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3. května 2013 uplyne 670 let od první 
písemné zmínky o Hostomicích. 
Hostomice jsou položeny 359 m nad 
mořem uprostřed úrodné kotliny, která 
je dokola ohrazena lesnatými Brdy se 
hřebenem Pískem 688 m nad mořem. 
Z kroniky „Kosmovy“ vychází najevo, 
že kromě plemena Čechova se ještě jiná 
plemena slovanská v naší zemi usadila, 
která nejen jmény, nýbrž i jazykem se 
od sebe rozeznávala. Plémě Čechovo, 
čili Čechové se usadili v samém středu 
země. Mimo těchto, nalézáme ve starých 
zápiscích ještě vícero jiných plemen jako: 
Děčané, Gutoměřičané, Lučané, Pšované, 
Netolici, Dudlebi atd. Rozdělení země 
České na župy a později na arcijáhenství 
a děkanství se řídilo podle toho, jak se 
různá plemena prvotně v Čechách usa- 
dila. Plemena se skládala z rodů, které  
žily v osadách. Osada neměla však žád- 
ného jména, nýbrž „rod“ v ní přebývající.
Tento rod se pojmenoval svým názvem 
spolu s dědinou, ve které sídlil. Proto mají 
mnohé osady v Čechách a na Moravě 
jména rodová, souborná. Byl-li tedy  
např. otec jisté dědiny jménem Tuchomír, 
Nezabud, Všerad, Mirov atd. jmenoval  

se tudíž celý rod po něm: Tuchomírici, 
Nezabudíci, Všeradíci, Mirovici atd.  
z čeho později: Tuchoměřice, Nezabu- 
dice, Všeradice, Mirovice atd.
Z toho vyplývá, že Hostomice 
prvopočátečně dle starého pravopisu 
„GOSTOMICE“, byly sídlištěm rodu, 
jehož předek se jmenoval Gostom.  
Od toho neslo pak celé sídliště soubor- 
né jméno rodové: Gostomice, z čehož 
později na místě „G“, všeobecně „H“ 
vyslovovali a začalo se tak i psát. Ujalo  
se nynější pojmenování HOSTOMICE. 
Hostomice, původně ves, nestávaly 
na dnešním místě, nýbrž o něco výše  
na sever podle bývalé polní cesty  
ze Skřiple k Bezdědicům a tomuto  
místu se říkalo „ve starých městech“. 
První historické zprávy jsou ze 14. 
století. Pozemky, na kterých město stojí, 
byly původně královské. Do 14. století 
byly Hostomice trhovou vsí. V té době 
měl Vilém Zajíc z Valdeka některé  
statky v Hostomicích a pojal úmysl  
vyzdvihnouti je na městečko, proto  
žádal krále Jana Lucemburského o po- 
volení. Ačkoliv k tomu získal pozem- 
ky z majetku královského, nemohl 

pravděpodobně věc provésti, protože 
padl r. 1318. Jeho syn Zbyněk zdědil 
statky v Hostomicích a listinou z r. 1319, 
ve které mu král potvrzuje darování 
pozemků k založení městečka. 
Když přišli Hostomičtí r. 1343 do Prahy 
před svého pána Hynka Berky z Dubé, 
nemohli nic jiného udati, než že výsadní 
list, který měli, ztratili. Nejstarší nadač- 
ní listina, na které se práva městečku 
Hostomicím potvrzují a obnovují, je od 
Hynka Berky z Dubé, vydaná ve jmé- 
nu krále Jana dne 3. května 1343 na 
Pražském hradě a stojí v ní zřejmě:  
„Ani quidem oppidami Pragae hor  
primum recoguovernut coram Nobis 
quia literas patentes quas habnernut  
per sorum negligentiam perdidernut.“ 
To znamená: „Které obyvatelé městečka 
Hostomice vyznali to nejprve před  
námi v Praze, poněvadž nadační listinu, 
kterou měli, svou nedbalostí ztratili.“ 
V té samé listině stojí: „Et recognover- 
nut etiam id quod quandorum Exped- 
ditio extra regnum fuerit, luno ipsi que 
oppidavi praedicti de quolibet laneo 
vensuali praedicti per octo grossos de- 
nariorum Pragentium nomine Subsidii 
Debeut Dare.“ To znamená: „A vyznali 
také to, že kdykoliv výprava mimo říši 
by se stala, pak musí nadřešení obyva- 
telé městyse z každého lánu poplatného 
po osmi pražských groších jménem 
výpomoci dáti.“ 
Po zřízení karlštejnského děkanství 
císařem Karlem IV. v r. 1357 připojil 
panovník Hostomice ke karlštejnskému 
panství a udělil jim titul „královské 
ochranné a svobodné městečko“.  
Ke karlštejnskému panství pak náleželi 
téměř 500 let, až do r. 1848. Za válek 
husitských bylo v Hostomicích nejprve 
vojsko Zikmundovo. Roku 1421 protáhl 
Žižka se svým vojskem Hostomicemi. 
Právo městské dále potvrzují r. 1436 
Zikmund, r. 1454 Ladislav Pohrobek, 
r. 1538 Ferdinand I., který přidal právo 
„týhodního“ trhu (měl se konat vždy  
v pondělí), v r. 1562 přidal dva výroční  
trhy. Pokračování na str. 4 a 5. 

