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SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
s důvěrou ve mě vloženou je mi ctí zastávat post starosty města a vést 
naše obce čestně a svědomitě k jejich rozkvětu. 
Budoucí směřování města správným směrem je mou prioritou a věřím,  
že stejně tak o něj budou usilovat i Vámi zvolení zastupitelé města. V době 
ovlivněné ekonomickou krizí nebude náš úkol jednoduchý. Přesto jsme  
namísto slibů odhodláni dělat takové kroky, které povedou k rozvoji města, 
i když rychlost postupu zřejmě nebude taková, jak bychom si přáli. 
Právě v této době je ale důležité držet při sobě a nehledat nepřítele mezi  
sebou navzájem. Nedávejme prostor dezinformacím a nenechávejme se- 
bou manipulovat. Každý má právo ověřit si pravdu osobně na veřejných 
zasedáních a neměl by věřit tomu, co se říká polohlasem. Jsme připraveni 
Vám naslouchat a náš úřad je tu pro Vás. 
Vykročme všichni do nového roku s odhodláním směřovat ke společným 
úspěchům. Přeji nám všem, aby náš domov nekončil za dveřmi našich  
domů, ale aby i naše město bylo naším domovem a abychom viděli  
a objevovali krásy našich obcí a mohli být na Hostomice, Bezdědice,  
Radouš i Lštěň patřičně hrdí. Našim obcím starosta Ing. Jan Bomba, Ph.D.

Vánoční přání
Autor: Kateřina Bombová

Dnes zapomeňme na dárky, 
ve šťastné zemi bez války,
v době nejistot a tíže,
ať člověk k člověku má blíže.

Vzpomeňme lidí, co tu byli,
a životy s námi propojili,
a děkujeme za ty, co jsou
a s vřelým srdcem s námi jdou.

Ať odkazem našeho žití
je lepší svět pro naše děti
a nade všechny cennosti
zdraví je klíčem ke štěstí.

Přeji víc než bílé Vánoce,
ať se sejdeme i po roce,
ať pro tento i všechny další roky
naše štěstí spojí s námi kroky.

Vážení občané, 
počínaje prosincem 2022 po-
sílejte prosím své příspěvky na 
e-mail: kordulinka@email.cz  
a respektujte uzávěrku čísla, 
která bude vždy 20. v měsíci, 
abychom zajistili včasné pře- 
dání potřebných informací.  
děkujeme, vaše redakce.
Pokud jste podnikatelským subjek- 
tem a máte zájem o inzerci v na- 
šich listech, je třeba rozmyslet si 
velikost reklamy, počet opakování  
a příslušnou částku zaplatit buď 
hotově v úředních hodinách na 
MěÚ Hostomice, nebo požádat 
o vystavení faktury na e-mailu:  
b.kubrichtova@hostomice.cz. 
Cena za jedno otištění činí: 
A6 - 50,- Kč, A5 - 100,- Kč, 
A4 - 200,- Kč. 
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

K přání hezkých svátků se připojují zastupitelé a starosta města Hostomice.
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MěSTSKý úřad

zápiS z uSTAVujícíhO zASedání  
zASTupiTeLSTVA měSTA hOSTOmice
kOnAnéhO dne 24. říjnA 2022 Od 18.00 hOdin

zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva města Hostomice (dále též jako  
„zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 hodin dosavadním 
starostou města Vítem Šťáhlavským (dále jako „předsedající“).
Členům zastupitelstva obce bylo z Městského úřadu 
Hořovice zasláno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva 
obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svo- 
láno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů 
soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula 
dne 7.10.2022 a žádný návrh nebyl podán). Informace podle 
§ 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Městského 
úřadu Hostomice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu 
nejméně 7 dní, a to od 14.10.2022 do 24.10.2022. Současně 
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných  
členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno  
je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 9 členů 
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné  
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

✱ ✱ ✱
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval 
přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením 
slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva,  
že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má 
za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb.,  
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých záko- 
nů, ve znění pozdějších předpisů).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib  
stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost 
České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji  
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města Hosto- 
mice a jejích občanů a řídit se ústavou a zákony České 
republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva  
ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem  
na připraveném archu (příloha č. 2).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil 
slib s výhradou.

✱ ✱ ✱

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jana Synka a Jana  
Bombu a zapisovatelem Vladimíra Zachovala. K návrhu  
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal 
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hostomice určuje ověřovateli zápisu  
Jana Synka a Jana Bombu a zapisovatelem Vladimíra  
Zachovala.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, zdrželi se - 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Poznámka: Ověřovatelé zápisu ani zapisovatel nemusejí být 
členy zastupitelstva obce.

✱ ✱ ✱
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu  
v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva  
a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K ná- 
vrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před 
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným 
občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje následující pro- 
gram ustavujícího zasedání.
I) Volba starosty a místostarosty 
 - určení počtu místostarostů
 - určení funkcí, pro které budou členové  
  zastupitelstva obce uvolněni  
  (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)
 - určení způsobu volby starosty a místostarosty
 - volba starosty
 - volba místostarosty
II) zřízení finančního a kontrolního výboru
 - určení počtu členů finančního a kontrolního  
  výboru
 - volba předsedy finančního výboru
 - volba předsedy kontrolního výboru
 - volba členů finančního výboru
 - volba členů kontrolního výboru
III) rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí  
 neuvolněných členů zastupitelstva  
 (§ 72 odst. 2 zákona o obcích) 
IV) diskuse



Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, zdrželi se - 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Poznámka: Pokud některý zastupitel vznese návrh na doplně- 
ní bodu programu nebo na vypuštění některého bodu, nechá  
předsedající nejdříve hlasovat o tomto návrhu a až po  
„vyřízení“ všech takových návrhů bude hlasováno o koneč- 
ném programu v podobě upravené dle výsledků hlasování  
o jednotlivých návrzích na doplnění programu.

