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Pozvánka
Už je to spousta let, co na okraji 
lesa v Zátoře stojí milá kaplička 
svatého Antonína z Padovy.  
Po naší sametové revoluci postupně  
vzala za své. Rukama neznámých 
„hrdinů“ byla opakovaně niče- 
na. Nyní je nově upravena a my 
si dovolujeme pozvat vás, drazí 
přátelé a patrioti, na její opětov- 
né vysvěcení. 
Skromný obřad se bude konat  
v sobotu 9. listopadu ve 13.30 hodin 
za účasti kněze Stefana Wojdyly. 
Přijďte procházkou, přijeďte na ko- 
le či autem pomodlit se k patro- 
novi snoubenců, manželů a rodin, 
ztracených věcí, cestujících i jako k 
pomocníku v nouzi. 
Na vaši návštěvu se budeme těšit.

TURISTICKÝ VÝLET  
NA ČTYŘMEZÍ
dne 28. října využili hasiči společně s občany Hostomic svátečního  
slunného dne a vyrazili jako každoročně na místo zvané Čtyřmezí.
Je to bod, který se nachází v sedle mezi Studeným vrchem a Kuchyňkou,  
v tomto bodě se stýkají hranice čtyř katastrů obcí (Dobříš, Hostomice,  
Buková, Rosovice). Zde se sešli občané těchto obcí u občerstvení, které 
zajišťoval sbor SDH Buková. 
Nechyběla ani hudba v podání Pokleslého orchestru. Společně jsme si za- 
zpívali hymnu a vyrazili k Pomníku partyzánů. Byl postaven v roce 1961  
na památku všem, kteří tu padli v boji s německými okupanty.
Při zpáteční cestě jsme si opekli buřty a vyrazili zpět do Hostomic.  
Všem zúčastněným děkujeme za příjemnou atmosféru. SDH Hostomice

úPLNá UZAVÍRKA SILNICE Č. II/114  
NEUMěTELY - RAdoUš 4.-22.11.2019

mapa uzavírky a objízdné trasy na straně 4.



2 HOSTOMICKÉ LISTY

CO Se u náS děje

ZáPIS ZE ZASEdáNÍ  
ZASTUPITELSTVA MěSTA HoSToMICE Č. 7/2019
KoNANéHo dNE 21. ŘÍjNA 2019 od 18.00 HodIN V HoSToMICÍCH

Přítomni zastupitelé: Synek, Šinágl, Kubrichtová,  
Zachoval, Bomba, Mužíková, Příhoda
Omluveni: Šťáhlavský, Kubišta

Program zasedání:
1. Schválit výběr zhotovitele na akci  
 „rekonstrukce ulic rybnice a u Hřiště“ 
2. Schválit technický dozor investora na akci  
 „rekonstrukce ulic rybnice a u Hřiště“
3. Schválit koordinátora TdI a BOzP k projektu  
 „rekonstrukce ulic rybnice a ulice u Hřiště“
4. Schválit nájemní smlouvu na pronájem klubovny  
 a zázemí sportoviště Bezdědice
5. Schválit předání práv a povinností stavebníka  
 z Města Hostomice na FC Marakana z.s.
6. Schválit pronájem rybníka na návsi v Bezdědicích 
7. Schválit benefit pro zaměstnance
8. Projednat možnost odkoupení pozemku par. č. 136/2  
 o celkové výměře 36 m2 v k.ú. radouš
9. různé
10. diskuse

zastupitelé projednali následující body a v případě jejich 
schvalování je uvedeno pod bodem pro-proti-zdržel.

1. určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
 Zapisovatel: Mužíková 
 Ověřovatel zápisu: Zachoval, Synek 
 Hlasování: (pro-proti-zdržel se) 7-0-0
2. Schválení programu dle návrhu. 
 Hlasování: 7-0-0
3. zastupitelé schvalují výběr zhotovitele na akci  
 „rekonstrukce ulice rybnice a rekonstrukce ulice  
 u Hřiště“ - 2 nabídky: Strabag – PSS Bohemia,  
 vybrána firma PSS Bohemia s cenou 5.833.354,66 Kč  
 bez dPH dle nabídky a pověřují pana starostu  
 k uzavření Sod. 
 Hlasování: 7-0-0
4. zastupitelé schvalují technický dozor investora  
 na akci „ rekonstrukce ulice rybnice a rekonstrukce  
 ulice u Hřiště“ - schválen PK servin, s.r.o, Žebrák  
 za cenu 89.280,- Kč bez dPH dle nabídky a pověřují  
 pana starostu k uzavření příkazní smlouvy. 
 Hlasování: 7-0-0

