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Současná stavba kapličky ve Lštěni pochází z raných 
počátků samostatného československého státu, a to 
někdy mezi lety 1918-1919. Tato domněnka je od- 
vozena podle ohlašovacího listu bronzových zvonů  
(podklad pro rekvizice) z ledna 1942, tedy v době 
Protektorátu Čechy a Morava. To se ještě na kap- 
ličce ve Lštěni nacházel zvon od pražského zvonaře  
arnošta diepolda (údajně z r. 1918, spíše 1919)  
o průměru 28 cm. Předchůdcem dnešní kapličky 
byla malá zvonička. Poslední větší oprava kapličky  
proběhla po 2. světové válce.

Přestože kaplička není pod ochranou památkové péče, 
byla její oprava nutná, její žalostný stav nenechal občany 
Lštěně lhostejnými. Jejich podněty na její opravu se stále 
stupňovaly. Proto se zastupitelé dohodli a nechali zpra- 
covat projekt na její opravu. K úplnému dokončení  
je zapotřebí nechat vyhotovit cenovou nabídku na nový 
„zvonek“ a opravit kamenný podstavec pod kříž před 
kapličkou. Celková rekonstrukce vyšla Město Hostomice 
na 509 683,23 Kč včetně DPH.

Tradiční pochod na Čtyřmezí
Tradiční pochod na Čtyřmezí, který se uskuteční ve svátečním dni  
28. října 2020, je slavnostním, pěším průvodem z Hostomic, dobříše, 
rosovic a Bukové, ve kterém budou neseny městské prapory.
Start je u hostomické radnice v 10 hodin, odkud pět kilometrů dlouhá trasa  
povede po žluté turistické značce až k cíli. Pro méně fyzicky zdatné účastníky 
bude vypraven autobus s odjezdem rovněž v 10 hodin od radnice. 
Ten je doveze na rozcestí, odkud to bude už jen 150 až 200 metrů pěšky. Doprava 
zpět je zajištěna. Na místě bude k dispozici občerstvení a krátký kulturní program. 
Pevně věřím, že vzhledem k vládním opatřením se nám podaří toto společné 
setkání uskutečnit. Případná změna programu bude uveřejněna na webu Města 
Hostomice. Vít Šťáhlavský – starosta

CesTa 
k Radoušské 
hájovně
Na konci měsíce září došlo  

k úpravě povrchu cesty, kte-

rá vede od železniční zastávky  

v Radouši k hájovně. Cesta je 

určena pro pěší a cyklisty.

Rekonstrukce 
kapličky ve Lštěni
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zápis ze zasedání  
zasTupiTeLsTva měsTa hosTomiCe Č. 4/2020
konaného dne 21. září 2020 od 18.00 hodin v hosTomiCíCh
Přítomni zastupitelé: Šťáhlavský, Synek, Bomba, Příhoda, 
Zachoval, Mužíková, Šinágl, Kubišta
Omluvena: Kubrichtová
zastupitelé projednali následující body a v případě jejich 
schvalování je uvedeno pod bodem pro-proti-zdržel.
1. určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 zapisovatel: zachoval, ověřovatel zápisu: Šinágl, Synek 
 Hlasování (pro-proti-zdržel se): 8-0-0
2. Schválení programu dle návrhu. 
 Hlasování: 8-0-0
3. zastupitelé schválili výběr zhotovitele na úpravu 
 hřiště u zŠ a to nejnižší nabídku, kterou  
 podala firma TuBeKO SPOrT, spol. s r.o.  
 a to 1.044.605,16 Kč bez dPH. 
 Hlasování: 8-0-0
4. zastupitelstvo schválilo výběr pachtýře na městské  
 zemědělské pozemky a to p. jiřího Budila z Lážovic.  
 460.009,- Kč/rok. 
 Hlasování: 8-0-0
5. zastupitelé schválili omezující podmínky k převodu  
 podílu id. ½ pozemkové parcely 235/2 v k.ú. radouš. 
 Hlasování: 8-0-0
6. zastupitelstvo projednalo změnové listy č. 1 – 5  
 na rekonstrukci MŠ. Před jejich schválením požadují  
 projednání rozsahu úprav s náčrtky a schůzkou  
 na místě. Návrh nyní schválen nebyl. 
 Hlasování: 4-2-2 (proti Příhoda, Mužíková, zdržel se  
 Synek, Bomba)  
7. zastupitelstvo projednalo provozní řád sportoviště  
 v Bezdědicích. V navrženém provozním řádu  
 jsou formální nedostatky, nesprávné odkazy.  
 Bude odstraněno. Poté bude zastupitelstvo  
 schvalovat provozní řád znovu. zástupci spolku  
 FC Marakaná navrhnou další postup ve výstavbě  
 klubovny s úpravou projektu a podílu svépomoci  
 a následnou úpravou nájemní smlouvy.
8. zastupitelstvo obdrželo informaci o neúspěchu  
 dražby na Hájovnu zátor vč. pozemků. zastupitelé  
 schvalují vstup do opakované dražby sp. zn. 130eX462/ 
 18-192/e1, obec Hostomice, okres Beroun. 
 Hlasování: 7-1-0 (proti je pí Mužíková)
9. P. Starosta informoval o projednání tělesné výchovy  
 pro žáky zŠ v Sokolovně.

10.  P. Příhoda požaduje fakturace a předávací protokoly  
 na ul. u Hřiště a rybnice. P. Příhoda požaduje  
 půl roku před uběhnutím záruční lhůty na proběhlé  
 investiční akce města o písemnou informaci o tomto  
 tak, aby bylo možno uplatnit případné reklamace.
11. P. Starosta informoval o postupu v akci posílení  
 vodních zdrojů přivaděčem vody ze Želivky  
 (od Lhotky). Ve výhledu je dále přivaděč od jinců.
12. do sběrného dvora v Hořovicích mohou občané vozit  
 odpad zadarmo. dohodnuto v rámci mikroregionu.
13. Na stavební úřad je vypsáno výběrové řízení na  
 pracovníky. Schází pracovníci na dvě pozice.
14. P. Synek požaduje o zveřejnění vlečných křivek  
 ke křižovatce před radnicí v Hostomických listech.
15. P. Starosta informoval o reklamacích na solární  
 světla veřejného osvětlení. Některé opravy čekají  
 na opravu plošiny. Opravy komunikace probíhají.  
 Bude doplněno o žlabovky na straně k bytovým  
 domům.
16. ze strany občanů zazněl požadavek na dokončení  
 opravy náměstí v Hostomicích vč. předložení  
 fotodokumentace havarijního stavu chodníku  
 kolem autobusových zastávek. Na podzim a na  
 jaře je možnost požádat o dotaci přes SFdI.
17. Byl vznesen požadavek na předložení podkladů  
 o neplatičích za směsný odpad a dokladů  
 o vymáhání těchto neuhrazených poplatků. 
18. je konstatováno, že nejsou dostatečně odváženy  
 kontejnery na textil. Není udržován pořádek  
 ve dvoře u jednoty na náměstí. Před Nádražní  
 čp. 297 vytéká voda na komunikaci. Byl vznesen  
 požadavek na řešení zápachu, když se vyváží odpad  
 z Housiny na louky a pole.
19. Ve stádiu projednání je zavedení kamerového  
 systému, kdy očekáváme minimálně tři nabídky. 
 Ověříme možnost delšího archivování dat  
 ze systému.
20. urguje se oprava střechy pošty.
21. je navrhován optický zpomalovací systém na  
 hostomické náměstí.
22. Starosta ukončil zasedání ve 20.45 hod.
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Na základě podnětů od občanů, 
týkajících se křižovatky a do-
pravy před Městským úřadem 
v Hostomicích, zveřejňujeme 
vlečné křivky. 

Tento podklad byl součástí staveb-
ního povolení k akci „Revitalizace 
Tyršova náměstí v Hostomicích“, 
ke kterému se vyjadřovaly dotče-
né orgány státní správy policie ČR  
a Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje. 

dopRava na křižovaTCe před RadniCí

mateřská škola hostomice, ul. Bubenická
V minulém čísle Hostomických listů jsme vás infor-
movali o dočasném přesunutí Mateřské školy Hosto-
mice, ulice Bubenická a to dvou oddělení do tělocvičny 
v základní škole p. Lisého z důvodu rekonstrukce 
budovy MŠ v Bubenické ulici. 

Abychom zajistili hodiny tělesné výchovy pro žáky 
ZŠ, vstoupilo vedení města a zástupci Základní školy 
Hostomice do jednání s panem Václavem Štylerem, zá-
stupcem SK Hostomice a panem Václavem Lisým, pro-

vozovatelem sportoviště „Hejbejmese“ v Hostomicích.  
Na společných jednáních jsme se dohodli, že za přízni-
vého počasí mohou žáci využívat ke sportovním úče-
lům fotbalové hřiště. V zimních měsících a za nepříz-
nivého počasí budou hodiny tělesné výchovy probíhat 
v areálu sportoviště „Hejbejmese“. Oběma Václavům 
bych chtěl jménem vedení města Hostomice poděkovat 
za vstřícnost a spolupráci.

Vít Šťáhlavský, starosta

škoLní hřišTě zš hosTomiCe
Vážení občané,

před časem jsme vás informovali o tom, že Město 
Hostomice podalo počátkem roku 2020 žádost o po-
skytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj Čr, 
podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova,  
dotační titul Podpora obnovy sportovní infrastruk-
tury na projekt „Školní hřiště zŠ Hostomice“. 

Podstatou projektu je úprava stávajícího povrchu hřiš-
tě, kdy stávající povrch v areálu oploceného hřiště bude 
nově nahrazen plochou s umělým povrchem, dále do-

jde k instalaci nových sloupků pro uchycení branek pro 
malou kopanou a sloupků hřiště pro volejbal. 

V druhé polovině prázdnin jsme obdrželi i z  Minis-
terstva pro místní rozvoj příslib dotace. To byl signál  
k tomu, abychom vypsali výběrové řízení na zhotovitele 
této akce.

Vítězem výběrového řízení se stala firma TUBEKO 
SPORT spol. s r.o., kdy celková nabídková cena zakázky 
bez DPH činí 1 044 605, 16 Kč.

Předpokládaný termín zahájení prací je říjen 2020.
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HaSIČI HOSTOMICe

Stává se již tradicí, že začátkem září každého roku 
se koná netradiční hasičská soutěž O pohár starosty 
města Hostomice.
Bylo tomu tak i letos 5. 9. 2020, kdy po prezentaci všech 
družstev, úvodním slovu starosty SDH a starosty města  
Hostomice soutěž vypukla.
První se na start postavila družstva dětí. Čekala je netra-
diční štafeta, kde bylo nutno prolézt za pomoci ostatních 
potrubím, překonat káď s vodou, přepravit hasičské vyba-
vení z bodu A do bodu B, transportovat jednoho člena na 
nosítkách, posilnit se kelímkem lahodné vody a doběhnout 
do cíle. Každé družstvo mělo jednoho člena v roli nevido-
mého, neboť měl nasazeny brýle, přes které nebylo vidět. 
Byla radost pohledět, jak i ti nejmenší dokáží spolupracovat  
a vzájemně si pomáhat. Ostatně k tomu je vedeme na krouž-
ku mladých hasičů.
Po úspěšném absolvování štafety proběhly klasické požární 
útoky, kde všichni zúčastnění podali krásné výkony.

Dále pokračovala soutěž obdobně pro družstva žen i mužů, 
avšak někteří urostlejší pánové měli větší problém při prů-
lezu potrubím, ale za pomoci ostatních se vše povedlo, také 
pití vody nebyl pro některé jedince moc snadný úkol. Přeci 
jen pivo by bylo lepší. 
Ačkoliv účast soutěžních družstev nebyla tak silná, jako  
v předešlých letech, akce se vydařila a my se již teď těšíme na 
další ročník.
umístění našich družstev:  
❚  Děti: 1. a 2. místo  ❚  Ženy: 1. místo  ❚  Muži: 1. místo
Touto cestou bych rád poděkoval SK Hostomice za spolu-
práci, Václavu Váchovi za ozvučení celé akce, Miroslavu  
Rosolovi a Františku Kubiskovi za časomíru a odborný  
dohled nad celou soutěží, firmě Dobroty Kačena a jejich 
celému týmu za skvělé občerstvení, SDH Běštín za pomoc 
s doplňováním vody, všem zúčastněným sborům a v nepo-
slední řadě všem členům SDH Hostomice, kteří se jakkoliv 
podíleli na přípravách soutěže.

Michal Šinágl, Jednatel SDH Hostomice

o pohár starosty města hostomice
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O prázdninách jsme si všichni odpočinuli a znovu 
se sešli na našem kroužku mladých hasičů, hned na 
začátek nás čekala soutěž O pohár starosty, na kterou 
jsme pilně trénovali. díky tréninkům postupně děti 
získávají fyzickou i psychickou odolnost, obratnost  
a odvahu, která je velmi důležitá. 

V měsíci září jsme také vyrazili na „Šiberák“ , kde si pro 
nás vedoucí připravili překážkovou dráhu, zopakovali jsme 
také vázání různých druhů uzlů a topografické značky.  
U dětí se snažíme vzbudit zájem o pohyb, naučit je reagovat 
v krizových situacích, jako je například: poskytnutí první 
pomoci. Děti se stále učí spolupracovat v týmu ostatních 
dětí, pomáhat si. Doufejme, že nám počasí bude přát a my  
si nadále budeme užívat naše hodiny kroužku v přírodě. 

po prázdninách hurá na hasiČe



Běh pRoTi 
demenCi
23. září jsme se zúčastnili 
akce rozběhneme celé Česko, 
která se konala v Berouně. 
Jednalo se o charitativní akci 
a výtěžek ze startovného byl 
použit na aktivity pro lidi trpící 
Alzheimerovou chorobou.
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Běh do svatohorských schodů
Hasiči z Hostomic se opět po roce zúčastnili běhu do Svatohorských 
schodů konaného 12.9.2020. Touto akcí si připomínáme velký požár 
areálu Svaté Hory z dubna 1978.
Z kategorie žen nás reprezentovaly za SDH Běštín Kristýna Šebková ve dvojici  
s Adélou Horákovou, které vybojovaly 10. místo, dále Lucie Nájemník Krubnerová 
s Veronikou Šmejkalovou, které se umístily na krásném 8. místě. Celkem v této  
kategorii bylo 20 dvojic.
Za muže nás reprezentovali SDH Hostomice Tomáš Černý s Vítkem Šináglem, 
obsadili 20. místo. Dále Michal Šinágl s Honzou Vinšem, kteří vybojovali  
30. místo.
V kategorii ostatních reprezentovali SDH Běštín Iveta Králíková s Martinou 
Skopovou SDH Hostomice, které si vybojovaly krásné 9. místo a Juraj Dendys 
SDH Ohrazenice ve dvojici s Petrem Šináglem SDH Hostomice obsadili 8. místo.
Na této soutěži se zúčastnilo celkem 63 dvojic. Všem patří velký obdiv a díky.
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sLavnosTní 
svěCení 
pRapoRu
Náš sbor byl pozván 
11. září do Čenkova 
na slavnostní svěcení 
nového praporu dobro-
volných hasičů. 
Prapor pořídila obec Čenkov 
pro svůj sbor dobrovolných 
hasičů za jejich dobrovol-
nou činnost a letitou práci  
pro obec. 
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KNIHOVNa HOSTOMICe 

pasování druháků na čtenáře
Ve čtvrtek 17.9.2020 byl v obřadní síni MěÚ Hostomice slavnostně 
ukončen projekt už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, do kterého se 
ve spolupráci s Městskou knihovnou Hostomice zapojili loňští prvňáčci 
ze zŠ P. Lisého Hostomice.
V uplynulém školním roce děti se svou třídní učitelkou Mgr. Lenkou Károvou 
několikrát navštívily knihovnu, zúčastnily se besedy se spisovatelkou Dankou  
Šárkovou a paní knihovnice za nimi docházela do školní družiny, kde jim před-
čítala z vybraných knížek. Z důvodu uzavření škol byly společné akce ukončeny 
a zakončení projektu, spojené s pasováním na čtenáře, muselo být odloženo  
z června na září 2020, kdy už se z prvňáků stali žáci 2. třídy. 
S novou třídní učitelkou Bc. Evou Pacovskou si připravili básničky, které během 
pasování přednášeli, aby prokázali své čtenářské dovednosti. Potom byli spisova-
telkou Dankou Šárkovou a knihovnicí Jiřinou Šebkovou pasováni na rytíře Řádu 
čtenářského. Nakonec všichni rytíři a rytířky složili slavnostní slib čtenáře. V upo-
mínku na tento akt obdrželi malí čtenáři pamětní listy, poukaz na roční regis-
traci v knihovně zdarma a knížku Katka a klokan ze šuplíku od Lenky Rožnovské. 
Kniha byla vydána speciálně pro účastníky projektu. 
Protože byl projekt úspěšný, rádi bychom v něm s novými prvňáčky pokračovali 
i v letošním školním roce.

Ing. Jiřina Šebková, knihovnice

Městská knihovna Hostomice upozorňuje své čtenáře,  
že bude ve čtvrtek 29.10.2020 uzavřena.
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KNIHOVNa HOSTOMICe / INzerCe

Spisovatelka danka Šárková navštívila ve čtvrtek 17.9.2020 Měst-
skou knihovnu Hostomice nejen proto, aby pasovala malé čtenáře 
na rytíře Řádu čtenářského, ale také proto, aby se s návštěvníky 
besed podělila o zážitky ze svých cest po asii.

e-mail: borivoj.kaliban@email.cz, tel. 602 641 945

Beseda o jihovýchodní asii
Při besedách, které se v odpoledních 
časech uskutečnily v obřadní síni hos-
tomické radnice, promítala poslucha-
čům své fotografie a videa z Laosu, 
Thajska, Kambodži a Malajsie a vyprá-
věla jim o tamních obyvatelích, jejich 
mentalitě a místní kuchyni. 
Inspiraci, kterou Danka Šárková na-
čerpá při cestování po Asii, Africe  
a Evropě, využívá při psaní svých ro-
mánů. Ty také na besedě účastníkům 
představila. Zájemci měli možnost  
zakoupit knihy za zvýhodněné ceny. 
Protože spisovatelka ráda poznává  
i evropské země, nabídla nám pro 
příště besedu o Itálii. Účast na bese- 
dách nebyla vzhledem k současné situ-
aci velká. Proto bych ráda poděkovala 
všem návštěvníkům, zvláště si cením 
účasti seniorů.

Ing. Jiřina Šebková, knihovnice 

Stavba, renovace  
a údržba 

kachlových  
kamen a krbů



10 HOSTOMICKÉ LISTY

VíTáNí OBČáNKů

vítání občánků 2020
I v letošním roce jsme přivítali naše nové občánky. z důvodů obecně známých 
proběhlo vítání až 16.9.2020. Vítání proběhlo v obřadní síni hostomické 
radnice, letos bohužel bez vystoupení dětí i bez tradičního focení nových 
občánků v kolébce. 
Přivítali jsme 9 občánků – 6 děvčat a 3 chlapce. K rodičům a příbuzným promluvil 
starosta Vít Šťáhlavský. Všem dětem přejeme, aby prožily krásné a spokojené 
dětství naplněné radostí a láskou. Rodičům přejeme, aby jim byla odměnou za 
jejich starostlivost láska jejich dítěte. 
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Ve středu 9.9. jsme zajížděli na hřiště 
do Drozdova, kde na nás čekal do-
mácí taktéž spojený tým Drozdov 
/ Cerhovice. Až na začátek utkání 
jsme byli po celou dobu jasně  
lepším týmem a po zásluze zví-
tězili poměrem 3 : 9. Hráči před-
vedli krásné kombinace, po kterých 
padlo několik branek. Odčinili jsme 
tedy příliš nepovedený výkon v prv-
ním kole na půdě Zdic.
Branky: 4x Toth, 2x Parkán, Andě-
lová, Kropáč, Bastl.
V pátek 11.9. nás čekalo další mis-
trovské utkání a to když jsme na 
domácím hřišti přivítali mužstvo  
z Komárova. Očekával se vyrovnaný 
boj a to se taky potvrdilo. Soupeř 
předváděl pohlednou kombinaci  
a náš střed hřiště musel řešit několik 
rychlých protiútoků. Zachránila nás 
i tyčka po střele hostujícího hráče. 
Do vedení nicméně šel náš tým  
a to zásluhou oslavence Standy 
Hadraby. Po této brance hosté 
znovu hrozili a musíme říct, že po 
zásluze skóre utkání otočili na 1 : 2 
z našeho pohledu.
Druhý poločas jsme naopak měli 
velkou převahu my a většinou byl 
míč na naši útočné polovině. Naši 
obránci ale museli být pozorní, 
protože hosté stále hrozili rychlými 
protiútoky. Odměnou klukům za 
snahu bylo vyrovnání na 2 : 2, kdy 

po krásné samostatné akci srovnal 
Ondra Kropáč. Do konce utkání 
jsme mohli ještě vidět šance na 
obou stranách, ale bohužel jsme již 
neměli sílu na strhnutí vítězství na 
naši stranu. Bereme tedy do tabulky 
bod za remízu 2 : 2.
V pořadí čtvrtý zápas své okresní 
soutěže jsme odehráli na hřišti 
Felbabky v pátek 18.9. Celé utkání 
bylo velmi vyrovnané a my jsme se 
ujali vedení zásluhou Lukáše Totha 
už ve 4. minutě. Domácí poté hru 

sk hosTomiCe z.s.
SK Hostomice mladší žáci začali svoji okresní soutěž v pátek 

4.9. na hřišti Zdic. Po ne příliš podařeném výkonu i tak veze 

tým trenérů Hadraby a Kropáče 3 body za vítězství v poměru 

1 : 2 (Vrána, Toth). Klukům zápas po fotbalové stránce moc 

nevyšel a spíše můžeme být rádi, že nám soupeř k vítězství 

pomohl svým výkonem. I tak gratulujeme k výhře!

vyrovnali a byli lepším týmem po 
celý první poločas. Po zásluze přišlo 
vyrovnání na 1 : 1. Druhý poločas se 
odehrával spíše na půlce domácího 
týmu, ale naše obrana musela být 
pořád ve střehu. Utkání rozhodl na-
konec v náš prospěch Stáník Had-
raba po pěkné kombinaci Hnízdila 
s Tothem. Do konce utkání jsme 
poctivě bránili a jen škoda, že jsme 
nedokázali využít některou ze slibně 
se rodících šancí.
Všem hráčkám a hráčům gratu-
lujeme k předvedeným výkonům!  
V neúplné tabulce držíme zatím  
1. místo!
Sestava SK Hostomice / Tj Slovan 
Lochovice:
Toť – Hadraba, Mikitinec, Vrána, 
Parkán [K], Bastl, Houska, Hnízdil, 
Kropáč, Toth, Andělová, Frajtág, 
Nguyen, Časar
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První zápas naší mladší přípravky vů-
bec jsme odehráli s týmem Felbabky. 
Naše děti byly tak trochu zaskočené 
z nového prostředí a atmosféry. Sou-
peř využil zkušenost z předchozího 
ročníku a potrestal nás konečným vý-
sledkem 0 : 5 pro Felbabku. V druhém 
zápase se karta otočila v náš prospěch 
a soupeř ze Všeradic platil stejnou 
cenu za krátkou zkušenost v soutěži 

jako my v prvním zápase. Naše děti se 
snažily hrát svou hru, kterou si osvo-
jily v tréninku a vyhrály poměrem  
4 : 0 pro Hostomice. Třetí zápas proti 
Chlumci byl hodně vyrovnaný a Chlu-
mec nám po individuální šanci vstřelil 
první gól v zápasu. Ten druhý vstře-
lil z penalty, která byla nařízena roz-
hodčím z obranného zákroku našeho 
hráče. I když jsme prohráli 0 : 2, pocit  

standa ‚ir‘plecitý 
oslavil 50!
Náš dlouholetý člen, hráč a činovník Stanislav Plecitý 
oslavil před nedávnem kulaté výročí. 
Před výkopem domácího utkání s Hýskovem jsme využili 
příležitosti a pogratulovali Standovi hodně zdraví, štěstí  
a úspěchů. Samozřejmostí byl také památeční dres SK Hos-
tomice s kulatým číslem 50 a dárkový koš.
Stando, ještě jednou velká gratulace od celého SK Hostomice 
a vážíme si toho, co jsi pro náš klub udělal či pořád děláš!

Za SK Hostomice Luděk Báchor

První mistrovský turnaj odehrála naše mladší přípravka pod vede-
ním trenérů Klučiarovského a Kačírka na Felbabce. Pro všechny 
hráče to byla vůbec první zkušenost s mistrovským turnajem. Mu-
síme podotknout, že tento tým je věkově mladší než naši lepší 
soupeři a teprve se začíná seznamovat se soutěžním fotbalem.

z vyrovnaného zápasu v nás zůstává  
a je motivací do dalších turnajů a zá-
pasů. Holky a kluci si dokázali, že 
můžou být vyrovnaným soupeřem  
i tomuto týmu. Díky bojovnosti a od-
hodlání našich dětí jsme v konečném 
umístění obsadili krásné třetí místo.
Pořadí turnaje Felbabka 19.9.2020:
1. TJ Felbabka - 9 bodů 
2. SK Chlumec - 6 bodů 
3. SK Hostomice - 3 body 
4. SK Všeradice - 0 bodů
Další turnaj odehraje naše mladší pří-
pravka v sobotu 3.10.2020 na hřišti ve 
Všeradicích. Začínáme v 9 hod. Přijďte 
nás povzbudit!
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V sobotu 19.9.2020 odehrálo naše 
mužstvo dospělých již 5. kolo okresní 
soutěže III. třídy a to když zajíždělo 
na horkou půdu do Újezda. Naši byli 
vedoucí tým tabulky a očekával se 
nemilosrdný boj s týmem domácích, 
který byl v tabulce hned za námi.
Sestava SK Hostomice:
Špatenka - Štyler, Hornát [K], Še-
reda, Fatka - Spousta, Kodad (Císař), 
Kubišta, Hejduk (Hadrava), Plecitý  
M. (O. Kačírek) - J. Kačírek
Tým Hostomic očekával, že domácí 
na nás vyrukují s rychlou kombinační 
hrou a že nebudou šetřit na důrazu. To 
jsme si také dobře hlídali a měli nao-
pak více ze hry. Bohužel, jak už to u nás 
bývá, hrozně se nadřeme na góly a ne-
využíváme i ty největší šance. V první 
půli jsme měli hned dvě, ale bohužel 
jsme je nevyužili. A tak se vyplnilo 
pořekadlo „nedáš - dostaneš“, kdy nás 
domácí tvrdě potrestali. Po dvou situ-
acích, které nebyly ani šancemi, jsme 
špatně odkopli míč a ten posléze skon-
čil v naší síti. Do kabin se šlo za stavu  
2 : 0 pro domácí Újezd.
Do druhého poločasu jsme vstoupili 
aktivně a s cílem minimálně vyrovnat. 
Snížit na rozdíl jedné branky se nám 
podařilo v 53. minutě po proměně-
ném pokutovém kopu v podání Honzy 

Během domácího utkání s Hudlicemi, 
které se konalo v sobotu 29.8.2020, 
oslavil svoje jubileum předseda SK 
Hostomice pan Václav Štyler. 
Výbor klubu pogratuloval Vaškovi před 
začátkem utkání a před nastoupenými 
týmy mu předal dárkový koš společně  
s dresem jeho milovaného klubu Sparty 
Praha. 
Tím nejlepším dárkem byl ovšem 
předvedený výkon našeho mužstva, 
který zaznamenal jednoznačnou výhru 
se symbolickým výsledkem 5 : 0! 
Václave, ještě jednou Ti gratulujeme  
k Tvým kulatým narozeninám a věříme,  
že pod tvým vedením bude i nadále 
klub SK Hostomice plně vzkvétat. Pře-
jeme hodně štěstí, zdraví a úspěchů!

Kačírka. Tým nabral na obrátkách  
a začal mačkat domácí mužstvo na 
jeho polovinu. Bohužel nás trápila jako 
v minulém zápase nepřesná kombinace 
a několikrát chyběla finální nahrávka. 
Újezd začal hru kouskovat a to nám 
samozřejmě nevyhovovalo. Naši kluci 
se tlačili čím dál více do útoku a za-
čali jsme hrát vabank. To byla šance 
pro domácí a jenom zásluhou bran-
káře Špatenky jsme stále drželi těsný 

výsledek. Do konce utkání jsme bohu-
žel nedotáhli ještě pár nadějných situ-
ací a tak domácí tým po boji udržel těs-
nou výhru. Znamená to pro nás první 
prohru v soutěži, ale stále se držíme 
na krásném 3. místě okresní soutěže  
III. třídy.
Děkujeme klukům za obětavý a ná-
ročný fyzický výkon!!!
Zatím nám patří v tabulce krásné  
3. místo a bojujeme o špičku tabulky.

předseda sk hostomice oslavil jubileum
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z mš hosTomiCe
❚ 15.9. třída Modrásků podnikla letošní první výpravu 
do přírody. Cílem bylo pozorování houfujících se ptáčků. 
Cestou nechyběly hry a soutěže.
❚ 16.9. k nám zavítalo divadlo zvoneček s loutkovou po-
hádkou začarovaný les. Pohádka byla plná písniček a hez-
kých loutek, které si děti po pohádce mohly prohlédnout.
❚ 22.9. třída Modrásků a Žluťásků využila příznivé po-
časí k výletu do lesa. Hned ráno jsme nasadili batůžky se 
svačinou a vyrazili jsme do lesa poznávat houby a společ-
ně jsme si cestou zasportovali a pozorovali jsme měnící  
se přírodu.
❚ 23.9. k nám přijelo divadlo Vysmáto a zahrálo dětem 
pohádku o tom, jak zvířátka společně porazila vykutálené 
loupežníky.
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Go! kurz
Na začátku letošního školního roku 
strávili žáci 6. tříd zŠ P. Lisého pří-
jemné chvíle na GO! kurzu – sezna-
movacím pobytu ve Žloukovicích  
u Nižbora.
V rekreačním areálu Jitřenka prožilo 
42 dětí z hostomické a osovské školy  
tři dny plné her, zábavy, sportu a jiných 
společných aktivit.  Vyzdobily si trička,  
zúčastnily se noční bojové hry, absol-
vovaly slepeckou dráhu, prolézání pa-
vučiny z provazů, čekala je řada aktivit 
na stmelení kolektivu, budování dů-
věry, tolerance, respektování pravidel. 
Všichni žáci z Osova si našli kamarády 
mezi žáky z Hostomic. Kurz se dětem 
líbil. Za ZŠ Mgr. D. Fatková
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Těší mě, že pozvání do Hostomic při-
jal se svým vystoupením humorista, 
spisovatel, básník, cestovatel, fotograf, 
muzikant Josef Fousek a o měsíc poz-
ději také populární komik Lukáš Pavlá-
sek. Oběma osobnostem se u nás líbilo, 
stejně tak všem účinkujícím 3. ročníku 
akce Prázdninové loučení.
Umělci svou spokojenost vyjádřili také 
srdečným věnováním do „pamětní kni- 
hy“ sport-relax centra HejbejmeSe.cz – 
děkujeme!
Hlubokou poklonu zaslouží „čistá 
duše“ Pepa Fousek, který přes svůj 
věk (nar. 1939) i zdravotní komplikace 
předvedl neúnavný a energický výkon  
a svým důvtipem bavil všechny pří-
tomné více než dvě hodiny! Asi 10 
dní po svém vystoupení nás Josef  
s manželkou Jarmilou znovu v cent-
ru HejbejmeSe.cz navštívili a strávili 
jsme společně neopakovatelný čas plný 
moudrého vyprávění. Troufám si říci, že 
opakovaná setkání s Josefem „přerostla“  
v přátelství, což mě velmi těší. Když 
jsme se loučili, Josef mi (resp. Vám)  
daroval své verše s vlastnoručním  
věnováním a navíc - je velmi pravděpo-
dobné, že zmínku o vystoupení v Hos-
tomicích najdeme v právě připravova-
né Josefově nové knize – i to je důkaz 
toho, že si Josef pozvání do Hostomic 
váží, stejně tak Vás-fajnového publika!
Dovolte mi touto cestou uveřejnit bás-
ně Josefa včetně zmíněného věnování, 
které nám/Vám věnoval (viz níže).
S Josefem jsme si slíbili, že bude-li 
nám budoucnost a především zdraví 
nakloněno, budeme uvažovat o opě-
tovném vystoupení. Věřte mi, že Pepa 
se nebude a snad ani nemůže nikdy 

sport-relax centrum
Vážení čtenáři,
dovolte mi poděkovat všem Vám, kteří jste navštívili představení „LeTNí SCÉNY 2020“ sport-relax  
centra HejbejmeSe.cz
Věřím, že jste se vždy dobře bavili a vězte, že svou návštěvou podporujete náš cíl, kterým zůstává „obnova  
života“ bývalé Sokolovny. Nadále chceme v duchu původních tradic nabízet široké veřejnosti možnost 
setkávat se, sportovat, relaxovat a také se kulturně vyžít.
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ve svém projevu opakovat neb jeho 
zkušenosti, životní zážitky a humorné 
historky jsou opravdu velmi bohaté. 
Josefovi a jeho ženě Jarmile i touto ces-
tou přeji pevné zdraví a klidné dny.
Závěrem si zde dovolím poděkovat 
své rodině a kamarádům za podporu 
a nadšenou pomoc s přípravou, prů-
během i úklidem při všech akcích naší 
„Letní scény“ - velmi si toho vážím!
Přeji si a věřím, že se všichni, společ-
ně s Vámi, budeme i v příštích časech 
těšit z dalších kulturních zážitků. 
Ostatní, dnes již „standardní“ nabídku 
všech sportovišť, služeb i prodej zdravé 
výživy Vám samozřejmě nadále nabí-
zíme 7 dní v týdnu – přijďte pobejt…  
(všechny novinky a plánované akce 
pravidelně uveřejňujeme na našich 
webových stránkách a Facebooku)
Ještě jednou Vám, vážení, děkuji za 
Vaši přízeň a návštěvy.
Za tým sport-relax centra 
HejbejmeSe.cz, s úctou, Václav Lisý

www.hejbejmese.cz
info@hejbejmese.cz

Prázdninové loučení v HejbejmeSe.cz 29.8.2020

Josef Fousek v HejbejmeSe.cz 21.8.2020
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Lukáš Pavlásek v HejbejmeSe.cz 19.9.2020
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Šachový klub při Městském úřadu Hostomice uspo-
řádal v neděli 30. srpna 21. ročník Posvícenského 
turnaje v bleskové hře.
Turnaj byl sehrán jako Středočeský krajský přebor jednot-
livců. Při účasti 62 hráčů z celé ČR se krajským přeborníkem 
stal Tomáš Vojta z TJ Spartak Vlašim. 
V juniorské kategorii zvítězil Michael Strnad z Klubu  
Šachistů Říčany 1925. V kategorii juniorek zvítězila Hana 
Bartošová z Klubu šachistů Říčany 1925. Titul krajské pře-
bornice nebyl udělen, protože žádná ze zúčastněných žen 
neměla klubovou příslušnost Středočeského kraje.
Nejstarším účastníkem byl domácí osmdesátiletý Rostislav 
Placheta, nejmladší pak patnáctiletá Monika Strnadová  
z Klubu Šachistů Říčany 1925.

Nejúspěšnějším domácím hráčem se stal František Klán, 
který v silné konkurenci obsadil celkové 53. místo.
Díky účasti dvou hráčů ze Slovenska můžeme letošní ročník 
označit za mezinárodní. 
Šachový turnaj by nebylo možné v tomto rozsahu uspořádat 
bez podpory města Hostomice, a dále finančního přispění 
firmy Mandík a.s. 
Poděkování též patří provozovatelkám Restaurace u Frajerů, 
které přispěly k úspěšnému průběhu celé akce.
Konečné pořadí: 1. Jakub Půlpán, 2. Tomáš Vojta, 3.Petr  
Neuman, 4. Pavel Jirovský, 5. Marek Karas, 6. Matěj Kupsa, 
7. Jiří Gregor, 8. Vít Rosenbaum, 9. Miroslav Mašek,  
10. Vítězslav Priehoda, atd.

Text a foto: Jiří Kadeřábek

posvíCenský BLeskový TuRnaj  
v hosTomiCíCh pod BRdy
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vánoČní 
sTRomeČek
Vážení spoluobčané, obracíme se 
na Vás s prosbou. Blíží se Vánoce, 
pomozte nám najít strom pro 
naše náměstí. Pokud víte o někom 
blízkém z okolí, kdo by měl 
možnost městu strom darovat, 
kontaktujte prosím Petra Šinágla 
na čísle 606 135 709. Děkujeme.

Za SDH HOSTOMICE 
Veronika Šmejkalová   

Lucie Nájemník Krubnerová  
Adéla Horáková

■ V říjnu by se 
dožil náš bratr 
Ing. alois Přibyl 
75 let (+1998). Zá-
roveň si připomí-
náme i nedožitých  
100 let našich ro-
dičů Jiřiny (+2000)  
a Aloise (+1992). 

Za tichou vzpomínku  
děkují Miloš a Jiří s rodinami

vzpomínky

oznámení
Vážení přátelé,
na základě aktuální epidemiologické si-
tuace, doporučení hygienické stanice  
a usnesení výboru ZO ČSCH Hostomice ze 
dne 15.9.2020 se tradiční říjnová výstava  
zO ČSCH Hostomice v letošním roce  
KONaT NeBude. Děkujeme za pocho-
pení a přejeme všem pevné zdraví.

ZO ČSCH Hostomice

zuBní pohoTovosT
■ 3.-4. MUDr. Monika Růžičková,  
 Zdice, Čs. Armády 895 
 tel.: 311 685 674
■ 10.-11. MUDr. Zalina Sozieva,  
 Beroun, Havlíčkova 1732/3 
 tel.: 727 836 818
■ 17.-18. MUDr. Marcela Srpová,  
 Hořovice, Fűgnerova 389, Alba 
 tel.: 311 512 119
■ 24.-25. MUDr. Eliška Svobodová,  
 Ordinace Buzuluk-Komárov 
 tel.: 311 572 389
■ 28. MUDr. Štěpánka Šedivá  
 Beroun, Havlíčkova 20 
 tel.: 311 611 241
■ 31. MUDr. Ladislava Švábová,  
 Hořovice, Pod Nádražím 289 
 tel.: 311 513 375
 Pohotovostní služba stomatologů  
 je v době od 8.00 do 11.00 hodin.