✱ ✱ ✱
Bod I - volba starosty a místostarosty
Určení počtu místostarostů: 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho 
místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hla- 
sováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům  
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stano- 
visko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hostomice schválilo zvolení dvou 
místostarostů.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, zdrželi se - 2.
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva 
obce uvolněni: 
Předsedající dále navrhl funkce, ve vazbě na ustanovení § 71 
odst. 1 písm. a) zákona o obcích, pro jejichž výkon budou 
členové zastupitelstva obce uvolněni. Jako uvolněné navrhl 
funkci starosty. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasová- 
ním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům 
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hostomice určuje tyto funkce, pro 
které budou členové zastupitelstva obce uvolněni: starosta.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, zdrželi se - 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Určení způsobu volby starosty a místostarosty: 
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak,  
probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. 
Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.  
V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastu- 
pitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně 
budou předsedajícím spočítány a případným členům za- 
stupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů 
na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, zdrželi se - 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta 
a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidá- 
ta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých 
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrže- 

ni, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již 
nebude v hlasování pokračováno.

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty: 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů 
na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Člen 
zastupitelstva Milena Mužíková navrhla zvolit do funkce 
starosty p. Jana Bombu. Člen zastupitelstva p. Vít Šťáhlav- 
ský navrhl do funkce starosty p.Vladimíra Zachovala. Před 
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným 
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hostomice volí starostou p. Jana 
Bombu.
Výsledek hlasování: Pro - 5, Proti - 2, zdrželi se - 2.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále 
veden jako „předsedající“).

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba 
místostarosty: 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů 
na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy: 
Člen zastupitelstva Jan Bomba navrhl zvolit do funkce místo- 
starosty Jana Synka a Milenu Mužíkovou. Před hlasováním 
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům  
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hostomice volí zastupujícím místo- 
starostou Jana Synka.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, zdrželi se - 0.
Zastupitelstvo města Hostomice volí místostarostkou  
Milenu Mužíkovou.
Výsledek hlasování: Pro - 5, Proti - 4, zdrželi se - 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

✱ ✱ ✱
Bod II - zřízení finančního a kontrolního výboru
zřízení výborů a určení počtu jejich členů: 
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti 
zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 
2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů 
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původ- 
ního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů vý- 
boru, který musí být lichý (§ 118 odst. 2 zákona o obcích), 
přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři 
členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou 
být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou vý- 
boru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona  
o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru ne- 
může být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu 
ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obec- 
ním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

MěSTSKý úřad
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MěSTSKý úřad

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční vý- 
bor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři 
členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána 
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své  
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hostomice zřizuje finanční výbor  
a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, zdrželi se - 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Volba předsedy finančního výboru: 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů 
na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány násle- 
dující návrhy: Člen zastupitelstva Jan Bomba navrhl zvolit 
do funkce předsedy finančního výboru Vladimíra Zacho- 
vala. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům  
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stano- 
visko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hostomice volí předsedou finančního 
výboru Vladimíra Zachovala.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, zdrželi se - 0.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Volba předsedy kontrolního výboru: 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů 
na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány ná- 
sledující návrhy: Člen zastupitelstva Vít Šťáhlavský navrhl 
zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Petra Šinágla.  
Člen zastupitelstva Jan Synek nevrhl do funkce předsedy 
kontrolního výboru Petra Nájemníka, který návrh na danou 
funkci odmítl.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i pří- 
tomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hostomice volí předsedou kontrol- 
ního výboru Petra Šinágla.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, zdrželi se - 2.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Volba členů finančního a kontrolního výboru: 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Hostomice odkládá volbu členů  
kontrolního a finančního výboru z důvodu nedostatku 
kandidátů na členství ve výborech na nejbližší zasedání. 

Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, zdrželi se - 0.

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Bod III – rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí ne- 
uvolněných členů zastupitelstva21

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitel- 
stva byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a naříze- 
ním vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků, v aktuálně platném znění,  
poskytována odměna ve výši horní hranice dle zákona,  
a to ode dneška (24.10.2022). Předsedající navrhl stejným 
způsobem odměnu za výkon funkce neuvolněných místo- 
starostů obce, předsedů kontrolního a finančního výboru. 
Maximální počet odměňovaných funkcí je 2. Před hlasová- 
ním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy  
a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Hostomice stanoví odměnu za výkon 
funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, místosta- 
rostů, předsedů finančního a kontrolního výboru ve výši 
na horní hranici dle příslušného zákona za měsíc. Odměny 
budou poskytovány maximálně za 2 vykonávané funkce. 
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení 
a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastu- 
pitelstva, jehož se zúčastnil.

Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, zdrželi se - 0.

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

✱ ✱ ✱

Bod IV - diskuse

✱ ✱ ✱

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.00 hodin.

Další veřejné zaseDání se uskuteční  
ve čtvrtek 15. prosince 2022 oD 18.00 hoDin  

v hasičské zbrojnici v raDouši.
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MěSTSKý úřad / SdH radOUš

ČTYřmezí
V pátek 28. října se uskutečnil výšlap na čtyř- 
mezí, který je tradičně pořádán již od roku  
2014 a účastní se ho nemalý počet lidí, v čele se 
starosty Hostomic, Bukové, Rosovic a Dobříše. 
Právě v dobříšském infocentru nově naleznete  
pamětní razítko, které město Dobříš k této  
příležitosti nechalo vyrobit.