5. zastupitelé schvalují koordinátora BOzP k akci  
 „rekonstrukce ulice rybnice a rekonstrukce ulice  
 u Hřiště“ - Ing. Petr Špinka  OSVČ, Praha 5 za cenu  
 40.000,- Kč bez dPH dle nabídky a pověřují pana  
 starostu k uzavření příkazní smlouvy. 
 Hlasování: 7-0-0
6. zastupitelé odkládají schválení nové nájemní  
 smlouvy na pronájem Klubovny a zázemí sportoviště  
 Bezdědice, během tří dnů proběhne jednání o nové  
 nájemní smlouvě, včetně nového provozního řádu. 
 Hlasování: 7-0-0
7. zastupitelé odkládají předání práv a povinností  
 stavebníka z Města Hostomice na FC Marakana z.s. 
 Hlasování: 7-0-0
8. zastupitelé odkládají uzavření smlouvy na pronájem  
 rybníka na návsi v Bezdědicích /požadují starou  
 nájemní smlouvu. 
 Hlasování: 7-0-0
9. Benefit pro zaměstnance - nabídka divadla Hořovice,  
 lístky. 
 Hlasování: 6-1-0 (proti p. Mužíková)
10. zastupitelstvo schvaluje úplatu za zřízení věcného  
 břemene, a to jednorázově za částku 10.000,- Kč  
 s tím, že tato částka se započte oproti ceně za zřízení  
 veřejné části vodovodní a kanalizační přípojky  
 na par. č 136/2 v k.ú. radouš. 
 Hlasování: 7-0-0
11. zastupitelé schvalují odepsání závazků města  
 Hostomice vůči odběratelům - účet 321 - ve výši  
 471 891,50 Kč vč. dPH. 
 Hlasování: 7-0-0
různé:
❚	 Byl diskutován návrh pana Synka na stanovení pravidel  
 pro poskytování příspěvků spolkům.
❚	 Zastupitelé pověřují pana starostu urychlit kroky  
 vedoucí k zřízení workoutových hřišť s využitím emailu  
 od pana Synka (za Bezdědice výběr prvků po konzul- 
 taci s FC Marakana z.s., za Radouš výběr prvků WO  
 s panem Synkem). Výběr místa v Hostomicích pro WO  
 konzultovat s SK Hostomice, panem Štylerem.  
 Případné umístění na cizím pozemku (církev)  
 projednat s vlastníkem pozemku. 
❚	 Zastupitelé doporučují změnu smlouvy o poskytování  
 dotačního managementu s firmou Accon. Zjistit  
 možnosti u jiných firem pro získávání dotací.
❚	 Zastupitelé diskutovali nutnost zvýšit úsilí při vyřízení  
 reklamace opravy hřbitovní zdi.
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❚	 Byla diskutována zajištěnost  
 odklízení sněhu ve vazbě na pre- 
 zentovanou nabídku obchodního 
 zástupce New Holland na nákup  
 nové techniky, která by odklízení  
 sněhu rovněž umožňovala.
❚	 Byla diskutována možnost nákupu  
 kontejnerů, dle emailu pana Synka  
 pro hasičskou tatru v Radouši.
❚	 Zastupitelé pověřují pana starostu,  
 aby projednal spolupráci s panem  
 Vorlem, týkající se úprav polní  
 cesty z Radouše na Bezdědičky.
❚	 Zastupitelé pověřují pana starostu,  
 aby prověřil v koncesní smlouvě,  
 zda není povinnost každoroční  
 investice do systému vodovodu  
 a kanalizace.
❚	 Zastupitelé po diskusi s občany  
 připomínají nutnost projednání  
 investice do opravy ulice U Hřiště  
 s dotčenými firmami (SOREX,  
 ALBIXON, ZIMA truhlářství,  
 Royal Diamond, Scuderia).
❚	 Pan starosta bude informovat  
 pana Petra Císaře o tom, zda byla  
 získána „škrábaná“, pokud ano,  
 kde je složena.
dále byly diskutovány tyto body:
❚	 nedodělky a opravy po výstavbě  
 kanalizace
❚	 ohořelý vrak automobilu před  
 hřištěm v Hostomicích
❚	 zničená svodidla v Radouši
Místostarosta ukončil zasedání  
ve 20.13 hodin