670 LET MĚSTA HOSTOMICE (1343-2013)



CO Se u náS děje

2 HOSTOMICKÉ LISTY

Přítomni: V. Šťáhlavský, V. Maršálek,  
J. Mikeš, V. Zachoval, S. Kubišta,  
J. Mičan 
Omluveni: M. Ulrich, J. Jirák 
Neomluveni: V. Mandík

zastupitelstvo města Hostomice 
1. Schvaluje: 
a) Orgány schůze:  
 Návrhová komise:  
 V. Maršálek, J. Mikeš 
 Zapisovatel: S. Kubišta 
 Ověřovatelé zápisu:  
 V. Zachoval, V. Šťáhlavský  
 Hlasování: 6-0-0  
 (pro-proti-zdržel se) 
b) Program veřejného zasedání. 
 Hlasování: 6-0-0 
c) Zadání upřesnění projekčních  
 prací na rekonstrukci MŠ  
 v Bubenické ulici ve variantě 2  
 (kompletní rekonstrukce 1. NP  
 – obou stávajících oddělení  
 + nástavba podkroví. 
 Hlasování: 6-0-0
d) Závěrečný účet města Hostomice  
 k 31.12.2012 a vyjadřuje souhlas  
 s celoročním hospodařením,  
 a to s výhradami k nedostatkům  
 zjištěných při přezkoumání hos- 
 podaření – tyto nedostatky budou  
 napraveny při provádění inven- 
 tarizace za rok 2013. 
 Hlasování: 6-0-0
e) Roční účetní závěrku obce  
 Hostomice a hospodářský  
 výsledek ve výši 189.280,95 Kč. 
 Hlasování: 6-0-0
f) Vyřazení majetku dle návrhu. 
 Hlasování: 6-0-0
g) Rozpočtové opatření č. 2/2013. 
 Hlasování: 6-0-0

h) Prodej pozemku parc. č. 193  
 a stavby bez č.p./č.e. postavené  
 na pozemku parc. č. 193 v k.ú.  
 Hostomice pod Brdy do podílo- 
 vého spoluvlastnictví Stanislavu  
 Černickému a Josefu Černickému  
 za cenu 100 Kč/m2. 
 Hlasování: 6-0-0
i) Finanční příspěvek na hudební  
 produkci při pořádání čarodějnic  
 pro děti pod záštitou MŠ Hosto- 
 mice ve výši 6.000 Kč. 
 Hlasování: 6-0-0
j) Navýšení nájemného v obecních  
 bytech na částku 25,-/m2 za měsíc  
 s inflační doložkou, do doby vybu- 
 dování odpadu v jedné bytové  
 jednotce v domě č.p. 169 bude  
 nájemné v této jednotce činit  
 polovinu této částky. 
 Hlasování: 6-0-0

2. Bere na vědomí: 
a) Informaci o jednání s Ing. Rysem. 
b) Informaci o jednání s firmou  
 Albixon, a.s. ohledně sporu  
 o veřejně či neveřejně přístupnou  
 komunikaci přes areál bývalého  
 JZD.
c) Další podmínku pro převzetí  
 komunikace v lokalitě V Zahra- 
 dách – vyhotovení zámkové  
 dlažby před č.p. 563 Ing. Záhoří- 
 kem – dle schváleného zápisu.
d) Všechny body diskuse. 

3. ukládá p. starostovi: 
a) Jednání s firmou Accon, s.r.o.  
 ohledně smlouvy na organizaci  
 budoucích výběrových řízení  
 města. 
Usnesení bylo schváleno. 
Hlasování: 6-0-0

uSneSenÍ ze zaSedánÍ zaSTupITeLSTVa  
MěSTa HOSTOMICe Č. 3/2013 KOnanÉHO 17. duBna 2013  
Od 18.00 HOd. V MaLÉ zaSedaCÍ MÍSTnOSTI Měú HOSTOMICe Městský úřad 

informuje
■ Veřejné zasedání  

se uskuteční 15. května 2013  
od 18.00 hod. v Hostomicích.

■ Městský úřad v Hostomicích 
pořádá humanitární sbírku  

pro diakonii Broumov  
v pondělí 6., 13., 20. a 27.5.2013  

v době od 14 do 16 hodin.
Při této příležitosti  

můžete přinést čisté oblečení, obuv, 
pletací příze, hračky, přikrývky  

(zabalené v krabici nebo v pytli).

■ Oznamujeme,  
že v sobotu 4.5. proběhne  

svoz velkoobjemového odpadu  
a v sobotu 11.5.  

svoz nebezpečného odpadu.
Svozová místa a časy: 

Hostomice na dvoře MěÚ  
v 9.00 hod. 

Lštěň u dětského hřiště  
v 10.00 hod. 

Bezdědice na návsi u bývalého  
obchodu v 11.00 hod. 

Radouš na návsi před obchodem  
ve 12.00 hod. 

■ Očkování psů  
se uskuteční 15. května 2013. 

Radouš 15.00-15.30 hod. 
Bezdědice 15.35-15.50 hod. 

Lštěň 16.00-16.20 hod. 
Hostomice 16.25-17.00 hod.

Cena: vzteklina 80,- Kč  
kombi 280,- Kč.

Prosíme majitele psů,  
kteří nemají zaplacen poplatek  

za psa za rok 2013,  
aby tak učinili do termínu  

očkování psů na městském úřadě  
u paní Merunové.