Sdh Radouš 
drakiáda
Na státní svátek 17. listopadu se  
v radouši vznášelo nebývalé množ- 
ství draků všech tvarů a velikostí.  
Sbor dobrovolných hasičů radouš 
pořádal tradiční drakiádu na radouš- 
ském koupališti za podpory města 
Hostomice.
Z mlžného oparu a občasných pře- 
háněk jsme stále vyhlíželi sluníčko.  
Vychutnávali jsme si pravou podzimní, 
spíše zimní atmosféru. Tu dokresloval 
rozdělaný ohníček, vůně teplého čaje 
a voňavého svařáku na zahřátí. Díky 
slabému větru to z počátku vypadalo, 
že jen ti snaživí a akční dostanou svým 
usilovným během draky do vzduchu. 
Ale nakonec se alespoň na chvilku 
vznesl skoro každý drak, a jeho maji- 
tel si tak vysloužil sladkou odměnu. 
Tři hodiny na čerstvém vzduchu utek- 
ly jako voda, a když sluneční paprsky 
začaly slábnout, vydali se i poslední 
účastníci do svých domovů. Sváteční 
odpoledne jsme si náramně užili i na- 
vzdory nepřízni počasí a už se těšíme 
na další krásné dny. 
Touto cestou chceme poděkovat  
Sboru dobrovolných hasičů Radouš 
za krásné odpoledne a městu Hosto- 
mice za podporu, aby se tato krásná 
akce mohla uskutečnit.
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pozvánka městské knihovny hostomice
Městská knihovna Hostomice zve malé i velké zájemce na minivýstavu dubánci. Na nástěnce před knihovnou  
si můžete prohlédnout 12 panelů s nádhernými fotografiemi, které vznikly při přípravě knih o dubánkovi.  
autorem fotografií je Petr Václavek, knihy napsala spisovatelka Klára Smolíková a básník Martin Kinc. Veselé 
obrázky potěší každé oko.
Rádi bychom vám připomněli, že v Městské knihovně Hostomice jsou k zakoupení knihy Berounsko z nebe a Místní 
dráha Zadní Třebaň – Lochovice. Knihy se mohou stát milým vánočním dárkem pro vaše blízké.

přednáška houby Brd  
v knihovně
V úterý 20. září 2022 uspořádala Městská knihov- 
na Hostomice přednášku mykologa Oldřicha 
Jindřicha z Oseka. 
Pan Jindřich, spoluautor knihy Houby Berounska 
a Hořovicka, nás poutavým způsobem seznámil  
s nejčastěji se vyskytujícími druhy hub v Brdech,  
a jakožto profesionální kuchař neopomněl přidat 
k dobru několik zajímavých gastronomických tipů.  
Své vyprávění doplnil bohatou fotografickou doku- 
mentací. Protože se přednášky zúčastnilo hodně 
posluchačů, kteří odcházeli domů spokojení, věřím, 
že pan Jindřich nebyl v Hostomicích naposled.

Ing. Jiřina Šebková, knihovnice
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poděkování
Děkuji tímto panu Tomáši Blahnovi, který v sobotu 12. listopadu 2022 zajistil opravu střechy na obecním domě 
čp. 169, včetně domluvení a přistavení plošiny. Tašková krytina je zde ve špatném stavu. Byly doplněny alespoň 
některé chybějící a vyměněny popraskané tašky tak, aby do objektu nad obydlenou částí nemovitosti nezatékalo.  
Nutno podotknout, že pan Blahna provedl opravu zcela zdarma! Dále děkuji panu Stanislavu Budilovi st., který  
byl na akci rovněž přítomen za účelem připojení plošiny k rozvodu elektrické energie a panu Janu Synkovi  
(místostarosta) za fyzickou pomoc při vlastní opravě. Starosta

pOdzimní BeSedY V knihOVně
V průběhu měsíce listopadu navštívilo hostomickou knihovnu postupně 9 tříd 
prvního stupně základních škol Hostomice a Osov. Mladší žáčci si poslechli 
příběh Medvídka Pú s názvem dýňové překvapení, pro starší bylo připraveno 
povídání o knize aleny Mornštajnové Strašidýlko Stráša. 
Vyprávěli jsme si také o Dušičkách a Halloweenu, děti sdělovaly své zážitky 
z halloweenských oslav a vyrobily si ozdobný zápich do květináče. Na konci 
měli mladí čtenáři možnost prozkoumat bohatý knižní fond dětského oddělení 
knihovny a dle svých zájmů si prohlížet vybrané knihy. Společně strávený čas  
v knihovně jsme si užili a už se těšíme na další setkání při vánoční besedě.
Fotky z akcí si můžete prohlédnout na webových stránkách knihovny ve fotogalerii: 
https://www.knihovnahostomice.cz/fotogalerie/ Ing. Jiřina Šebková, knihovnice

Městská knihovna Hostomice upozorňuje své čtenáře, že z důvodu pořádání besed pro žáky zš  
bude ve čtvrtek 8., 15. a 22. 12. otevřeno až od 13 hodin. dále upozorňujeme, že 28.-30. 12. 2022  

bude knihovna z důvodu dovolené uzavřena. děkujeme za pochopení.
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říjen pLný zVířáTek
V měsíci říjnu jsme se s dětmi zaměřily na ovoce a zeleninu, znaky podzimu  
a zvířátka, která se nám začínají také připravovat na zimu. Ve školce nás  
navštívila labradorka Tessi, která je vycvičená jako záchranářský pes a navště- 
vuje různá zařízení na canisterapii. děti se dozvěděly zajímavé věci o výcviku 
psů, vyzkoušely si vodění Tessi a seznámily se s léčením pomocí canisterapie. 
Společně jsme si užily fotografování a tři podzimní divadélka. Třída „Modrásků“  
se vydala do Chlumce do záchranné stanice živočichů, kde jsme se seznámily  
se zvířátky, která ve stanici už trvale žijí, dozvěděly jsme se, jak zvířátkům pomoci 
před zimou a co dělat, když najdeme zraněné zvíře. Děti si mohly prohlédnout  
i vzácná zvířátka, která je těžké spatřit ve volné přírodě. Teď už se děti nejvíce  
těší na halloweenské řádění a dračí týden.

