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Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hostomice se uskuteční  
dne 15. června 2022 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Hostomice.

4. července 2022 je z technických důvodů MěÚ Hostomice uzavřen.

Dětský Den RADOUŠ
Na koupališti v radouši se 28. května 2022 konal po dvouleté pauze již tradiční 
dětský den s programem plným zábavy, zajímavých ukázek a zážitků.
Celý program odstartoval ve 13.00 hodin DJ Tomáš Mašek. Po úvodu následovalo 
představení mažoretek. Děti měly možnost absolvovat sportovní, zábavné 
i dovednostní soutěže na celkem 8 stanovištích. Za splnění úkolů byly děti 
odměněny batůžky, drobnými cenami a občerstvením zdarma. Pro zpestření 
programu dorazila klaunice, která měla pro děti připravené zábavné hry a tanečky.  
Do minulosti jsme měli možnost nahlédnout díky živé ukázce výzbroje a výstroje 
a vojenské technice Praga V3S N2, ARO M461, GAZ a motocyklu BMW z druhé 
světové války. Děti se též mohly svézt na enduro motocyklu. 
HZS Středočeského kraje stanice Beroun předvedla hašení pomocí speciální 
hasičské čtyřkolky, stanice Hořovice předvedla ukázku vyprošťovacího zařízení 
z výjezdového vozidla RZA. Na závěr jsme mohli vidět ukázku hašení osobního 
vozidla za pomoci hasicího zařízení Pro/pak, kterou provedla místní JSDHO 
Hostomice, výjezdová jednotka Radouš. 
Po celý den byly k dispozici atrakce, jako skákací hrady, malování na obličej, 
třpytivé tetování a služební čtyřkolky Policie Příbram spolu s vybavením 
pořádkové jednotky Policie Hořovice či závodní automobil Kulipo Racing Team.
Za organizaci celého dne, pomoc při stavbě i úklidu prostoru a možnost realizace 
této akce děkujeme všem zúčastněným, sponzorům a MěÚ Hostomice. 

SDH Radouš
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VýJeZDOVÁ JeDnOtkA
Činnost výjezdové jednotky Hostomice: V měsíci květnu jednotka Hostomice 
vyjela celkem k 8 událostem. Ve většině případů vlivem nepříznivého počasí. 
❚ 20. května ve 21.06, vyjela jednotka z Radouše s CAS 16 Iveco na padlý  
strom přes silnici mezi Neumětely a Lážovicemi. Jednotka strom na místě 
odklidila pomocí motorové pily mimo komunikaci. Hned ve 21.11 byl vyhlášen 
další poplach, kdy jednotka z Hostomic vyjížděla s vozem CAS 32 T148 do obce 
Neumětely, kde vlivem silného větru došlo k utržení střechy na kulturním domě. 
Ve spolupráci s kolegy z HZS Beroun bylo průzkumem zjištěno, že nedošlo  
k žádným škodám na zdraví a životech obyvatel. Po dohodě se starostou obce  
a velitelem zásahu, bylo rozhodnuto, že se na místo vrátíme další den ráno. 
❚ 21. května před osmou hodinou ráno vyjela jednotka Hostomice s AP 20  
a OA Peugeot Partner do Neumětel. Během dopoledne byla část poškozené  
střechy rozebrána a zbylá část zabezpečena tak, aby neohrožovala obyvatele  
v případě dalšího nepříznivého počasí. Opravu střechy bude muset provést 
odborná firma.
❚ 21. května v 6.23 byl vyhlášen poplach pro jednotku z Radouše, kdy  
s vozem CAS 16 Iveco vyjížděla k padlému stromu, který částečně zasahoval  
do komunikace mezi Hostomicemi a Běštínem. 
❚ 21. května ve 13.19 byl vyhlášen poplach. Jednotka z Hostomic vyjížděla s 
vozy OA Peugeot Partner a AP 20 k nalomenému stromu do Lochovic. Strom 
byl poškozen pádem jiného stromu, navíc nalomené větve ohrožovaly bezpečí 
obyvatel. Pomocí AP 20 a motorové pily byl strom ořezán tak, aby již dále  
nikoho neohrožoval. Za spolupráci děkujeme kolegům z JSDH Lochovice.  
Cestou z této události byla zjištěna nalomená větev hrozící pádem na komuni- 
kaci mezi Hostomicemi a Neumětely, komunikace byla na chvíli uzavřena  
a větev bezpečně odstraněna.
❚ 23. května v 10.28 nás ze svých zaměstnání vyrušil poplach, výjezd byl  
s vozem AP 20 do obce Lochovice. Jednalo se o vyvrácený a nebezpečně naklo- 
něný strom na komunikaci. Policie silnici obousměrně uzavřela a strom byl  
pomocí motorové pily a plošiny AP 20 postupně odřezán. Na místě jsme 
spolupracovali s HZS stanice Hořovice.