■ Informace pro občany:  
9. a 10. května 2013 bude uzavřen 

Městský úřad Hostomice.
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Akce STP v březnu a dubnu
Loňská hra kuželek na Lhotce se těšila velkému zájmu, a tak jsme tuto 
akci znovu zorganizovali na 21. března. Přes počáteční nejistotu, kdy 
jsme se na autobusovém nádraží sešli tři, se hry zúčastnilo 16 zájemců. 
Nejdříve jsme ale navštívili barokní kapli sv. Anny. Kaple byla sta- 
vebně dokončena v roce 1761 a 25. května téhož roku byla vysvěcena. 
Tuto kapli nechal vystavět majitel hořovického panství Eugen hrabě  
z Vrbna Freunthaldu ke cti sv. Anny. Jedná se o jednolodní barokní 
stavbu čtvercového půdorysu krytou valbovou střechou se sanktus-
ní věžičkou nad presbytářem. Poslední velká oprava byla provedena  
v letech 1998 - 1999 a poté byla znovu slavnostně vysvěcena 1. srp-
na 1999. Prohlídku kaple nám umožnila paní Hrabětová ze Lhotky,  
které patří naše poděkování.
Za všeobecného veselí a vzájemného povzbuzování jsme prožili dvě 
příjemné hodiny věnované kuželkám. Dvojice hráčů se střídaly na dvou 
kuželkářských drahách, vždy po třech pokusech. Uskutečnilo se celkem 
jedenáct her, tedy 33 pokusů. Lhotku jsme opouštěli s pocitem dobře 
prožitého odpoledne.
V sobotu 13. dubna proběhlo v restauraci „U Frajerů“ Papučové  
posezení. Zúčastnilo se ho 82 zájemců. Naše řady přišla podpořit  
i početná skupina klientů Domova Zátor. O úvodní program se po- 
starala paní Monika Špiclová, která seznámila přítomné s taneční  
skupinou paní Romany Chvátalové a také s tanci, které jsme měli 
možnost vidět. O velmi hezké vystoupení se postarala Eliška Veselá 
s Martinem Špiclem, Petra Veselá s Martinem Šebkem a Michaela 
Brůžková s Filipem Krauzem. Potom už patřil parket všem přítomným, 
kdy za doprovodu Podbrdských melodií jsme si mohli protáhnout  
tělo a připomenout si dobu tanečních. Pro zúčastněné bylo připraveno 
191 zajímavých překvapení. Spokojeni jsme se rozcházeli po 17. ho- 
dině a všichni se už těšíme na příští rok. 
Děkujeme všem sponzorům za přispění pro zdárné uspořádání naší 
akce. Za výbor STP Olga Brůžková

Pokud poznáte místo na fotografii, 
napište správnou odpověď buď na e-mail:  
kordulinka@email.cz (předmět: soutěž), 
nebo ji přineste paní Merunové v obálce  
s nápisem „soutěž“.
Každý měsíc vylosujeme na redakční  
radě výherce, který (kteří) obdrží publi- 
kaci „Hořovicko na starých fotografiích“. 
V dubnovém čísle jsme publikovali foto 
mostu v Rybnicích. 
Výherci jsou: E. Plecitý – Hostomice,  
Z. Němečková – Praha, M. Vršecká – Hos- 
tomice, A. Pokorná – Hostomice.
Květnová soutěžní fotografie
Losovat budeme z odpovědí došlých  
do 17.5.2013 včetně.

SOUTĚŽTE S HOSTOMICKÝMI LISTY!

SDH RADOUŠ
VÁS SRDEČNĚ ZVE

NA 

5. ROčník

MEMORIÁLU 
ZASLOUŽILÝCH 

HASIčŮ
POŘÁDANÝ DNE
15. ČERVNA 2013

NA MÍSTNÍM KOUPALIŠTI
OD 10 HODIN

OD 19 HODIN 
HRAjE K TANCI A POSLECHU

HEjBAND
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Dokončení ze str. 1.
Roku 1580 potvrdil císař Rudolf II. 
dosavadní privilegia a roku 1610 bylo 
na úpěnlivou prosbu navráceno povo- 
lení vaření bílých a ječných piv. Násle- 
dovala pak ještě konfirmace krále 
Matyáše z 31.10.1616, další potom jsou 
z doby třicetileté války. Císař Leopold I.  
14.2.1665 dosavadní privilegia nejen po- 
tvrdil, ale i výroční trhy rozmnožil na 3 
a udělil trhy „koňské a na jiný dobytek 
a též na krámské a handlovní věci“. Šlo 
totiž o to, aby se městečko po válečných 
útrapách poněkud povzneslo. Bylo po 
třicetileté válce značně zdecimované, 
protože v r. 1639 je spálili Švédové. Z té 
doby je pověst o stříbrné gotické mon- 
stranci hostomického chrámu, která  
je nejcennějším uměleckým skvostem, 
jaké město vlastní. Cenná památka byla 
ohrožena ještě v r. 1810, kdy rakouský 
císař František nařídil, aby stříbrné 
kostelní předměty byly předány k roz- 
lití do pražské mincovny, aby se tak 
státní pokladna, vyčerpaná napoleon- 
skými válkami, znovu naplnila. Tehdy 
hostomičtí občané raději odvedli za váhu 
monstrance stříbrné mince, které mezi 
sebou vybrali. Monstrance je v gotickém 
slohu 28 a půl palce vysoká a 7 a půl libry 
těžká, mnoha soškami vyzdobená, z nich 
zvláště sošky panny Marie a apoštolů  
Petra a Pavla vynikají. U hlavního 
vchodu do kostela jsou ve výklencích 
sochy sv. Petra a Pavla od J. F. Platzera. 
Roku 1684 za panování císaře Leopolda 
vyhořely Hostomice úplně, všechny spi- 
sy shořely, zbyla jen matrika bezdědická 
z r. 1664. Díky městským kronikářům, 
archivářům a jiným vlastivědným či- 
nitelům se podařilo shrnouti z různých 
pramenů, kronik, starých úředních spi- 
sů, matrik a jiných zápisů historické 
události našeho kraje. V Hostomicích 
bývala městská rada, či magistrát, obno- 
vována zvlášť slavnostním způsobem 
ředitelem karlštejnského panství, k ně- 
muž město náleželo. 
Hostomice jsou městem od 29. listopadu  
1738, kdy císař Karel VI. městečko  
Hostomice povýšil a stará jeho privilegia 
potvrdil a udělil mu znak korunovaného 
českého lva v červeném poli. Označení 
„Pod Brdy“ se užívá od roku 1901. 
Nevelké Hostomice se pyšní mohutným 
náměstím. Od západu k východu ve tva- 
ru obdelníku je půl kilometru dlouhé.  
Na tomto náměstí bývalo několik ryb- 
níčků (louží), které používali k svému 

