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SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
asi vás překvapí, kolik mostů má ve svých katastrech město Hostomice.  
Je to 16 mostů a jedna lávka pro pěší, o které se město „stará“. V minulém  
roce byly provedeny Hlavní mostní prohlídky (HMP) autorizovanou osobou  
a o jejich výsledcích bych vás chtěl ve stručnosti informovat. 
Ke každému mostu je zpracován protokol, který mimo jiné obsahuje základní 
údaje, lokalizaci objektu a popis jeho hlavních částí. Ten je členěn na popis spodní 
stavby, nosné konstrukce, mostního vršku, vybavení mostu a dalších částí mostu  
(pokud je most obsahuje). V další části protokolu je hodnocena péče o most,  
kvalita údržbových prací a prováděných oprav a závady mostní evidence.  
Zde je téměř u všech mostů zapsáno, že údržba se neprovádí vůbec, nebo je 
nedostatečná. Každý protokol dále obsahuje opatření na zkvalitnění správy  
mostu, návrh na odstranění zjištěných závad, záznam o projednání se správcem 
mostu a rozhodnutí o změně zatížitelnosti mostu. Vše je doplněno podrobnou 
fotodokumentací.
Ve zkratce z toho vyplývá, že 4 mosty jsou ve velmi špatném stavu a jsou ome- 
zeně použitelné. Jedná se o klenbový most na bezdědické návsi, most v Široké 
ulici, most do Rokle a most v Mlýnské ulici. Zatížitelnost 3 mostů je snížena  
na 3,5 t, most v Široké ulici na 10 t! Firma na svoz odpadů již byla s danou 
skutečností obeznámena a trasa v Bezdědicích byla změněna. S majiteli nemovi- 
tostí, kterých se daný problém týká, bude jednáno.
Město musí nyní na tuto skutečnost reagovat a upřímně, s tím počítáno nebylo. 
Bude zapotřebí nechat vypracovat projektovou dokumentaci a postupně dané 
mosty opravit - postavit nové. U ostatních se budeme snažit provést maximum 
oprav tak, abychom stávající stav zlepšili nebo alespoň stabilizovali.

POPLATKY  
ZA SVOZ ODPADU
Připomínáme občanům povin- 
nost uhradit poplatek za svoz  
odpadu a za psa, a to do 31.3. 
2023 takto:
❚ každá trvale přihlášená osoba  
 600,- Kč 
❚ rekreační objekt celkem  
 600,- Kč
Platit můžete na účet města č. 
0362037329/0800 u České spoři- 
telny nebo v hotovosti či kartou  
v PODATELNĚ MěÚ Hostomice.
Variabilní symbol: 
Hostomice 133701 + číslo domu 
Bezdědice 133702 + číslo domu 
radouš 133703 + číslo domu 
Lštěň 133704 + číslo domu 
chaty 133705 + číslo chaty
Všichni majitelé psa (Hostomice, 
Bezdědice, Radouš a Lštěň) platí 
poplatek jednotně 100,- Kč za psa. 
Slevu má majitel starší 65 let věku  
na 1 psa, a to 50,- Kč.
Poplatek za psa můžete přidat  
k částce poplatku za odpady se 
stejným VS.

DLUHY  
NA POPLATCÍCH  
ZA ODPADY
rádi bychom upozornili občany,  
že za roky 2019, 2020, 2021 a 2022  
jsou evidovány četné dlužné 
částky na poplatcích za odpady.  
Věříme, že řada z nich vznikla  
nedopatřením a dluhy budou  
dotyčnými brzy vyrovnány. 
Pokud si nejste jisti, přijďte si  
v úředních hodinách zjistit, zda  
se tento problém netýká i vás,  
abychom záležitost nemuseli ře- 
šit úřední cestou. děkujeme.
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MěSTSKý úřad

ZáPiS Ze ZASeDáNÍ  
ZASTUPiTeLSTVA měSTA HOSTOmiCe č. 1/2023
KONANéHO DNe 15. úNORA 2023 OD 18.00 HODiN V HOSTOmiCÍCH

