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K legendě o padlých...
Vážení čtenáři Hostomických listů. Pro připomenutí květnových dnů roku 
1945 publikujeme znovu článek pana Kadeřábka, pamětníka těch událostí. 
Poprvé jsme jej otiskli v květnovém čísle před pěti lety. Otiskujeme jej znovu, 
neboť přesto, že téma je historické, text je stále aktuální.

Začíná květen a osmého si všichni 
pamětníci připomenou konec druhé 
světové války. My mladší si válku  
ani její konec pamatovat nemůžeme. 
Často si však vzpomeneme na oslavy, 
které organizoval minulý režim.  
V Hostomicích tehdy bylo součástí 
květnových oslav konce války kladení 
věnců ke hrobu sovětských vojáků, 
kteří leží u zdi v nové části hostomic- 
kého hřbitova. Nejednalo se o hrdin- 
skou smrt v boji proti okupantům. 
Všichni to věděli, ale...
Kolem smrti na hřbitově ležících Rusů 
se postupem času narodilo více legend. 
Byli zastřeleni za nějaké delikty vlast- 
ními důstojníky, otrávili se metyl- 
alkoholem na hostomickém nádraží, 
kde vykradli železniční cisternu, otrá- 
vili se po požití alkoholu z exponátů 
školních sbírek. Našly by se i další 
podoby legendy. Potřeba nějakého 
přijatelného vysvětlení celé věci vy- 

tvořila větu: „Jednalo se o nepřímé oběti 
války a více o tom mluvit nemá cenu.“
Není to ani týden, kdy našeho pana 
starostu oslovil pan Rudolf Kadeřábek 
z Berouna. Měl velký zájem o tuto 
epizodu z konce války a sdělil mu,  
že o celé věci leccos ví a je ochoten  
se o své vzpomínky podělit. Proto  
jsme se s ním sešli a společně jsme 
navštívili hostomický hřbitov. Dovezli  
jsme ho i na dvůr domu čp. 169.  
Zde - v bývalém Greifově statku - byly 
vzpomínky pana Kadeřábka očividně 
velmi živé. Pan Kadeřábek nám uka- 
zoval, kde hořel oheň s velkým kotlem, 
kde poblíž byly pytle s cukrem, odkud 
ruští vojáci vykulovali železné sudy  
s lihem i odkud vyběhla lamentující  
starší žena, která se bála požáru.  
Vojáci se jí smáli s tím, že na frontě 
toho shořelo daleko víc.

Pokračování na straně 2.

Čarodějnice  
kouzla zbavené
V neděli 30. dubna se v Hosto- 
micích v prostorách bývalého 
výstaviště u fotbalového hřiště 
pálily čarodějnice. Akci organi- 
zovali členové SK Hostomice. 
Oheň byl mohutný, čarodějnice 
na vatře jako opravdová.  
Všechno by asi bylo fajn, kdyby...
Už předem jsme se trochu obá- 
vali, že přemíra alkoholu způsobí 
veselí až příliš bujaré. Dá se říci,  
že právě na čarodějnice je míra 
tolerance k nočnímu hlučnému 
veselí u většiny lidí značně posu- 
nuta. To není to, co vadí nejvíce. 
Dějí se však věci, které bychom 
tolerovat neměli. Mám na mysli 
ničení věcí veřejných - například 
oplocení i vybavení dětského 
hřiště a dalšího mobiliáře na ná- 
městí silou opilé mládeže ještě 
školou povinné.
Neustále zkoušíme zintenzivnit 
postih tohoto chování, ale hlavní 
řešení je jinde. Na ty čtrnácti 
a patnáctileté opilé děti musíte  
působit hlavně vy – rodiče!  
Je to vaše ostuda i odpovědnost! 
Na opilé děti opravdu pohled  
hezký není. Zajímejte se, co vaše 
ratolesti po setmění na náměstí 
i jinde dělají. Vysvětlete jim, 
co se smí a co ne! A to nejen  
na čarodějnice. Na čarodějnice  
je ten celoroční nezájem jen  
nejvíc vidět. 
Přeji nám všem, aby ty příští 
čarodějnice byly lepší, než ty 
letošní. Ing. Vladimír Zachoval, 