Nabízím ve sportovním centru  
www.HEJBEJMESE.cz v Hostomicích

KosmeticKé služby 
martina Gruntová lisá
telefon: 721 942 016
e-mail: martinagruntovalisa@seznam.cz
iČo: 677 44 451

otevírací doba: čtvrtek, dle objednávek
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HaSIČI HOSTOMICe

LAMPIoNoVÝ PRŮVod
Vzhledem k tomu, že se nám blíží lampionový průvod,  
tak i na něj se velice pilně připravujeme. 
Tímto bychom vás chtěli pozvat na průvod potemnělými 
ulicemi Hostomic, letos pod názvem Z pohádky do pohád- 
ky. Cestou zavítáme do několika pohádek, za zvukových 
a světelných efektů. Lampiony v průvodu jsou velice  
vítány. Po návratu zpět k hasičské zbrojnici na všechny 
čeká překvapení.

Hostomický Hadice
Po prázdninách jsme se sešli v hasičárně v plné síle  
a podělili jsme se o zážitky z prázdnin. 
Pokud nám to umožňuje počasí, snažíme se toho 
využít a hrajeme různé venkovní hry, zaměřené  
na procvičování hasičských dovedností. Samozřejmě 
díky pohybovým aktivitám zvyšujeme i svoji fyzickou 
kondici a odolnost.
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úPRAVA  
bEZdědICKéHo 
HŘIšTě
V sobotu 5. října se Bezdědičtí jako 
každý podzim sešli k oficiálnímu 
ukončení sezóny. Tentokrát byl ale 
sraz už v dopoledních hodinách, 
protože byla naplánována údržba 
hřiště. jeho povrch byl upraven 
bagříkem, srovnán hlínou a pískem  
a oset trávou.
Po práci teprve následovala zábava.  
Opékání prasátka bylo letos zpříjem- 
něno soutěží o nejlepší bezdědický 
koláč. První cenu si odnesla Jana 
Čabounová, zvláštní kategorii fitness 
koláč pak vyhrála Kristýna Knappová.
Sezóna byla sice ukončena, ale počasí 
nám stále přeje, proto jsme volejbal ani 
nohejbal zatím nevzdali a těšíme se,  
že v těchto sportech budeme pokra- 
čovat i přes zimu v tělocvičně ZŠ.
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Miniškolička úspěšně ve Všeradicích
V neděli 29.9. se představila na turnaji ve Všeradicích naše nejmladší kate- 
gorie - fotbalová školička. Školička absolvovala svůj teprve druhý turnaj  
a opět ve Všeradicích na umělé trávě v zámeckém dvoře. Celá akce spadala  
do série miniturnajů pořádaných panem Michalem Vitnerem. naše holky  
a kluky přivedl los do skupiny B, která měla název „BÍLá“. Ve skupině  
jsme měli za soupeře následující týmy: FK Všeradice, Tj Sokol Čestlice bílá, 
SK Střešovice bílá, SK Cembrit Beroun a aC Sparta Praha bílá. Před turna- 
jem panovala lehká nervozita všech trenérů a rodičů, jak konfrontaci s vesměs 
pražskými týmy náš tým zvládne, ale ihned po prvním zápase bylo jasné,  
že SK Hostomice nebude jen do počtu :-)