Přítomní zastupitelé: Mužíková, Císařová, Bomba, Synek, 
Šinágl, Příhoda, Nájemník, Ulrich
Omluveni: Zachoval
zastupitelé projednali následující body a v případě jejich 
schvalování je uvedeno pod bodem pro-proti-zdržel se.
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 
 Ověřovatelé: Příhoda, Nájemník 
 zapisovatel: Mužíková 
 Hlasování: (pro-proti-zdržel se) 8-0-0
2. Schválení programu. 
 Zastupitelstvo schvaluje program zasedání. 
 Hlasování: 8-0-0
3. Kontrola zápisu a usnesení - 7/2022. 
 Starosta informoval o plnění vybraných usnesení.
4. Žádost ŠJ o úhradu překročeného rozpočtu  
 dle přílohy č. 1. 
 Školní jídelna požádala o navýšení rozpočtu o částku  
 59.601,- Kč. 
 Zastupitelstvo schvaluje úhradu na základě žádosti ŠJ. 
 Hlasování: 8-0-0
5. rozpočtové opatření č. 1/2023. 
 ❚ Odpis pohledávek za odpady a psy 2019 ve výši  
  151.850,- Kč - příloha č. 2. 
 ❚ Odpis pohledávek za nájemné L. Č. 2019 ve výši  
  3.309,- Kč - příloha č. 3. 
 ❚ Úprava rozpočtu - příspěvek na výkon státní správy  
  od Střed. kraje na rok 2023 dle skutečnosti. 
 ❚ Úprava rozpočtu - položka 4112 příspěvek  
  na výkon státní správy dle schváleného rozpočtu  
  na rok 2023: 1.863.000,- Kč, dle skutečnosti  
  Rozpočtové opatření č.1/2023 – položka 4112:  
  1.956.500,- Kč. 
 Zastupitelstvo schvaluje uvedené rozpočtové opatření č. 1. 
 Hlasování: 8-0-0
6. Schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 309  
 a 311 k.ú. radouš adresnému zájemci. 
 Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. 309  
 a 311 k.ú. Radouš adresnému zájemci M. L. na základě  
 „Záměru prodeje – vyvěšení 2.1.2023 – sejmutí  
 17.1.2023“ a pověřuje starostu vyhotovením příslušné  
 smlouvy o prodeji. 
 Hlasování: 8-0-0
7. Schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 682/2  
 k.ú. Běštín adresnému zájemci. 
 Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. 682/2  
 k.ú. Běštín adresnému zájemci M. Š. a H. Š. na základě 

 „Záměru prodeje – vyvěšení 21.12.2022 – sejmutí  
 6.1.2023“ a pověřuje starostu vyhotovením příslušné  
 smlouvy o prodeji. 
 Hlasování: 8-0-0
8. Schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 682/3  
 k.ú. Běštín adresnému zájemci. 
 Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. 682/3  
 k.ú. Běštín adresnému zájemci obci Běštín na základě  
 „Záměru prodeje – vyvěšení 21.12.2022 – sejmutí  
 6.1.2023“ a pověřuje starostu vyhotovením příslušné  
 smlouvy o prodeji. 
 Hlasování: 8-0-0
9. Projednání prodeje části pozemku parc. č. 1723/37  
 k.ú. Hostomice pod Brdy adresnému zájemci. 
 Zastupitelstvo neschvaluje prodej pozemku parc.  
 č. 1723/37 k.ú. Hostomice adresnému zájemci. 
 Hlasování: 8-0-0
10. Schválení investice do vodovodu - nabídka fa VaK  
 Beroun. 
 Zastupitelstvo schvaluje investici do vodovodu  
 – vysazení dělicího šoupěte a hydrantu na přívodním  
 potrubí do obce – na základě nabídkového listu ze dne  
 12.1.2023 v částce 90.508,- Kč bez DPH. Úhrada bude  
 provedena z BÚ města. 
 Hlasování: 8-0-0
11. Schválení smlouvy o spolupráci při tvorbě,  
 aktualizaci a správě digitální technické mapy  
 Středočeského kraje. 
 Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o spolupráci při  
 tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické mapy  
 Středočeského kraje se Středočeským krajem 
 Hlasování: 8-0-0
12. Schválení bezúplatného převodu pozemku  
 parc. č. 1099/1 v k. ú. Hostomice pod Brdy 
 Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemku  
 parc. č. 1099/1 v k. ú. Hostomice pod Brdy o výměře  
 38 m2 od ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU  
 VE VĚCECH MAJETKOVÝCH do vlastnictví města  
 Hostomice. 
 Hlasování: 8-0-0
13. Schválení „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení  
 věcného břemene a dohodu o umístění stavby  
 č. IP-12-6022332“ Čez. 
 Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě  
 o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby  
 č. IP-12-6022332“ ČEZ a pověřuje pana starostu  
 k podepsání smlouvy. 
 Hlasování: 8-0-0