místostarosta



2 HOSTOMICKÉ LISTY

CO Se u náS děje

Dokončení ze strany 1.
Šli jsme si sednout na radnici a pan 
Kadeřábek vzpomínal: „Na konci 
války mně bylo 20 let a jako vyučený 
drogista a absolvent odborné školy  
likérnické s odborností destilatérství 
jsem byl zaměstnancem berounské 
likérky. Jednalo se o původně židovský 
majetek, který byl za protektorátu  
provozován pod vedením německého 
správce. Okamžitě po osvobození  
o celý provoz jevili silný zájem sovětští 
osvoboditelé. Kvetl čilý obchod typu 
‚špek za líh‘.
Bezprostředně po osvobození za mnou 
přišel disponent p. Rudolf Vokřál,  
že je zde požadavek Rusů ohodnotit  
jakési zásoby spiritu a poradit, jak 

vyrábět likéry. Na korbu malého nákla- 
ďáčku ‚gazíka‘ jsme nastoupili s Rud- 
lou Vokřálem a s sebou jsme vezli  
‚mensuru‘, tj. měrný válec a lihoměr. 
Bylo krásné počasí - hezký den. Na korbě 
jsme seděli ještě s několika ruskými 
samopalníky. Cesta vedla přes Králo- 
vák, Havlíčkův mlýn údolím Sucho- 
mastského potoka. Zde mně utkvěla 
v paměti zvýšená pozornost vojáků. 
Samopaly mířili kolem cesty a střežili 
nás opravdu velmi pozorně. Válka 
skončila teprve před několika dny.
Když jsme dorazili do cílového městečka, 
nevěděl jsem tenkrát, že to jsou Hosto- 
mice. To jsem se dozvěděl až mnohem 
později. 
Vjeli jsme do dvora s hospodářskou  
budovou vlevo. Stavbu vzadu jsem  
tehdy považoval skoro jistě za země- 
dělský lihovar. Uvnitř jsem nebyl, ale 
vojáci odtud přikulovali železné sudy 
se ‚spiritem‘. Na nádvoří hořel oheň  
s velkým kotlem a poblíž byly přichys- 
tány pytle s cukrem.
Rusové vysvětlovali, že by rádi z lihu 
vyrobili nějaké likéry. Mysleli, že nějaké 
trestě vezeme s sebou. V berounské 
likérce válku přežily nějaké zásoby trestí 
na curacao, brendy a griotku.
Vojáci otevřeli první sud a brzo bylo 
jasné, že se jedná o surový líh. Bylo to 
jasně zjistitelné i jen čichem, ale někdo 
sehnal hadičku a tak jsme vzorek dostali 
do ‚mensury‘ a změřili obsah alkoholu, 
který byl do 75%. Rektifikát by musel 
mít alespoň 97,5%. Na první posouzení 
to nebylo k užívání. Jen ta skutečnost, 
že to bylo vykuleno ze zemědělského 
lihovaru mluvila jasně. Tyto výrobny 
neměly zařízení vhodná na výrobu 
poživatelného lihu.
Neměli jsme na místě chemické pod- 
mínky pro určení přesného obsahu  
jednotlivých příměsí, ale odhad byl  
jasný. Rusové neskrývali zklamání. 
Probíhaly mezi nimi dost vzrušené  
debaty. Postupně byly otevřeny a pro- 
věřeny veškeré zásoby. Bylo to asi 7-8 
sudů. Rusové doufali, že alespoň jeden 
bude ‚čistý‘. Nebyl!

K legendě o padlých... Opakovaně jsem zdůraznil, že je to 
nebezpečné. Že první by byl ohrožen 
zrak a následuje rychlá smrt! Ruda 
Vokřál tlumočil a tak nemohlo dojít  
k nedorozumění. 
Pak nás vojáci odvezli zpátky do Berou- 
na. 
Další fakta vím jen z druhé ruky.  
Hned po našem návratu se s Rusy spojil 
jiný zaměstnanec likérky, nějaký Alois  
Fiala. Údajně byl v Hostomicích  
znovu. Také si pamatuji, že se v té době 
nějaká tresť ztratila. Vím, že prokurista 
firmy z té krádeže ‚šílel‘.
Z toho všeho usuzuji, že onen Fiala 
Rusům v Hostomicích tresť dodal. Ru- 
sové si zřejmě spontánně cosi vyrobili. 
Ono stačí líh zředit a ochutit. Příčinou 
celého neštěstí byla pravděpodobně vel- 
ká lačnost po alkoholu krátce po válce.“
Konfrontovali jsme vyprávění pana 
Kadeřábka s deníkovým zápisem kon- 
ce války, tak jak jej vedl p. Cafourek  
z čp. 71 a jak jsme jej publikovali  
v čísle 5/2008 Hostomických listů.  
Zde se v zápise z neděle 13. května 
píše, že „ruští vojáci po požití snad  
metylalkoholu zemřeli v počtu 7“. 
Je tedy velmi pravděpodobně (a pan 
Kadeřábek to potvrzuje), že jeho 
návštěva a důrazné varování proběhlo  
v pátek 11. května. Přes víkend se 
Rusům přece jen podařilo tresť získat  
a v neděli 13. května jich kvůli touze 
po alkoholu 7 zemřelo na otravu  
metylalkoholem.
Naštěstí je pryč doba, kdy bylo ve stát- 
ním zájmu nařízeno lhát a zjedno- 
dušovat. 
Takže: Plzeň neosvobodila Rudá armá- 
da a ruští vojáci pohřbení u zdi hos- 
tomického hřbitova nepadli hrdinnou  
smrtí. No - pravda je, že to první  
celou tu dobu tak nějak věděl celý 
národ a to druhé celou tu dobu tak 
nějak věděli všichni hostomáci také.