AKTIVITY MLádEžNICKÝCH  
TÝMŮ SK HoSToMICE

Ano, teprve se učíme hrát fotbal  
a chápat jeho základy, ale nadšení dětí  
z týmu při každém střídání a před- 
vedená bojovnost byly nad očekávání 
nás všech. Holky a kluci nechali na 
hřišti vždy všechny síly, předvedli  
fotbalovost a k tomu přidali i mnoho 
krásných gólů. Odměnou jim bylo  
5 úžasných zápasů, které proběhly  
ve stylu fair - play. 
Nutno dodat, že jsme zapojili do hry 
i mladší ročníky než 2013, pro něž 
byl prioritně turnaj určen, ale hráli  
i hráči ročníků 2014 a 2015 (celkově 
naši školičku navštěvuje cca 20 dětí  
z těchto ročníků) a opravdu parádně! 
Na turnajích miniškoliček se nepočítají 
výsledky a nedělá se finálová tabulka, 
protože hlavním účelem těchto turnajů 
je podpora dětí a jejich nadšení k fot- 
balové hře a vůbec ke sportu samot- 
nému. Trenéři ovšem pro své potřeby 
přece jen sledují vývoj všech zápasů 
včetně skóre. Z tohoto pohledu jsme 
byli ve všech zápasech úspěšnější než 
soupeři, pouze v tom posledním byla 
lepší AC Sparta Praha, ale opravdu 
jenom o kousek.
Děkujeme všem hráčkám a hráčům  
za skvělou reprezentaci města Hosto- 
mice, trenérům za pevné nervy a rodi- 
čům za podporu a fandění! Už nyní  
se těšíme na další turnaj, který absol- 
vujeme na začátku listopadu v Říčanech 
a poté na začátku ledna v Černošicích. 
Tak nám držte palce!
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naše mladší přípravka SK Hostomice / Tj Felbabka  
absolvovala teprve svůj druhý turnaj, který se odehrál  
v neděli 6.10.2019 na hřišti Spartaku Žebrák. 
Holky a kluci makali a bojovali, ale ve dvou zápasech 
neudrželi nadějné dvoubrankové vedení a zápasy skon- 
čily v obou případech remízou. Ve zbývajících zápasech  
jsme na soupeře nestačili a prohráli, ale ne o moc :-) 
Na Zdice a Hořovicko zatím nemáme. V týmu panuje 
dobrá nálada a je vidět, že děti se fotbalem baví a to je 
nejdůležitější. Děti si po turnaji pochutnaly na výborném 
dortu.
Výsledky turnaje Žebrák 6.10.2019: 
Felbabka / Hostomice vs Sokol Králův Dvůr 2:2
Felbabka / Hostomice vs Žebrák 2:2
Felbabka / Hostomice vs Hořovicko 2:5
Felbabka / Hostomice vs Zdice 0:4
Pořadí turnaje Žebrák 6.10.2019:
1. Zdice
2. Hořovicko
3. Žebrák
4. Sokol Králův Dvůr
5. TJ Felbabka / SK Hostomice

další turnaj odehrála naše mladší přípravka v neděli 
13.10. za krásného počasí, a to tentokrát ve zdicích. 
Holky a kluci tvrdě makali a byli kousek od senzační 
remízy s týmem Hořovicka, bohužel nás ke konci zápa-
su soupeř přece jen přemohl a vyhrál 2:5 z našeho po- 

hledu. V dalším utkání jsme podlehli domácímu týmu 
Zdic poměrem 0:7. Ve zbývajících 2 utkáních jsme však 
zabrali a vybojovali dvě krásné výhry! Po vítězství nad 
Sokolem Králův Dvůr 4:3 a týmem Žebráku 7:3 jsme  
tak obsadili bronzovou příčku! 
Během turnaje jsme předvedli několik opravdu fotbalo- 
vých akcí a k nim jsme přidali i parádní góly!
Celkové pořadí turnaje zdice 13.10.2019: 
1. Zdice 
2. Hořovicko 
3. TJ Felbabka / SK Hostomice 
4. Žebrák 
5. Sokol Králův Dvůr

na zatím posledním turnaji, který se odehrál na krá- 
lovodvorském hřišti, jsme opět obsadili krásnou 3. 
příčku!
Výsledky turnaje Králův dvůr 19.10.2019: 
Felbabka / Hostomice vs Sokol Králův Dvůr 0:2
Felbabka / Hostomice vs Žebrák 3:2
Felbabka / Hostomice vs Hořovicko 4:0
Felbabka / Hostomice vs Zdice 0:2
Pořadí turnaje Králův dvůr 19.10.2019:
1. Zdice
2. Sokol Králův Dvůr
3. TJ Felbabka / SK Hostomice
4. Žebrák
5. Hořovicko