14. Schválení „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení  
 věcného břemene – služebnosti č. Ie-12-6010120/ 
 VB/009 radouš“ Čez. 
 Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvy o budoucí smlouvě  
 o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-6010120/ 
 VB/009 Radouš“ ČEZ a pověřuje pana starostu  
 podepsáním smlouvy. 
 Hlasování: 8-0-0
15. Schválení dodatku ke smlouvě s digitus Mise, z.ú. 
 Zastupitelstvo schvaluje dodatek ke smlouvě ze dne  
 21.9.2015. 
 Hlasování: 8-0-0
16. Schválení dohody o spolupráci s firmou CeTIN. 
 Zastupitelstvo schvaluje dohodu o spolupráci s firmou  
 CETIN a pověřuje pana starostu podpisem příslušné  
 dohody. 
 Hlasování: 8-0-0
17. Schválení příspěvku domov Na Výsluní Hořovice. 
 Zastupitelstvo schvaluje dar v hodnotě 5.000,- Kč  
 organizaci Domov Na Výsluní Hořovice. 
 Hlasování: 8-0-0
18. Schválení příspěvku Společnost pro podporu lidí  
 s mentálním postižením Příbram. 
 Zastupitelstvo schvaluje dar v hodnotě 3.000,- Kč  
 Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením  
 Příbram. 
 Hlasování: 8-0-0
19. různé:
 ❚ Podání žádosti o dotaci pro podporu základních  
 knihoven z rozpočtu Středočeského kraje a ze Středo- 
 českého Fondu kultury a obnovy památek v rámci  
 Tematického zadání Základní knihovny - vybavenosti  
 na projekt Mobiliář pro Městskou knihovnu Hostomice.
 Usnesení č. 19:  
 Zastupitelstvo města Hostomice souhlasí s podáním  
 žádosti o poskytnutí dotace a s přijetím dotace  
 z Programu 2023 pro poskytování dotací na podporu  
 základních knihoven z rozpočtu Středočeského kraje  
 ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek  
 v rámci Tematického zadání Základní knihovny  
 – vybavenost na projekt Mobiliář pro Městskou  
 knihovnu Hostomice. 
 Hlasování: 8-0-0
 ❚ Odkup pozemku p. č. 1759 v k. ú. Hostomice pod  
 Brdy od Správy železnic, informace o možnostech  
 a podmínkách prodeje Předmětného majetku.
 Usnesení č. 20: 
 Zastupitelstvo schvaluje odkup pozemku parc. č. 1759  
 v k.ú. Hostomice a souhlasí s „Prohlášením“,  
 že s Předmětným majetkem Korporace převezme  

 i případné ekologické závazky s tímto majetkem  
 spojené, bere na sebe povinnosti plynoucí z jejich  
 odstraňování a nebude od Správy železnic požadovat  
 náhradu spojenou s odstraňováním těchto závazků. 
 Hlasování: 8-0-0
 Usnesení č. 21: 
 Zastupitelstvo souhlasí s částí A. - uvedenými  
 základními „technickými podmínkami“ prodeje;  
 uvedené v dopisu č. j. S068206/2019-O31 ze dne  
 1.2.2023 od Správy železnic. 
 Hlasování: 8-0-0
	 ❚ Cenová nabídka NAB-23-0001 – ÚV Hostomice  
 – úpravy technologie. Nabídka řeší návrh doplnění  
 stávající technologické linky úpravny pro město  
 Hostomice o druhý filtrační stupeň a celkovou  
 „rekonstrukci“ stávající úpravny.
 Usnesení č. 22: 
 Zastupitelstvo odkládá financování ÚV Hostomice  
 – úpravy technologie dle cenové nabídky NAB-23-0001  
 ze dne 13.2.2023 v částce 429.267,- Kč bez DPH  
 + čerpadlo cca 36.960,- Kč. Bude poptáno více firem  
 pro uvedenou opravu. 
 Hlasování: 8-0-0
	 ❚ Schválení záměru výměny oken v budově  
 ZŠ Hostomice dle předložené dokumentace a podání  
 žádosti o dotaci.
 Usnesení č. 23: 
 Zastupitelstvo schvaluje záměr výměny oken dle  
 předložené dokumentace a podání žádosti o dotaci  
 z fondu obnovy a rozvoje materiálně technické  
 základny regionálního školství v působnosti obcí. 
 Hlasování: 8-0-0
	 ❚ Schválení objednávky rideru Stiga ParkPro 900 AWX  
 vč. sekací hlavy.
 Usnesení č. 24: 
 Zastupitelstvo schvaluje objednání rideru Stiga ParkPro  
 900 AWX vč. sekací hlavy. 
 Hlasování: 8-0-0
	 ❚ Zastupitelstvo bere na vědomí, že byl zřízen  
 vkladový a spořicí účet u ČS na základě smlouvy.  
 Na vkladový účet bylo převedeno 40.000.000,- Kč  
 a na spořicí 25.000.000,- Kč.
25. diskuse 
	 ❚ Pochvala za instalaci zrcadel. 
	 ❚ Dodělání kapličky v Radouši – prodloužen termín  
  opravy do jarních měsíců. 
	 ❚ Opravy děr na městských komunikacích – bude  
  realizováno na jaře dle klimatických podmínek.
Pan starosta ukončil zasedání v 19.38 hod.

