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PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ NA TÉMA 
ZÁCHRANA PROBOŘENÝCH BRUSLAŘŮ
Ve čtvrtek 24. února 2011 po poledni bylo vyhlášeno pro jednotky HZS 
Středočeského kraje ze stanic Hořovice a Beroun prověřovací cvičení. 
Tématem byla záchrana probořených osob v ledu na rybníku Hražba  
v obci Bezdědice u Hostomic. 
Na místě se nacházeli dva figuranti uvěznění v ledu přibližně 50 a 70
metrů od břehu. Vzdálenější figurant imitoval osobu s vysokým stupněm
podchlazení na pokraji bezvědomí a druhý figurant osobu při vědomí.
Příslušníci společně s členy JSDHO Hostomice zachránili obě osoby 
pomocí nastavovacích žebříků. Na břehu poskytli první předlékařskou 
pomoc a zároveň provedli vyhledávací práce na zamrzlé hladině  
a v okolí z důvodu podezření na proboření další osoby. Cíl cvičení, rychlý 
a bezpečný způsob záchrany v ledové vodě s využitím suchých ochran- 
ných obleků, byl splněn.
Zálohu na stanici Hořovice zajistilo družstvo JSDHO Komárov a záloha 
dálnice D5 byla řešena povoláním vozidla RZA VW ze stanice Beroun  
na exit 28 Bavoryně. npor. Ing. Hynek Černý, velitel stanice Hořovice

HZS Středočeského kraje, územní odbor Beroun
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MĚSTSKÝ ÚŘAD  
INFORMUJE

■ Milí spoluobčané, přeji vám  
radostné prožití velikonočních svátků. 

Vít Šťáhlavský, starosta
■ Příští zasedání zastupitelstva se 

pravděpodobně uskuteční až v květnu, 
přesný termín bude zveřejněn v květ-

novém vydání Hostomických listů.
■ Městský úřad Hostomice se omlouvá 
všem občanům, kteří neobdrželi gratu- 

laci k životním výročím. Důvodem  
je zákon o ochraně osobních údajů.  

Podle zmíněného zákona již nemůžeme 
získávat informace z evidence obyvatel. 
Proto se na vás, milí občané, obracíme  
s prosbou o spolupráci. Pokud budete  
mít zájem o gratulaci pro své nejbližší, 
můžete zanechat kontakt v podatelně 

Městského úřadu Hostomice.  
Zástupci města pak občany při dovr- 
šení životního jubilea sedmdesáti let,  
a dále pak po dalších pěti letech, rádi  

s gratulací navštíví.
Děkujeme za pochopení.  

Dodatečně všem jubilantům přejeme 
hodně zdraví a pohody.

■ Informujeme občany, že v době  
od 28. března do 15. dubna 2011  

bude zabezpečeno internetové připo- 
jení pro možnost vyplnění sčítacích 

formulářů lidu, domů a bytů elektro- 
nickou cestou, a to v knihovně i mimo 

běžné otevírací hodiny knihovny.
Knihovna - veřejné internetové  

připojení 28.3.-15.4.2011
Pondělí 9.00-12.00; 14.00-17.00 hod. 

Úterý 14.00-17.00 hod. 
Středa 14.00-17.00 hod. 

Čtvrtek 14.00-17.00 hod. 
Pátek 9.00-12.00; 14.00-15.00 hod. 

Sobota (2. dubna 2011) 8.00-11.00 hod.
■ V nejbližší době budou označovány 
ulice v městě Hostomice smaltovanými 

tabulemi o rozměru 600 x 300 mm  
s názvy. Touto cestou prosíme občany  
o trpělivost a spolupráci při instalaci 

tabulí. Děkujeme za pochopení.

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

Zastupitelstvo města Hostomice:
1. Schvaluje prodej pozemku č. 504  
 v k.ú. Hostomice, ul. Dubinská  
 č.p. 400 pí Eiseltové Věře.  
 Hlasování 8-0-0  
 (pro-proti-zdržel se)
2. Schvaluje zadání „Studie provedi- 
 telnosti“ - Cyklostezka Hostomice  
 - Radouš v ceně 70.000,- Kč firmě  
 PSDS s.r.o. a pověřuje p. starostu  
 jednáním o doplnění studie  
 o připojení na cyklostezku v obci  
 Lštěň. Hlasování 8-0-0
3. Schvaluje rozpočtový výhled pro  
 roky 2011-2014. Hlasování 8-0-0
4. Schvaluje Návrh rozpočtového  
 opatření č. 1/2011.  
 Hlasování 8-0-0
5. Pověřuje p. starostu k projednání  
 ekonomického rozpočtu s firmou  
 Digitus, kde by firma Digitus  
 řádně vyčíslila reálné náklady  
 na obsluhu klientů.
6. Schvaluje příspěvky organizacím  
 a to takto:
 SK Hostomice 60.000,- Kč.  
 Hlasování 8-0-0
 Šachisté 5.000,- Kč.  
 Hlasování 8-0-0
 ČSČK - na dětský karneval  
 2.000,- Kč. Hlasování 8-0-0
 Společnost pro podporu lidí  
 s ment. postižením 5.000,- Kč.  
 Hlasování 8-0-0
 Domov na výsluní Hořovice  
 500,- Kč. Hlasování 8-0-0
 Domov důchodců Zátor  
 15.000,- Kč. Hlasování 8-0-0
 ČSCH 5.000,- Kč.  
 Hlasování 8-0-0

 Domov v zahradách Zdice  
 500,- Kč. Hlasování 8-0-0
 ČZS 3.000,- Kč.  
 Hlasování 8-0-0
 Český svaz neslyšících 2.000,- Kč.  
 Hlasování 4-2-2
 Svaz tělesně postižených  
 10.000,- Kč. Hlasování 8-0-0
 Římskokatolická farnost Hořovice  
 částku 60.000,- Kč na opravu kos- 
 tela s podmínkou směny pozemků  
 pod výstavištěm a pozemky  
 k tomu přilehlé, za stavební  
 parcely v Bezdědicích (tato směna  
 byla již dříve navržena a odsou- 
 hlasena). Hlasování 8-0-0
7. Schvaluje převod pohledávek  
 z účtu 315010 a z knihy vydaných  
 faktur do podrozvahové evidence  
 na účet 911311, v celkové výši  
 36.420,- Kč. Hlasování 8-0-0
8. Schvaluje Nákup cedulí s ozna- 
 čením názvu ulic v celkové výši  
 cca 50.000,- Kč. Hlasování 8-0-0
9. Schvaluje Obecně závaznou  
 vyhlášku Města Hostomice  
 č. 1/2011 o místních poplatcích.  
 Hlasování 8-0-0
10. Schvaluje Obecně závaznou  
 vyhlášku Města Hostomice  
 č. 2/2011 o stanovení systému  
 shromažďování, sběru, přepravy,  
 třídění, využívání a odstraňování  
 komunálních odpadů a nakládání  
 se stavebním odpadem na území  
 města Hostomice. 
11. Pověřuje p. starostu oslovit firmu  
 Regioservis žádostí o doplnění  
 informací. Hlasování 8-0-0

Usnesení: Hlasování 8-0-0
Za návrhovou komisi:  
Stanislav Kubišta, Jiří Mikeš
Starosta města: Vít Šťáhlavský