❚ 27. května ve 13.32 byl vyhlášen 
poplach pro jednotku z Radouše s 
CAS 16 Iveco na padlý velký smrk přes 
cestu z Hostomic směr Buková. Na 
místě spolupráce s HZS Dobříš. Strom 
byl rozřezán pomocí motorové pily a 
odstraněn mimo komunikaci.
❚ 28. května ve 23.06 jsme vyjížděli 
s plošinou AP 20 do obce Točník  
k požáru stodoly. Na místě jsme pomocí 
AP 20 rozebírali střešní konstrukci  
a krytinu hrozící pádem. 
Dále bylo provedeno 
dohašování skrytých ohnisek.  
Po skončení hasebních prací jsme 
byli velitelem zásahu vráceni zpět na 
základnu.
❚ 31. května ve 12.53 jsme vyjížděli 
s vozem AP 20 na trochu kuriózní 
případ. Mládě papouška zhruba v 15 
metrové výšce na stromě u hřbitovní zdi  
v Lochovicích. Na místě spolupráce 
s HZS Hořovice. Ve chvíli kdy se dva 
členové jednotky s košem plošiny 
přiblížili k papouškovi, odletěl 
neznámo kam. Jednotka se po složení 
plošiny vrátila zpět na základnu.
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kROUŽek MLADýCH HAsIČŮ
Poděkování od vedoucích za okrskovou soutěž pro malé hasiče byla sladká odměna ve formě dortu  
a dětských bublinek. Počasí nám přeje, a proto se připravujeme na noční soutěž do Hýskova. V letošním 
roce je přihlášeno 40 družstev.

DOBROVOLnÍ HAsIČI
dne 7. května jsme se zúčastnili okrskové soutěže v Lochovicích.  
Utkalo se zde 25 týmů ze dvou okrsků. Soutěžilo se ve třech kategoriích 
děti, muži, ženy.
Hostomice reprezentovala 3 družstva dětí, která obsadila 1., 2. a 3. místo.
Ženy vybojovaly 3. místo a muži 2. místo.
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MLADŠÍ PŘÍPRAVkA  
ZLAtÁ V DROZDOVě
Naše mladší přípravka odehrála svůj třetí turnaj jarní semifinálové 
skupiny na hřišti v drozdově 30.4.2022. V ten samý čas a na stejném 
místě odehrála svůj turnaj i naše miniškolička. Kluci a holky si to 
náramně užili a ukázali své fotbalové umění!
Tým mladší přípravky podal velmi bojovný výkon a také po fotbalové 
stránce to byla krásná podívaná! Výhráli jsme všechna 4 utkání a bez 
ztráty bodu jsme se umístili na prvním místě! V prvním utkání proti 
Drozdovu jsme byli fotbalově lepší a vyhráli po zásluze 4:0. Druhé 
utkání proti Komárovu bylo za celý turnaj nejvyrovnanější a s troškou  
štěstí jsme ho dovedli do vítězného konce o jednu branku - 2:1.  
Ve třetím utkání nás čekal technický Cembrit Beroun, ale naši kluci po- 
dali perfektní výkon a nastříleli soupeři několik krásných branek - 6:3! 
V posledním utkání jsme se potkali se Žebrákem a po bojovném výkonu, 
kdy si kluci sáhli až na dno všech sil, jsme soupeře porazili poměrem 5:1!
Gratulujeme a smekáme před krásným výkonem a výsledkem!  
Jen tak dál.