MěSTSKý úřad
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Veřejné zasedání se uskuteční 15. března 2023 od 18.00 hod. v Radouši.
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Přednáška 
Spisovatelé 
našeho regionu
Na úterý 17. ledna 2023 připra- 
vila knihovna pro členy STP před- 
nášku na téma Spisovatelé našeho 
regionu. Posluchači se dozvěděli  
o osobnostech z naší historie, 
které byly svým životem nebo 
svou tvorbou spojeny buď přímo 
s Hostomicemi, nebo s jejich blíz- 
kým okolím. 
Kromě základních biografických 
údajů byli účastníci přednášky se- 
známeni s literární tvorbou každého 
z autorů a s fotografiemi týkající-
mi se dané osobnosti. Návštěvníci 
měli také možnost prohlédnout si 
knihy a audioknihy probíraných 
spisovatelů, které má knihovna  
ve svém knižním fondu. V některých 
případech byla přednáška doplně- 
na o audio ukázku z díla autora.  
Se 13 osobnostmi jsme prošli cel- 
kem čtyřmi stoletími – začali jsme 
stoletím současným a skončili ve sto- 
letí osmnáctém. Příjemná atmosfé- 
ra akce byla podpořena drobným 
občerstvením. Myslím, že jsme si 
společné odpoledne hezky užili.

Ing. Jiřina Šebková, knihovnice

Je autorem 45 knih pro děti. 25 z nich má Městská knihovna Hostomice  
ve svém knižním fondu. Mezi nejoblíbenější tituly patří kromě Včelích medvídků 
také U všech čertů, Ustrašená strašidla, O autech – Pohádky na čtyřech kolech,  
O mašinkách – Pohádky na kolejích, Pidibabka z Brd nebo Školník Kulda  
je jednička. Podle jeho námětů a scénářů byly natočeny televizní večerníčkové 
seriály Příběhy včelích medvídků, které vyšly také na zvukových nosičích,  
a Toronto Tom, kocour z Ameriky. Pohádky z knihy Pískací kornoutek se staly 
námětem pro natočení krátkých animovaných filmů.
V umělecké rovině se nevěnoval pouze psaní, byl také úspěšný výtvarník. V no- 
vinách a časopisech vycházely jeho obrázky beze slov. Podílel se na společných 
výstavách berounských výtvarníků a měl i několik samostatných výstav. Město 
Beroun vydalo reprodukce jeho kreseb jako pohlednice, ilustroval dvě své knihy.
Jiří Kahoun byl ženatý. S manželkou Martou má 2 syny, Martina a Davida. Měl 
velmi rád Brdy. Nejprve pravidelně pobýval v Běštíně, od roku 2015 žil v Hosto- 
micích. Mnozí z vás jste ho znali osobně. Zemřel ve věku 75 let dne 12. května 2017, 
pohřben je na hostomickém hřbitově. Informační zdroje: https://cs.wikipedia.
org/wiki/Jiří_Kahoun, https://www.databazeknih.cz/autori/jiri-kahoun-1625
Obsahová korektura: David Kahoun, syn Ing. Jiřina Šebková, knihovnice

Upozorňujeme čtenáře Městské 
knihovny Hostomice, že ve čtvr- 
tek 9. 3. 2023 bude knihovna 
uzavřena. 
děkujeme za pochopení.

SPiSOVATeL 
JiřÍ KAHOUN
Jedním ze spisovatelů, které můžeme 
právem zařadit mezi spisovatele na- 
šeho regionu, je Jiří Kahoun, autor 
dětských knížek. Kdo z nás by neznal 
Příběhy včelích medvídků.
Narodil se 12. března 1942 v Praze. 
Maturitu složil na Střední průmyslové 
škole pro umělecké zpracování kovů 
a kamenů v Turnově. Během svého 
života prošel řadou zaměstnání.  
Pracoval jako traktorista, aranžér, 
kameník, výtvarník, stavební dělník, 
pálil dřevěné uhlí, živil se jako tech- 
nický redaktor.
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HOSTOMICKÉ KrONIKY

Staré hostomické kroniky
Vážení čtenáři, tentokrát vám přinášíme ukázku z nejstarší hostomické kroniky (z let 1834 – 1904),  
kdy ještě obce neměly povinnost kroniky vést, zaznamenány jsou proto jen některé roky a události.  
Tyto čtyři strany shrnují dění roku 1862.
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SPOLKY / KLUB ŠaCHISTů

PřeHLeD AKCÍ 
POřáDANÝCH  
V ROCe 2023 mÍSTNÍmi 
SPOLKY PRO OBčANY
(Přesná data se samozřejmě mohou z organizačních  
důvodů změnit, o akcích budeme znovu včas informovat.)

