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Omlouváme se všem občanům, spolkům a organizacím, jejichž akce proběhly 
před vyjitím tohoto čísla. Odstoupení starostky a volba nového starosty  
je dostatečný důvod k tomu, aby toto vydání obsahovalo ověřené usnesení  
z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva města Hostomic.

Výstava Pavla lisého
Ve dnech 6. až 13. dubna uspořádal MěÚ ve spolupráci se ZŠ Pavla Lisého  

v Hostomicích výstavu litografií místního rodáka, akademického malíře Pavla  
Lisého. Výstava se konala u příležitosti nedožitých 95. narozenin tohoto významného 
ilustrátora, grafika, portrétisty a krajináře. 

Výstava byla zahájena vernisáží, na níž nejprve pronesla projev starostka města 
Sylva Škardová, která zároveň přivítala váženého hosta, jímž byl Jan Schwippel, 
poslanec Parlamentu ČR. Poté pronesl krátkou vzpomínku devadesátiletý Jaroslav 
Veselý, který se s umělcem osobně znal a na svého otce zavzpomínala také jedna  
z dcer Pavla Lisého, Milena. Nechybělo ani hudební vystoupení, o něž se postaral 
Petr Kafka se svým dětským souborem Jeřabinky. 

Před zahájením výstavy byla položena kytice u rodného domu P. Lisého, kde 
promluvila ředitelka ZŠ Jiřina Walterová. Jen samotné vernisáže se zúčastnilo několik 
desítek občanů. V průběhu celého týdne výstavu navštívilo obrovské množství 
návštěvníků, o čemž svědčí několik listů podpisů v hostomické kronice.  

Na výstavě bylo možno zakoupit litografie z dílny tohoto umělce. V případě 
dalšího zájmu o některou z litografií P. Lisého je možno kontaktovat jeho dceru, 
Ing. Milenu Lisou, na tel. 222 000 220 v době od 7.30 do 15.30 hod. do zaměstnání. 
Organizátoři děkují oběma dcerám P. Lisého za zapůjčení litografií, p. Jiřímu  
Frajerovi za zapůjčení sklenic na vernisáž, členům SZP za zajištění dozoru a všem 
dalším, kteří přispěli ke zdárnému průběhu této výstavy. Alexandra Kubátová

Otevíráme!!!
Jedním z předvolebních slibů 

občanských kandidátek pro Hosto-
micko a pro Radouš a ODS bylo 
větší otevření radnice občanům. 

Poté, kdy od vstupu na rad-
nici snad důsledně zveřejňujeme 
veškeré významné kroky tam 
učiněné a snažíme se výrazně 
zkvalitnit Hostomické listy tak,  
aby skutečně naplňovaly naší  
představu o základním informač-
ním kanálu mezi radnicí a obča-
nem přichází na řadu další krok. 

Každou první sobotu v měsíci 
dopoledne od 8.00 do 11.00 hodin  
počínaje 5.5.2007 bude radnice 
poskytovat veškeré služby tak,  
jak jste na ně zvyklí v pondělí  
a ve středu. 

Věříme, že po čase bude tato 
služba samozřejmostí, se kterou  
každý počítá a nikdo si ani  
nevzpomene na situaci, kdy si  
musel vzít dovolenou na to, aby 
splnil některou ze svých povinností 
na matrice, nebo vyřídil svou věc 
na stavebním. Zatím signalizovaný 
zájem budeme vyhodnocovat a na 
něj reagovat.

Ing.Vladimír Zachoval
zastupitel

Příští 
veřejné zasedání 

zastupitelstva 
se koná ve středu
6. čerVna 2007 

v radouši
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Při každém obecním, resp. městském 
úřadu pracují komise nebo výbory.  
V Hostomicích pracuje celkem 7 výborů 
nebo komisí. Předsedou výboru (komise) 
většinou bývá zvolený zastupitel města. 
Pokud je zastupitel zároveň předsedou 
výboru (komise), pobírá měsíčně odměnu 
ve výši cca 1000 Kč. Žádnou další odměnu 
za svou práci zastupitelé nedostávají. 
Řadoví členové výborů (komisí) za svou 
práci nepobírají žádnou odměnu. Také 
zastupitel, který není zároveň předsedou 
výboru (komise), nedostává žádnou 
odměnu. 
Minimální počet všech členů každého 
výboru (komise) včetně předsedy je 3, 
může jich být i více, ale vždy lichý počet 
kvůli hlasování. 
Podle zákona o obcích je povinností obce 
zřídit vždy výbor kontrolní a finanční. 
Předsedou výboru kontrolního nebo 
finančního je vždy člen zastupitelstva 
obce. Jejich členy nemohou být starosta,  
místostarosta, tajemník ani osoby 
zabezpečující rozpočtové a účetní práce.