Ing.Vladimír Zachoval

MěstsKý úřad  
inforMuje

■	 Příští zasedání proběhne  
 17.5.2017 od 18.00 hod.  
 v radouši

■	 Vakcinace psů  
 proti vzteklině  
 dne 17.5.2017:
 15.00 hod. - Radouš
 15.40 hod. - Bezdědice
 16.10 hod. - Lštěň
 16.30 hod. - Hostomice
 Ceny vakcín: 
 vzteklina 80,- Kč
 kombinovaná 280,- Kč

■	 dne 17.6.2016 se uskuteční  
 svoz velkoobjemového  
 odpadu:
 9.00 hod. - ve dvoře  
 Městského úřadu Hostomice
 9.15 hod. - u dětského  
 hřiště - Lštěň 
 9.45 hod. - Bezdědice
 10.15 hod. - Radouš
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zápis ze zasedání  
zastupitelstva Města hostoMice Č. 4/2017
Konaného dne 24. dubna 2017 od 18.00 hod. v hostoMicích

Přítomni zastupitelé: Zachoval, Šťáhlavský, Kafková, 
Kubišta, Stančíková, Synek, Příhoda, Ulrich, Bomba
Omluveni: všichni nepřítomní

Program:
1. Projednat žádosti o vytvoření společného školského  
 obvodu s obcemi Podbrdy, Skřipel, Všeradice,  
 nesvačily a Lážovice
2. Projednat rozdělení zisku, který vytvořila v roce 2016  
 příspěvková organizace základní škola P. Lisého  
 ve výši 1.177,10 Kč
3. Projednat námitky vztahující se k pořizovanému  
 novému územnímu plánu
4. Schválit smlouvu č. IV-12-6018381 o zřízení věcného  
 břemene-služebnosti na pozemku parc. č. 1227/1  
 v k.ú. Hostomice pod Brdy
5. Schválit prodej pozemků v k.ú Hostomice pod Brdy:  
 pozemek parc. č. 1466/17 o výměře 44 m2,  
 pozemek parc.č. 1495/4 o výměře 17 m2,  
 pozemek parc. č. 1495/5 o výměře 42 m2  
 a část pozemku parc. č. 1466/1 o výměře 10 m2

6. Schválit prodej pozemku parc. č. 879/2 o výměře  
 134 m2 v k. ú. Hostomice pod Brdy
7. Schválit smlouvu č. IP-12-6009672/1 o zřízení  
 věcného břemene-služebnosti na pozemku  
 parc. č. 201/72 v k.ú. Bezdědice u Hostomic
8. Schválit cenu za projektovou dokumentaci  
 na opravu střechy radnice a 2. nP
9. Projednat žádost o finanční prostředky  
 pro SdH radouš na konání dětského dne
10. různé
11. 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: Kubišta 
 Návrhová komise: Kafková, Synek 
 Hlasování: 9-0-0 (pro-proti-zdržel se)
2. Schválení programu dle návrhu. Hlasování: 9-0-0
3. zastupitelé schvalují vytvoření školského obvodu  
 s obcemi Podbrdy, Skřipel, Všeradice, nesvačily,  
 Lážovice. Hlasování: 9-0-0