Úspěch žáků v Regionálním  
přeboru škol v šachu
V polovině listopadu se konal na Příbrami Regionální přebor škol 
v šachu pro okres Beroun a Příbram. Naše škola měla zastoupení 
ve druhé kategorii - 2. stupeň ZŠ a nižší stupeň víceletého gymná- 
zia. Kvarteto hráčů ve složení Filip Nodl (9.B), Vojtěch Šebek (9.A), 
Lukáš Klán (6.B) a Daniel Klán (6.B) pod vedením Stanislava  
Budila šlo do šachových bojů s velkým odhodláním a nasazením. 
Nakonec žáci vybojovali krásné 2. místo, zaostali pouze za hráči  
z příbramského gymnázia. Chlapcům děkujeme za reprezentaci 
školy. Za ZŠ Mgr. D. Fatková
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události v Bezdědicích
V létě i na podzim jsme v Bezdědicích nelenili a podnikli řadu 
akcí. Některé pořádáme již mnoho let, u jiných tradice postupně 
vzniká. Přesto je na nich vždy plno, účastní se jich i občané okol-
ních obcí a zažíváme při nich spoustu legrace. Jak můžete vidět na 
fotkách, není nám cizí sport, zábava pro děti i dospělé a nezastaví 
nás ani nepřízeň počasí.
V naší pestré činnosti se chystáme pokračovat i nadále a přejeme 
všem čtenářům, aby do roku 2023 vykročili tou správnou nohou. 
Hodně štěstí, zdraví a pohody! FC Marakana Bezdědice

Prakiáda 3.9.

Noční rybolov 19.8. 
Posvícení na vsi 20.8.

Volejbalový turnaj 13.8.

Nohejbalový turnaj 23.7.

Drakiáda 29.10.

Soutěž O nejlepší koláč 29.10.

Výlet – Dětenice 15.10.
Výlet – Velká a Malá Amerika  

a Mexiko 12.11.

Lampionový průvod 12.11.
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42. výstava 
králíků, holubů  
a drůbeže
s okresní soutěží králíků Českého 
svazu chovatelů se konala v sobotu 
15. října 2022 v chovatelském areá-
lu v Hostomicích.
Výstava byla obsazena chovateli z na- 
šeho i okolních okresů. Odbornými 
posuzovateli ČSCH bylo celkem po- 
souzeno 112 ks králíků, 123 ks holubů  
a 31 ks drůbeže.
Pohár „Vítězná kolekce králíků“ byl 
udělen na kolekci plemene Vídeňský 
černý Jaroslavu Mázdrovi - ZO Zdice.
Pohár „Druhá nejlepší kolekce krá- 
líků“ byl udělen na kolekci plemene 
Hermelín červenooký Lence Hříbalové 
- ZO Zdice.
Pohár „Třetí nejlepší kolekce králíků“ 
byl udělen na kolekci plemene Činčila 
velká Pavlovi Burešovi - ZO Zaječov.
Pohár „Nejlepší králík výstavy“ byl 
udělen na králíka plemene Český  
černopesíkatý Josefu Hříbalovi - ZO 
Zdice. 
Nejlepší holub výstavy - Český stavák 
bílý - červený plamínek - Antonín  
Hejna - ZO Hostomice.
Nejlepší kolekce drůbeže Kachna čár- 
kovaná - ing. Eliška Tesařová - ZO Jince.
Výstava se díky hezkému počasí vyda- 
řila a líbila se dospělým i dětským ná- 
vštěvníkům. Výstavní prostory svými 
výpěstky a výrobky ze zahrádek vy- 
zdobily drobné pěstitelky z Hostomic.  
Velký dík patří všem, kteří se na uspo- 
řádání výstavy podíleli. Hlavně členům 
naší organizace, včetně mladých cho- 
vatelů, a všem, kteří nám pomáhají.
Také velký dík patří MÚ Hostomice  
a všem sponzorům, kteří podpořili  
výstavu. ZO ČSCH Hostomice

Český svaz chovatelů Hostomice přeje 
všem občanům Hostomic, sponzorům 
naší chovatelské výstavy a nečlenům, 
kteří nám pomáhají, pěkné prožití  
svátků vánočních a pevné zdraví  
v roce 2023.

pOdzimní díLniČkY
V pondělí 14. listopadu 2022 se zúčastnilo asi 30 členů STP Hostomice  
ve spolupráci se žáky zš Pavla Lisého Podzimních dílniček. 
Za pomoci žáků 9. tříd si senioři ve cvičné kuchyni ZŠ připravili jednodu- 
chý dezert, vyráběli svícny, veverky ze šišek, zápichy do vřesů, sněhuláky  
z dřevěných koleček, panáčky z okrasných dýní. Žáci 6. tříd připravili  
pro seniory bohaté pohoštění. Akce byla úspěšná, senioři prožili ve škole 
příjemné odpoledne. Výbor STP

Výbor STP v Hostomicích  
přeje do nového roku  

všem svým členům  
i ostatním občanům  

hodně zdraví, pohody a spokojenosti.
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halloween  
v hasičárně
V sobotu 22. října 2022 se v hasičárně 
děly opravdu strašidelné věci. Kolem 
16. hodiny to začalo ožívat strašidelný- 
mi postavami a hasičárna se na jednu  
noc proměnila ve strašidelný dům.  
Vedoucí si pro malé hasiče připravili  
halloweenskou párty s přespáním v ha- 
sičárně. Vydlabali jsme si dýně, a když 
už byla tma, tak jsme jimi rozsvítili  
náměstí. Hráli jsme hry, tančili a každý 
si vyrobil svého strašidelného pavouka, 
nakonec jsme měli strašidelnou disko- 
téku. Ráno po vydatné snídani jsme  
se rozloučili a všechna strašidla od- 
cházela do svých domovů.

