

okrsková soutěž 
6.5.2017
Ráno jsme se sešli před hasičárnou a vydali jsme se na naši 
první letošní soutěž. Pro naše nové nejmenší členy to byla 
premiéra. Byli jsme skvělí a obsadili jsme 1., 2. a 3. místo.

Několik následných schůzek jsme pilovali dovednosti  
a zlepšovali kondici na blížící se soutěže.

netradIční soutěž  
v čenkově  
3.6.2017
Všichni jsme se moc těšili na tuto novinku, o které  
jsme nevěděli co nás bude čekat. Byla to opravdu velmi 
náročná soutěž, která se skládala z překážkové disciplíny, 
na kterou rovnou navazoval útok. 
Jak to celé začalo?
Celý tým si nasedl do hasičského gázu a po odstartování 
musel celý tým proskočit oknem nebo přes bariéru,  
následovala kladina, pak se muselo přenést hasičské  
náčiní na určené místo. Dále čekala nosítka s pacientem,  
paletová překážka, giterbox, kde každý člen musel 5x 

oslava 
5.6.2017
V 17 hodin jsme se sešli jako obvykle, ale dnes jsme se 
nevěnovali tréninku. Museli jsem oslavit naše krásné  
úspěchy ze soutěže z Čenkova. Tím, že jsme všichni  
dostali krásný diplom a sladkou tečku nakonec jsme zapili 
šumivými bublinkami, které jsme si přivezli ze soutěže. 
Vedoucí nám připravili zábavnou štafetu, do které  
se zapojili také, užili jsme si to všichni.

udeřit kladivem do klády. Následovalo přeskočení koně 
a překonání několika děr v plotě. Tuto dráhu museli 
proběhnout všichni členové družstva, po absolvování  
této dráhy si děti musely odstartovat útok. 
Celkem se této soutěže zúčastnilo 11 družstev bez roz- 
dílu věku, takže si změřili síly děti od 6 do 14 let. Naši 
nejmenší bojovníci se umístili na 11. místě, všem patří 
velký potlesk, nikdo nevzdal. Starší družstvo se umístilo 
na 6. místě. Ti nejstarší borci obsadili 3. místo a odvezli si  
bronzové medaile.
Všem účastníkům patří velký dík a moc velká poklona, 
protože nikdo nevzdal a doběhl do cíle bez  zranění.
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poděkování 
našemu novému  
sponzoru
Naším novým sponzorem se stal  
Enersys s.r.o.
Strašně moc děkujeme za krásné  
hasičské oblečení, které dětem roz- 
zářilo oči.
Byla to veliká odměna pro naše  
malé hasiče, kteří na dalších sou- 
těžích mohou reprezentovat naše 
město v krásném stejnokroji.

noční závod v hýskově
Již podruhé jsme se s dětmi zúčastnili nočního závodu  
v Hýskově. Po příjezdu na místo si děti postavily stany  
a zabydlely se. Před závodem si všichni opekli vuřty,  
aby nabrali sílu na náročný závod. Ve 20.00 následoval 
nástup a rozlosování. Hostomický sbor ukázal útok všech 
3 týmů. Naši nejmenší členové, kteří se zúčastnili soutěže 
poprvé, byli opravdu nadšení z celé akce. Závod proběhl 
úspěšně, umístili jsme se na 8., 14., 15. místě. Ve 24.00  
byli děti ohodnoceny za skvělé výkony. V 1.00 nastal  
klid, všichni znavení závodníci usnuli. 
Akce byla opravdu vydařená i přes nepřízeň počasí.  
Všem zúčastněným děkujeme!