4. zastupitelé schvalují, aby hospodářský výsledek  
 ve výši 1.177,10 Kč zŠ Pavla Lisého zahrnula  
 do rezervního fondu. Hlasování: 9-0-0
5. zastupitelé berou na vědomí předběžné stanovisko  
 města k námitkám k návrhu uP.
6. zastupitelé schvalují smlouvu č. IV-12-6018381  
 o zřízení věcného břemene služebnosti k pozemku  
 č. 1227/1 v KÚ Hostomice pod Brdy. Hlasování: 9-0-0
7. zastupitelé schvalují prodej pozemků parcelní číslo:  
 1466/17 o výměře 44m2, 1495/4 o výměře 17m2,  
 1495/5 o výměře 42 m2 a část pozemku parcelní číslo  
 1466/1 o výměře 10m2. Souhlas je s prodejem  
 za 100 Kč/m2 s tím, že kupující ponese veškeré  
 související náklady. Hlasování: 9-0-0
8. zastupitelé schvalují prodej pozemku parc. č. 879/2  
 o výměře 134 m2 v KÚ Hostomice za 100 Kč/m2. 
 Hlasování: 7-0-2
9. zastupitelé schvalují smlouvu č. IP-12-6009672/1  
 o zřízení věcného břemene služebnosti k pozemku  
 parc. č. 201/72 v KÚ Bezdědice. Hlasování: 9-0-0
10. zastupitelé schvalují cenu za projektovou doku- 
 mentaci na opravu střechy radnice a 2. nP ve výši  
 145.000,- Kč bez dPH. Cena nezahrnuje inženýring. 
 Hlasování: 9-0-0
11. zastupitelé schvalují příspěvek pro SdH radouš  
 na konání dětského dne ve výši 50.000,- Kč. 
 Hlasování: 9-0-0
12. zastupitelé schvalují příspěvek pro FC Marakana  
 Bezdědice na konání dětského dne dle žádosti  
 ve výši 5.000,- Kč. Hlasování: 9-0-0
13. K dešťové kanalizaci v radouši byla poptána  
 alternativní nabídka.
14. zastupitelé schvalují zadání dodávky špaletových  
 oken pro radnici v rozsahu přízemí i patra pro výběr  
 nejlepšího řešení. Hlasování: 7-0-2
15. zastupitelé schvalují příspěvek na konání akce  
 „pálení čarodějnic“ pro SK Hostomice ve výši  
 16.500,- Kč. Hlasování: 8-1-0
16. zastupitelé berou na vědomí všechny body diskuze.

oMluva redaKce
Z důvodu svátků a dovolených  

vycháZí toto číslo déle.
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jarní úklid členy sdh radouš
Jako každým rokem, tak i letos místní dobrovolní hasiči provedli jarní úklid. 
Nejdříve začali čištěním místní požární nádrže v Radouši. Nádrž byla zbavena  
všech nečistot, které se za celý rok dostaly do vody, ať už přirozenou cestou,  
tak i nepořádkem od neukázněných lidí. Vyčištěné koupaliště bude jistě  
v letních měsících opět hojně využíváno širokou veřejností ke koupání,  
jako předešlé léto.
Dobrovolní hasiči se také podíleli na úklidu v obci Radouš. Zde nejdříve  
na návsi vyčistili pietní místo a to „pomník k uctění památky padlých  
občanů za první a druhé světové války“. I dnes v této uspěchané době  
bychom neměli zapomínat na historii našich předků.
Hasiči nezapomněli ani na ty nejmenší místní obyvatele. Radoušské dětské 
hřiště už bylo několikrát  vlivem záplav poničeno a v současné době nevypa- 
dalo útulně. Za podpory Městského úřadu Hostomice bylo zajištěno dřevo, 
které pak hasiči použili na opravu. Tím se hřiště opět stalo útulným místem 
pro děti. SDH Radouš

informace pro občany!
Úplná uzavírka krajské silnice č. II/114 v k.ú. Bezdědice  
a k.ú. radouš v termínu od 9.5.2017 do 8.6.2017.
zMěna jízdníHO řádu! Pouze ve VŠední dnY (pondělí - pátek).

jakékoliv změny v jízdním řádu náhradní autobusové dopravy budou 
uveřejněny na stránkách Města Hostomice a rovněž v Hostomických listech.
Děkujeme za pochopení.

Odjezd z HOSTOMIC  
SMěr radOuŠ

5.00 hod.
6.00 hod.
7.00 hod.
8.00 hod.
9.00 hod.

10.00 hod.
12.00 hod.
13.00 hod.
14.00 hod.
15.10 hod. - zMěna
16.00 hod.
18.00 hod.