Ornitologové
Náš kroužek navštívili ornitologové, kteří seznámili děti s ptactvem žijícím kolem 
nás. Předvedli vycpané exponáty, pustili jim ke každému ptáčkovi jeho štěbetání, 
aby je děti byly schopny rozpoznat, seznámili je s jejich potravou a přirozeným 
prostředím, kde se jaký druh ptáčka vyskytuje. Na oplátku jsme s nimi navázali 
spolupráci a během jarních měsíců pomůžeme s rozvěšováním budek.

Sběr kaštanů 
Využili jsme krásného počasí a vyrazili společně na sběr kaštanů, které byly  
odevzdány lesnímu hospodáři. Kaštany použije v zimě na příkrm lesní zvěře.  
Snažíme se naučit děti ohleduplnosti k přírodě a využití jejích darů.

cO Se děLO V hASiČáRně
kroužek mladých hasičů

Čtyřmezí
28. října jsme se zúčastnili 9. ročníku 
této akce, která se velice vydařila účastí 
i nádherným podzimním počasím.

pomoc  
při přípravě  
lampionového 
průvodu
Mladé hasiče vedeme v první řadě 
ke sportovním aktivitám spojeným  
s hasičskou prací, první pomocí a cel- 
kovou problematikou hasičů. Ale také 
je nezapomínáme zapojovat do kul- 
turního dění, které připravujeme pro 
obyvatele Hostomic a přilehlých obcí. 
V dětech se nám povedlo probudit  
velký zájem a pomáhat při přípravách  
i samotných realizacích akcí. 
Tímto chceme mladým hasičů a jejich 
rodičům poděkovat za výbornou spo- 
lupráci a těšíme se na další společné  
setkávání jak na pravidelných schůz- 
kách, tak při přípravách a na samot- 
ných akcích v našem městě.
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Lampionový průvod
5.11.2022 proběhl v ulicích Hostomic a na samotném náměstí před hasičskou 
zbrojnicí lampionový průvod. Letošní průvod se nesl v duchu pohádky Zlatovláska.  
Na jednotlivých stanovištích se odehrály scénky z této pohádky a celá akce byla 
zakončena netradičním ohňostrojem. Byli jsme mile překvapeni, kolik letos  
na průvod dorazilo malých i velkých návštěvníků. Doufáme, že i přes drobné  
nedostatky se průvod všem líbil a těšíme se na další akce.

podzimní stezka
Hasiči pro děti připravili zábavnou a naučnou stezku a jen těžko se hledají vhodná 
slova a vysvětlení, proč a kým byla zničena, proč karty u jednotlivých stanovišť 
zmizely, rekvizity byly utrhané. Nemá smysl se ptát, co si tím dotyčný potřeboval 
dokázat. Jediné, co dokázal, je to, že zničil práci několika členů SDH a připravil 
děti o zábavu a zážitky. Děkujeme neznámému...

připravované akce
❚ V měsíci prosinci na zahájení adventu s tradičním jarmarkem 3.12. a 5.12.  
 do ulic vyjde čertovská parta v čele s Mikulášem a andělem.
❚ Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Hostomice se uskuteční v průběhu  
 měsíce ledna. Konkrétní datum konání Valné hromady v předstihu upřesníme.

kuLTuRA, kTeROu pRO VáS připRAViLi 
hASiČi zA pOdpORY měSTA

AdVenT  
A jARmARk
Srdečně vás zveme 3. prosince 2022 
na náměstí před hasičskou zbrojnici,  
kde od 12 hodin budou k prodeji  
zabijačkové hody, které pro vás při- 
praví dOBrOTY KaČeNa. 
Dále pro vás budou připraveny stánky 
s vánoční tematikou. 
Mezi 13. a 14. hodinou odstartuje pro- 
gram, na kterém postupně vystoupí 
(bližší informace o časech vystupují- 
cích budou před akcí na Hasičském FB):
❚ Mateřská škola Hostomice
❚ Základní škola Pavla Lisého
❚ Domov důchodců Zátor
❚ Skupina Gladius
❚ Rocková vánoční hudba - pod vede- 
 ním Vítka Šinágla 
❚ Taneční vystoupení - pod vedením  
 Daniely Mrázkové
❚ Mladí hasiči Hostomice - s vedou- 
 cími a členy SDH Hostomice
Na závěr budou všechny hodné děti 
obdarovány družinou čertů s andělem 
a Mikulášem, kteří mezi nás zavítají.
Celým dnem vás provedou andělé  
Petr a Petr a pro navození vánoč-
ní atmosféry se o hudební doprovod  
a ozvučení postará DJ VENA.
Přijďte si s námi zpříjemnit vánoční 
čas.
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pOděkOVání
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám jménem Sboru dobrovolných hasi- 
čů Hostomice popřál v této nelehké a složité době přede- 
vším hodně zdraví, štěstí, životního optimismu, trpělivosti  
a samozřejmě také mnoho osobních a pracovních úspěchů  
a radostných okamžiků do nadcházejícího roku 2023.

Přejme si a doufejme všichni společně, aby přicházející  
nový rok byl pro nás pro všechny klidnější a přátelštější  
než uplynulý rok 2022 a že se s vámi budeme moci setkávat  
jen při radostných událostech a kulturních akcích, které  
pro vás již nyní připravujeme. Věříme, že nám i nadále  
zachováte přízeň i v novém roce 2023.

Proto bych tímto chtěl jménem všech členů Sboru dobro- 
volných hasičů velice poděkovat všem občanům, firmám,  
organizacím, přátelům a městu Hostomice za podporu  
v uplynulém roce 2022. Za Sbor dobrovolných hasičů 

starosta sboru Petr Šinágl

ČinnOST VýjezdOVé 
jednOTkY  
hOSTOmice
V období od 25. září do 18. listopadu 2022 
došlo k jedné události.
❚ 27. září jednotka vyjela s CaS 32 Tatrou 
na požár lesa směrem nad Běštín. 
Oznamovatel zpozoroval kouř velkého roz- 
sahu. Operačním střediskem jsme byli infor- 
mováni, že by se mohlo jednat o nahlášené 
pálení a zaslalo nás na místo společně s HZS 
Hořovice a JSDH Jince. Na určeném místě 
bylo hlášené pálení, po dohodě s operačním 
střediskem a velitelem HZS Hořovice se jed- 
notka vrátila zpět na základnu.
Celkový součet událostí od začátku roku  
je rekordních 48 výjezdů, a to ještě není ko-
nec roku. Tímto žádám všechny o velikou 
obezřetnost, ať všichni ve zdraví vstoupí- 
me do nového roku.