řemeslu hrnčíři. Největšího rozkvětu 
hrnčířství dosáhlo v létech 1734-1784. 
Na prostorném rynku, jak se tehdy 
říkávalo, byly louže v tomto pořadí: 
1. Louže Hiedlbergovic (před poštou) 
2. Louže Lebedovic 
3. Louže Obrazovic 
4. Rybníček „Jordánek“ 
5. Louže Budilovic 
6. Rybníček „u kostela“ 
7. Louže Staňkova 
8. Louže naproti Pinkartovic  
 (později Vitáčkovic) 
V národopisné sbírce Národního muzea 
v Praze je i pěkný exponát týkající se 
hrnčířství v Hostomicích. Je to džbán  
se zelenou glazurou a dvěma vyrytými 
nápisy, který zhotovil Matouš Krato- 
chvíl. Na hrdlu džbánu stojí: „Tento 
zbanek delaneg v městys Hostomycych 
u Matousse Kratochwyle wegde se don- 
ho 70 zeglyků“. Na náběhu k hrdlu pak 
čteme: „Leta pane 1684 tento zbanek 
gmenuje se Marek muze se z nego 
prypyty pocstarssi i sladek kdyz sy bu- 
dou chtyty vopar připiti musegy pekny  
spolu posedeti.“ Hostomičtí hrnčíři své  
džbánky, hrnky a další keramické vý- 
robky nemalovali, ale vytvářeli na nich 
plastické ornamenty a jiné reliéfy. Toto 
řemeslo prosperovalo dobře do poloviny 
19. století, kdy se uvádí, že v Hostomi- 
cích bylo 14 hrnčířských dílen.
V dolní části náměstí se nachází Kostel 
Nastolení sv. Petra v Antiochii, který byl 
již za času Karla IV. kostelem filiálním 
a vedl se pod jménem „Kaple hosto- 
mická“. Tato kaple byla počátečně malé 
stavení a o mnoho kratší než nynější  
kostel a byl původně bez věže. Roku 1762 
za faráře Uhlíře obec přistoupila konečně 
k opravě kostela a prodloužila jej značně 
a nechala přistavěti věž s cibulovitou 
střechou a hodinami. Dne 9. června 1779 
při velkém požáru v městě shořela kaple 
i s věží a vzniklá škoda se tehdy čítala 
na 3500 fr. Kaple ležela v sutinách dva 
roky, v roce 1781 se přistoupilo ke znovu 
postavení i s věží a hodinami. Při požáru 
r. 1836 shořela kostelní věž a zvony se 
rozlily. Kostel samotný byl obětavostí 
bezdědického tesaře Marka uchráněn,  
za což mu bylo uděleno čestné měšťan-
ství. Základ k nové věži byl vysvěcen 
r. 1855 od hořovického vikáře Vlčka. 
Prodloužení a postavení věže bylo prove- 
deno v r. 1855-56 od příbramského sta- 
vitele Pelce, pod dozorem zasloužilého 
a vůbec všem znalého měšťana Jana 

Skřivana. Tehdejší purkmistr Fr. Diehl 
se postaral o pořízení nových zvonů, 
nových parametrů a hodin od mistra 
hodinářského Janaty z Poděbrad, které 
tehdy stály 600 fr. 
Za úřadování purkmistra Jana Jílka se 
uvnitř chrámu postavily dva gotické po- 
stranní oltáře dle nákresu bývalého  
duchovního Václava Soukupa. Na hlav- 
ním oltáři je obraz sv. Petra od pražského 
malíře Tejčka. Na pravém malém oltáři, 
tak zvaném Křížovském, je pěkný obraz, 
představující sv. Antonína, od pražského 
mistra F. Čermáka. Na levém malém 
oltáři je obraz „Krista na kříži“ od malíře 
Petra Brandla. 
Na náměstí se ještě nachází: 
❚ Barokní morový sloup z r. 1714 
❚ Památníky padlým v 1. světové válce  
 z r. 1923, je zde nápis „Našim  
 padlým“ a uvedena jména 38 mužů 
❚ Socha sv. Jana Nepomuckého od B.  
 Schejbala z r. 1871. 
Na hřbitově jsou hroby partyzána–
rudoarmějce R. Rudnika a dalších 30 
sovětských vojáků padlých v boji 13.-16. 
května 1945.
V roce 1817 byl v Hostomicích založen 
spolek divadelních ochotníků. K jeho 
povolení však bylo podat žádost, a tady  
c.k. krajský úřad divadelní nadšence 
zklamal. Povolení vystavil, ale zakázal 
hrát české hry! Nehrálo se tedy vůbec  
a spolek byl obnoven až za dalších 50 
let, tedy v r. 1867. Začali „Prodanou ne- 
věstou“, ještě před provedením napsali 
dopis Bedřichu Smetanovi, ve kterém 
ho prosili o svolení. Smetana odpověděl 
souhlasným dopisem a popřál hosto- 
mickým hodně zdaru. Premiéra se ko- 
nala v sále Krásova hostince 1. září 1878. 
V roce 1910 byla nastudována znovu. 
Mařenku představovala tehdy 17letá 
Antonie Mandová. Představení se ještě 
opakovalo několikrát, a to v r. 1913, 1921 
a 1922. Hostomičtí nastudovali ještě 
další 3 zpěvohry, v r. 1879, 1926, 1932  
to byla Blodkova opera „V studni“,  
v r. 1921 Verdiho „Violeta“ a v r. 1924 
Smetanova „Hubička“. 
Nejrozšířenějším z hostomických ře- 
mesel bývalo cvočkařství (ruční výroba 
hřebíků), dále vyráběli drobné výrobky  
tohoto kovařského odvětví. Byla to 
úmorná práce u kovadliny, která trvala 
celý den a výdělky nebyly nijak veliké  
a stačily sotva na uhájení holého živo- 
bytí. Všechny stížnosti na tyto poměry 
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byly marné, a tak došlo k výbuchu ne- 
spokojenosti 26. února 1866. Vzpoura 
hostomických cvočkařů vzbudila roz- 
ruch i v dalších cvočkařských oblastech. 
Dostalo se jí publicity i v zahraničí. 
Po Čechách se tehdy zpívala písnička: 
„Vzbouřili se cvočkaři proti pánům  
v boj, hlad jim vehnal do tváří zoufa-
lostí zdroj...“ Další protest cvočkařů byl  
za první světové války a potom to byl 
14. červen 1917, kdy se na hostomickém 
náměstí shromáždili všichni cvočkaři  
a vyhlásili hladovou stávku. Trvala 3 dny,  
kdy jim okresní hejtmanství zajistilo  
trochu potravin.
V červnu 1992 předsednictvo Parla- 
mentu ČR schválilo návrh české vlády 
a Hostomicím znovuobnovilo statut 
města. V červnu 1995 byl městu schvá- 
len a v měsíci říjnu udělen prapor. 
Poprvé se prapor našeho města rozvinul 
8.5.1996 (u příležitosti státního svátku). 
Je to oficiální prapor města. Výtvarné 
řešení pochází od Dr. Zbyška Svobody, 
experta z heraldické komise při parla- 
mentu ČR, bývalého pracovníka Vojen- 
ského historického muzea a význačného 
znalce oboru. Je originálem, není tedy 