Odjezd z radOuŠe  
SMěr HOSTOMICe

5.30 hod.
6.30 hod.
7.15 hod.
8.30 hod.
9.45 hod. - zMěna

11.30 hod.
12.30 hod.
13.10 hod. - zMěna
14.30 hod.
15.30 hod.
16.30 hod.
19.00 hod.

výzva!
Vážení spoluobčané! 
Již od roku 2006, kdy jsme přišli  
na radnici a začali jsme se více  
zaobírat věcmi veřejnými, často 
jsme v diskuzích naráželi na dluh, 
který zde v Hostomicích máme. 
Rádi bychom důstojným způsobem 
připomněli památku těch občanů  
Hostomic, kteří byli postiženi totalit- 
ními režimy 20. století. 
Z hlediska chronologického máme 
nejprve na mysli připomínku likvi- 
dace hostomické židovské komunity  
v průběhu 2. světové války. K této  
tragédii existují hodnověrné doku- 
menty, které se mohou stát podkladem 
pro vytvoření takové připomínky. 
Následovala perzekuce sedláků, du- 
chovních a dalších, tzv. třídních 
nepřátel, v době totality komunis- 
tické. Zde nám podklady chybí  
a proto vás prosíme o spolupráci. 
Rádi bychom soustředili pro účely 
důstojného připomenutí obětí komu- 
nistické totality v Hostomicích jména 
a příběhy lidí, kteří byli v této době 
postiženi. Někteří se stali politickými 
vězni, někteří přišli o veškerý majetek, 
někteří byli násilně vystěhováni...
Ozvěte se nám, prosím, s příběhy 
vašich příbuzných, známých nebo 
sousedů, kteří byli takové perzekuci 
vystaveni. Budeme rádi, pokud nám 
poskytnete k jednotlivým příběhům  
i kopie dobových dokumentů. 
Zprávu můžete podat písemně  
na adresu: Vít Šťáhlavský, starosta, 
Městský úřad Hostomice, Tyršovo 
nám. čp. 165, 267 24 Hostomice  
nebo na e-mail starosta@hostomice.cz.  
Pokud Vám to lépe vyhovuje, přijďte 
sdělit svůj příběh panu starostovi 
osobně. 
Mrzelo by nás, kdybychom museli ono 
připomenutí formulovat jen obecně 
a bez jmen. Stejně by nás mrzelo,  
pokud bychom na někoho zapomněli. 
Mrzelo by to jistě i vás. Ozvěte se!

Vít Šťáhlavský, starosta 
Vladimír Zachoval, místostarosta
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o velikonočního zajíce
Členové Šachového klubu při MěÚ Hostomice se v neděli 
před Velikonocemi sešli, aby sehráli oddílový turnaj  
o Velikonočního zajíce. Tato akce již má několikaletou  
tradici. Hrálo se dvoukolově tempem hry 2 x 5 minut,  
za účasti osmi členů klubu.
Vítězem se stal Vlastimil Kraisl, druhé místo obsadil Jiří 
Kadeřábek a na třetím místě skončil František Klán.
Na fotografii vítězná trojice, zleva stojící: Jiří Kadeřábek, 
Vlastimil Kraisl, František Klán. Text a foto: Jiří Kadeřábek

Pronajmu hezký byt o velikosti 2+kk  
(45 m2), 2. patro, Hostomice, Tyršovo 
náměstí. 
Byt je zařízen základním vybavením a spotřebiči 
(sporák s digestoří, lednička, pračka). 
Dispozičně 2+kk (ložnice, pokoj s kuchyňským 
koutem). Možné využít i jako dvě samostatné 
ložnice s kk. Parkování před domem. 
Cena dohodou, poplatky v bytě nízké.
Kontakt: Ivana Kverková, tel. 604 255 529

Konečné pořadí v sezoně 2016/2017
Poř. Družstvo Part. + = - Body Skóre

1 ŠK Kovohutě Příbram A 10 7 1 2 22 30,5
2 ŠK Příbram Baník C 10 7 0 3 21 31,0
3 ŠK Mníšek pod Brdy A 10 5 1 4 16 25,5
4 ŠK při MěÚ Hostomice A 10 2 5 3 11 26,0
5 ŠK Zdice B 10 3 2 5 11 20,0
6 ŠK Příbram Baník D 10 0 3 7 3 17,0

ohlédnutí za ukončenou 
soutěžní sezonou
Koncem měsíce března skončila Regionální soutěž 
šachových družstev. Šachový klub při MěÚ Hostomice  
obsadil v silné konkurenci 4. místo. Právě skončeného 
ročníku se zúčastnilo méně družstev, než tomu bylo  
v minulých sezonách a tak se soutěž hrála dvoukolově. 
Družstev sice ubylo, ale jejich síla narostla. O lepší 
umístění nás připravil velký počet remízových zápasů,  
kdy z deseti kol jsme 5x remizovali a jen dvakrát brali  
3 body za vítězství. Výsledek je po loňských postupových 
ambicích zklamáním.
K pravidelným tréninkům se scházíme každou neděli  
v 18 hodin na městském úřadě. Rádi uvítáme v našich 
řadách další zájemce o šachovou hru.
Stanislav Budil vede šachový kroužek v Základní škole 
Pavla Lisého, se kterým se již třetí sezonu zúčastňuje  
seriálu turnajů Základního kola krajského přeboru.  
S dětmi se schází každé pondělí ve 13.30 v ZŠ.
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CO Se u náS děje

první tréninK 
Konečně jsme vyzkoušeli naši mašinu po zimní opravě, 
bylo to super, soupeři se mohou začít třást.