Za sbor dobrovolných hasičů  
velitel družstva Petr Nájemník
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AdVenTní zAmYšLení 
Drazí přátelé, 
jsme na začátku adventu, tedy doby, kdy se připravujeme vnitřně na Vánoce. 
Termín advent pochází z latiny a znamená příchod, tedy období, kdy se při- 
pravujeme na oslavu a připomínku příchodu Ježíše na zem. Pro věřící jde  
o přípravu duchovní, tedy o možnost zastavit se v chvatu a shonu dní.  
Podívat se za sebe, co vše jsme udělali dobře a kde jsme chybovali. Ono zasta- 
vení však má směřovat náš pohled do budoucnosti na radost vánočních 
svátků, radost z toho, že na svět byl poslán někdo, kdo nás zachránil, spa-
sil. Dostali jsme, jak věříme, od Boha obrovský dar, jeho syna Ježíše Krista.  
A tak jako připomínku této události čteme evangelia o narození malého  
Ježíše v Betlémě, stavíme jesličky, strojíme stromečky a sháníme dárky.  
V adventní době tedy zatím nezpíváme koledy, na ty se teprve těšíme, zvláště 
na tu plnou radosti: Narodil se Kristus Pán, veselme se... Abychom trochu  
napodobovali dar Boha, vzájemně se obdarováváme pro radost dárky. 
Především ale mají být, podobně jako to, že Bůh daroval svého Syna lidem, 
svědectvím a důkazem vzájemné lásky mezi dárcem a obdarovaným. V tom  
spočívá ta pravá radost, že na nás někdo myslí, že nás má rád. Až tedy 
budeme klopotně shánět dárky, možná i na poslední chvíli, měli bychom  
si připomenout, že hodnota dárku nespočívá v jeho finanční ceně. Jestli  
si někdo dá práci s tím, aby opatřil to, co druhého potěší, pak to může být  
i maličkost, která způsobí skutečnou radost. Často máme dojem, že musí- 
me darovat co nejvíc, co nejdražší dárek. Vždyť dar našeho času, našeho 
přátelství a lásky k těm druhým je darem největším, nezaplatitelným. Přál 
bych tedy nám všem, abychom pod stromeček balili dárky lásky, porozumění, 
lidskosti, tolik potřebné v této rozbouřené době.
Radostný advent a požehnané vánoční svátky vám přeje a na cestu rokem 
2023 žehná Stefan Wojdyla, kněz

❚ adventní neděle – mše svaté:  
 16.00 (sobota) Hostomice,  
 8.30 Lochovice, 10.00 Hořovice,  
 11.30 Mrtník, 15.00 Praskolesy 
❚ roráty  
 pondělí a středa v 6.00 kaple Loreta
❚ Sobota 24.12., Vigilie Narození Páně  
 – mše svaté: 14.00 Praskolesy,  
 16.00 Hostomice, 22.00 Mrtník,  
 24.00 Hořovice, kostel sv. Jiljí 
❚ Neděle 25.12., Slavnost Narození Páně  
 – mše svaté: 8.30 Lochovice,  
 10.00 Hořovice, kostel sv. Jiljí,  
 11.30 Mrtník, 15.00 Praskolesy 
❚ Pondělí 26.12., sv. štěpána – mše svaté:  
 8.30 Lochovice, 10.00 Hořovice, kostel  
 Nejsv. Trojice, 11.30 Hostomice 
❚ Sobota 31.12., poděkování za uplynulý  
 rok – mše svaté: 8.30 Lochovice,  
 10.00 Hořovice, kostel sv. Jiljí,  
 16.00 Hostomice 
❚ Neděle 1.1., Slavnost Matky Boží,  
 Panny Marie – Nový rok – mše svaté:  
 8.30 Lochovice, 10.00 Hořovice, kostel  
 sv. Jiljí, 11.30 Mrtník, 15.00 Praskolesy 
❚ Návštěva betléma: neděle 25.12.,  
 od 14.00 do 17.00 Hořovice, kostel  
 sv. Jiljí, kostel sv. Trojice
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Tým dOSpěLých 
povedená rozlučka s první polovinou soutěže
V sobotu 12. listopadu jsme v rámci dohrávaného 2. kola přivítali na svém 
hřišti nováčka z Karlštejna, který před touto sezónou do III. třídy sestoupil  
z okresního přeboru.
SK Hostomice: J. Vetchý – M. Šereda (I. Burtyn), A. Hornát, T. Fatka (D. Bohata),  
J. Hadrava (V. Rott) – D. Špicl (V. Štyler), P. Veselý, M. Kubišta, J. Spousta,  
J. Kačírek [K] (I. Burtyn) – R. Spousta (L. Rylich)

Ačkoliv hostům patřilo v průběžné 
tabulce poslední místo, nechtěli jsme 
nic podcenit, tím spíše, že jsme se 
chtěli s podzimem rozloučit vítězně. 
A jak je v posledních zápasech naším 
zvykem, vstoupili jsme do zápasu 
výborně. Už ve 2. minutě zakončil 
akci Roman Spousta hlavou a šli jsme 
do vedení – 1:0! Jen o pouhou minutu 
později se k odraženému míči dostal 
Honzík Kačírek a levou nohou zakon- 