Mladší přípravka SK Hostomice / Tj Felbabka
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naše starší přípravka absolvovala další turnaj z pod- 
zimní sezóny na hřišti v sousedních neumětelích  
a odehrála ho velmi dobře! Chyběl kousek a kluci  
by slavili první turnajové vítězství. 
Porazili po skvělém výkonu největšího a - dovolíme si 
tvrdit - i nejlepšího soupeře ve skupině, kterým je tým 
Králův Dvůr A, ale bohužel přišla v posledním zápase 
nešťastná prohra s domácím týmem z Neumětel. Kluci  
už neměli moc sil a neproměnili několik šancí a jak to 
už ve fotbale bývá, tak zafungovalo pravidlo: nedáš - 
dostaneš. Domácí nás potrestali a slavili ubojovanou 
výhrou 1:0 nad naším týmem i celkové vítězství v turnaji.  
Naši kluci tak po 4 výhrách a jedné prohře jsou opět  
na stříbrné příčce.
Výsledky:
Hostomice / Lochovice vs Neumětely 0:1
Hostomice / Lochovice vs Králův Dvůr A 3:1
Hostomice / Lochovice vs ČLU-U Beroun 5:2
Hostomice / Lochovice vs Králův Dvůr B 2:0
Hostomice / Lochovice vs Chlumec 1:0

Předposlední turnaj své skupiny B v neděli 6. října  
absolvoval tým v Chlumci. 
Kluci opět předvedli velmi dobrý výkon, a i když 
nedosáhli na vítězství nad svým hlavním rivalem Králův 
Dvůr A, tak v ostatních zápasech předčili své soupeře  
a brali celkově 10 bodů, což stačilo na krásné 2. místo  
v tomto turnaji. Stejné místo držíme i v celkové tabulce, 
kde se sčítají všechny výsledky ze všech turnajů do- 
hromady. Veříme, že se probojujeme do jarní finálové 
skupiny.

Starší přípravka SK Hostomice / Tj Slovan Lochovice
Výsledky: 
Hostomice / Lochovice vs Králův Dvůr A 3:7
Hostomice / Lochovice vs Králův Dvůr B 1:1
Hostomice / Lochovice vs Neumětely 3:0
Hostomice / Lochovice vs ČL-U Beroun 2:1
Hostomice / Lochovice vs Chlumec 3:1
Celkové pořadí turnaj Chlumec - 6.10.2019:
1. Králův Dvůr B
2. SK Hostomice / TJ Slovan Lochovice
3. Králův Dvůr B
4. Neumětely
5. Chlumec
6. ČL-U Beroun

Starší přípravka odehrála svůj poslední podzimní  
turnaj své skupiny B na umělé trávě v areálu ČLu  
Beroun, a to v sobotu 19. října. 
Kluci bojovali jako lvi a makali z celého srdce, a bylo  
to znát i na výsledcích. Poprvé na podzim si okusili,  
jaké je to vyhrát turnaj a po 5 vítězstvích byli jasnými 
vítězi posledního turnajového klání. Již podruhé v sezóně 
se nám podařilo porazit jednoho z favoritů celé soutěže, 
celek Králova Dvora, který celkově naši skupinu vyhrál  
a nutno dodat, že zaslouženě. Tento celek si vybojoval 
účast v jarní finálové skupině, kde se bude hrát o celkové- 
ho vítěze okresu Beroun. My doufáme, že se do finálové 
skupiny probojujeme z nejlepšího druhého místa, které 
jsme po celkovém součtu bodů obsadili v naší skupině. 
Držte nám palce!
Výsledky turnaj ČL-u Beroun 19.10.
Hostomice / Lochovice vs Králův Dvůr A 3:2
Hostomice / Lochovice vs Králův Dvůr B 1:0
Hostomice / Lochovice vs Neumětely 5:1
Hostomice / Lochovice vs ČL-U Beroun 5:2
Hostomice / Lochovice vs Chlumec 4:0
Celkové pořadí turnaj ČL-u Beroun - 19.10.2019:
1. SK Hostomice / TJ Slovan Lochovice
2. Králův Dvůr A
3. Neumětely
4. ČL-U Beroun
5. Králův Dvůr B
6. Chlumec
GRATULUJEME!!!
Sestava SK Hostomice:
Radovan Toť - Stanislav Hadraba, Petr Mikitinec, Matěj 
Frajtág, Šimon Kolařík, Adam Vrána, Ondřej Kropáč, 
Pavel Mackovič, Teodor Chalánek, Pavel Časar, Lukáš 
Toth
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další utkání odehráli naši žáci  
v pátek 4. října s týmem Cerhovice / 
drozdov na hřišti v drozdově.
Od začátku utkání jsme byli lepším 
týmem a kluci a holky předvedli vý- 
borné výkony, takže jsme po prvním 
poločase vedli 5:1. Druhý poločas  
se odehrával ve stejném duchu a naši 
hráči přidali ještě čtyři branky. Zápas 
skončil naší výhrou 9:1 a připisujeme 
si do tabulky další tři body. Aktuálně 
nám v tabulce patří již 5. místo  
a máme vyrovnanou bilanci 3x výhra 
a 3x porážka.