plagiátem, a ani v budoucnu nemůže  
být přiřčen jinému místu.
V Hostomicích se narodili, žili a vzorně 
ve veřejném životě působili:
❚ Josef Šmidinger (1801-1852), vlaste- 
 necký kněz a národní buditel 
❚ MUDr. Václav Treitz (1819-1872),  
 profesor anatomie na UK v Praze,  
 spisovatel Odborných lékařských spi- 
 sů psaných německy
❚ František Hejtmánek, ředitel akc. pi- 
 vovaru na Smíchově (zemřel r. 1925) 
❚ Václav Němec, president obchodní  
 komory, bývalý zemský poslanec 
❚ Jan Jílek (1861), první obecní a okres- 
 ní starosta a zemský poslanec 
❚ František Holoubek, majitel továrny  
 na mýdlo na Smíchově 
❚ Thdr. Jan Sedláček, profesor na theo- 
 logické fakultě v Praze 
❚ Josef Zdrůbek, redaktor (Svornosti  
 v Chicagu) 
❚ JUDr. Karel Mareš, první starosta  
 města Olomouc po převratu 1918 
❚ Karel Slavík, bednář–mecenáš, odká- 
 zal své jmění na zřízení městského  
 chudobince

❚ Emanuel Greif, bývalý sekční šef  
 ministerského krajana a za vlády  
 Kramářovy presidiální odborný před- 
 nosta 
❚ MUDr. Josef Greif, bývalý dirigent  
 orchestrálního sdružení v Praze,  
 později dirigent v Los Angeles 
❚ Ludvík Skřivan (1863-1935), hudeb- 
 ník, dramatik 
❚ Ing. Alois Šmolík (1883-1952), tvůrce  
 řady letadel čsl. výroby (označení  
 letadel písmeny Šm) 
❚ MUDr. Karel Greif (1885-1964), do- 
 cent krčního lékařství na UK v Praze 
❚ JUDr. Jiří Havelka (1892-1964), soud- 
 ní rada, ministr, přednosta kanceláře  
 Dr. E. Háchy a jeho poradce 
❚ Jan Ruprecht (1912-1941), letec,  
 vojenský letecký instruktor
❚ Pavel Lisý (1912-1990), akademický  
 malíř 
❚ František Dušek (1920-1941), letec  
 311. perutě R.A.F. 

Karel Grunt, kronikář města Hostomice

Hostomický slet čarodějnic  
a jiné čarodějnické chásky 
Ráda bych poděkovala všem, kteří se podíleli na organizačních přípravách 
2. hostomického sletu čarodějnic a jiné čarodějnické chásky. Ať již sháněním 
sponzorů, dřeva, občerstvení, dárků a nutných povolení se podařilo 
uskutečnit tuto oslavu příchodu jara. 
Od firem i jednotlivců se vybrala dostatečná částka peněz, ze které byly 
uhrazeny veškeré náklady na uskutečnění akce (kapela, přenosné WC, 
dárky pro děti atd.) a ještě bude možné zbylé peníze rozdělit mezi dva  
organizátory akce – MŠ a SK Hostomice a nakoupit, co děti potřebují. 
K nahlédnutí přikládám seznam dárců, kteří přispěli jakýmkoli finančním  
či věcným darem. Detailnější popis akce včetně fotografií naleznete  
v příštím vydání HL.  
Ještě jednou všem velké díky! Daniela Zengerle

SEZNAM SPONZORŮ: Obecní úřad Hostomice ❚ Krubner, opravy silničních vozidel ❚ Albixon a.s. ❚ DK Transport s.r.o.  
❚ EnerSys s.r.o. ❚ p. Koryta ❚ SunnyMont s.r.o. ❚ Mandík a.s. ❚ p. Kluiber, autolakovna ❚ Daniela a Tucker Zengerle  
❚ Miloslava Eiseltová a Luděk Báchor ❚ Victoria Trading Bohemia, s.r.o. ❚ p. Kubišta ❚ Pekařství MAM ❚ Lékárna U tří zvonků 
❚ MUDr. Závorová, stomatologicka ordinace ❚ Royal Diamond - stavební společnost s.r.o. ❚ Alteko s.r.o. ❚ Věncovna - Sandra 
Jarošová ❚ Sorex s.r.o. ❚ Zima s.r.o., truhlářství ❚ Vinšovi, ovoce-zelenina ❚ p. Kulička, autoservis ❚ pí. Brůnová, papírnictví  
❚ Autodíly Peva ❚ pí Koucká, oděvy ❚ Chovatelské potřeby ❚ Květinka - pí Kobylková ❚ Elektrokovo Hříbal, s.r.o.