hasiČi hostoMice

uČíMe se teorii
Pár schůzek jsme věnovali námi tak neoblíbené věci,  
ale bohužel nutné a to byla teorie. Prohloubili jsme svoje  
vědomosti o druhy hasicích přístrojů, čím se co hasí,  
prevenci, zdravovědu a hlavně jsme se naučili pracovat  
s buzolou.

orientace v přírodě
První jarní paprsky nás vylákaly do přírody a my jsme  
si mohli vyzkoušet práci s buzolou v terénu. Vedoucí nás 
rozdělili a rozdali mapy. Cíl byl dětem utajen, musely  
se dostat na určená stanoviště, která si určily na mapě  
buzolou, kde po splnění vědomostního úkolu obdržely 
další část mapy. V cíli na děti za odměnu čekal táborák  
a opékání vuřtů. Tuto akci jsme si všichni moc užili  
a pochutnali si na prvních vuřtících.

oslavili jsMe roK spolu
Velké překvapení si pro nás připravili ti nejstarší členové 
našeho kroužku. Vyzdobili klubovnu, nachystali výborné 
občerstvení a různé disciplíny. Byli jste super a proto  
vám vedoucí moc děkují, Zuzce, Simče, Monče, Lindě, 
Pepovi a Adamovi. Za SDH Hostomice

Lucie Nájemník Krubnerová
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❱❱  Bohatý doprovodný program 
❱❱  pro děti soutěže a oBčerstvení zdarma

❱❱  srdečně vás zvou pořadatelé

dětsKý Karneval
1. dubna 2017 jsme pokořili další výzvu, v našem městečku jsme uspořádali 
dětský karneval. U vstupu klauni přivítali děti a předali jim lístečky na tombolu. 
Celým zábavným odpolednem nás prováděl Karel Moravec se svojí pomocnicí  
Michaelou Brůžkovou. Pro děti si připravili soutěže a tanečky, při kterých  
se děti náramně bavily. V polovině odpoledne si děti vyzvedly tombolu a byly 
vyhlášeny nejlepší masky, za které si děti odnesly krásné dorty. 
Děkujeme městu Hostomice za finanční podporu a všem, kteří se na akci podíleli.
Na viděnou na příští akci.

město hostomice a sdh radouš 
pořádají dne 27. května 2017 od 13.00 hodin
dětský den u koupaliště v radouši
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CO Se u náS děje

Příkladem uvádíme pneumatiky růz- 
ných velikostí, kávovar, pružinová  
matrace z postele, běžka, ale i televize. 
Během chvíle byla u cesty velká hro- 
mada odpadu a spousta naplněných 
pytlů. 
I když by se toho ještě našlo hodně, čas 
nás tlačil a museli jsme se přesunout 
směrem k nádraží, cestou jsme samo- 
zřejmě pokračovali ve sběru odpadu,  
a v 10.45 jsme se konečně dočkali. 
Dorazil na nádraží historický vlak, 
proběhlo přeložení odpadu do zadního 
vagonu a vypravili jsme se do Lochovic. 
Tam jsme si upekli špekáčky, poslechli 
si hudbu výborné kapely Třehusk a po 
příjemně strávené hodině jsme histo- 

rickým sběrným vlakem odjížděli zpět  
do Hostomic, kde i po návratu pokra- 
čoval cestou k hasičárně úklid a ještě 
se pár pytlů naplnilo. Celou akci jsme  
s dobrým pocitem ukončili kolem 
14.00 hod. Tato úklidová akce určitě 
nebyla v tomto roce poslední, jelikož  
je toho na uklizení ještě mnoho.
Jízda nazvaná Ukliďme Lokálku 2017, 
ke které jsme se díky ochotě orga- 
nizátora pana Bohumila Stibala mohli 
připojit, byla pod záštitou pivovaru 
Všerad.
Tímto bych chtěl za všechny zúčastněné 
členy poděkovat zejména panu Stibalo-
vi za vstřícnost, se kterou nám umožnil 

připojit se k jejich akci.
Dále děkuji starostovi Hostomic 
panu Šťáhlavskému, Filipovi Nodlovi  
s rodinou, Martinovi a Marcele  
Cafourkovým, členům Hostomických 
hadic a všem ostatním, kteří se této 
akce u nás v Hostomicích zúčastnili.
V neposlední řadě patří velké díky  
Lucii Najemník Krubnerové za pomoc 
při organizaci této akce, která nebyla 
jednoduchá.
Doufám, že z této akce uděláme  
tradici, nejdéle za rok se opět sejdeme  
a odvedeme znovu pěkný kus práce.
Ještě jednou VELKÉ DÍKY všem.