Branky: Lukáš Toť 4x, Matěj Horník 
2x, Ondra Kropáč 2x, Stáník Hadra- 
ba 1x

V pátek 11. října odehráli naši žáci 
další mistrovské utkání proti vedou- 
címu týmu naší soutěže, a to FK 
Hořovicko. 
Jakožto prvního týmu tabulky jsme  
se soupeře z Hořovic nezalekli a prv- 
ních 20 minut jsme byli více než rov- 
nocenným soupeřem. Vytvořili jsme  
si několik slibných šancí, ale gól jsme 
bohužel vstřelit nedokázali. Ve 25. 

Mladší žáci SK Hostomice / Tj Slovan 
Lochovice
V pátek 27. září naši žáci přivítali na domácím hřišti soupeře z Tlustice. 
Po tak trochu bojácném začátku vstřelil první gól zápasu Matěj Horník  
a my se ujali vedení 1:0. Netrvalo to však dlouho a soupeř vyrovnal.  
Byla to ovšem jediná branka v naší síti, protože kluci a holky začali hrát více 
fotbalově a na hřišti to bylo znát. Do poločasu byl stav 6:1 v náš prospěch 
a to nás trenéry a samozřejmě i hráče hřálo. Ve druhém poločase jsme byli 
opět lepším týmem, ozvala se však naše nepřesnost při zakončení a ve druhém 
poločase jsme přidali pouze jednu branku. Ale i přes nevelkou střeleckou  
efektivitu ve druhém poločase je konečný výsledek 7:1 velmi pěkný.

minutě jsme po první vážnější šanci 
inkasovali. Poté soupeř skóroval do 
poločasu ještě dvakrát a po prvním 
poločase jsme tedy prohrávali 0:3.
Ve druhém poločase přidal soupeř 
ještě další tři branky a o naší prohře  
bylo rozhodnuto. I za tak nepřízni- 
vého stavu jsme chtěli hrát fotbal  
a malou útěchou bylo vstřelení dvou 
branek v závěru utkání, kdy se trefil 
Matěj Horník a poté Stáník Hadraba. 
Celkové skóre bylo tedy 2:6 z našeho 
pohledu.

zatím svůj poslední zápas sehráli 
naši mladší žáci v pátek 18. října  
na půdě sousedních neumětel. 
Po celé utkání jsme byli lepší, ale  
bohužel naše efektivita při promě- 
ňování šancí byla téměř nulová.  
Na začátku zápasu šli domácí do ve- 
dení, ale my jsme po chvíli skóre 
otočili. Bohužel do poločasu jsme 
domácím darovali dvě branky, a tak  
se šlo do kabin za stavu 3:2 pro 
domácí.
Po změně stran byl druhý poločas 
v naší režii a domácí jsme téměř 
nepustili před naší branku. Ale opět 
jsme nedokázali proměnit řadu 
vyložených šancí a při některých se 
zaskvěl i domácí brankář. Nakonec 
jsme po šťastné střele vyrovnali, 
přidali další dva góly a vítězství jsme 
si už nenechali vzít. Zaslouženě jsme 
tedy brali 3 body za výhru 3:5.
Branky: 20. Stanislav Hadraba, 22. 
Tereza Palivcová, 42. Jiří Parkán, 50. 
Matěj Horník, 59. Matěj Horník
Děkujeme za výkon všem hráčkám  
a hráčům!
Sestava SK Hostomice:
Radovan Toť - Matěj Frajtág, Jiří 
Kladívko, Jiří Parkán, Jan Pichl, 
Ondřej Kropáč, Tereza Palivcová 
[K], Nela Kladívková, Matěj Horník, 
Teodor Chalánek, Jan Bastl, Petr 
Mikitinec, Lukáš Toth, Pavel Časar, 
Jan Houska, Šimon Kolařík, Stanislav 
Hadraba, Jakub Hnízdil - ludek - 
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MŠ HOSTOMICe