čil nechytatelně pod břevno – 2:0!  
Ani rychlé vedení o dvě branky nás 
neuspokojilo, nadále jsme byli aktivní 
a tlačili se do zakončení. To se nám 
vyplatilo ve 23. minutě, kdy jsme po 
ruce hostujícího hráče ve velkém váp- 
ně zahrávali pokutový kop, který 
domácí kapitán nekompromisně pro- 
měnil – 3:0. O minutu později jsme 
předvedli krásnou akci a sérii rychlých 
přihrávek zakončil po prostrčení od 

Michala Kubišty Honza Spousta – 4:0. 
Do konce poločasu se po rychlých 
protiútocích ještě dvakrát trefil Roman 
Spousta, který tak zkompletoval hat- 
trick a o osudu utkání bylo v podstatě 
rozhodnuto.
Gólový účet ve druhém poločase v 53. 
minutě otevřel Michal Kubišta, když 
se trefil hlavou a zvýšil už na 7:0. V 64. 
minutě se chytrou střelou pod břevno 
prosadil Aleš Hornát, devátou branku 
pak přidal střídající Venda Štyler a na 
konečných 10:0 zaokrouhlil po prudké 
střele z malého vápna Honza Kačírek, 
který – stejně jako Roman – vstřelil 
hattrick.
S podzimní částí jsme se tedy rozlou- 
čili vysokým vítězstvím a s našimi 
fanoušky pak zaslouženou děkovačkou 
po zápase.
Po nepovedeném vstupu do soutěže, 
kdy jsme ve čtyřech z pěti zápasů svým 
soupeřům podlehli, se nám podařilo 
ve zbývajících osmi zápasech sedmkrát 
zvítězit, jednou remizovat a získat 
22 z 24 možných bodů. Se ziskem 25 
bodů a se skóre 51:27 přezimujeme  
na čtvrté příčce. Průběžné tabulce 
střelců soutěže vévodí se 20 zásahy 
Honzík Kačírek.
Děkujeme všem fanouškům za pod- 
poru, kterou nám neúnavně projevovali 
jak na domácích, tak venkovních 
zápasech a budeme se na vás těšit opět 
na jaře.
Gratulujeme týmům za reprezentaci 
města Hostomice a jen tak dál!

Za SK Hostomice Luděk Báchor
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Sk hostomice z.s 
oznamuje 

Děkujeme sponzorům našeho  
klubu, fanouškům, trenérům,  

hráčům, funkcionářům a rodičům 
za podporu v roce 2022.

Přejeme Vám spokojené Vánoce  
a do nového roku 2023  

především pevné zdraví, štěstí  
a hodně pohody. 

Doufáme, že Vás potěšíme  
i v nadcházejícím roce.

Srdečně přeje a děkuje  
SK Hostomice z.s

Starší přípravka 
další kategorie - starší přípravka bojuje o postup do 
jarní semifinálové skupiny a všichni věříme, že se nám 
to povede. 
Stoupající formu potvrdil tým na turnaji v Komárově,  
kde vyhrál všechna utkání a obsadil 1. místo! Na dalším 
turnaji 16.10. v Tlustici nestačil pouze na domácí celek  
a obsadil krásné 2. místo!

mLádež Sk hOSTOmice/Sk chLumec

mladší žáci 
Naši mladší žáci SK Hostomice/SK Chlumec odehráli 
v průběhu podzimu 9 utkání. Holky a kluci si vedou 
nadmíru dobře a v soutěži si již připsali celkem pět 
vítězství, dvě remízy a dvě prohry. 
Svoje poslední podzimní utkání odehráli na půdě Zdic.  
Do branky se postavil poprvé za mladší žáky Jirka Svoboda  
a zvládl premiéru velice dobře. Zápas se nám povedl již  
od začátku a dobrý výkon jsme odváděli během celého 
zápasu. V utkání jsme se ujali vedení po střele Jirky Skály 
z trestného kopu. Na 2:0 dal těsně před koncem poločasu 
opět Jirka Skála z rohového kopu. Druhý poločas jsme 
začali aktivně a po krásné kombinaci zvýšil Honza Hamrus 
na 3:0. Poté přišla naše silná stránka, a to rohový kop, 
který uklidil opět Jiří Skála – 0.4! Zdice poté vyrovnávaly 
hru a snížily na rozdíl dvou branek. Naše vedení navýšil 
střelec utkání Jiří Skála a poslal nás do trháku svojí čtvrtou 
brankou v utkání - 2:5! Ke konci zápasu jsme domácí 
nechali snížit na rozdíl jediné branky, ale vítězství jsme 
již nepustili. Celkově jsme byli v zápase lepším celkem  
a neproměnili několik dalších šancí, kdy jsme měli možnost 
navýšit naše vedení.
Po podzimní části nám patří 4. místo s minimální ztrátou 
na bronzovou i stříbrnou příčku. Škoda utkání doma  
s Drozdovem a venku s Neumětely, kdy jsme ztratili 
zbytečně body. I tak musíme pogratulovat našim žákům  
za krásné výkony a držíme palce v jarní části soutěže!
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mladší přípravka 
Poslední kategorií, která hraje soutěžní turnaje okresu Beroun, je mladší 
přípravka. Ta má již všechny turnaje odehrané a povedlo se jí její skupinu 
vyhrát a postoupit do jarního semifinále. za zmínku stojí naše výkony  
na turnajích na Felbabce a v Lochovicích, kde jsme obsadili konečné 1. místo!
V sobotu 12.11. odehrála turnaj v Jablonci nad Nisou. Trenéři si pro nás připravili 
opravdu nevšední zážitek, za nímž jsme cestovali velkým autobusem, měli jsme 
zastávku na obědě u letadla a poté jsme odehráli 4 přípravná utkání vždy po 20  