kontrolní Výbor
Předseda: ing. Jaroslav Jirák
členové: marie menyová, Václav Holý
Činnost: 
- provádí kontrolu plnění usnesení  
 zastupitelstva obce
- kontroluje dodržování právních  
 předpisů ostatními výbory a obecním  
 úřadem
- plní další kontrolní úkoly, jimiž jej  
 pověřilo zastupitelstvo obce

Finanční Výbor
Předseda: ing. Vladimír Zachoval
členové: eva Fajrajzlová,  
eva klozíková, alena Příhodová,  
ing. Vojtěch matějček
Činnost:
- provádí kontrolu hospodaření s ma- 
 jetkem a finančními prostředky obce
- plní další úkoly, jimiž jej pověřilo  
 zastupitelstvo obce
V Hostomicích se kontrolní činnost  
týká konkrétně následujících oblastí: 
- hospodaření obce v rámci rozpočtu
- hospodaření v lese, škole, mateřské  
 škole a jídelně
- městský majetek spravovaný hasiči
- městský vodovod a kanalizace  
 vč. vodních zdrojů a čističky odpad- 
 ních vod, ostatní nemovitý i movitý  
 majetek

Zřízení ostatních výborů a komisí není 
podle zákona povinné. Tyto komise 
bývají zřizovány jako iniciativní  
a poradní orgány obce. Bývá zvykem,  
že předsedou takové komise je zastu-
pitel obce, není to ale povinností. Pokud 
je v obci zřízena přestupková komise 
a mezi zvolenými zastupiteli není  
nikdo s právnickým vzděláním, musí  
být předsedou této komise někdo zvenčí, 
kdo tento požadavek splňuje. To je  
i případ Hostomic. 

komise žiVotníHo 
Prostředí
Předseda: Vít maršálek
členové: rndr. eliška tenčíková, 
mVdr. Vladimíra brožková,  
aleš tenčík, Jiří Jíra
Činnost: péče o životní prostředí  
v našem městě a činnosti s tím související
V plánu na rok 2007 má tato komise 
např. následující činnosti:
Průběžné posuzování stromů ke kácení 
nebo ořezání, uspořádání výběrového 
řízení na firmu k ošetřování zeleně, 
zajištění odpadkových košů na turis-
ticky exponovaných místech, obnova 
cest, analýza systému sběru komunál-
ního a tříditelného odpadu, vypra-
cování návrhu vyhlášky na vypouštění 
odpadů, kontrola stávajících kontejnerů 
na tříděný odpad, namátkové kontroly 
těžby a péče o les, vypracování návrhu 
vyhlášky na pálení odpadu, umístění 
cedulí „Zákaz skládky…“, analýza 
možnosti vybudování kanalizace  
a vodovodu v Bezdědicích a Radouši, 
naučné stezky, podpora revitalizací  
a výsadby zeleně, osvěta apod. 

komise kulturní, 
školská a Pro mládež
Předseda: Vít šťáhlavský
členové: mgr. alexandra kubátová, 
Jitka Fatková, eva nádvorníková,  
iva mrázková
Činnost: Zajišťování kulturních akcí, 
vyhlašování soutěží za účelem zlepšení 
kultury našeho prostředí, v případě 
potřeby pomoc zástupcům sportovních 
klubů či uskupení při vyjednávání  
s úřady, snaha o rozvoj smysluplného 
využívání volného času - především 
mládeže - vyvíjení aktivit za účelem 
zbudování dětského hřiště a sportoviště 
využitelného širokou veřejností, pod-
pora aktivit občanů týkajících se těchto 
oblastí apod.

komise bytoVá a sociální
Předseda: Václav malecký
členové: pí brůnová, pí brůžková,  
pí Fatková, p. císař
Činnost: Na tuto komisi se obracejí 
občané, kteří se ocitnou z nějakého 
důvodu v nouzi. tato komise jim buď 
pomůže sama, nebo jim doporučí další 
postup. Dále tato komise řeší záležitosti 
týkající se užívání bytů v majetku města 
apod.