Za SDH Hostomice Michal Šinágl

aKce uKliĎMe ČesKo
V sobotu 8. dubna 2017 se členové našeho SdH zúčastnili celorepublikové akce uKLIĎMe ČeSKO. Sešli jsme se  
v 9.00 hodin u hasičárny v krásném počtu celkem 27 lidí, z toho 13 dětí, převážně z kroužku HOSTOMICKÝCH  
HadIC. Proběhlo krátké seznámení s činností a průběhem této akce a mohlo se vyrazit uklízet. Milým překvapením 
pro nás bylo odhodlání, s jakým se bez výjimky všichni zúčastnění pustili do úklidu parku na náměstí a přilehlých 
ulic. Poté jsme se přesunuli vedle hřiště směrem k bývalému jzd, kde na nás čekalo nemilé překvapení v podobě  
obrovského nepořádku.
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MateřsKá ŠKola
■ Dne 29.3.2017 patřilo dopoledne našim předškolákům,  
kteří se vypravili na druhou návštěvu do naší místní  
základní školy v Hostomicích. Děti navštívily učebnu,  
kde si samy zkusily práci s interaktivní tabulí. Děti se už těší  
na další návštěvu školy a na úkoly, které pro ně připraví  
paní učitelky.
■ Ve středu 5.4.2017 naše školka jela na velký výlet.  
Děti navštívily nedaleký zámek Mníšek pod Brdy, kde se 
staly detektivy. V každé zámecké místnosti dostaly za úkol 
hledat skryté indicie a podle nich najít pohádku, která  
se tam ukryla. Známých českých pohádek se na zámku  
schovalo sedm a v pátrání dětem pomáhaly princezny 
Anička a Hanička. S pohádkovými postavami jsme si hezky  
zazpívali známé písničky z filmů, které se dětem velice  
líbily. Naši malí detektivové nakonec všechny pohádky  
uhádli a za to na ně čekala malá odměna. V pohádkové  
výtvarné dílně si děti namalovaly na sádrový odlitek  
vzpomínku na tento místní zámek.

Za kolektiv MŠ Vlaďka Synková

velikonoční jarmark 2017
Ve středu 12.4.2017 se konal na hostomickém náměstí 
Velikonoční jarmark, který uspořádali žáci ZŠ P. Lisého.  
Připravili pro zájemce hezké výrobky - nejrůznější veli- 
konoční dekorace, zápichy, ozdoby z keramiky, perníčky 
různých tvarů, velikonoční přání, slané i sladké pečivo aj. 
Výrobky děti vytvářely při hodinách pracovních činností, 
výtvarné a rodinné výchovy, nebo je zhotovovaly doma  
se svými rodiči. Z výtěžku získaného prodejem výrobků 
budou pro žáky zakoupeny věci, o kterých rozhodne 
žákovská rada.
Děkujeme všem, kteří podpořili naši školu zakoupením 
některého výrobku, i těm, kteří nám pomohli svou prací 
a prostředky. Mgr. Š. Syrová a Mgr. J. Kordulová

vybíjená - 1. zŠ hořovice
Dne 11.4.2017 se naše škola v tělocvičně 1. ZŠ Hořovice 
zúčastnila turnaje ve vybíjené. Naši žáci z 4.-5. tříd obsadili  
pěkné 3. místo. Po velkém boji se nám podařilo porazit  
oba dva týmy - 1. a 2. ZŠ Hořovice.

Mgr. Milan Krampera
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zŠ HOSTOMICe / SPOLeČenSKá ruBrIKa

oznáMení
■ Procházka po pravém břehu Litavky
STP v Hostomicích vás zve ve středu  
17. května 2017 na procházku kolem  
Litavky - z Libomyšle do Chodouně. 
Odjezd linkovým autobusem z Hostomic 
ve 12.49, návrat autobusem z Chodouně 
ve 14.32, nebo ve 14.46. Za nepříznivého 
počasí se procházka neuskuteční.