Fotbalová školička a další...
Trénuje i naše fotbalová školička, kde se děti učí prvním fotbalovým krůčkům a hrají různé hry. V průběhu měsíce 
listopadu a prosince sehrajeme ve všech kategoriích několik přípravných zápasů a turnajů.
Pro naše mládežnické brankáře všech kategorií jsme uspořádali první speciální trénink zaměřený na golmanské 
dovednosti. Cílem těchto individuálních lekcí je naučit se brankářské technice chytání, mít dobrou rozehrávku  
a samozřejmě dostat sílu a rychlost do nohou, které většinou dělají brankáře brankářem. Počasí nám přálo a trenér  
Lukáš nám ukázal základy chytání a několik cvičení. Děti makaly na 100% a bylo vidět, jak moc je to baví.
Gratulujeme a jen tak dál! Za SK Hostomice/SK Chlumec Luděk Báchor

minutách. Miniturnaj se odehrál na 
UMT v areálu Mozartova v Jablonci.  
V prvním zápase jsme porazili Jablonec 
B v poměru 3:1. Zdolali jsme i druhý  
tým Liberce a to těsně 3:2. Jablonecké-
mu áčku jsme nasázeli celkem 5 branek  
a brali jsme třetí vítězství. V posledním 
utkání nás čekal nejtěžší soupeř a to  
Liberec A, který na nás postavil mix 
dětí z ročníků 2014 a 2015 a ukázal 
svojí vynikající kvalitu. Toto utkání 
bylo velmi bojovné. Děti ze sebe dos- 
taly maximum a na 1:0 jsme dali po 
krásné akci od naší branky na jeden 
dotek Jínová, Roubík, Jedlička a za- 
končující Stojka. Akci tleskali i rodiče 
Liberce. Bylo vidět, jak si to naše děti 
užívají a dostávají ze sebe to nejlepší. 
Velké nadšení a nová zkušenost pod 
umělým osvětlením byly úžasné. 
Utkání skončilo spravedlivou remízou 
2:2 a my za celý turnaj nepoznali hoř- 
kost porážky. Děti zaslouží obrovskou 
pochvalu. Velké díky patří našim rodi-
čům, kteří vytvořili skvělou atmosféru 
a povzbuzovali náš tým po celou dobu 
turnaje. Děkujeme také panu Přibylovi 
z autodopravy za poskytnutí autobusu  
za zvýhodněnou cenu a výboru SK 
Hostomice za podporu této akce.
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pOzVánkY
■	 V pondělí 26. prosince od 14.00 
hodin vystoupí v hostomickém kostele 
pěvecký spolek Macechy a jejich přá-
telé. Přijďte si s nimi zazpívat!
■	 Pozvánka do knihovny
Výbor STP Hostomice zve všechny své 
členy i příznivce do místní knihovny na 
besedu o spisovatelích našeho regionu. 
Beseda se uskuteční v úterý 17.1.2022 
od 13.30 hodin na MěÚ.
Srdečně zveme! 

VzpOmínkY
■	 Dne 17. prosince uplyne smutný 
rok, kdy nám navždy odešel můj bratr, 
pan Jaroslav špicl. 

S láskou vzpomíná a za vzpomínku 
děkuje sestra s rodinou

■	 Dne 1.1.2023 uplyne rok od úmrtí 
paní zdeňky Křivánkové. 

Za tichou vzpomínku děkují dcery 
Zdeňka s manželem a Jana s přítelem

zuBní pOhOTOVOST
Prosinec 2022
■	 3. a 4. Dr. Kozlerová Irena 
 Beroun, Plzeňská 1880 
 tel. 737 171 408
■	 13. a 14. Dr. Krůta Václav 
 Beroun, Havlíčkova 113 
 tel. 311 625 901
■	 17. a 18. Dr. Kurťáková Katarína 
 Beroun – Závodí, Pod Haldou 64 
 tel. 777 742 971
■	 23. Dr. Lavgaev Matsak 
 Beroun, Plzeňská 1880 
 tel. 604 252 213
■	 24. Dr. Mynko Leonid 
 Beroun, Talichova 825 
 tel. 605 251 083
■	 25. Dr. Joukl Jan 
 Králův Dvůr, Průmyslová 614 
 tel. 728 349 403
■	 26. Dr. Neužil Miloslav 
 Cerhovice, Na Blížce 175 
 tel. 311 577 559
■	 27. Dr. Růžičková Monika 
 Zdice, Čs. Armády 895 
 tel. 311 685 674
■	 28. Dr. Sozieva Zalina 
 Beroun, Havlíčkova 1732/3 
 tel. 727 836 818

■	 29. Dr. Srpová Marcela 
 Hořovice, Fügnerova 389, ALBA 
 tel. 311 512 119
■	 30. Dr. Svobodová Eliška 
 Komárov, Buzulucká 108 (Buzuluk) 
 tel. 311 572 389
■	 31. Dr. Šedivá Štěpánka 
 Beroun, Havlíčkova 20 
 tel. 311 611 241
Leden 2023
■	 1. Dr. Šlesingerová Iva 
 Beroun, Tř. Politických vězňů 40 
 tel. 311 746 372
Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.

Tříkrálová sbírka 2023
V první polovině ledna 2023 se po celém Česku uskuteční tradiční 
Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR a již posedmé tři králové 
zavítají i do Hostomic.
Přispívat bude možné do přenosných kasiček koledníků v královských 
kostýmech i do stacionárních kasiček umístěných v hostomickém  
kostele a v zahradnictví u pana Odlase na náměstí. Případně lze  
pomoci zasláním bezhotovostního příspěvku přes formulář na webu 
https://www.trikralovasbirka.cz, pomocí QR kódu nebo dárcovskou 
SMS.
Výtěžek celostátní sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapo- 
vaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně  
potřebným skupinám lidí. Z výnosu hostomické sbírky bude stejně  
jako v minulých letech poskytnuto 65 % zapsanému ústavu  
Digitus Mise, který v Hostomicích zajišťuje pečovatelskou službu.  
(Předání výtěžku ze sbírky 2022 se i přes komplikace nakonec také  
podařilo zařídit.)
Těšíme se na setkání s vámi. Kašpar, Melichar a Baltazar