PřestuPkoVá komise
Předseda: Judr. brodinová
místopředseda: ing. Pavel brůžek
členové: mgr. Jiřina kordulová,  
karel Veselý, Petr císař
Činnost: Řešení stížností občanů  
a řešení málo závažných porušování 
zákonů nebo vyhlášek města, jde např.  
o obtěžování hlukem v nočních hodi- 
nách, obtěžování kouřem z neopráv-
něného pálení, neoprávněné vypouštění 
odpadních vod, poškozování obecního 
majetku do výše škody 5 tisíc korun 
apod.
V této komisi byla zřízena funkce 
místopředsedy z toho důvodu,  
že předseda přestupkové komise musí 
mít právnické vzdělání, jak je uvedeno 
výše. Předsedkyně ani místopředseda 
nepobírají žádnou odměnu.
Pozn.: Závažná porušování zákonů  
na úrovni trestného činu, do čehož 
spadá např. i rozkrádání či poškozování 
majetku města ve výši nad 5 tisíc korun, 
kdy se již jedná o trestný čin a nikoli 
přestupek, řeší Policie ČR. 

staVební komise
složení: Petr lachman, radek koryta, 
lukáš Příhoda
Činnost: tato komise byla zřízena 
jako poradní orgán radnice. Poskytuje  
odborné rady starostovi města přede-
vším v případech, kdy město zadává 
či realizuje stavební akce. V žádném 
případě nenahrazuje činnost stavebního 
úřadu. Pokud občan žádá o stavební 
povolení, kolaudaci nebo odbornou 
radu s tím související, obrací se vždy  
na příslušný stavební úřad.
Pokud máte nějaký dotaz, podnět, 
připomínku nebo žádost týkající se 
činností výborů (komisí) můžete kontak-
tovat jejich předsedy (příp. místopředsedu) 
buď osobně na veřejných zasedáních, 
nebo písemně na MěÚ.

Připravila: Mgr. Alexandra Kubátová

druhy, složení a činnost výborů či komisí při měÚ Hostomice
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usnesení z veřejné schůze zastupitelstva města Hostomice  
č. 3/07 ze dne 28.3.2007
Zastupitelé:
a) souhlasí:
1. s prodejem pozemků na Hřibu parc. č. 1227/14 a pozemku parc. č. 1432/21  
(dle GP č. 639-332/2007) v katastrálním území Hostomice pod Brdy do podí-
lového spoluvlastnictví p. Müllerovi a p. Svobodovi za cenu 40,- Kč za m2

a s prodejem cesty parc. č. 676/1, k.ú. Běštín (dle GP č. 230-326/2007),  
a to následujícím zájemcům:
- díl b, c p. Miroslavu Šmejkalovi za cenu 40,- Kč za m2

- díl d p. Vladimíru Šmejkalovi za cenu 40,- Kč za m2

- díl a OÚ Běštín bezúplatně.
2. s opětným posouzením, do kterého fondu převést zlepšený hospodářský 
výsledek ZŠ Hostomice za rok 2006 ve výši 106.687,21 Kč.
3. s novými členy ŠaKK pí Evou Nádvorníkovou a pí Ivou Mrázkovou.
4. s jednáním Ing. Šakardové o směně majetku silnice u nádraží a EnerSys  
 za silnici v Bezdědicích patřící Středočeskému kraji a spravovanou SÚS  
 Kladno.
5. s jednáním Ing. Škardové s OÚ chlumec o zajišťování požární ochrany v jejich  
 obci naším SDH.
6. s rozšířením pracovní doby pro veřejnost pracovnic Městského úřadu  
 Hostomice (staveb. úřad, matrika, podatelna) vždy první sobotu v měsíci  
 od 8 do 11 hodin s platností od měsíce května, tj. 5.5.2007 – zajistí  
 Ing. Škardová.
7. se zakoupením 3 ks odpadních kontejnerů v celkové hodnotě 32.130,- Kč  
 a zároveň s rozpočtovým opatřením v téže výši.
b) nesouhlasí s odkoupením pozemku parc. č. 140/1 k.ú. Hostomice pod Brdy  
 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v cenové relaci jimi  
 uvedené. Souhlasí s dalším jednáním Ing. Škardové o bezúplatném převodu  
 či významném snížení ceny tohoto pozemku.
c) bere na vědomí jednání o bankomatu a souhlasí s dalším jednáním týkajícím  
 se podrobných podmínek.
Bere na vědomí všechny body diskuze.
Návrhová komise: V. Maršálek, J. Walterová