ŘÍjEN V MATEŘSKé šKoLE
❚ 11.10. se Mateřská škola Hostomice vypravila do Klubu Labe  
v Hořovicích na divadelní představení Krejčíka Honzy „Škola hrou  
na druhou“. Děti se dozvěděly, že krejčovské vědomosti jsou zašité  
v polštářích, proto se všichni obyvatelé Šitíčka učí hlavně ve spánku  
- a to přiložením polštáře na hlavu. Celá pohádka byla protkaná veselými 
písničkami. Těšíme se na další setkání s Honzou Krejčíkem.

❚ 14. a 15.10. jsme vyrazili s dětmi z Mateřské školy Hostomice  
do lesa na podzimní vycházku. Cestou jsme si všímali podzimních proměn 
přírody, určovali jsme názvy stromů, poslouchali jsme ticho, stavěli jsme 
domečky pro zvířátka na zimu. Popřáli jsme lesu krásné sny. Básničkou  
a klíčem jsme se s lesem rozloučili, potichoučku jsme odešli, abychom se  
na jaře zase mohli vrátit les odemknout.

❚ dne 21.10. k nám přijelo divadlo Řimbaba s novou pohádkou  
„zahrada skřítků“. Nechyběl souboj dobra se zlem, písničky, tanec, ani 
interakce s dětským publikem. Těšíme se na další setkání.

❚ naše MŠ se v říjnu 2019 zapojila do projektu KLOK.TeX - chari- 
tativní a ekologický projekt podporující především Fond ohrožených 
dětí - KLOKáneK. Děti přispěly plyšovými hračkami, které jsme  
společně do kontejneru vhodili. Za kolektiv Hana Beránková

PoděKoVáNÍ
Mateřská škola Hostomice v rámci zvýšení bezpečnosti dětí 
při pobytu venku obdržela nové reflexní vesty.
Za tento dar děkujeme firmě Sunnymont s.r.o. zastoupené 
ředitelem Filipem Rejskem, firmě WXW Components 
s.r.o. pod vedením pana Davida Rejska a především panu 
Lukáši Mrázkovi za zprostředkování tohoto sponzorského 
daru. Kolektiv MŠ
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TURISTIKA 9.A
V říjnu se do České republiky vrátilo „babí léto“. Slunečné a teplé  
počasí nás vylákalo do přírody. naše trasa vedla z jinec přes Křižatky  
a Běštín do Hostomic. 
Cestou jsme hráli hry na stmelení kolektivu, hry zaměřené na taktiku  
a rychlost. První úkol nás hned prozkoušel, jak se orientujeme v mapě  
a známe okolí naší cesty.
Výšlap se nám líbil i přesto, že ráno „lilo jak z konve“ a my měli před  
sebou 10 km. Třída 9.A a D. Fatková

Pozvánka na „Advent v Hostomicích“
Vážení trhovci, spoluobčané, návštěvníci! 
Město Hostomice pořádá v sobotu dne 7.12.2019 od 12 hodin na Tyršově náměstí již tradiční „adventní  
jarmark”, spojený s doprovodným programem. 
Přivítáme prodejce s tematickým adventním zbožím, zbožím pro staročeský jarmark a s vánočním osvětlením  
stánku. Pro objednání místa a více informací prosím kontaktujte pana Petra Šinágla na tel. 606 135 709. 
Požadované tematické zaměření stánků:
■	svíčky, svícny, jmelí, adventní věnce, vánoční aranže ■	hračky, dárky a dárkové zboží ■	vánoční ozdoby na stromeček, řetězy 
■	 vánoční papírenské zboží, vánoční papír, dárkové jmenovky, stuhy ■	knihy, vánoční pohledy ■	ozdoby ze sušených květin  
■	purpura, prskavky, františky ■	adventní kalendáře, betlémy ■	cukrovinky, perníky s vánoční tematikou, marcipán ■	produkty  
z medu, medovina ■	květiny řezané i umělé ■	vánoční svíčky elektrické, solné lampy ■	 sušené ovoce, ořechy všech druhů, 
pečené kaštany ■	 výrobky ze dřeva, z proutí, ze slámy, kůže, z kamene ■	 plátěné ubrusy, prostírání s vánočními motivy  
■	 prodej lahvových vín z českých a moravských vinařských oblastí ■	 vánoční pečivo balené ■	 keramika užitková  
i okrasná ■	 vyšívané, háčkované a paličkované výrobky ■	 výrobky uměleckých řemesel ■	 výtvarné práce ■	 šperky, 
umělecké sklo, bižuterie ■	koření, čaj, káva, spojeno s ochutnávkou nových druhů ■	obrázky všech technik ■	ovčí a beraní 
kožešiny a drobné výrobky z nich ■	pletené rukavice, šály ■	občerstvení (klobásy, grill, káva, grog, svařené víno, punč atd.)