BřezeN
18. Maškarní zábava vHostomicích (SK Hostomice)
25. Masopust v Hostomicích (SDH Hostomice)
dUBeN
1. Dětský karneval v Hostomicích (SDH Hostomice)
22. Rybářské závody v Radouši (SDH Radouš)
30. Pálení čarodějnic v Hostomicích (SK Hostomice)
KVěTeN
13. Hasičské závody v Hostomicích (SDH Hostomice)
20. Dětské rybářské závody v Bezdědicích  
 (FC Marakana)
27. Dětský den v Radouši (SDH Radouš)
27. Nohejbalový turnaj na Zubrině (Zubrin)
ČerVeN
10. Den s hasiči v Hostomicích (SDH Hostomice)
17. Memoriál zasloužilých hasičů SDH v Radouši  
 (SDH Radouš)
ČerVeNeC
8. Koncert AC/DC revival vHostomicích  
 (SK Hostomice)
22. Nohejbalový turnaj v Bezdědicích (FC Marakana)
SrPeN
5. Turnaj legend/starých pánů v Hostomicích  
 (SK Hostomic)
26. Volejbalový turnaj v Bezdědicích (FC Marakana)
26.-27. Memoriál V. Průchy - turnaj přípravek  
 v Hostomicích (SK Hostomice)
zářÍ
2. Soutěž o nejlepší kachnu v Hostomicích  
 (SDH Hostomice)
2. Prakiáda v Bezdědicích (FC Marakana)
9.-10. Posvícenské sportování v Hostomicích  
 (SK Hostomice)
řÍJeN
14. Chovatelská výstava v Hostomicích  
 (ČSCH Hostomice)
LISTOPad
4. Lampionový průvod v Hostomicích  
 (SDH Hostomice)
PrOSINeC
9. Adventní jarmark v Hostomicích  
 (SDH Hostomice)
31. Silvestrovský fotbálek v Hostomicích  
 (SK Hostomice)

Šachový turnaj pro mládež
Opět po roce se v sobotu 11. 2. 2023 v Hostomicích 
uskutečnil již 8. ročník šachového turnaje pro mládež  
- Otevřený přebor města Hostomice pod záštitou sta- 
rosty Jana Bomby. akce se uskutečnila v prostorách 
školy, turnaj byl zařazen do základního kola Krajského 
přeboru žáků pro region Příbram. Turnaje se zúčast- 
nilo celkem 29 hráčů ze 6 šachových oddílů, největší  
zastoupení měli domácí hráči.
Celkovým vítězem se stal Kosma Koranda ze ŠK Zdice,  
2. místo obsadil Antonín Mezera ze ŠK Pionýr a TJ Jince  
a na třetím místě skončila Margarita Vlaseko ze ZŠ Dobříš. 
Domácí barvy hájilo dohromady 8 hráčů. Nejlépe se vedlo  
Petru Budilovi, který se umístil na 7. místě. Hned za ním 
skončil Lukáš Klán a 9. místo obsadil Vojtěch Šebek.  
I ostatní domácí hráči zaslouží pochvalu za reprezentaci: 
Filip Nodl, Daniel Klán, Vojtěch Hrubý, Tomáš Kubrycht 
a Lukáš Moravec.
Poděkování patří sponzorům: MěÚ Hostomice, ZŠ P. Li- 
sého Hostomice, Řeznictví Hostomice - Jana Soukupová. 
Poděkování též patří všem, kteří se podíleli na zdárném 
průběhu celého turnaje, kteří pomohli s jeho přípravou 
a kteří se starali po celou dobu turnaje o občerstvení 
mladých hráčů. D. Fatková
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MŠ HOSTOMICe

mASOPUST Ve ŠKOLCe
Začal nám měsíc zdraví a ve školce jsme se věnovali našemu tělu, smyslům  
a nejvíc jsme se těšili na oslavu masopustu a na karneval ve školce. Děti  
se zase po dlouhé době mohly nastrojit a obléknout si své oblíbené masky. 
Tentokrát nám program připravil pan Toman, který s dětmi zpíval, hrál  
na hudební nástroje, tančil a soutěžil. Děti si program moc užily a za to, jak byly 
šikovné, si vysloužily malé odměny.
Bohužel pro nemoc dětí jsme museli zrušit divadlo „Cesta kolem světa“.  
Už se ale těšíme na pohádku „Tři kůzlátka“ od divadla Zvoneček.
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zŠ HOSTOMICe

Lyžařský kurz 7. ročníku ZŠ P. Lisého
S děsem v očích jsme sledovali velkou oblevu z přelomu roku. Sníh mizel  
přímo před očima dokonce i v alpských horských střediscích a před námi byl 
dlouho očekávaný lyžařský kurz pro 7. ročníky. dva týdny scházely do našeho 
odjezdu a sjezdovky v Železné rudě, kam jsme měli namířeno, byly zcela  
bez sněhu. Každý den jsme netrpělivě sledovali předpověď počasí. a jako  
zázrakem se počátkem týdne, kdy jsme odjížděli, ochladilo, a tak mohlo začít 
zasněžování sjezdovek pomocí sněžných děl. Nakonec se přidalo i sněžení.  
a tak jsme v sobotu 21. ledna přijeli do zasněžené krajiny.

Víkend jsme však strávili mimo sjez- 
dovky, protože nebyly ještě připravené. 
Užili jsme si koulovačky, ježdění na 
kluzácích a jiné sněžné radovánky.
V pondělí byla zprovozněna polovina 
sjezdovky Nad Nádražím, a tak jsme 
vyrazili na lyže. Nejprve byli žáci na 
základě svých lyžařských schopností 
rozděleni do 3 družstev. V prvních dvou 
byli žáci, kteří již lyžařské zkušenosti 
měli z dřívějška. Tato družstva se hned 
dopoledne vydala na sjezdovku, kde 
zlepšovala své lyžařské dovednosti. 
Žáci, kteří na lyžích dosud nestáli, 
zůstali na svahu pro začátečníky a za- 
čali s výukou lyžování od základů.  
Díky jejich píli byly pokroky tak veliké, 

že se postupně všichni propracovali  
až na velkou sjezdovku. Naučili se na- 
stoupit i vystoupit z vleku a bezpečně 
sjezdovku sjížděli.
I přes veškerou opatrnost a poslušnost 
žáků se nám nepodařilo vyvarovat 
úrazu. Jednalo se o zranění kolene.  
S pomocí velmi ochotného člena Hor- 
ské služby a obsluhy lyžařského areálu 
se nám podařilo zraněnou dívku svézt 
ze sjezdovky. Horská služba nám za- 
jistila transport zraněné do klatovské 
nemocnice a zpět převozovou sanitou. 
Ochotný pan řidič sanity nás po celou 
dobu v nemocnici doprovázel na jed- 
notlivá vyšetření. Zranění naštěstí  
nebylo vážné, ale na lyžování už to  

nebylo. I přes to jsme se rozhodli,  
že dívka zůstane s námi až do konce 
pobytu, aby trávila chvíle s kolektivem.
Podmínky pro lyžování nebyly ideální 
po celou dobu našeho pobytu a další 
sjezdovky v areálu zůstaly uzavřené. 
Proto se na jedné poloviční sjezdov- 
ce sešlo několik škol, čímž vznikaly  
dlouhé fronty na vlek. A zatímco  
v loňském roce jsme mohli nastoupit 
na vlek hned pod chatou Ořovský, letos 
jsme museli využít několikrát denně 
služby skibusu, což bylo náročné, pro- 
tože autobus nezajížděl až k ubytování. 
Navíc odpoledne jsme museli chodit  
ze sjezdovky pěšky, protože už další 
skibus nejel. Velký dík patří ochot- 
nému řidiči skibusu, který nám za- 
stavoval co nejblíže k chatě Ořovský 
a velmi trpělivě čekal, až všichni žáci 
bezpečně nastoupí a vystoupí. Nutno 
ještě podotknout, že s námi v autobu- 
se jezdil ještě jeden kurz z plzeňské 
základní školy, který byl také ubyto- 
vaný ve stejném hotelu.
Další velké poděkování patří paní  
vedoucí chaty Ořovský nejen za výbor- 
nou péči o nás, ale i za službu navíc,  
kdy nám všem vyjednala možnost 
nechávat lyže uložené u sjezdovky a za- 
jistila nám i jejich odvoz tam i zpět.
Návratem ze sjezdovky však den 
nekončil. Po večeři byl pro žáky vždy 
nachystán program ve formě různých 
aktivit a her.
Po celou dobu byli žáci odměňováni 
Fáníky (speciální měna lyžařského 
kurzu). Za utržené Fáníky si mohli 
žáci zakoupit nejrůznější odměny na 
závěrečném jarmarku.
I přes počáteční nepřízeň počasí 
a obavy proběhl lyžařský kurz bez 
závažných komplikací. Žáci přijeli  
z kurzu nadšeni a plni zážitků.
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HaSIČI HOSTOMICe

CO Se DěLO V HASičáRNě
Kroužek mladých hasičů
Během měsíce února jsme prohloubili znalosti v oblasti zdravovědy, mladí 
hasiči si vyzkoušeli, jak zastavit tepenné krvácení tlakovým obvazem, jak  
se zachovat při různých nahodilých situacích a dokázat zavolat první pomoc. 
Naučili jsme se, jak správně uložit postiženého do stabilizované polohy.

Dále jsme se naučili, jak se správně 
chovat na pozemní komunikaci, a to 
jako chodci či cyklisté. Už víme, že je  
důležité dobře vidět, ale záleží i na tom, 
abychom byli dobře viděni. Celý tento 
blok jsme zakončili testovací hrou.  
Pro mladé hasiče bylo připraveno 10 
zastávek, na kterých si sami prověřili, 
co si pamatují. Po splnění na děti čekala 
sladká odměna.
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HaSIČI HOSTOMICe

PODěKOVáNÍ
V sobotu 18. února jsme uspořádali hasičský ples v neumětelském  
kulturním domě. K tanci a poslechu nám zahrála skupina Hračky,  
celý večer se nesl ve velmi příjemném přátelském duchu. za nás se tato 
akce velice povedla a budeme se těšit na příští rok.
Děkujeme všem sponzorům a podporovatelům, díky kterým jsme tento 
ples mohli uspořádat. Velké díky patří obci Neumětely za vstřícné jednání 
a zapůjčení kulturního domu a doufáme ve spolupráci do dalších let.

SPONZOŘI TÉTO AKCE:
MaNdÍK a.s., SOMNIUM deLIKaTeS - Všeradice, LOMY MOřINa, K – TerM s.r.o.,  
aQUaPONIe – Lážovice – rybí zahrada, FaMI – Truhlářství Míka – Neumětely, 
MYSLIVeCKÉ SdrUŽeNÍ NeUMěTeLY, řezNICTVÍ JaNa SOUKUPOVá,  
aUTOSerVIS - JIřÍ VOSTáreK, OSPeJa s.r.o. – květiny Jince, dOBrOTY KaČeNa,  
MěSTO HOSTOMICe, eUrOOIL – Hostomice, PIVOVar MaLý JaNeK – Jince, 
IVeTa VOráČKOVá – Jince, aLeŠ VeSeLý, KULITraNS s.r.o., PIVOVar  
HOSTOMICe, TrUCK SerVIS – KrUBNer s.r.o., OPraVY SILNIČNÍCH  
VOzIdeL KrUBNer zdeNěK, KadeřNICTVÍ ŠVeCOVá aLeNa – Hostomice, 
BeLLa ITaLIa – zdice, Bazar IVeTa, JaN LaCINa – LaTrON aUTOMaTION 
a.s., BOOKING – TraNSPOrT s.r.o.

čiNNOST  
VÝJeZDOVé  
JeDNOTKY  
HOSTOmiCe
Výjezdy hasičů v únoru 2023
❚ 10. února ve 20.41 hod. jed- 
notka vyjela na požár skládky 
Stašov s vozidlem CaS 32 Tatra. 
Na místě zásahu byla ponechána 
jako záloha pro případ rozšíření 
požáru. Po dohodě s velitelem 
zásahu HZS Beroun se jednotka 
vrátila na základnu.

Za jednotku dobrovolných hasičů 
velitel družstva Petr Nájemník
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SK HOSTOMICe z.s.

Naše nejmladší kategorie se zúčastnila v neděli 12. 2. halového turnaje v Hořovicích. zápasy jsme odehráli  
proti týmům Všeradic, Hýskova, Vinařic a zaječova. Pro většinu dětí se jednalo vůbec o první poměření  
sil s ostatními fotbalisty a obstály na výbornou!
V každém utkání padla spousta krásných branek. Děti šly do zápasů s velkým elánem a vervou. Za odměnu 
obdržel každý medaili a diplom za 1. místo, který získaly všechny týmy. Bylo vidět, jak to hráčky a hráče baví  
a užívají si opravdický první turnaj v hostomickém dresu.
Velké poděkování patří trenérkám Jiřince a Terce a také rodičům, kteří vytvořili skvělou atmosféru!
Gratulujeme a jen tak dál!

Nejlepším brankářem turnaje byla 
oceněna naše brankářka Gabča Jínová, 
která předvedla v zápasech několik 
krásných zákroků. Děti byly odměněny 
za týmový výkon pohárem a každé z 
nich obdrželo pamětní medaili.
Gratulujeme a děkujeme všem hráčům, 
rodičům a trenérům za podporu a již 
se těšíme na další turnaj!
Konečné pořadí mladší přípravka:
1. TJ Ligmet Milín
2. TJ Sokol Pičín
3. SK Chlumec/SK Hostomice
4. SK Spartak Příbram
5. MFK Dobříš

Aktivity mládeže
Naše mladší přípravka pokračuje v zimních turnajích. další zastávkou byl 
Pičín Cup 2023, který jsme odehráli v sobotu 29. 1. v Příbrami. Turnaj byl  
organizován za podpory OFS Příbram a zúčastnily se ho 4 týmy z okresu 
Příbram: Sokol Pičín, MFK dobříš, Spartak Příbram, TJ Milín. Jediným 
zástupcem z Berounska byl náš spojený tým SK Hostomice/SK Chlumec.  
Hrálo se systémem každý s každým a hrací doba činila 18 minut.
Turnaj byl velmi vyrovnaný, všichni předváděli krásné a snaživé výkony, bojovalo 
se o každý míč. Naše naděje obsadily nakonec po 3 remízách a 1 výhře krásné  
3. místo! Holky a kluci předvedli parádní výkony, ale chyběla nám lepší koncovka 
v podobě proměňování šancí.
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SK HOSTOMICe z.s.

Tým dospělých
Téměř po třech letech se většina kádru našeho týmu dospělých vydala na zimní 
soustředění, které se uskutečnilo v termínu 9. - 12. 2. 2023 v úžasném areálu  
ve městě Strakonice. Vzhledem k tomu, že zimní soustředění je dobrovolná 
akce, kterou si hráči platí ze svých soukromých prostředků, a navíc si musejí  
brát ve své práci dovolenou, byla účast velmi dobrá a na akci odjelo 15  
aktivních hráčů našeho týmu dospělých společně s několika členy klubového 
výboru.
Tým pod vedením trenérského dua Staněk - Plecitý měl naplánované dvoufázové 
tréninkové jednotky, které byly prokládané výběhy v odlehlé části Strakonic. 
Hojně byl také využívaný vedlejší sportovní areál, kde byla k dispozici velmi 
dobře připravená UMT. V případě nutnosti jsme využili i menší hřiště přímo  
v areálu, kde jsme měli ubytování. Na hřišti se tým věnoval dynamice, rychlosti  
a samozřejmě piloval techniku s míčem.
Kluci nabírali především fyzickou kondici, která bude v jarních bojích velice 
důležitá. Po tréninkových dávkách mohli zregenerovat díky wellness, které bylo 
součástí ubytování.
Novinkou soustředění byl vložený přípravný zápas proti účastníkovi okresního 
přeboru Strakonic – týmu Balvani Strakonice. Utkání bylo vyrovnané, a i když 
jsme byli přece jen o trochu lepší, zápas skončil remízou 2:2.
Pevně věříme, že tato akce pomůže našemu týmu dospělých v jarních bojích  
a budeme štikou jarní části soutěže. Za SK Hostomice Luděk Báchor
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POZVáNKY
■	 Městská knihovna Hostomice ve 
spolupráci s STP srdečně zve členy 
STP a ostatní zájemce z řad veřejnosti 
na další přednášku handicapova- 
ného cestovatele a fotografa Jakuba 
Greschla s názvem divoké Finsko, 
která se bude konat v úterý 25. března 
2023 v obřadní síni MěÚ Hostomice. 
Vstup zdarma.
■	 Srdečně vás, zveme na masopustní 
průvod ulicemi Hostomic za dopro- 
vodu dechové hudby. Přijďte s námi 
přivítat jaro 25. února ve 13 hodin,  
kdy vyrazí průvod od hasičské zbroj- 
nice na již známou trasu.

JUBiLANTi
Blahopřejeme občanům Hostomic, 
Lštěně, radouše a Bezdědic, kteří 
v březnu oslaví významná životní  
jubilea:
Ludvík Řeřicha  85 let
Marie Císařová 70 let
Zdeněk Koutský 75 let
Václav Šmejkal 70 let

ZUBNÍ POHOTOVOST
Březen 2023
■	 4. a 5. Dr. Blechová Pavla 
 Karlštejn 322, zdrav. stř. 
 tel. 311 681 533
■	 11. a 12. Dr. Brotánková Helena 
 Hořovice, Komenského 1245 
 tel. 311 513 453
■	 18. a 19. Dr. Cajthaml Jiří 
 Drozdov 29 
 tel. 605 420 898
■	 25. a 26. Dr. Závorová Iva 
 Žebrák, A. Pacovského 277 
 tel. 311 533 447
Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.

Vážení občané, posílejte prosím své příspěvky na e-mail: kordulinka@email.cz  
a respektujte uzávěrku čísla, která bude vždy 20. v měsíci, abychom  
zajistili včasné předání potřebných informací. děkujeme, vaše redakce.
Pokud jste podnikatelským subjektem a máte zájem o inzerci v našich 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.

SOREX s.r.o. 
vzduchOtEchnika a klimatizacE 

u hřiště 456, 267 24 hostomice

hledá uchazeče na pozici 
technik - montér klimatizace

požadujeme: manuální zručnost, pečlivost, flexibilitu, slušné vystupování,  
řidičský průkaz sk. B 

praxe v oboru vítána, není však podmínkou

nabízíme: práci na HPP, zaškolení, možnost vzdělávání v oboru VZT a chlazení,  
odborná školení, 5 týdnů dovolené, firemní oblečení, mobilní telefon

kontakt: Petr ksandr, 721 680 949, info@sorex.cz