memorIál radouš
Dne 24.6. jsme se zúčastnili soutěž v Radouši, kde jsme 
si vybojovali krásná místa, 2., 3. a 7. Byl to velmi slunný  
a teplý den a proto jsme využili místní koupaliště, kde  
jsme se vydováděli.
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oznámení
■ Letní setkání v Bezdědicích
STP v Hostomicích vás srdečně zve  
k letnímu setkání v Bezdědicích na hřišti 
Marakana. Setkání se uskuteční v pondělí 
21. srpna 2017 od 13.30 hodin. Přijďte 
si popovídat u šálku kávy a malého  
pohoštění!
■ zveme vás na vycházku
Výbor STP Hostomice vás zve ve čtvrtek 
21.9.2017 na vycházku z Radouše kolem 
radoušské hájovny přes Bezdědičky  
do Běštína (asi 4-5 km). 
Sraz u železniční stanice v Radouši  
ve 13.30 (autobus z Hostomic odjíždí  
ve 13.20). Z Běštína od školy jede autobus 
do Hostomic v 15.23, později v 16.12.
Za nepříznivého počasí se vycházka 
nekoná.
■ Dne 20. srpna od 16.00 hod. v Bez- 
dědicích bude v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie sloužena 674. poutní mše 
svatá. Srdečně jsou zváni všichni lidé  
dobré vůle.

vzpomínka
■ Dne 6. července  
vzpomeneme nedoži- 
tých 73. narozenin pa- 
ní jarmily Mezkové  
z Hostomic. Kdo jste 
ji znali, vzpomeňte  
s námi.

Manžel s rodinou
■ Dne 4. srpna  
2017 by se dožila 
80 let paní alena 
Šnajdrová. 

Stále vzpomínají  
dcery s rodinami.

■ Vzpomeňte s námi. 
26. června 2017 jsme  
se rozloučili ve smuteční síni v Ho-
řovicích s naším dlouholetým členem 
a předsedou panem emilem Plecitým. 
Zpráva o jeho smrti nás hluboce  
zasáhla. Velmi jsme si cenili jeho 
přátelství, obětavé práce i zkušeností.  
Bude nám chybět. Výbor STP Hostomice

poděkování
■ Tímto bychom ještě jednou chtěli 
poděkovat všem dobrovolníkům, sponzo- 
rům a přispěvatelům, kteří svojí činností 
nebo peněžitým příspěvkem podpořili  
akci Dětský den 2017 v Radouši.  
Zastupitelé obce Hostomic schválili 
příspěvek na uvedenou akci do výše 
50.000,-Kč. 
V předešlých dnech bylo na MěÚ  
Hostomice předáno vyúčtování akce, kdy 
náklady vynaložené městským úřadem 
byly vyčísleny na částku 43.217,-Kč. 
Díky příspěvkům a dobrovolné činnosti 
se nevyčerpala celá schválená částka  
z městského úřadu.

Ještě jednou všem dobrovolníkům a při- 
spěvatelům Dětského dne Radouš 2017 
děkujeme a těšíme se na další spolupráci  
při případném konání dětského dne  
v roce 2018.
Všem občanům a především dětem, 
přejeme příjemný a odpočinkový čas  
prázdnin. SDH Radouš
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upozornění
Vážení občané, voda na hřbitově v Hostomicích slouží pouze  
k zalévání květin na hřbitově. Někteří občané si na hřbitově plní 
barely a zalévají si touto vodou soukromé pozemky. Buďte rozumní  
a ohleduplní k ostatním!

Hledáme pracovníky/pracovnice na pozice

pracovník v socIálních  
službách (v přímé péčI)

Požadavky:
bezúhonnost, zájem o práci s lidmi,  

ochota pracovat ve směnném provozu,  
dobrý zdravotní stav, schopnost týmové práce.

Nabízíme:
dobré platové hodnocení, příplatek za směnnost,  
výkonnostní odměny, zaměstnanecké benefity,  
možnost zvýšení kvalifikace, sehraný kolektiv,  

podniková doprava z Hostomic a zpět.

Pracoviště:
Domov Hostomice - Zátor,  

poskytovatel sociálních služeb,  
Zátor, č.p. 373, 267 24 Hostomice pod Brdy

Nástup podle dohody

Ing. František Tyl, ředitel 
tel.: 606 026 606, e.mail: frantisek.tyl@domovhostomice.cz