Těšíme se na vaši hojnou účast!
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InzerCe / SPOLeČenSKá ruBrIKa

oZNáMENÍ
■ Podzimní tvoření
Výbor STP v Hostomicích zve své členy  
a příznivce do cvičné kuchyně ZŠ P. Lisého 
v Hostomicích, kde se můžete zúčastnit 
Podzimního tvoření - výroby drobných 
dárků za pomoci žáků ZŠ. 
Lze posedět u kávy a malého občerstvení, 
které připraví děti. Akce se uskuteční  
v pondělí 18.11.2019 od 13.30 hodin.
Uvítáme, když s sebou přinesete zbytky 
látek, krajek a vln.
Srdečně zve výbor STP.
■ Pozvánka na pořad o Keni - nový díl
STP Hostomice zve všechny zájemce  
o promítání a vyprávění o Keni do ZŠ  
P. Lisého v Hostomicích. Vyprávět bude 
Pavel Justych, který se spolu s přáteli  
každý rok vrací do míst, kde natáčí filmo- 
vé dokumenty o životě místních obyvatel  
a jejich úžasné povaze.
Pořad se uskuteční v úterý 19.11.2019  
za spolupráce se žáky 6. tříd. 
Začátek v 7.45 hod. ve školní družině. 
Vstupné seniorům hradí organizace.
■ Těšíme se na advent
Výbor STP v Hostomicích zve své členy 
a příznivce ve středu 28.11.2019 od 14.30 
hod. do cvičné kuchyně na ZŠ P. Lisého  
k adventnímu tvoření ve spolupráci se žáky 
školy. Zhotovíme si vonné sáčky, adventní 
věnečky, obal na květinu, různé zápichy, 
pomerančové  svíčky a baletky k zavěšení.
■ jedeme do divadla
Výbor STP v Hostomicích zajistil pro své 
členy i příznivce zájezd do žebráckého  
divadla na představení Otylka. Uskuteční 
se v sobotu 1. prosince 2019 od 18.00 hod. 
Odjezd v 17 hodin od ZŠ.
Člen STP a dítě zaplatí 50,- Kč, nečlen  
70,- Kč. Přihlášky u paní Šebkové v dro- 
gérii u autobusového nádraží.

VZPoMÍNKY
■ Čas neúprosně plyne. Dne 17.10.2019 
by oslavil 100. narozeniny pan jaroslav 
novák z Radouše.

Stále vzpomíná syn s rodinou
■ V září 2019 nás opustili sourozenci  
František Šebek a Věra Vráblová z Bu- 
benické ulice, Hostomice. 

Za tichou vzpomínku  
děkují pozůstalí a sousedé
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ZUbNÍ PoHoToVoST
Listopad 2019

■ 2. a 3. MUDr. Jiří Cajthaml 
 Drozdov 29 
 tel.: 605 420 898

■ 9. a 10. MUDr. Martin Fiala 
 Beroun, Holandská 123 
 tel.: 728 961 496

■ 16. a 17. MUDr. Petra Davidová 
 Beroun, Medicentrum 
 tel.: 775 595 704

■ 23. a 24. MUDr. Anita Hanáčková 
 Komárov, Buzulucká 480 
 tel.: 734 583 076

■ 30.11. a 1.12. MUDr. Jan Joukl 
 Králův Dvůr, Průmyslová 614 
 tel.: 728 349 403

Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.

PoděKoVáNÍ
■ Poděkování romanu Černému za  
pomoc při malování, stěhování nábytku  
a jiné pomocné práce. Děkujeme mu 
hlavně za jeho ochotu a obětavost. 

Paní Pavlasová a Laštovičková