Výbor STP
■ Setkání v zátoře
Výbor STP v Hostomicích vás zve  
na tradiční posezení u ohně na Zubríně 
ve středu 14. června 2017 od 13.30 hodin  
za účasti obyvatel Domova Zátor. Uzeniny 
na opékání s sebou. Setkání se uskuteční 
i za nepříznivého počasí ve společenské 
místnosti Domova. Lze využít odvozu  
auty od ZŠ v Hostomicích (sraz ve 13.15 
hodin).
■ Při příležitosti oslav 98. výročí 
založení OSadY zuBrIn bude se konat 
v sobotu 27.5.2017 od 9 hodin nohej- 
balový turnaj trojic. Od 15 hodin bude  
k poslechu i tanci hrát známá country  
skupina BRZDAŘI. 

Srdečně zvou Zubriňáci

vzpoMínKa
■ Dne 15. května  
vzpomeneme nedo- 
žitých 90. narozenin 
pana Václava Šose 
z Hostomic čp. 79,  
dlouholetého kroni- 
káře města Hostomice.
Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. Syn Václav s rodinou
■ Odešlas Lucko, 
neznámo kam, 
vzpomínky po tobě 
zůstaly nám.  
Vzpomínky krásné, 
Lucko milá,  
ty, která jsi pro nás žila.  
Kdo poznal tě,  
ten měl tě rád,  
uměla jsi pomoci, potěšit i rozesmát.  
Proto by takoví lidé, jako jsi byla ty,  
neměli umírat. 
Dne 3.5. to bylo již pět let, co nás opustila  
naše milovaná dcera, sestra, vnučka, 
spolužačka a kamarádka Lucie Kadlecová. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Rodina Kadlecova

■ Dne 8. května tomu bylo 10 let, co nás 
navždy opustil srdcem sportovec a dobrý 
kamarád Ladislav Kůta. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. 

Václav Šnajdr a přátelé
■ Dne 6. května 
uplynuly 3 roky,  
co nás navždy opustil 
můj milovaný man- 
žel, tatínek a dědeček 
M i l o s l a v  Ku b í n  
z Neumětel. Kdo jste 
ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi. 

Stále vzpomíná manželka Věra,  
dcery Monika, Miluška a syn Tomáš  

s rodinami
■ Upřímně děkuje- 
me příbuzným, přáte- 
lům a známým, kteří 
se dne 8. dubna 2017 
přišli v hojné účasti 
naposledy rozloučit  
s panem Vladimírem 
Mottlem z Hostomic,  
který nás náhle  
opustil 2. dubna ve věku 73 let. 
Rovněž děkujeme za květinové  
dary, osobní a písemné projevy soustrasti. 
Všem, kteří s námi v tuto pro nás těžkou 
chvíli soucítí, děkujeme. 

Zarmoucená rodina

poděKování
■ Děkujeme všem za projevenou sou- 
strast a květinové dary při posledním 
rozloučení s paní Marií jínovou. 

Rodina Jínova
■ Děkujeme všem za projevenou sou- 
strast a květinové dary při posledním 
rozloučení s panem Vladimírem Krasa- 
novským. 

Manželka s rodinou

zubní pohotovost
Květen 2017

■ 1. Dr. Valta Richard st.  
 Žebrák, Hradní 68 
 tel. 311 533 384 

■ 6. a 7. Dr. Kirichenko Denis  
 Beroun, Havlíčkova 1732/3

 tel. 727 836 818 

■ 8. Dr. Valta Richard st.  
 Žebrák, Hradní 68 
 tel. 311 533 384 

■ 13. a 14. Dr. Veselá Vladimíra  
 Beroun, Švermova 1591 
 tel. 601 371 200 

■ 20. a 21. Dr. Vrbová Dagmar  
 Beroun, Talichova 825 
 tel. 311 624 375 

■ 27. a 28. Dr. Zaytsev Dmitry  
 Beroun, Havlíčkova 1732/3 
 tel.727 836 818

Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.
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Za obsah a formu článku odpovídá jeho autor.
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Do té doby můžete své příspěvky předávat písemně 
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roK se s roKeM seŠel,  
a proto si váM dovoluji nabídnout  

KoMinicKé služby 
Kontrola spalinové cesty vč. protokolu - 400,- Kč

Čištění komínového průduchu - 180,- Kč
(přihlášení na MěÚ Hostomice, tel. 311 584 101)

Kominické práce proběhnou v termínech: 19.5. a 11.6.2017
Martina Chotová Wimmerová a Miroslav Chot

Tel. 774 908 621