VĚCNÉ DARY: p. Koryta ❚ p. Frýdl ❚ p. Kačena, cukrárna ❚ p. Mezek ❚ Petra Korytová ❚ Řeznictví - Jana Svobodová  
❚ PipeLife Sanitop - Žebrák
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Dne 1. června 2013 pořádají hasiči města Hostomice a Radouše

DĚTSKÝ DEn
Místo konání: koupaliště Radouš   ❚   Začátek: 13.00 hodin

Program aneb co vás čeká:
zahájení dětského dne ❚ vyproštění z havarovaného vozidla (Mistři ČR 2012 HZS Hořovice)  

❚ ukázky hasičské činnosti - záchrana z výšky, hašení vozidla ❚ malování na obličej  
❚ skákací hrad a skluzavka ❚ sportovní soutěže ❚ možnost svezení na koni  

❚ možnost svezení na raftu ❚ možnost svezení na enduro motocyklu ❚ seskok parašutistů  
❚ lanová dráha ❚ pro děti drobné odměny a občerstvení zdarma  

❚ pro rodiče možnost zakoupení klobásky, zmrzliny, alko, nealko ... ❚ hudba

Dobrou náladu s sebou   ❚   Srdečně vás zvou HASIČI
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Z DĚní v ŠACHOvéM KLUbU  
PřI MĚÚ HOSTOMICE
Členové Šachového klubu při MěÚ Hostomice se o Veli- 
konoční neděli sešli, aby sehráli již tradiční oddílový turnaj  
o Velikonočního zajíce. 
Hrálo se tempem hry 2 x 15 minut, za účasti osmi členů klubu. 
Vítězem se po zásluze stal Vlastimil Kraisl, druhé místo obsa- 
dil Ivo Vaněček a třetí příčku získal Rostislav Placheta. 
Pan Rostislav Placheta vede již druhým rokem šachový krou- 
žek v místní Základní škole Pavla Lisého.
Na fotografii je se svými nejlepšími svěřenci, kterými jsou:  
Jan Fatka, Vít Parkán, Filip Srb, Jan Macháček a Adam Budil. 

Text a foto: Jiří Kadeřábek 

O novém papeži
Drazí čtenáři. 
Papež dnes víc než biskup Říma, vystupuje jako 
hlava Římskokatolické církve, tedy představitel 
jedné celé dvou desetin miliardy obyvatel světa, 
což je 18 procent světové populace. Je ovšem brán 
jako představitel křesťanů jako takových, což je  
dvě a půl miliardy lidí, tedy 25 procent obyvatel 
světa. A dá se o něm hovořit i jako o význam- 
ném duchovním představiteli těch, kdo věří, tedy 
devíti desetin všech obyvatel zeměkoule. Pokud 
toto máme na paměti, vidíme neskutečnou zátěž 
této vůdčí světové autority. Ocitá se ve složité  
a náročné situaci ve světě globalizace a nových  
technologii. Ty dávají lidstvu nové šance, ale 
přinášejí i nová rizika. Nový papež má italský 
původ, ale je to Argentinec, pochází z Bolíva- 
rovské Ameriky, která se nejvíce podílela na 
pokřesťanštění tohoto kontinentu. Je to vzdělaný 
člověk, studoval na významných školách latin- 
ské Ameriky a v Německu. Papež přijal jméno 
František, které reprezentuje velmi sympatický 
rys katolické církve. Svým jménem se přihlásil  
ke Františku z Assisi. Svatého Františka milují  
lidé přes všechny názorové hranice, dokonce si  
ho velmi váží i muslimové, což je důležité. Výběr 
jména František naznačuje filozofii směřování 
nového papeže. Za prvé mír a smíření, tzn. vstřícný 
dialog k ostatním náboženstvím, za druhé 
zdůrazňování chudoby a prostoty, to mnohé 
překvapilo a mnohým právem imponuje, a za 
třetí ekologický aspekt, chránění přírody, musíme 
se jinak chovat k přírodě, což papež opakovaně 
zdůrazňoval během inauguračního kázání. Papež 
František je zaměřen na pastoraci. Výrazný je 
také jeho zájem o mladou generaci, a to s ohle- 
dem na potíže, s nimiž se ve světě potýká. Je to 
nezaměstnanost a nedostatečná podpora vzdělání. 
Vystupuje velmi prostě a má smysl pro humor. 
Papež František má bohužel také mnoho faleš- 
ných ctitelů, těch, kteří ho velmi chválí, ale ne- 
chtějí se ztotožnit s jeho učením a postoji.

Stefan Wojdyla, kněz

Srdečně zveme
K příležitosti oslav 750. výročí první písemné 
zmínky o Komárově se bude konat slavnostní 
bohoslužba v sobotu 11. května od 10.00 hod. 
v kostele Narození Panny Marie v Mrtníku. 
Bohoslužbu povede arcibiskup pražský, kardinál 
Dominik Duka. Po bohoslužbě cca v 11.15 hod. 
pan kardinál požehná kapličku v Komárově.
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CÍLe - Představení křesťanství 
Noc kostelů nabízí možnost nezávazného přiblížení se  
a setkání s křesťanstvím. 
Je to noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveň citli- 
vosti a hloubky. Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho 
možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru  
– a každý si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží.  
Smyslem je oslovit, nabízet, ale nevnucovat, a tímto  
způsobem zprostředkovat návštěvníkům pozitivní zku- 
šenost v souvislosti s církví. 

prOSTOr SeTKánÍ 
Noc kostelů vytváří prostor pro setkání. 
V atmosféře, kterou Noc kostelů vytváří, mají návštěv- 
níci možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím  
rozhovoru, hudby, umění, zážitku, ... 

SpOLeČenSKý a KuLTurnÍ dOSaH 
Vzbudit zájem o společenskou a kulturní hodnotu kostelů. 
Noc kostelů bude prezentovat kostely jako důležitou 
součást společenského života obyvatel a poukáže také  
na jejich kulturní hodnotu. 

přeSaH nOCI 
Na Noc kostelů navazuje další nabídka. 
Noc kostelů nemá být jednorázovou akcí, která končí 
úderem půlnoci. Nabídka, prostřednictvím níž se 
křesťanství během Noci kostelů představí, poskytuje 
možnost celoroční návaznosti. Ti, kdo byli osloveni 
nabídkou Noci kostelů, by měli dostat další příležitost. 
Minulý rok navštívilo kostel v Bezdědicích 70 návštěv- 
níků. I letos vás všechny srdečně zveme a těšíme se  
na vás.

nOC KOSTELů v bEZDĚDICíCH
v pátek 24. května 2013 se bude konat „noc kostelů“. v bezdědicích to bude již podruhé.