Čarodějnice 2022
V sobotu 30. dubna si SK Hostomice připravilo již tradiční akci 
Čarodějnice, která se konala po dvouleté pauze z důvodu pandemie.  
Do areálu SK na výstavišti se slétly čarodějnice a čarodějové ze všech 
možných koutů Hostomic a přilehlého okolí. 
Pro děti bylo připraveno několik soutěží – po jejich splnění každé z dítek 
obdrželo zdarma limo s buřtem. Po ukončení soutěží byly vyhodnoceny 
nejlepší čarodějnice a čarodějové, kteří obdrželi krásné ceny.
Dále byla k vidění ukázka dravých ptáků a diváci si mohli poslechnout  
jak žije například výr velký a orel skalní.
K poslechu a tanci hrála dobře sladěná skupina RANDALL. S blížÍcím se 
večerem byla zapálena čarodějnická hranice. Po celý den nás provázelo  
krásné počasí. Návštěvnost akce byla jako vždy velká. Odhadujeme, že se 
v areálu SK sešlo okolo 300 účastníků! Všem, kteří se podíleli na této akci 
návštěvou moc děkujeme. Speciální poděkování patří dobrovolnému týmu  
SK Hostomice, který se podílel na přípravách a průběhu celé akce.
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Před výkopem domácího utkání  
s Loděnicemi jsme využili příleži- 
tosti a popřáli Pléšovi hodně zdraví, 
štěstí a úspěchů. Samozřejmostí byl 
dárkový koš a dodatečně památkový 
dres v hostomických barvách. 
V odpoledním krásném počasí se 
poté vzpomínalo na éru Václava, 
který byl součastí několika gene- 
rací a byl u toho, když náš klub 
postupoval do okresního přeboru  
a poté hrál v krajských soutěžích. 
Václave, ještě jednou velká gratulace 
od celého SK Hostomice. Vážíme si 
toho, co jsi pro náš klub udělal!

sk Hostomice z.s.  
oznamuje: 

HLeDÁMe sPRÁVCe  
sPORtOVnÍHO AReÁLU 

Pro více informací  
prosím volejte 737 797 801

SK Hostomice z.s.

Václav „Pléša“ Lisý  
oslavil 50!
V sobotu 14.5. si SK Hostomice připravil malé překvapení pro našeho 
dlouholetého hráče, člena klubu a hlavně jednoho z nejlepších střelců v 
historii klubu SK, pana Václava Lisého, který letos slaví kulaté výročí. 
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Atletický 
turnaj – Pohár 
rozhlasu 2022
Naše škola se zúčastnila okresního 
atletického turnaje Pohár rozhlasu 
2022, který se konal v Berouně  
na stadionu Lokomotiva. Jde o 53. 
ročník soutěže školních družstev 
pořádané Českým atletickým 
svazem. 
V úterý 10. května startovali mladší 
žáci kategorie III. (chlapci a dívky  
z 6. a 7. ročníků). Celkem se v úterý 
zúčastnilo 11 škol. 
Ve středu 11. května v kategorii IV.  
se na start postavili chlapci a dívky 
z 9. ročníků ve velké konkurenci  
13. škol. 
V každé kategorii naše závodníky 
čekalo hned několik startů a to  
v běžeckých disciplínách (štafeta  
4 x 60 m, 60 m sprint, vytrvalost  
800 m dívky, vytrvalost 1000 m 
chlapci), ve skokanských disciplí- 
nách (skok do dálky, skok do výšky)  
a vrhačských disciplínách (mladší 
žáci hod kriketovým míčkem, starší 
žáci vrh koulí).
Počasí nám přálo a naši žáci v oba 
dva závodní dny podali maximální 
výkony. Závodní atmosféra a fandě- 
ní našich kamarádů nás v mnohém 
přinutilo dosáhnout osobních re- 
kordů. I přesto, že jsme se neumístili 
na stupni vítězů, tak jsme získali 
cenné zkušenosti a krásné sportovní 
vzpomínky na školní rok 2022.

Mgr. L. Chylíková

Sport-relax centrum HejbejmeSe.cz
vás zve na autorské představení

Letní scéna Hostomice
zahrada centra HejbejmeSe.cz

sobota 13.8. od 17.00 hodin

Vstupné  
190 Kč
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UČIteLeM nA HODInU
zvláštní atmosféra se dne 4. května 2022 linula z chodeb prvního stupně 
základní školy Pavla Lisého v Hostomicích. Žáci devátých tříd si na jeden 
den vyzkoušeli, jaké to je být učitelem. Každý žák si po konzultaci s učitelem 
připravil učivo na danou vyučovací hodinu. I když byli žáci nervózní, všechny 
zadané úkoly splnili a hodiny proběhly zcela bez komplikací. děti byly z ho- 
din nadšené a někde dostávaly i sladké odměny. Budoucí středoškoláci získali  
nové zkušenosti a zjistili, jak obtížné je stát před třídou plnou zvídavých dětí.
Reakce žáků devátých tříd:
„Učila jsem pátou třídu a musím uznat, že jsem se ze začátku bála, ale po chvíli to 
přešlo. Děti byly hodné a nezlobily. Sice jich bylo mnoho, ale i tak jsme to zvládli. 
Mám radost, že jsem to zvládla. Byla to pro mě nová a zajímavá zkušenost.“
„Pří příchodu do třídy jsem měl docela strach, jak budou děti i paní učitelka 
reagovat. Žáci byli hodní a nevyrušovali a hodina proběhla v příjemné atmosféře. 
Nakonec se vše povedlo a ani paní učitelka neměla žádné velké námitky k hodině. 
Na konci hodiny žáci tleskali a všichni jsme odcházeli s dobrou náladou. Není  
to vůbec jednoduchá práce, ale jsem rád, že jsem si to mohl zkusit.“

Mgr. Daniel Schmid

exkurze do Aquaponie
V pátek 6. května 2022 navštívili žáci 7.a třídy na kolech aquaponii v Lážovicích. dozvěděli se, že aquaponie 
je nový technologický systém, který spojuje chov ryb s pěstováním zeleniny. ryby poskytují hnojivo rostlinám  
a rostliny čistí vodu rybám. Nepoužívají se žádná umělá hnojiva. Systém šetří až 95% vody oproti jiným způso- 
bům pěstování.
Po prohlídce areálu se vydali žáci ještě do Somnia ve Všeradicích, kde si pochutnali na dobrých zákuscích. Ke škole  
se cyklisti vrátili unaveni, přesto se exkurze vydařila. Mgr. D. Fatková
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Zprávičky z naší školičky
V květnu jsme se všechny třídy nejvíc těšily na besídku pro maminky. děti 
pečlivě nacvičovaly písničky, básničky a pohádky, aby vše mohly rodičům  
a prarodičům předvést na vystoupení. Po vystoupení jsme si společně užili 
poklidnou atmosféru při vyrábění různých dárečků a zamlsali si na hostině, 
kterou nám pomohly maminky připravit. Nejmenší Žluťáskové si užily hlavně 
vyrábění s maminkou a nejstarší Modráskové už mohou začít nacvičovat  
na závěrečné vystoupení, kdy se s nimi, jako s předškoláky, budeme loučit.
Během května si děti opakovaly i dopravní prostředky, značky a bezpečnost  
na silnicích. Výrobky a obrázky se jim moc povedly a tak nám naše šatny ozdobily 
auta, letadla a mašinky. Ve třídě Modrásků dostaly děti dětský ponk a tak jsme 
se mohly začít věnovat i polytechnické výchově. Děti jsou šikovné a společnými 
silami už vyrobily autíčko i mašinku.
Do školy zavítala i dvě divadla. Divadlo A Šmytec nám zahrálo pohádku Luční 
palouček a s divadlem Vysmáto A. Bílka jsme si užily legrační Karkulčino 
dobrodružství.
Teď je před námi poslední školní měsíc před prázdninami, který je plný výletů  
a školních akcí, tak se máme na co těšit.
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MěSTSKá KNIHOVNa HOSTOMICe

Rádi bychom vás informovali, že Městská knihovna Hostomice má od června 2022  
nové webové stránky, které naleznete na adrese: www.knihovnahostomice.cz. Doufáme, 
že se vám nové stránky budou líbit a najdete zde všechny informace, které vás v souvislosti 
s knihovnou zajímají. Ing. Jiřina Šebková a Mgr. Jana Ulrichová

Městská knihovna Hostomice upozorňuje své čtenáře, že ve středu 22.6., ve čtvrtek 23.6.  
a v týdnu od 4. do 8. července 2022 bude zavřeno.
Děkujeme za pochopení.

Přednášky  
v knihovně
V březnu a dubnu uspořádala Měst- 
ská knihovna Hostomice ve spolu- 
práci se STP Hostomice dvě besedy 
pro veřejnost. 
Dne 24. března 2022 si zájemci měli 
možnost vyslechnout cestovatelskou 
přednášku mladého handicapovaného 
cestovatele a fotografa Jakuba Greschla, 
který do Hostomic zavítal již podruhé.  
Na podzim s přednáškou o USA, nyní 
vyprávěl o Thajsku. Své vyprávění  
doplnil bohatou fotografickou doku- 
mentací ze své cesty. Protože se obě 
jeho vystoupení posluchačům velmi 
líbila, rádi bychom ho v Hostomicích 
přivítali znovu, a to 24. listopadu 2022, 
kdy nám představí vánoční zvyky  
a tradice ze 30 zemí světa.

Ve čtvrtek 21. dubna 2022 se konala  
přednáška Ing. Petra Ježka z Vojenské- 
ho historického sdružení Brdy, který 
účastníky seznámil s historií brdské 
dělostřelecké střelnice od jejího vzniku 
až po současnost. Posluchači se do- 
zvěděli mnoho zajímavých informací 
nejen o vzniku vojenského prostoru, 
změnách v jeho rozloze či způsobu  
využití, ať už v době okupace či v době 
poválečné a o jeho nedávném zániku, 
ale i o osudech obcí zasažených čin- 
ností armády a také o krajině a přírodě 
této části Brd. 
Přednáška byla doplněna velkým poč- 
tem dobových fotografií, dokumentů 
a map a měla u publika velmi kladný 
ohlas.
Děkuji všem zájemcům za účast a tě- 
ším se na další setkání při podzimních 
akcích. Ing. Jiřina Šebková, knihovnice
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Informace pro pacienty 
ordinace MUDr. smolové 
Hostomice: 
Veškeré informace a novinky najdou 
pacienti nově na webových stránkách:
https://mudr-smolova.webnode.cz/
Od ledna tohoto roku převzala MUDr. 
Smolová ordinaci MUDr. Jirákové, 
adresa pracoviště, telefon, vše zůstává 
stejné.

Vydává: MěÚ Hostomice
Odpovědná osoba: Vít Šťáhlavský
Redakce: Ing. Vladimír Zachoval,  
Karel Grunt, Diana Hrdličková
Grafické zpracování a tisk: Ivan Křenek, Hořovice
Adresa redakce: MěÚ Hostomice, Tyršovo nám. 165,  
267 24 Hostomice, tel.: 311 584 101 - ústředna, 
e-mail: starosta@hostomice.cz, www.hostomice.cz
Evidováno MKČR pod č.: E11276
Právo omylu a tiskových chyb vyhrazeno.
Text je chráněn dle autorského zákona.
Za obsah a formu článku odpovídá jeho autor.
Uzávěrka HL je vždy 20. den v měsíci.
Do té doby můžete své příspěvky předávat  
písemně pí Hrdličkové na MěÚ 
nebo telefonicky na číslo 311 584 101 - ústředna, 
nejlépe však v elektronické podobě  
na e-mail: starosta@hostomice.cz  
nebo d.hrdlickova@hostomice.cz
Děkujeme za příspěvky.

VZPOMÍnky
■ S m u t n ý m 
dnem zůstává pro 
nás 4. červen, kdy 
vzpomínáme 8. vý- 
ročí úmrtí naší 
maminky paní rů- 
ženy Kocourkové 
z Bezdědic. Kdo 
jste ji měli rádi, 
vzpomeňte s námi. 

Dcera Dobruš a synové Kája a Pepa  
s rodinami i s vnoučaty a pravnoučaty

ZUBnÍ POHOtOVOst
Červen 2022
■	 18. a 19. MUDr. Srpová Marcela 
 Hořovice, Fügnerova 389, ALBA 
 tel.: 311 512 119
■	 25. a 26. MUDr. Svobodová Eliška 
 Komárov, ordinace Buzuluk 
 tel.: 311 572 389
Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.

Alteko, s.r.o., český výrobce vzduchotechniky s 30letou tradicí 
nabízí volnou pracovní pozici 

OPeRÁtOR VýROBy 
Náplň práce: svařování CO2, montáž VZT, kovoobrábění 

Požadujeme: vyučení v technickém oboru výhodou, svářečský průkaz 
výhodou, manuální zručnost, smysl pro přesnost, spolehlivost, ŘP sk. B 

Nabízíme: odpovídající finanční ohodnocení + prémie,  
5 týdnů dovolené, závodní stravování, práce v jednosměnném provozu, 

možnost zvýšení kvalifikace, menší pracovní kolektiv,  
zázemí stabilní společnosti s 30tiletou tradicí 

kontakt:  
luboš Brůžek, mobil: +420 777 258 356, e-mail: bruzek@alteko.cz 
Alteko, s.r.o., Dobříšská 578, 267 24 Hostomice, www.alteko.cz