Jak tO bylO?
Opět je zde květen a s ním 

si připomínáme výročí konce 
druhé světové války. Současně si 
uvědomujeme, že s přibývajícími 
roky je mezi námi stále méně 
přímých pamětníků, kteří jsou 
ochotni a schopni nám přiblížit 
onu dobu ve své rozporuplnosti, 
a tím zachovat paměť té doby pro 
příští generace.

Chceme touto cestou vyzvat  
ke společné diskuzi občany, kteří 
jsou ochotni podělit se o své  
vzpomínky na tuto dobu. Proto  
bychom přivítali vaše reakce 
a návrhy (čas, forma), aby-
chom mohli uspořádat společné 
povídání. Vždyť vždy je možné 
dobrat se k novým informacím, 
které nám usnadní lépe pochopit 
naše společné dějiny.

Chcete-li, své návrhy k danému  
tématu můžete předat na městský 
úřad. Předem vám děkujeme. 

Redakce

usnesení  
z veřejného zasedání 
zastupitelů města Hostomice  
konaného dne 4. 5. 2007  
v zasedací místnosti hasičské 
zbrojnice  Hostomice

Zastupitelé schvalují:
1. Volba starosty – Vít Šťáhlavský.
2. Odměna pro odstoupivší  
 starostku – ing. Sylvu Škardovou  
 – dle zákona ve výši tří měsíčních  
 platů.
Zastupitelé berou na vědomí:
1. Konání dětského dne v neděli  
 3.6.2007.
2. Všechny body diskuse
Návrhová komise:  
Eva Fajrajzlová, Vít Šťáhlavský

městský Úřad inFormuJe
■ Jak přispívat do Hostomických listů. Hostomické listy, které právě držíte ve svých 
rukou, nevznikají samy od sebe. Příspěvky, návrhy nebo popis proběhlých akcí  
či prací mohou dodávat všichni občané žijící v Hostomicích, Bezdědicích, Radouši 
a Lštěni trvale nebo ti, kteří zde odpočívají na svých chatách i chalupách. Kontaktní 
místo: MěÚ Hostomice – p. Merunová (písemná forma), telefon/fax: 311 584 116, 
www.hostomice.cz, e-mail: v.marsalek@hostomice.cz
Pište, mailujte, telefonujte a tvořte Hostomické listy společně s námi. 
Děkujeme, redakční rada.

■ Pondělí 7.5., 14.5., 21.5., 28.5. a 4.6.2007 bude na dvoře MěÚ Hostomice probíhat 
od 14.00 do 16.00 hod. humanitární sbírka pro Diakonii Broumov.

■ Zástupkyně Raiffeisen stavební spořitelny bude přítomna na MěÚ ve středu 9.5.2007 
od 15.00 do 17.00 hod. Získáte zde informace jak o spoření, tak o možnostech úvěru 
na bydlení.

■ Očkování psů pro rok 2007 bude prováděno dne 16.5.2007: 
Radouš 15.00-15.30 hod., Bezdědice 15.35-15.50 hod., Lštěň 16.00-16.20 hod.,  
Hostomice 16.30-17.00 hod. 
Současně žádáme všechny, kteří dosud nezaplatili poplatek za svého čtyřnohého 
miláčka (100 Kč), aby tak učinili neprodleně na pokladně MěÚ Hostomice.
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sPolečenská rubrika
opustili nás
■ Dne 30. dubna 2007 nás náhle opustila učitelka magistra 
Jarmila NEuGEBauEROVá, která na naší základní škole 
vyučovala přes 30 let převážně matematiku. V posledních 
letech vykonávala funkci zástupce ředitele základní školy. Její 
náhlý odchod zarmoutil spolupracovníky, žáky i bývalé žáky 
základní školy. Za ZŠ Hostomice kolektiv spolupracovníků.

Vzpomínka
■ V neznámý svět odešla jsi spát, zaplakal každý, kdo měl  
tě rád. Dne 19. dubna 2007 uplynul rok, co nás navždy opustila 
paní Marie GRuNtOVá. Za vzpomínku děkují manžel a syn 
s rodinou.
■ Čas jako by se zastavil, bolest v srdci vrytá, jen vzpomínka 
nám zůstane, je v našich myslích skrytá. Dne 26. dubna 2007 
uplynulo 20 let od úmrtí paní Žofie GRuNtOVé. S láskou  
a úctou vzpomíná syn Karel s rodinou.
■ 15.5.2007 by se dožil 80 let pan Václav ŠOS. Vzpomeňte  
s námi. Ing. Václav Šos s rodinou.

Poděkování
■ Děkuji paní starostce Ing. Škardové, zastupitelstvu města, 
paní Brůnové, ČSŽ a ČSZ v Hostomicích za blahopřání k mým 
narozeninám. V. Slánská
■ Děkuji paní starostce Ing. Škardové, zastupitelstvu města  
a pracovníkům MěÚ za milá blahopřání a dárky k mým naroze-
ninám. Rovněž tak dík organizacím a přátelům za povzbudivá 
přání do dalších let. Jaroslav Veselý
■ Děkuji MěÚ Hostomice i všem známým za milá blahopřání  
k mému životnímu jubileu. Josef Čaboun, Bezdědice
■ SZP v Hostomicích děkuje všem, kteří podpořili letošní 
Papučový bál – panu Frajerovi za poskytnutí sálu v restauraci 
u Frajerů, podnikatelům i občanům Hostomic a okolních vsí 
za finanční či hmotné dary.
■ Zastupitelé MěÚ Hostomice děkují všem, kteří se dne 
14.4.2007 zúčastnili úklidu obce Radouš.
■ Sdružení Symbióza děkuje všem, kteří se zúčastnili úklidu 
svého okolí dne 21.4.2007 při příležitosti Dne Země.
■ Děkujeme Mysliveckému sdružení Lhotka za uklizení  
2 černých skládek u Radouše a Lhotky.

chválíme
■ Pochvala patří chlapcům z Bezdědic, kteří pod vedením 
tomáše Langmajera, žáka 7. třídy, pomáhají při úklidu návsi 
v obci. Čistí příkopy, vybílili autobusovou čekárnu, opravili 
lavičku. Jen tak dál!

Pohotovostní služby stomatologů
■ 1.5. - Dr. Holmanová Jarmila, Hořovice, Komenského 49, 
tel. 311 516 660

■ 5.+6.5 - Dr. Karel Zdeněk, Beroun, Medicentrum,  
tel. 311 625 722
■ 7.+8.5. - Dr. Krabcová Vladimíra, Beroun, Pod Haldou 64,  
tel. 311 621 973
■ 12.+13.5. - Dr. Kovaříková anna, Beroun, Medicentrum,  
311 746 418
■ 19.+20.5. - Dr. Krůta Václav, Beroun, Havlíčkova 113,  
tel. 311 625 901
■ 26.+27.5.-  Dr. Lastovičková Václava, Komárov, Buzulucká 
140, tel. 311 572 765
Pohotovostní služba má ordinační hodiny od 8.00 do 12.00 hod.

oznámení
■ Kulturní komise MěÚ Hostomice pořádá pro děti s rodiči 
a ostatní výletníky v sobotu 19.5.2007 vycházku na rozhlednu 
na Studeném. Sraz v 9.30 hod. na křižovatce Široká v Hádce. 
Občerstvení zajištěno. Dobrou náladu a obuv s sebou.
■ Pojďte s námi v pondělí 14.5.2007 na vycházku do přírody. 
Odjezd z autobusového nádraží Hostomice směr Lhotka  
ve 12.40 hod. trasa pěší části k jezírku pod Plešivcem.  
Lze pokračovat do Běštína na autobusovou zastávku v Běštíně  
(asi 3-4 km, odjezdy 14.24 a 15.20 hod.), nebo pěšky přes 
Bezdědice do Hostomic (asi 6-7 km). Srdečně zve SZP  
Hostomice
■ ZO KSČM uskuteční položení kytic k pomníku padlých  
dne 9.5.2007 v 17.00 hod.
■ ČSZ si dovoluje oznámit a pozvat všechny příznivce  
zahrádek a drobné pěstitele, že jako každý rok i letos 12.5.2007 
od 8.00 do 11.00 hod. budeme pořádat v budově chovatelů 
BuRZu VÝPĚSKŮ – předpěstovaných sazeniček zeleniny  
a květin. Za ČSZ L. Kůtová.
■ trafika Hostomice oznamuje zahájení nedělního prodeje, 
se třemi druhy nedělních novin, od 13.5.2007 otvírací doba 
7.30-10.30 hod. K dispozici bude i terminál sazky. Děkujeme 
za návštěvu L. Koudelová
■ SK informuje. Dne 6.5.2007 se uskuteční v Hostomicích, 
Bezdědicích a Lštěni ŽELEZNá NEDĚLE.
■ Nohejbal v Bezdědicích. V sobotu 28.4.2007 se konal  
v Bezdědicích na hřišti Maracana tradiční turnaj v nohejbale. 
Letos se soutěže zúčastnilo 10 tříčlenných družstev. Počasí 
účastníkům přálo, nálada byla skvělá. Pro nejúspěšnější týmy 
byly připraveny hezké poháry. Vítězem se stalo mužstvo 
Bezdědice – jih, druzí byli soutěžící z družstva Otmíče, třetí 
místo obsadil Semtex. Dobře si vedla i družstva složená  
z dívek. utkání přilákalo i velké množství diváků.
■ Zápis dětí do MŠ. 5. dubna se uskutečnil zápis dětí do MŠ.  
K zápisu přišlo 26 dětí. Z důvodu nízké kapacity MŠ bylo 
přijato 14 dětí, 12 dětí bohužel nebylo možné přijmout.  
Za MŠ Hostomice - Ilona Fenclová.

HOStOMIcKé LISty - informační měsíčník MěÚ Hostomice ■ Evidováno MKČR pod č. E11276. ■ Vydavatel: MěÚ Hostomice, tyršovo nám. 165, 
267 24 Hostomice, tel./fax: 311 584 116, www.hostomice.cz ■ adresa redakce: MěÚ Hostomice, tyršovo nám. 165, 267 24 Hostomice



HOStOMIcKé LISty 5/2007

nabídky, inzerce
■ Vysoce účinné a dlouhodobé čištění koberců, sedaček,  
matrací a veškerého čalounění u vás doma či v kanceláři. 
- dvojí vysoce účinné hloubkové čištění nejmodernější  
 technologií (suchá + mokrá cesta)
- brzy suché a bez roztočů
- nezapočítávám cestovné, ceny nízké a dohodou! 
 (průměrné ceny: koberec 200,- Kč, sedačka 300,- Kč)
Čištění interiérů automobilů (průměrné ceny: automobil  
700,- Kč) 
Kontakt + info: p. Fulín, tel.: 603 823 080 – přijedu za vámi! 
■ Vykoupím a odvezu vaše nefunkční autobaterie. Za kus  
dám 30-40 Kč! tel: 603 823 080.

■ Ing. Miroslava adamovská, Pojišťovací kancelář aLLIaNZ
Dvořákova 98, DOBŘÍŠ (za Penymarketem) nabízí:
- akční slevy na autopojištění až 20%, slevy 10% pro  
 pojistníky starší 40 let
- PF při převedu prostředků z jiného PF na allianz bonus  
 ve výši 2% vkladů a bezplatné pojištění trvalých následků  
 úrazu u všech nových smluv
- vysoce zhodnocující investiční pojištění s možností  
částečného odkupu pro dospělé a děti
- kompletní pojištění majetku s asistenční službou
Otevřeno: po – pá 9-12, 13-17 hod.
tel./fax: 318 520 752, Mobil: 603 814 362
E-mail: adamovska@volny.cz

akademický malíř Pavel Lisý se  
narodil 7. dubna 1912 jako dvanácté 
dítě v domě č.p. 11 v Zahradní ulici  
v Hostomicích. až sem se o Pavlu Lisém 
píše při mnohých vzpomínkách. 

Já chci vzpomenout na jeho  
a naše společné dětství v Hostomicích.  
už jsme jen čtyři žijící pamětníci  
té doby. Nejstarší Libuše Veselá (95 let),  
Marie Drvotová (93 let), Zdenka  
Slánská (93 let) a já, co to píši – Jaroslav 
Veselý (90 let). 

Byla to doba 1. světové války  
a v mnohých početných rodinách 
bylo snídaní kafe (cikorka), obědem 
bramboračka s chlebem, večeří bram-
bory. V tak těžké době začal žít človíček 
Pavlík a mnoho jiných kluků a děvčat  
z naší party, kteří už dnes nežijí. Psal  
se rok 1918 – konec války – a to už  
Pavlík na otcově zahradě začal kreslit 
a pak malovat kytičky nejen pro svou 
potěchu, ale i do památníčků na přání 
četných děvčat. 

Při jedné schůzce u nás Pavel 
vzpomněl, jak ho maminka poslala  
do krámu pro cikorku. Pavel vyprávěl, 
jak slušně pozdravil a pravil: „Maminka 
vás prosí o cikorku.“ „a máš peníze?“ 
„Nemám, máte to napsat na šuplík.“ 
„Máte tady už dluh čtyři koruny 
padesát.“ „to maminka říkala, že za-
platí v sobotu.“ Dnes to stáhne ústa  
k trpkému úsměvu, ale tenkrát?  
Když otec početné rodiny – zahradník 
– prodával svazeček petržele za dvacet 

haléřů a mrkev a celer tak za korunu, 
musela být v každém domě koza, králíci, 
slepičky, musely se pást husy.

Kdy se rodina Lisých přestěhovala 
ze Zahradní ulice na náměstí do č.p. 3,  
nikdo z nás neví. V tomto domě 
měl holičství pan Josef Endrst. Pavel  
se po skončení školní docházky u něho 
vyučil holičem. Před domem v parku 
byla lavička, tam jsme se scházeli.  
Pavel hrál pěkně na housle a zpívalo 
se. Když přišla zima (vždy s pořádnou 
nadílkou sněhu), vytáhnul Pavel sáně. 
Jezdilo se v Zahradní ulici, ale pak 
jsme zjistili, že silnice do Bezdědic  
je víc uježděná a lépe to „fičí“. Na sáně 
jsem přidělal žehlicí prkno pro uspoko-
jení většího počtu zájemců o pořádné 
svezení. Pavel mně pošeptal do ucha: 
„Dole to zvrhni.“ Já jako řidič tohoto 
většinou dívčího nákladu při dojezdu 
otočil saně a celé osazenstvo vysypal do 
škarpy. Při dostatečné sněhové nadílce 
měl každý sníh všude.

Nikdy se nevrátí pohádka mládí 
a kdo z nás by si s radostí, ale i s tro-
chou smutku nezavzpomínal na své 
dětství. akademický malíř Pavel Lisý 
byl Hostomák, „Čestný občan města“,  
a proto mu patřila vzpomínková výstava 
u příležitosti jeho nedožitých 95. naro-
zenin, pořádaná městským úřadem  
a školou nesoucí jeho jméno.

Jaroslav Veselý

VZPomínka  
na miléHo Přítele

veselé velikonoční  
hrátky

v pátek 6. dubna proběhlo  
za pěkného slunečného počasí 
na zahradě mateřské školy  
v Hostomicích zábavné odpo-
ledne pro děti. 

malé i větší děti si vyzkoušely 
svoji obratnost a šikovnost  
v hodu na koš, skákání na mí-
čích, přihrávkách na branku, 
přeskoku přes švihadlo, házení 
míčků a kroužků na cíl. 

Za pomoci maminek malova-
ly a zdobily papírové velikonoční 
kraslice, které pak pověsily na 
připravenou břízku. ta po celé 
velikonoce zdobila hostomické 
náměstí. Na každém stanovišti 
na malé i větší sportovce čekala 
sladká odměna.

Poděkování patří všem, kteří 
se na organizaci programu 
podíleli, paní učitelce Fenclové  
za poskytnutí zahrady mŠ  
a sponzorům, panu vinšovi, 
paní Frajerové a paní brůnové, 
kteří poskytli odměny pro děti.

Za kulturní komisi  
eva Nádvorníková



Proradní ustašovci (vzpomínka na válku)
Ustašovci byli členy charvátské fašistické organizace Ustaša, kterou v r. 1931 založil 

pozdější válečný zločinec Ante Pavelič. Ten byl za 2. světové války hlavou „nezávislého 
státu Charvátska“. Vysloveně kolaboroval s Němci. Prováděli teroristické akce hlavně 
mimo území Jugoslávie. A to i u nás.

V posledním údobí druhé světové války operovaly v našich lesích početné  
skupiny partyzánů, zvláště sovětských. Jejich seskoky z letadel byly povětšinou 
úspěšné. Přesto se několika z nich padák neotevřel. Jeden takový partyzán je pohřben 
v nedalekých Holšinách, ostatní odpočívají v našich lesích.

Důležitou záležitostí těchto akcí byl i shoz nákladních padáků. ty musely  
partyzánům dole zajistit veškerý proviant, výzbroj i výstroj. Dobře si dodnes  
pamatuji, že večer co večer kroužila nad Studeným dvě letadla, která musela nejdříve 
najít stanovené místo, kam partyzány i s nákladem shodit. K usnadnění navigace 
pomáhalo, že ti partyzáni dole na určených místech zapalovali ohníčky, odlišné 
smluvenými barvami. takto to spolehlivě fungovalo až do doby, než…

Pak se stávalo, že někdo zapaloval falešné ohníčky na jiných místech, než  
partyzáni čekali, aby je tak oklamal, což se také několikráte podařilo.

Způsobovala to skupina chorvatů – ustašovců. Jak se k nám dostali? Za války  
se v dobříšském sanatoriu léčili především ranění němečtí vojáci z východní fronty. 
Byli to téměř výhradně příslušníci elitních vojsk SS. ale mezi nimi byli i dotyční  
chorvaté. ti se nějakým záhadným způsobem dozvěděli o systému světelných 
signálů, a tak při jedné z posledních akcí zažehli opět klamná světla. Léčka se málem 
podařila. Výsadek místo uvnitř lesa dopadl na jeho okraj. tři parašutisté přistáli  
dokonce těsně u Dobříše – jeden dokonce v bahniskách rybníka Papež. Nechybělo 
mnoho a byl by se utopil. Druhý přistál o něco výše a třetí dopadl mezi domky 
dobříšské periferie Na Kole. První dva se naštěstí dobře zorientovali a prchali k lesu. 
ale ten, který dopadl mezi domky, byl bezradný, a když se odpoutal od padáku, 
odhodlal se zaklepat na okno. Obyvatelé však ztropili poplach, i když jistě ne  
ve zlém úmyslu. Když se začali sbíhat sousedé, partyzán uznal za vhodné zmizet  
ve tmě. Byl nejvyšší čas, protože Němci z blízkého sanatoria už začali honičku.  
Bylo vlastně štěstí, že vítr odnesl výsadek kousek dál, než nacisté předpokládali.  
tak se všem třem parašutistům nakonec podařilo dostat ke svým.

Proradní chorvaté – ustašovci byli po osvobození zjištěni a partyzánským  
soudem hned odsouzeni. Sami se dovtípíte, jak.

Jan Vorel

ODS 
„nechce“ kostel?

Při úvahách, co s hostomickým 
náměstím a hlavně s kostelem, jsme 
přemýšleli o všech variantách, jak 
této nešťastné stavbě pomoci. Těch 
možností není mnoho – církev 
není ochotna do kostela investovat 
ani korunu, obec nemá prostředky 
ani na takřka životně důležité 
akce, farníci nemají prostředky,  
a tak jedna z možností, jak kostel  
opravit a vrátit mu původní  
duchovní poslání, je ustavit 
občanské sdružení za účasti těch, 
kterým není osud kostela cizí.  
A v kruhu těchto lidí se domlu-
vit nejen na způsobu financování 
rekonstrukce, ale společně hledat 
další možnosti využití v souladu  
s církevním určením objektu.

A proto nás překvapilo, že po 
dotazu na možnou spolupráci  
s farníky se po týdnu z prostoru 
města informace vrací v podobě 
takřka zvolání „Hanibal ante por-
tas“ – zachraňme kostel před ne-
znabohy z ODS. Tímto způsobem 
ale není možné hnout se z místa 
– to platí i pro jiné zamýšlené  
aktivity. Nikdo přeci nechce kostel  
zcizit, kdo by se s ním také tahal, 
ale najde-li se skupina lidí, která 
chce něčeho dosáhnout, tak se 
za tím hledají nekalé záměry.  
Je možné celou záležitost uzavřít  
s tím, že kostel je církve a ta ať  
se stará, ale jak to umí, vidíme  
na stavu kostela. 

P. Lachman
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