Program noci kostelů  
v kostele nanebevzetí  
Panny Marie v bezdědicích

18.00 Shromáždění před kostelem  
 za vyzvánění zvonu 
18.05 Přivítání v kostele 
18.10 Prohlídka  
 a výklad historie kostela 
19.00 Bavorské litanie k Panně Marii 
20.00 Liturgické barvy, odívání  
 a předměty 
21.30 Koncert duchovní hudby 
22.00 Mše svatá,  
 nebo bohoslužba slova
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❚ 26.3. Letos již po několikáté jsme ve školce přivítali  
divadélko zvoneček. Ocitli jsme se v hmyzí říši, v pohádce 
Broučci. 

❚ 27.3. Ve spolupráci s MŠ Lochovice zavítali předškoláci  
na zámek dobříš. Prohlídka zámku byla zaměřena na tradice  
a zvyky Velikonoc. Pro děti byly připraveny jarní básničky  
a hádanky. 

❚ 10.4. Letos již podruhé jsme navštívili divadlo alfa v Plzni.  
Zhlédli jsme představení Ptej se proč. Formou krátkých  
příběhů (ze života křečků) byl dětem vysvětlen vznik světa, 
koloběh života. 

❚ 12.4. ekologická vycházka - pomalinku probouzející se 
příroda nás inspirovala k druhé ekologické vycházce. Vydali 
jsme se na Šiberák. Cestou děti plnily drobné úkoly týkající se  
jarní přírody. Jelikož jsme si ve školce povídali o domácích 
mazlíčcích, dostaly děti šanci vyzkoušet si péči o pejska.  
Na konci vycházky děti objevily ukrytou sladkou odměnu. 

❚ 17.4. zápis dětí. K zápisu se dostavilo 39 dětí. 27 dětí  
bylo z Hostomic a 12 z jiných obcí. Výběrové řízení proběhne 
během měsíce dubna. 

❚ 17.4. Předškoláci se vydali na další vycházku do přírody. 
Zaměřili jsme se tentokrát na probouzející se les. Svoji fan- 
tazii mohli uplatnit při stavbě domečků pro hmyz. Děti měly 
také za úkol každý si najít tři přírodniny, které jsme druhý  
den využili při výtvarných činnostech.
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návštěva knihovny
Dne 20. března 2013 navštívili žáci osmého ročníku 
hostomické základky místní knihovnu. 
Milá paní knihovnice I. Lisá si pro obě skupiny  
z osmiček připravila poučné a příjemné poví-
daní o řazení knih v regálech, vyhledávání knížek  
v elektronickém katalogu, on-line čtenářském 
kontě a především o záznamech jednotlivých knih 
na katalogizačních lístcích. Děti si nakonec samy 
vyzkoušely vytvořit podobný záznam o knize,  
která je z poměrně široké nabídky zdejší knihovny 
oslovila. 
O týden dříve stejné prostory vyhledaly také třídy 
9.A a 9.B spolu s paní učitelkou K. Mičanovou,  
aby se dozvěděly něco více o meziválečné literatuře, 
zejména knize K. Čapka, Bílá nemoc. 
Doufejme, že podobné exkurze alespoň trochu  
zvýší zájem pubescentů o četbu a knihu jako tako- 
vou, který je v současném světě multimediálních 
technologií žalostně slabý. 

Ivana Ševčíková, ZŠ P. Lisého Hostomice

❚ OrIgInáLnÍ ITaLSKý CHLÉB FOKáČa ❚ ITaLSKÉ 
TěSTOVInY agLIO, OLIO, peperOnCInO, arraBBIaTa, 
puTTaneSCa ❚ MaSa a rYBY MeTOdOu BraISIng 
(dLOuHÉ dušenÍ) ❚ grIL ❚ MÍCHanÉ zeLenInOVÉ 
SaLáTY ❚ MOuČnÍKY a dezerTY ❚ HOrKá ČOKO- 
Láda ❚ KáVa COSTadOrO OCeněná 1. MÍSTeM  
za CHuť a KVaLITu ❚ prOdej BIOpOTraVIn

Vaříme italsky s láskou

SOBOTa OTeVřenO
MOžnOST OBjednáVeK pO TeLeFOnu

HOSTOMICKá
  FOKáČa

Držíme se traDičních receptů  
italské Domácí kuchyně

Vaříme VžDy z čerstVých suroVin  
a pečliVě Vybíráme sVé DoDaVatele

nepoužíVáme mražené polotoVary,  
konzerVanty a umělá DochucoVaDla

Vaříme i bezmasá, teDy Vegetariánská jíDla

OTeVÍraCÍ dOBa: úTerý – páTeK 8.30–16.00 HOd.
SOBOTa 8.30–14.00 HOd.   ❚   TeLeFOn 774 111 144

TYršOVO náM. 160, HOSTOMICe
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SPORT
Mistrovská utkání v kopané
„a“ mužstvo 
■ 4.5. od 10.30 hod. 
 SK Hostomice - FK Mníšek p. Brdy
■ 11.5. od 17.00 hod. 
 Spartak Rožmitál - SK Hostomice
■ 18.5. od 10.30 hod. 
 SK Hostomice - Spartak TOS Žebrák
■ 26.5. od 17.00 hod. 
 Sokol Maršovice - SK Hostomice
■ 1.6. od 10.30 hod. 
 SK Hostomice - Sokol Podlesí
„B“ mužstvo 
■ 1.5. od 14.00 hod. 
 Vižina - SK Hostomice B
■ 4.5. od 14.00 hod. 
 SK Hostomice B - Felbabka
■ 8.5. od 13.30 hod. 
 SK Hostomice B - Slovan Lochovice
■ 12.5. od 17.00 hod. 
 FK Olympie Zdice B - SK Hostomice B
■ 18.5. od 14.00 hod. 
 SK Hostomice B - Drozdov
■ 25.5. od 14.00 hod. 
 SK Březová 08 - SK Hostomice B
■ 1.6. od 14.00 hod. 
 SK Hostomice B - TJ Běštín

OZnáMEní
■ dětský rybářský den
Zveme vás na Dětské rybářské závody, 
které se konají na návsi v Bezdědicích  
v sobotu 18.5.2012. Prezence soutěžících 
v rybaření od 8.30 do 9.00 hodin. Závody 
proběhnou od 9.00 do 12.00 hodin.  
Ostatní děti se mohou zúčastnit různých 
soutěží. Připravili jsme hezké ceny, 
občerstvení je zajištěno. Těší se na vás 
členové Maracana Bezdědice. 

■ Výstava dětských prací
Městská knihovna v Hostomicích pořádá  
výstavu dětských prací na téma 
„Čarodějnice, bludičky a víly“. Obrázky 
jsou vystaveny na chodbě Městského  
úřadu Hostomice.
■ pozvání do dančí obory 
STP v Hostomicích zve všechny zájemce  
na prohlídku dančí obory ve Velkém 
Chlumci. Uskuteční se ve čtvrtek 23. květ- 
na 2013. Pojedeme ve 13.20 hodin 
linkovým autobusem z Hostomic, zpět 
odjíždí autobus z Velkého Chlumce  
v 16.29 a v 17.01. Cesta oborou není 
náročná, čekají nás od autobusové zas- 
távky maximálně 2 km včetně prohlídky. 
■ Výlet do skanzenu v Kouřimi 
Zveme vás na celodenní výlet se členy STP 
v Hostomicích do skanzenu v Kouřimi 
u Čáslavi a na prohlídku Kostelce nad 
Černými lesy. Výlet se uskuteční ve čtvrtek 
11. července 2013. Odjezd autobusu  
v 8.30 hod. od ZŠ, návrat kolem 17. hodiny.
Skanzen lidové architektury v Kouřimi 
navštívíme společně, oběd a prohlídku  

Kostelce nad Černými lesy každý 
přizpůsobí svým zájmům. Ve městě lze 
vidět knížecí zámek, zámeckou kapli sv. 
Vojtěcha, pěkné kostely, můžete navštívit 
Budilovu vilu, pivovar, muzeum hrnčířství, 
projít se chráněným lesoparkem. 
Přihlášky v papírnictví u školy, člen a dítě 
150,- Kč, nečlen 200,- Kč. V ceně vstupné 
do skanzenu. Průkazky ZTP s sebou. 
■ železná neděle
SK Hostomice pořádá dne 12.5.2013 sběr 
železného šrotu „ŽELEZNÁ NEDĚLE“. 
Důležitá informace, připravte prosím šrot 
pro odvoz až v den sběru z důvodu odci- 
zení nepovolanými osobami, které použijí 
zisk ve svůj vlastní prospěch. SK Hosto- 
mice předem děkuje za „příspěvky šrotu“. 

Václav Rybák 
■ Hledáme chůvu 
Nabízíme dobrý výdělek, dlouhodobou 
perspektivu, slušnost, korektnost, přátelský 
vztah. Místo hlídání: Velký Chlumec,  
okr. Beroun. Požadujeme spolehlivost, 
odpovědnost, nekuřáctví, zkušenosti a ŘP 
vítány. Kontakt: teta.petr@seznam.cz 
■ prodám byt 2+KK v Hostomicích.
Tel.: 728 772 633.

vZPOMínKA
■ Čas plyne, 
ale bolest zůstává. 
Dne 3. dubna uply- 
ne 40 let od úmrtí  
naší sestry, paní  
Libuše Vostárkové,  
rozené Sojkové. 
Kdo jste ji znali  
a měli rádi, vzpo- 
meňte s námi. 

Děkují sestry Věra a Jana s rodinami
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■ Ta láska, 
kterou jsi nám 
dávala, ta nám  
v srdci zůstala.  
Ve vzpomínkách tě 
v duši máme a stále 
na tě vzpomínáme. 
Čas plyne, jen bo- 
lest trvá a nedá  
zapomenout. 
Dne 3.5.2013 to 
bude rok, co nás 
opustila naše milo- 
vaná dcera, sestra,  
vnučka a přítelky- 
ně, Lucie Kadlecová. Milovala život,  
ráda se smála, ale osud k ní byl krutý.  
Moc nám chybí.

PODĚKOvání
■ Děkuji všem přátelům, členům STP 
i celé své rodině za milá přání k mému 
životnímu jubileu. 

Růžena Kocourková, Bezdědice 

■ Děkuji srdečně své rodině, příbuzným 
a známým a též SK Hostomice a „Osadě 
Zubrín“ za blahopřání k mému životnímu 
jubileu. Václav Císař, Hostomice
■ Mockrát děkujeme starostovi města 
Hostomice a celému úřadu za rekonstrukci 
koupelny v bytě 169. Je moc hezká a jsme 
velice spokojené. Taktéž děkujeme panu 
Kovalčíkovi a jeho partě za krásné prove- 
dení rekonstrukce. 
Jsme s pozdravem Pavlasová a Laštovičková

ZUbní POHOTOvOST
Květen 2012
■ 1. Dr. Zdeněk Karel 
 Beroun, tel. 311 746 414
■ 4. a 5. Dr. Anna Kováříková 
 Beroun, tel. 311 746 418
■ 8. Dr. František Hentsch 
 Zdice, tel. 608 020 878
■ 11. a 12. Dr. Václav Krůta 
 Beroun, tel. 311 625 901

■ 18. a 19. Dr. František Hentsch 
 Zdice, 608 020 878
■ 25. a 26. Dr. Iva Křivohlavá 
 Beroun, tel. 311 746 372
Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin