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
MĚSTA HOSTOMICE Č. 3/2011 KONANÉHO DNE 16. BŘEZNA 2011  

OD 18.00 HOD. VE VOLEBNÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HOSTOMICE
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Sdružení tělesně postižených Hostomice  
a jeho činnost v uplynulém roce
STP v Hostomicích sdružuje kolem 130 členů. Akce připravuje 9 členný výbor, 
který se schází každý měsíc. Organizaci vede p. Emil Plecitý. Ve výboru pracují 
pí J. Malecká, J. Dědičová, J. Kordulová, O. Brůžková, R. Kocourková, Z. Vršecká, 
J. Ryska a M. Kobylková. Hospodaření organizace prověřuje 2 x ročně revizní 
komise, v jejímž čele je pí Miloslava Rajská.
První akce se v loňském roce uskutečnila 13. ledna v ZŠ Pavla Lisého. Při promí-
tání filmu Okolí Litavky na interaktivní tabuli se sešlo 39 členů. Poutavé záběry
se slovním doprovodem pana učitele Vydry se určitě všem líbily. O občerstvení 
se postaraly žákyně 8. ročníku ZŠ M. Pospíšilová a A. Andělová.
Březen byl ve znamení výroční členské schůze. Zpestřením programu bylo 
vystoupení žáků ZŠ M. Špicla a K. Lapáčkové, kteří hrou na kytaru a zpěvem  
potěšili přítomné. Pí Zdeňka Vršecká zarecitovala vlastní báseň na téma Už nám 
není málo let, čímž nás i rozesmála, protože slova básně volila velice vtipně.
V měsíci dubnu pořádáme tradičně Papučový bál. Bohatá tombola, příjemná 
hudba, milí přátelé – to většinu z nás potěšilo. Neradi jsme opouštěli taneční 
sál. 
Druhá dubnová akce nebyla úspěšná. Byly nám nabídnuty lístky na vystoupení 
Evy a Vaška v KD Hořovice. Místa byla v přísálí, neviděli jsme na pódium,  
a tak nás pořad zklamal.
V květnu jsme zareagovali na pozvání pana senátora Oberfalzera, který nás 
pozval na prohlídku budovy Senátu ČR. Vzali jsme s sebou 17 dětí ze ZŠ  
P. Lisého a spolu s nimi jsme si prohlédli interiér Valdštejnského paláce  
a zahrady a zúčastnili jsme se besedy s panem senátorem.
V červnu jsme se rozjeli do blízkých Všeradic, abychom navštívili Muzeum  
M. D. Rettigové a prohlédli si zajímavosti v obci.
V červenci pořádáme každoročně celodenní výlet. 51 výletníků navštívilo hrad 
Červený Újezd. Je to soukromá stavba, která vznikla na začátku nového tisíciletí. 
Objekt nabízí originály i kopie historických nástrojů, přístrojů a vybavení 
českého venkova minulého i předminulého století. Prohlédli jsme si i hradní 
zahradu, park a skanzen. Další zastávkou byly Lány, letní sídlo prezidentů.  
Všem se výlet líbil.
V srpnu se uskutečnilo přátelské posezení na hřišti v Bezdědicích. I když  
bylo chladno a větrno, sešlo se tu asi 40 zpěváků, kteří svými hlasy podpořili 
kytarový doprovod pana Jiřího Rysky. Poděkování patří bezdědickým ženám, 
které připravily výborné občerstvení.
V září se nám moc nevydařil výlet na Jelení Palouky. Pršelo a akce se zúčastnilo 
jen 10 zájemců.
12. října si přišli na své milovníci zlatavého moku - piva. Navštívili jsme pivovar 
v Plzni, kde jsme byli seznámeni s výrobou piva kdysi i dnes. Seznámením 
se surovinami, důležitými při výrobě piva, s moderními výrobními linkami 
a také ochutnáním piva jsme měli možnost trochu nahlédnout pod pokličku 
pivovarnictví. Akce se zúčastnilo 46 zájemců.
V říjnu prožili naši členové zajímavé odpolední vystoupení hudební skupiny 
Třehusk a zábavného vyprávění Tomáše Töpfera  a senátora Oberfalzera.
Na listopad jsme naplánovali divadelní představení Paměti Amorovy v Žebráce. 
Bohužel se toto představení z technických důvodů neuskutečnilo.
Členské schůze v prosinci se zúčastnilo 65 členů. Přítomní si poslechli několik 
písní v podání dětského pěveckého souboru Kopretiny a smíšeného souboru 
pod vedením pana Kafky.
Někteří naši členové se zúčastňují rekondičních pobytů na různých místech 
republiky. Za STP Hostomice Jiřina Kordulová

ZÁMECKÝ VEČER  
VE VŠERADICÍCH
Herec Jan Čenský a známý dietolog  
a propagátor zdravého životního stylu Vít 
Chaloupka byli tentokrát hosty dalšího 
Zámeckého večera ve všeradické galerii, 
který se konal 18.3.2011. Tentokrát se celý 
večer nesl v duchu zdravé výživy. Ač by se 
zdálo, že vyprávění o dietě nemůže být  
veselé a zábavné téma, oba protagonisté 
večera nás přesvědčili o opaku. Vít Cha- 
loupka všem přítomným s humorem sobě 
vlastním „přednášel“ principy dělené stra- 
vy a zdravé výživy a Jan Čenský vtipně 
glosoval každý recept, což dodávalo celé- 
mu večeru příjemně okořeněný nádech.
A jako každý Zámecký večer, i tentokrát se 
soutěžilo. A protože tématem tohoto večera 
byla zdravá výživa, soutěžilo se tentokrát 
o nejlepší zeleninový salát. Jan Čenský 
posuzoval výtvory spíše podle vzhledu  
a chuti, Vít Chaloupka „rozebral“ každý 
salát z hlediska dietetického. Jan Čenský  
na závěr večera připravil pro všechny 
zapečenou zmrzlinu v bílkové krustě, 
kterou posléze, k velkému překvapení 
všech přítomných a za absolutní tmy,  
také oflamboval.
Tento Zámecký večer byl opravdu zdařilý, 
neboť kombinace charizmatického herce  
a odborníka na dietu byla skvělá a ocenily  
ji hlavně přítomné dámy. Vzhledem k to- 
mu, že večer měl opravdu velký úspěch,  
slíbil pan Chaloupka, že uspořádá 
samostatnou přednášku o zdravé výživě. 
Myslím, že se máme na co těšit.
Příští Zámecký večer bude 15.4.2011  
a jeho hosty budou tentokrát Květa Fia- 
lová a Naďa Konvalinková. A protože  
Naďa Konvalinková oslaví v polovině  
dubna narozeniny, budeme tentokrát sou- 
těžit o narozeninový dort pro oslavenkyni.

Sylva Škardová
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PRANOSTIKY  
NA DUBEN
Jak hluboko v dubnu namokne,  
tak hluboko v máji vyschne.
Na mokrý duben - suchý červen.
Hodně-li v dubnu vítr duje,  
stodola se naplňuje. 
Je-li v dubnu krásně a povětří čisté,  
bude květen nepříjemný jistě. 
Když se ozve v dubnu hrom,  
chyť si kámen nebo strom. 
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.

JEDNOTLIVÉ DNY
1.  Prší-li na 1. dubna,  
 bývá mokrý máj.
5. (letos) Je-li Zelený čtvrtek bílý,  
 tak je léto teplé.
6. (letos) Když na Velký pátek hřmí,  
 na poli se urodí.
7. (letos) Prší-li v noci na Bílou  
 sobotu, bude málo třešní.
8. (letos) Prší-li na Boží hod  
 velikonoční,  
 bude v létě nouze o vodu.
 Velikonoční a velkopáteční déšť  
 zřídka přináší žním požehnání.
23. Prší-li na svatého Vojtěcha,  
 neurodí se švestky.
24. Ondřej mosty staví,  
 Jiří je odplaví.
 Kolik mrazů do svatého Jiří,  
 tolik do svatého Václava.
25. Svatého Marka deštivo  
 - sedm týdnů blátivo.
28. Mrzne-li na svatého Vitala,  
 mrzne ještě 40 dní.

OBCHŮZKA VLASTNICKÉ HRANICE  
HOSTOMICKÉHO LESA
V sobotu 5. března 2011 od 8 hod proběhlo za hojné účasti občanů (18 osob  
a čtyři psi) vyznačování hranic lesa v majetku města Hostomice. Výchozím  
bodem byla „Šedivácká“ lesní cesta nad hájovnou p. Zelenky na odbočce  
na Malý Chlumec. Cestou jsme označovali geodetickou barvou nalezené  
hraniční kameny, které lemovaly hraniční příkop. Občas jsme některé nemohli  
najít, a tak jsme se rozhlíželi kolem sebe a hledali je. Někdy to bylo docela  
obtížné, protože patníky byly povalené nebo zarostlé mechem. 
A teď si asi říkáte: „Jak poznali, že je to zrovna hraniční patník a ne nějaký  
kámen?“ Poznali jsme je tak, že na nějaké straně patníku bylo vytesáno HD  
- to znamenalo: Hostomice, Dobříš. Někdy se nám také stalo, že patníky zmizely 
a byly tam místo nich kovové trubky. Body kontroloval a případně zakresloval  
p. Maršálek do mapy. 
Občané měli možnost vidět nejen rozsah lesa, ale i hospodaření v lese pod  
vedením nového hospodáře p. Černého, se kterým mohli konzultovat otázky 
ohledně budoucího vývoje hospodaření, zalesňování i prodeje natěžené dřevní 
suroviny. Jedním z příspěvků obyvatel Hostomic a spádových obcí může být  
právě připravované zalesňování školkovými výpěstky (např. borovice, buk, dub...) 
na jaře tohoto roku (o termínu budou HL informovat).
Terén byl opravdu náročný, nešlo se po cestách, ale po skutečné vlastnické  
hranici. Kdyby zem nebyla zmrzlá, tak bychom se ,,utopili“ v blátě. Ale nejednou 
se nám povedlo narazit na pořádnou ledovku uprostřed lesa. My jsme se jí nelek-
li a přešli jsme ji. I když to pořádně klouzalo, žádný úraz se naštěstí nepřihodil.  
Led však nebyl jedinou překážkou, do cesty se nám stavěly i prudké kopce nebo 
husté stromy, mezi kterými jsme procházeli.
Vítaným zpestřením byla návštěva chaty „Čápovka“, kde jsme si opekli přinesené 
buřty, zajedli čerstvým chlebem a zapili nejen kávou. Všichni jsme byli docela 
rádi, že jsme se na chvíli zastavili, posvačili a hlavně dobili energii. Poté co jsme 
řádně uhasili ohýnek, vydali jsme se dál - dvěma směry. Jedna skupinka šla přes 
Zátor domů a ta druhá ještě pokračovala lesem přes Babu do Běštína, kde se  
výlet v odpoledních hodinách ukončil. Poděkování patří nejen organizátorům 
celé akce a všem, kteří se zúčastnili, ale i Fabiánovi za vydařené slunné počasí.

F. Nodl a G. Maršálková

Dne 23.3.2011 se uskutečnil zápis 
dětí do MŠ Hostomice spojený  
se „Dnem otevřených dveří“. 

Rodiče si společně s dětmi mohli 
prohlédnout prostory MŠ  

v Bubenické ulici a zároveň si  
ve třídě pohrát. 

Zápisu se zúčastnilo 31 dětí  
ve věku 1-5 let. 

Za MŠ Hostomice  
Romana Paulová
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CHB Break dance battle 1 vs. 1 Všeradice
Po roce se tanečníci a příznivci tanečního stylu break dance dočkali již čtvrtého ročníku 
taneční soutěže s názvem CHB Break dance battle, konané ve Všeradicích 19.3.2011  
od 13 hodin na sále v restauraci Na Růžku. Celou soutěží provázel moderátor Lukáš  
„Iceman“ Mrázek a ten nejlepší výběr hudby zajišťoval DJ Blůďa. V porotě zasedli Michal 
Kroupa (Burak Dog´s), Lukáš Maťátko (Burak Dog´s) a třetím, nejobávanějším porotcem 
byl Radek Brush (Fantasy Dc). 
Celkový počet tanečníků se vyšplhal na jednu desítku. Zúčastnili se tanečníci ve věkovém 
rozhraní od 13 do 22 let. Nejmladšími soutěžícími byli Šimon „Simon“ Jelínek z Leče  
a Robert Krupař z Litně. Nejstarším soutěžícím byl Jakub „Gentli“ Suchý ze Všeradic, 
člen skupiny Chilly Boys pořádající každoročně tuto soutěž. Soutěžní novinkou v letošním 
ročníku byl Toprock battle, neboli battle v tanečních krocích. Na třetím místě této soutěže  
se umístil Tomáš „Křovák“ Vejvoda, na druhém místě Jonáš „Jonas“ Kasl a na prvním  
místě Jakub „Gentli“ Suchý. Druhou a již tradiční taneční soutěží byl Break dance battle  
1 vs. 1 o putovní pohár. V roce 2008, kdy se konal první ročník soutěže, získal putovní pohár 
Jakub „Sheba“ Šebek. V roce 2009 získal putovní pohár Jakub „Gentli“ Suchý a následu-
jící rok 2010 své prvenství obhájil při finálním battlu se svým spolutanečníkem ze skupiny 
Chilly Boys Tomášem Vejvodou „Křovák“. V letošním ročníku se znovu potkali ve finále
Jakub „Gentli“ Suchý a Tomáš Vejvoda „Křovák“. Stejně jako loni obhájil Jakub „Gentli“ 
Suchý své prvenství i letos.
Vystoupila zde crew Chilly Boys (pořadatel Break dance battle 1 vs. 1): Jakub „Gentli“  
Suchý, Jakub „Sheba“ Šebek, Tomáš „Křovák" Vejvoda a Jakub „Parazit“ Černý. Další  
vystupující crew s názvem Bomber man´s crew: Radek Hutner, Radek Zima, David Pešek, 
Jiří Brodina. Tomáš Dědek z Hostomic předvedl žonglování s míčky, kuželkami a kruhy.  
Vzduchem, jako by nic, létali free style karatisté z Hořovic Martin Jirák, Marek Koudela  
a Radomír Herman.
Obecní úřad Všeradice zapůjčil sál v restauraci Na Růžku. Zdokumentování celé akce  
zajistil zima-video. Na videa ze soutěže se můžete podívat na www.video-zima.cz. Foto  
autor zima-video.

Foto 1 - Jonáš „Jonas“ Kasl se umístil na druhé pozici v Toprock battle.
Foto 2 - Vítěz soutěže Toprock battle a Break battle 1 vs. 1 Jakub „Gentli“ Suchý přebírá put-
ovní pohár a přijímá gratulace od poroty. Zleva Michal Kroupa a Radek Brush.
Foto 3 - Moderátor Lukáš „Iceman“ Mrázek se svým oblíbencem Tomášem „Křovák“ Ve-
jvodou, který se umístil na třetím místě v Toprock. V Break battle 1 vs. 1 bojoval ve finále s
Jakubem„Gentli“ Suchým o putovní pohár.

Rozhovor se ...

STANISLAVEM KUBIŠTOU
- zastupitel města Hostomice  
 a přilehlých obcí. 
- 41 let
- Střední průmyslová škola  
 dopravní.
- jednatel K-Term

Zájmová činnost: trenér fotbalového klubu SK Hostomice, 
lyžování, firma, rodina

Plány do budoucna: 
- úprava víceúčelového hřiště u ZŠ P. Lisého.
- získání areálu bývalého výstaviště do majetku města
- podpora zájmových organizací a spolků, které mají místo  
 působnosti v našem okresu 

... o čem ?

Hřiště u ZŠ P. Lisého
Momentálně se zpracovávají nabídky 
na různé povrchy, které by přicházely  
v úvahu. V současné době může být akce 
spojená s výstavbou hřiště přidružena  
k větší investiční akci. Částka, která z této 
akce bude použita na hřiště, může být 
pouze do 40% celkové dotace. Nejlepším 
návrhem se nyní zdá být pokrýt součas- 
né asfaltové hřiště umělou trávou druhé 
generace, povrch s nízkým vzorem vy- 
sypaný křemičitým pískem. Na tomto 
povrchu lze provozovat téměř všechny 
druhy sportu a je často používán pro 
víceúčelová hřiště. Sandra Svobodová

■ POZNEJTE SVÉ ZASTUPITELE
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Jarní úklid aneb znovu poplatky  
za užívání veřejného prostranství
Jak již bylo zmiňováno v loňském - listopadovém vydání HL - město Hostomice 
má platnou vyhlášku o místních poplatcích (k nahlédnutí na radnici či webových 
stránkách města Hostomice: www.hostomice.cz). Proto upozorňujeme občany,  
že mají povinnost hlásit zábor veřejného prostranství a zaplatit místní poplatek  
za jeho užívání.
Dosud město tento poplatek nevymáhalo, ale protože se od publikace článku 
nic nezměnilo a dále se množí případy, kdy si někteří naši spoluobčané dělají  
z veřejného prostranství soukromé skladiště, je město nuceno přistoupit k vymá- 
hání poplatku. Účelem poplatku za zábor veřejného prostranství není výdělečná 
činnost města ani šikana občanů za skládání uhlí, dřeva, písku, či za něco po- 
dobného. Účelem poplatku je snaha o zamezení dlouhodobého skladování 
čehokoliv na veřejných prostranstvích. Mnozí z těch, co takto „skladují“ již  
několik let před svými domy převážně dřevo, suť a stavební materiál, by jistě 
urychleně uklidili, kdyby město začalo poplatky vymáhat. 
Prvním konkrétním krokem k tomuto problému ze strany města bylo dne 
13.2.2011 zmapování stavu záborů v Hostomicích, Lštěni, Bezdědicích a Radouši. 
Byla pořízena fotodokumentace a zaměření skládek (k nahlédnutí na radnici), 
výsledek:
■ Zábor celkem 242,5 m2

■ Sazba za zábor 1m2/den 5 Kč
■ Denní příjem do pokladny 1 213 Kč
■ Měsíční příjem 36 375 Kč
■ Roční příjem 442 563 Kč
Pozn.: smyslem vybírání poplatku není prioritně ekonomický přínos pro město,  
ale donucovací prostředek pro občany, aby nic dlouhodobě neskladovali na 
veřejném prostranství a nehyzdili tak obec (i když ekonomická stránka věci je 
také zajímavá (viz výše) - je však třeba vzít v úvahu fakt, že ve chvíli, kdy se začne 
poplatek vybírat, občané svůj „bordel“ uklidí, a tudíž se sníží vybíraná plocha.
Tímto tedy znovu důrazně upozorňujeme „dlouhodobé skladníky materiálů 
na veřejných prostranstvích“, aby neprodleně odstranili skladované materiály  
z veřejných prostranství. Pokud se tak nestane, může město vyměřit poplatek  
až tři roky zpětně a až trojnásobně jej navýšit.
Ostatní spoluobčany žádáme, aby včas zaplatili za zábor veřejného prostranství  
a poté včas materiál odstranili.
A protože je jaro – je právě příležitost uklidit v rámci jarního úklidu!
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Výňatek z veřejné vyhlášky o místních 
poplatcích:

Hlava II
Poplatek za užívání veřejného 
prostranství1)

Čl. 10 - Předmět poplatku
1) Poplatek se vybírá za zvláštní užívání  
 veřejného prostranství, kterým se  
 rozumí provádění výkopových prací,  
 umístění dočasných staveb a zařízení  
 sloužících pro poskytování prodeje  
 a služeb, pro umístění stavebních nebo  
 reklamních zařízení, zařízení cirkusů,  
 lunaparků a jiných obdobných atrak- 
 cí, umístění skládek, vyhrazení trva- 
 lého parkovacího místa a užívání  
 tohoto prostranství pro kulturní, spor- 
 tovní a reklamní akce nebo potřeby  
 tvorby filmových a televizních děl.
2) Z akcí pořádaných na veřejném  
 prostranství, jejichž výtěžek je zcela  
 určen na charitativní a veřejně  
 prospěšné účely, se poplatek neplatí.
Čl. 11 - Poplatník
Poplatek platí fyzické i právnické osoby,  
které užívají veřejné prostranství způso- 
bem uvedeným v Čl.10.
Čl. 12 - Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen oznámit správci  
 poplatku písemně nebo ústně do  
 protokolu užívání veřejného prostran- 
 ství nejméně 5 dní před započetím  
 jeho užívání. V případě užívání veřej- 
 ného prostranství na dobu kratší než  
 1 den je nutno splnit tuto povin- 
 nost nejpozději před započetím uží- 
 vání veřejného prostranství některým  
 ze způsobů zvláštního užívání. Pokud  
 tento den připadne na sobotu, neděli  
 nebo státem uznaný svátek, je dnem,  
 ve kterém je poplatník povinen ozna- 
 movací povinnost splnit, nejblíže  
 předchozí pracovní den.
2) Po ukončení užívání veřejného pro- 
 stranství je poplatník povinen oznámit  
 tuto skutečnost správci poplatku stej- 
 ným způsobem jako v odstavci 1 do 5  
 dnů a nahlásit rozsah záboru v m2.
3) Při plnění oznamovací povinnosti  
 je poplatník povinen sdělit správci  
 poplatku příjmení, jméno nebo název  
 právnické osoby, bydliště nebo sídlo,  
 rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzic- 
 kou nebo právnickou osobu, která je  
 podnikatelským subjektem, uvede též  
 čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž  
 jsou soustředěny peněžní prostředky  
 z její podnikatelské činnosti.
Čl. 13 - Vznik a zánik poplatkové 
povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy 
došlo k užívání veřejného prostranství 
způsobem uvedeným v Čl. 10 až do dne, 
kdy toto užívání skončilo.

Čl. 14 - Sazba poplatku
1) Poplatek činí za každý i započatý m2  
 a každý i započatý den užívání veřej- 
 ného prostranství:
a) za provádění výkopových prací 5 Kč
b) za umístění zařízení sloužícího  
 pro poskytování služeb 10 Kč
c) za umístění zařízení sloužícího  
 pro poskytování prodeje 25 Kč
e) za umístění reklamního  
 zařízení 10 Kč
g) za umístění a provoz lunaparků  
 a jiných obdobných atrakcí 10 Kč
h) za umístění a provoz cirkusů  
 a jiných obdobných atrakcí 10 Kč
ch) za umístění skládek 5 Kč
i) za vyhrazení trvalého  
 parkovacího místa 2 Kč
j) za užívání veřejného  
 prostranství pro kulturní,  
 sportovní a reklamní akce 5 Kč
k) za užívání veřejného  
 prostranství pro potřeby tvorby  
 filmových a televizních děl 10 Kč
2) Z akcí pořádaných na veřejném  
 prostranství, jejichž výtěžek je zcela  
 určen na charitativní a veřejně pros- 
 pěšné účely, se poplatek neplatí.
Čl. 15 - Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství  
 po dobu kratší 1 dne nejpozději v den,  
 kdy bylo s užíváním veřejného pro- 
 stranství započato a to předem,
b) při užívání veřejného prostranství  
 po dobu delší než 1 den nejpozději  
 v den, kdy užívání veřejného pro- 
 stranství skončilo,
c) poplatek stanovený týdenní nebo  
 měsíční paušální částkou je splatný  
 poslední den v příslušném týdnu  
 nebo měsíci,
d) poplatek stanovený roční paušální  
 částkou je splatný do 31.12. přísluš- 
 ného kalendářního roku.
2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobo- 
 tu, neděli nebo státem uznaný svátek,  
 je dnem, ve kterém je poplatník  
 povinen svoji povinnost splnit, nej- 
 blíže následující pracovní den.
Čl. 16 - Osvobození
1) Poplatku nepodléhá:
a) vyhrazení trvalého parkovacího místa  
 pro osobu zdravotně postiženou,
b) příspěvková organizace, jejímž zřizo- 
 vatelem je město.
2) Vznik nároku na osvobození od pla- 
 cení poplatku je poplatník povinen  
 správci poplatku oznámit písemně  
 nebo ústně do protokolu:

a) ve lhůtě stanovené v Čl. 12 této  
 vyhlášky,
b) v případě vzniku osvobození po spl- 
 nění oznamovací povinnosti ve lhůtě  
 do 15 dnů ode dne, kdy nastala  
 skutečnost zakládající nárok na osvo- 
 bození.
3) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě  
 je poplatník povinen oznámit zánik  
 nároku na osvobození.

Část třetí
Ustanovení společná
Čl. 30
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (od- 
 vedeny) včas nebo ve správné výši,  
 vyměří obec poplatek platebním  
 výměrem. Včas nezaplacené (neodve- 
 dené) poplatky nebo jejich nezapla- 
 cenou (neodvedenou) část může obec  
 zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené  
 poplatky se zaokrouhlují na celé  
 koruny nahoru.
2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené  
 lhůtě svoji oznamovací povinnost  
 vyplývající z této vyhlášky nebo  
 uloženou rozhodnutím podle zákona  
 č.337/1992 Sb., o správě daní a po- 
 platků, ve znění pozdějších předpisů,  
 může mu správce poplatku opakovaně  
 uložit pokutu za nepeněžité plnění  
 ve smyslu ustanovení 37 a 37a citova- 
 ného zákona.
Čl. 31
1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní  
 svoji poplatkovou povinnost stano- 
 venou touto obecně závaznou  
 vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit  
 nebo doměřit do 3 let od konce  
 kalendářního roku, ve kterém poplat- 
 ková povinnost vznikla.
2) Byl-li před uplynutím této lhůty  
 učiněn úkon směřující k vyměření  
 nebo doměření poplatku, běží tříletá  
 lhůta znovu od konce roku, v němž  
 byl poplatník nebo plátce o tomto  
 úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit  
 nebo doměřit poplatek však lze  
 nejpozději do 10 let od konce  
 kalendářního roku, ve kterém poplat- 
 ková povinnost vznikla.
Čl. 32
Zastupitelstvo města může na žádost 
poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti 
poplatek nebo jeho příslušenství zcela 
nebo částečně prominout.

1) Zákon č. 128/200 Sb., o obcích, § 34: 
„Veřejným prostranstvím jsou všechny 
náměstí, tržiště, ulice, chodníky, veřejná 
zeleň, parky a další prostory přístupné 
každému bez omezení, tedy sloužící  
obecnému užívání, a to bez ohledu na 
vlastnictví k tomuto prostoru.”
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Revitalizace hostomického náměstí
Již delší dobu jsme nic nepsali o postupu ve věci oprav hostomického náměstí.  
Mohlo by se zdát, že se nic neděje a věc zase usnula. Není to pravda. Tak jako  
dům se nestaví od střechy, tak i rekonstrukce takového veřejného prostoru, jako je 
hostomické náměstí, má své návaznosti. 
Pro upamatování jen krátká rekapitulace:
- Ve volebních programech vítězných kandidátek ve volbách roku 2006 bylo  
 slíbeno, že se pokusíme něco udělat s hostomickým náměstím. Všichni měli  
 na mysli především opravy chodníků, udělání pořádku v parkování aut a nějakou  
 revitalizaci parku.
- Postupně zastupitelstvo došlo k rozhodnutí o nalezení nejlepšího způsobu  
 revitalizace náměstí prostřednictvím architektonické soutěže.
- Zkušenosti jsme sbírali na Dobříši i na České komoře architektů.
- Architektonická soutěž proběhla velmi úspěšně. Prestižní porota složená  
 z vynikajících českých architektů a pedagogů a nezvyklý úkol přilákaly nezvykle  
 velké množství návrhů - celkem 31.
- Porota vybrala vítězný návrh a upřímně jej doporučila k realizaci.
- Veškeré návrhy byly za velkého zájmu veřejnosti odborné i laické vystaveny  
 v létě 2010 ve školní tělocvičně.
- Vítězný tým návrh představil zastupitelům.
Na podzim roku 2010 proběhly komunální volby a zastupitelstvo začalo pracovat 
v pozměněném složení. Byla obměněna a doplněna komise pro náměstí a práce 
pokračují. 
V současné době probíhají jednání o smlouvách s vítězným týmem architektů.  
Čeká nás konkrétní diskuze nad vítězným návrhem o jeho dalším rozpracování.  
Musíme se dohodnout na reálném rozdělení prací na jednotlivé etapy a hledat na  
ně finanční prostředky. Nejdřív budeme ale muset mít komplexní studii celkového
provedení v co nejskromnějším, ale přesto dostatečném provedení. Náš problém 
spočívá hodně v tom, že jsme malé městečko, ale náměstí máme velikostí srovnatel- 
né s těmi největšími v republice.
Je důležité si uvědomit, že kvalitní a hlavně komplexní projekt nám bude šetřit  
peníze. Budeme-li znát dobře cílový stav náměstí, pak i postupné kroky k dosažení 
tohoto stavu budou smysluplné, bez provizorních řešení a s minimem likvidací právě 
vybudovaného.
Všichni bychom rádi už viděli něco hmatatelnějšího než jen soutěže a projekty.

Ing.Vladimír Zachoval

Jak to bude  
s výstavištěm
Před fotbalovým hřištěm stávalo 
výstaviště. Pod výstavištěm i pod 
kabinami a bytem správce hřiště 
je pozemek ve vlastnictví římsko-
katolické církve. Vloni a letos město 
učinilo pokus tyto pozemky získat. 
Vznikla by zde možnost vybudovat 
postupně tolik potřebný sportovně-
kulturní areál pro hostomickou 
mládež všech věkových kategorií. 
Výměnou nabídlo odhadní cenou 
rovnocenné stavební pozemky,  
které vlastní v Bezdědicích.
K dohodě zatím nedošlo z důvodů, 
které městu nejsou zcela jasné. 
Pozemky výstaviště jsou a budou 
pro církev spíše zátěží a závazkem  
a rozhodně jsou důvodem vše- 
stranně nepříjemných sporů a na- 
schválů. Stavební pozemky v Bez-
dědicích jsou nespornou hodnotou 
a především jejich vlastnictví žádné 
spory pro církev nepřináší.
Při poslední veřejné schůzi zastu- 
pitelé přinesli pro výměnu pozem- 
ků církvi další důvod. Pokud  
k výměně dojde, poskytne město 
římsko-katolické církvi příspěvek 
na opravu kostela ve výši 60 tis. Kč  
(viz usnesení zastupitelstva). Stej- 
ný příspěvek jsme bez podmínek  
poskytli i v loňském roce. Dou-
fali jsme v podobně vstřícné kroky  
i z církevní strany. Přestože k nim 
stále nedošlo - věřit nepřestáváme...

Ing.Vladimír Zachoval



CO SE U NÁS DĚJE

 9

Karneval ve školní družině
Ve čtvrtek 24. února jsme se všichni v družině konečně dočkali karnevalu.  
Předcházela mu důkladná příprava. Společnými silami jsme přichystali výzdobu 
družiny a zajistili hudbu. Děti si za vydatné pomoci svých rodičů vyrobily či vypůj- 
čily kostýmy. Na improvizovaném parketu se tak mohly vyřádit masky šašků, čaro- 
dějnice, vosy, ohnivého muže, kovbojky, břišní tanečnice, bezdomovce a princezen.
Do soutěží, kterými jsme prokládali maškarní rej, děti vstupovaly s velkým  
nasazením. Však je za umístění čekala pěkná odměna! Odměnu za nejnápaditější 
a nejoriginálnější masku bezdomovce dostala páťačka Terezka Kulíšková. Svým 
kostýmem a výbavou nás všechny pěkně pobavila. Odměny obdržely i další pěkné 
masky a samozřejmě i něk-teří kluci a holky za své taneční kreace.
Za spoustu drobností, kterými jsme děti odměňovaly, bychom chtěly touto cestou 
poděkovat také paní Březinové, jedné z našich maminek, která se stala naší dlouholetou 
sponzorkou.
Odpoledne se nám vydařilo a už se těšíme na další společnou akci.

Radka Šťastná a Pavlína Obořilová, vychovatelky ŠD při ZŠ P. Lisého Hostomice

Dětský karneval
V sobotu 12. března se na sále Res-
taurace U Frajerů konal již tradiční 
dětský karneval, pořádaný ČKK. 
Bohatý program plný soutěží a tance  
pro děti připravil Karel Moravec. 
Kromě různých pamlsků si děti odnesly 
i balíček s ovocem a pochutnaly si na 
palačinkách.
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POZVÁNKA  
PRO TRHOVCE
Město Hostomice pořádá dne 24.4.2011 od 
9 hodin „jarní jarmark” spojený s odpoled-
ním doprovodným programem. Přivítáme 
prodejce s tematickým zbožím – jaro, Veliko-
noce, zbožím pro staročeský jarmark. Cena 
za stánek je stanovena paušálem 200,- Kč,  
je možno využít připojení na elektrický  
proud a městskou vodu (hydrant) za poplatek 
100,- Kč. V případě ukázek řemesel přímo  
na stánku – sleva 50% (tj. 100,- Kč/stánek).  
Pro objednání místa a více informací prosím 
kontaktujte pana Dvořáka na tel. 608 822 964.

■ jarní a velikonoční aranže, kraslice, vizovické 
pečivo ■ hračky, dárky a dárkové zboží, svíčky 
a svícny ■ papírenské zboží, dárkové jmenovky, 
stuhy ■ ozdoby ze sušených květin ■ produkty 
z medu, medovina ■ pomlázky – hodovačky, 
řehtačky, proutěné zboží ■ květiny řezané  
i umělé, sazenice, semena, zahradnické zboží 
■ sušené ovoce, ořechy všech druhů ■ výrobky 
ze dřeva, z proutí, ze slámy, kůže, z kamene 
■ plátěné ubrusy, prostírání s velikonočními 
či jarními motivy ■ prodej lahvových vín  
z českých a moravských vinařských oblastí  
■ velikonoční pečivo balené ■ keramika užitko- 
vá i okrasná ■ vyšívané a paličkované výrobky  
■ výrobky uměleckých řemesel ■ výtvarné  
práce, obrázky všech technik ■ šperky, umě- 
lecké sklo, bižuterie ■ koření, čaj, káva, spojeno 
s ochutnávkou nových druhů ■ ovčí a beraní 
kožešiny a drobné výrobky z nich ■ pletené  
a háčkované zboží ■ občerstvení (klobásy, gril, 
káva, grog, svařené víno, punč atd.)

Porta v Řevnicích
Tomáš Klus, Vladimír Mišík, Nedvědi a další na Portě  
v Řevnicích
Hvězdy folk, country a trampské hudby se představí poslední  
víkend před prázdninami na Portě v Řevnicích. Porta letos oslaví 
45 let své existence a dá se považovat za nejstarší letní festival  
v naší republice. Celou historií festivalu  prošly stovky hudebníků 
a skupin a mnozí z nich právě na tomto festivalu vyrostli a stali 
se stálicemi folk a country hudby. S Portou jsou nerozlučně spjati 
například  Karel Plíhal, Věra Martinová, Robert Křesťan, Pavel 
Žalman Lohonka, Spirituál kvintet, Wabi Daněk a mnoho dalších 
umělců a skupin tohoto žánru.
Za dobu své existence prošel festival mnohými změnami. Struk- 
tura soutěže, žánrové hranice, udělování cen a také časté  
stěhování Porty ji utvářely až do dnešní podoby. Poslední 
přestěhování Českého národního finále z Jihlavy do Lesního
divadla v Řevnicích Portě přineslo obrodu a čerstvý vítr do celé- 

ho systému a Porta sklízí v posledních letech úrodu z obětavé  
práce všech, kteří jí pomáhají. Tradice ovšem zůstává a tak již 
45 let festival staví na základních oblastních kolech ve všech 
koutech naší republiky, odkud postupují vítězní interpreti do 
Českého národního finále. Kromě vítězů jednotlivých oblastních
kol vystoupí ve dnech 24.-26.6.2011 v areálu Lesního divadla  
Vladimír Mišík a E.T.C., Věra Martinová, Jan a František 
Nedvědovi, Tomáš Klus, Wabi Daněk, Jaroslav Samson Lenk, 
Roman Horký, mnoho dalších hudebníků a skupin a poprvé také 
vynikající světový kytarista Peppino D´Agostino...
Kromě dvou hudebních scén, kde se představí ty nejlepší kapely  
v interpretační soutěži je pro návštěvníky připravena také 
portovní výstava, hudební dílny, kde několik vynikajících lekto- 
rů-hudebníků odhalí některé taje hry na strunné nástroje.  
Nebude chybět dobré jídlo, pití a nezapomenutelné vystoupení 
hvězd v hodině H a noční zpívání, kde si můžete zazpívat se 
začínajícími i zkušenými muzikanty. 
Info na www.porta-festival.cz a www.eportyr.cz.
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SPORT
Mistrovská utkání v kopané
„A“ mužstvo
■ 2.4. od 16.30 hod. 
 SK Hostomice - SK Březnice
■ 10.4. od 16.30 hod. 
 Union Cerhovice - SK Hostomice
■ 16.4. od 17.00 hod. 
 MFK Dobříš - SK Hostomice
■ 23.4. od 17.00 hod. 
 SK Hostomice - Tochovice
■ 30.4. od 17.00 hod. 
 FK Lety - SK Hostomice
■ 7.5. od 17.00 hod. 
 SK Hostomice - FK Mníšek p. Brdy
„B“ mužstvo
■ 2.4. od 13.30 hod. 
 SK Hostomice B - FK Komárov B
■ 9.4. od 14.00 hod. 
 Felbabka - SK Hostomice B
■ 17.4. od 14.00 hod. 
 Hor. Neumětely B - SK Hostomice B
■ 23.4. od 14.00 hod. 
 SK Hostomice B - Stašov
■ 30.4. od 14.00 hod. 
 SK Březová 08 - SK Hostomice B
■ 7.5. od 14.00 hod. 
 SK Hostomice B - Doubrav. Újezd B
Dorost
■ 3.4. od 10.30 hod. 
 SK Hostomice - SK Marila Votice 
■ 10.4. od 10.15 hod. 
 Sokol Jankov - SK Hostomice
■ 17.4. od 10.15 hod. 
 Spartak Rožmitál - SK Hostomice 
■ 24.4. od 10.30 hod. 
 SK Hostomice - SK Petrovice
■ 30.4. od 11.00 hod. 
 Sokol Teplýšovice - SK Hostomice
■ 8.5. od 10.30 hod. 
 SK Hostomice - TJ Sokol Podlesí
Starší žáci
■ 3.4. od 10.15 hod. 
 SK Hostomice - FK Komárov
■ 9.4. od 14.30 hod. 
 Slovan Lochovice - SK Hostomice
■ 17.4. od 10.15 hod. 
 SK Hostomice - SK Rpety
■ 24.4. od 15.00 hod. 
 TJ Zaječov - SK Hostomice

Mladší žáci
■ 8.4. od 17.30 
 SK Hostomice - TJ Drozdov
■ 15.4. od 17.30 hod. 
 SK Hostomice - SK Rpety 
■ 22.4. od 17.30 hod. 
 TJ Zaječov - SK Hostomice
■ 29.4. od 17.30 hod. 
 SK Hostomice - Sparta Podluhy 
■ 6.5. od 17.30 hod. 
 FK Komárov - SK Hostomice

OZNÁMENÍ
■ Otevření rozhledny v dubnu 2011
Rozhledna na Studeném vrchu (660 
m.n.m.) bude pro veřejnost otevřena  
ve dnech:
9.4. sobota a 10.4. neděle
16.4. sobota a 17.4. neděle
23.4. sobota a 24.4. neděle
Otevřeno bude od 10.00 do 17.00 hodin.
Občerstvení je zajištěno přímo ve věži.
Za vaši návštěvu předem děkujeme.

Sdružení za ekologický rozvoj krajiny o.s. 
Velký Chlumec a Turisté severních svahů Brd

■ Dne 24.4.2011 všechny zveme na 
slavnostní bohoslužbu, která se uskuteč- 
ní ve 13.30 hodin v hostomickém kostele. 
Bohoslužba bude v doprovodu SPS Fabián 
(Smíšený pěvecký sbor Fabián). Tentýž 
den bude na náměstí v Hostomicích  
od 15 hodin účinkovat DPS Kopretiny,  
SPS Fabián a jarmareční šraml Pepito.
■ Informace pro přihlášené do divadla 
Kalich 
Pro nemoc herců se mění termín předsta- 
vení Splašené nůžky v divadle Kalich 

z 23.3.2011 na neděli 22. května 2011. 
Vstupenky platí, odjezd autobusu v 17.00 
hodin od ZŠ v Hostomicích se nemění. 
Začátek představení je v 19 hodin.
■ STP Hostomice vás srdečně zve na  
své tradiční Papučové posezení. Uskuteční 
se v sobotu 9. dubna 2011 od 14 hodin  
na sále restaurace U Frajerů v Hostomi- 
cích. K poslechu i tanci hrají Podbrdské 
melodie. Vstupné 25,- Kč, tombola 25,- Kč.
■ Zprávičky z Podbrd
Místní spolek žen slavil svůj svátek – MDŽ. 
Oslava se konala v sobotu 6.3.2011 od  
13 hodin v místní hospůdce. Přítomné  
ženy a hosty přivítala paní Mecová. Záro- 
veň nám popřál pan starosta Pavel Ševčík 
za OÚ a za hasiče Pepa Ševčík. Předali 
každé ženě kytičku a zajistili občerstvení. 
Také nám přišli zarecitovat naši malí 
hasiči, které vede paní Eliášková. Zahráli 
nám naši hudebníci, pan Jíří Kačírek, Pepa 
Manich a Petr Kačírek. Potom paní Me- 
cová osobně poděkovala OÚ, hasičům, 
dětem i muzikantům za vše, co pro ženy 
připravili. Zazpívali jsme si a připili  
na zdraví. Pak byla slavnost ukončena.

P. Mecová
■ Aerobik a Bodyforming
V tělocvičně ZŠ Hostomice každou středu 
od 18 do 19 hodin. S sebou si přineste 
podložku, pití, ručník, boty do tělocvičny 
a hlavně dobrou náladu! Vstup: 50,- Kč. 
Aerobik je vhodný pro všechny. Jde o 
komplexní procvičení celého těla. Lekce 
obsahuje kondiční cvičení, které vystřídá 
posilování a následuje pochopitelně stre- 
čink – protahování. Těší se na vás Petra 
Šebková, instruktorka aerobiku
■ Zumba v hostomické základní škole 
každý čtvrtek od 18.30 hod., cena: 50,-Kč.  
Informace a dotazy - Jana Škachová,  
e-mail: jana.zumba@seznam.cz
■ Masáže Pavlína Duníková, Tyršovo 
nám. 25, Hostomice (u squashového  
centra) telefon: 731 455 094.
Provozní doba: Po - Pá 14.00-18.00 hod.
■ klasická masáž ■ detoxikační medová 
masáž ■ baňkování ■ lymfatická masáž 
■ kosmetická lymfatická masáž ■ masáž 
horkými lávovými kameny ■ indická masáž 
hlavy + antistresová masáž ■ čokoládová 
masáž ■ reflexní masáž chodidel
Prodej dárkových poukazů na masáže.
Těším se na vaši návštěvu!
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■ Potřebujete se vrátit do práce  
a nemáte školku? Nabízím hlídání dětí  
od narození do 6 let, na plný úvazek.  
Nejlépe Hostomice, ale není podmínkou. 
Také v noci, nebo o víkendu. Kontaktní  
e-mail: hlidanidetihostomice@seznam.cz
■ Restaurace-bar Záložna vás srdečně 
zve 9.4.2011 od 20.00 hod. na Oldies Party 
s vystoupením Travesti show.
15.4.2011 od 20 00 hod. vás zveme na 
zábavu se skupinou Basswood.
24.4.2011 od 20 00 hod. vás zveme na 
velikonoční country zábavu se skupinou 
PKM Country.
Doporučujeme rezervaci předem, těšíme 
se na vaši návštěvu.
■ Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 
opět prodává slepičky snáškových plemen 
Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant 
žíhaný, kropenatý, černý, a modrý. Stáří 
slepiček 18-20 týdnů. Neprodáváme  
kuřice, ale slepičky těsně před snáškou. 
Slepičky pouze z našeho odchovu. 
Cena 138-148 Kč/ks dle stáří. 
Prodej se uskuteční v pondělí 4. dubna 
2011 v 13.55 hod. u vlakového nádraží  
v Hostomicích pod Brdy. 
Případné bližší informace tel.: 728 605 840, 
415 740 719, 728 165 166.
■ Chovatelé drůbeže, pozor!
Prodej kuřice černé, červené, stáří 14-18 
týdnů, cena 130-150,- Kč.
Bílé (nesou bílá vejce), stáří: 14-18 týdnů, 
cena 130-150,- Kč.
AKCE! Při objednání 10 ks —> 1 kuřice 
ZDARMA!
Prodej se uskuteční 1.4.2011 na těchto 
místech:
· 12.00 hod. Mníšek pod Brdy (u zámku)
· 12.30 hod. Stříbrná Lhota (na návsi)
· 13.00 hod. Záhořany (u pomníku)
· 14.00 hod. Nový Knín (u Jednoty)
· 15.00 hod. Dobříš (za Sokolovnou)
· 15.30 hod. Hostomice (horní náměstí  
 - u pomníku).
Drůbež, prosím, objednávejte na adrese: 
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava, 
tel. 567 212 754, 567 214 502, 731 701 331, 
po-pá 8-15 hod.! gallusextra@centrum.cz
■ Prodám byt 3+1 v osobním vlast- 
nictví. Byt je po rekonstrukci, v prvním 
patře jednopodlažního bytového domu  
v Nádražní ulici v Hostomicích. V případě 
zájmu volejte na tel. číslo 722 602 704.
■ Pán středního věku hledá podnájem 
1+0, nebo 1 místnost. Ozvěte se prosím  
na číslo 720 657 825.

PODĚKOVÁNÍ
■ Děkuji Českému svazu žen a paní 
Menyové za krásné blahopřání k mým 
narozeninám. Jana Koutská
■ Český červený kříž v Hostomicích 
děkuje všem sponzorům a rodičům za 
podporu při konání dětského karnevalu.

VZPOMÍNKA
■ Dne 9.2.2011 by se dožil 100 let pan 
Václav Císař z Hostomic. 

Za tichou vzpomínku děkují rodiny 
Císařova, Krubnerova a A. Špráchalová

■ Dne 8. dubna uplyne smutných 5 roků, 
kdy nás navždy opustil pan Vlastimil 
Dědič. Kdo jste ho znali, vzpomeňte  
s námi. 

Za všechny manželka a dcery s rodinami
■ Dne 6. dubna uplyne  
již 5 let, co nás navždy 
opustila naše milovaná 
manželka, maminka a ba- 
bička paní Václava Mar- 
šálková. 

S láskou vzpomíná manžel s rodinou  
a přátelé

■ Vydala se cestou,  
kterou už chodí každý sám,  
jen dveře vzpomínek  
nechala dokořán. 
Dne 19. dubna 2011 uplyne 
5 let, kdy nás navždy 
opustila naše milovaná maminka a babička 
paní Marie Gruntová z Hostomic. 

Za vzpomínku děkují syn Karel  
s manželkou a vnoučci Kájík a Honzík.

ZUBNÍ POHOTOVOST
Duben 2011
■ 2. a 3. MUDr. Jana Besserová 
 Beroun, tel. 311 625 765
■ 9. a 10. MUDr. Helena Brotánková 
 Hořovice, tel. 311 513 453
■ 16. a 17. MUDr. Jiří Burka 
 Chyňava, tel. 311 691 131
■ 22. a 23. MUDr. Blanka Burková 
 Beroun, tel. 311 610 225
■ 24. a 25. MUDr. Jaroslav Holický 
 Beroun, tel. 311 625 510
■ 30. a 1.5. MUDr. František Hensch 
 Zdice, tel. 311 685 672
Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.

Vydává: MěÚ Hostomice
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Text je chráněn dle autorského zákona.
Za obsah a formu článku odpovídá jeho autor.
Uzávěrka HL je vždy 22. den v měsíci.
Do té doby můžete své příspěvky předávat písemně 
pí Merunové na MěÚ, telefonicky nebo faxem 
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Občanské sdružení Diakonie  
Broumov nezisková organizace,  
která poskytuje sociální služby  
pro občany z okraje společnosti  

- materiální pomoc sociálně 
potřebným, azylové ubytování  

i pracovní příležitost

VYHLAŠUJE 

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
■ letního a zimního oblečení  

(dámské, pánské, dětské) ■ lůžkovin, 
prostěradel, ručníků, utěrek, záclon  
■ látky (minimálně 1 m2, prosíme, 

nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 
■ domácí potřeby-nádobí bílé i černé, 

skleničky - vše nepoškozené  
■ vatované přikrývky, polštáře a deky  

■ obuv - veškerou nepoškozenou  
■ hračky - nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME
■ ledničky, televize, počítače a jinou  

elektroniku, matrace, koberce  
- z ekologických důvodů ■ nábytek,  

jízdní kola a dětské kočárky  
- ty se transportem znehodnotí  

■ znečištěný a vlhký textil

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ
v dubnu - každé pondělí 
od 14.00 do 16.00 hodin  

na dvoře městského úřadu

Věci prosíme zabalené do igelitových 
pytlů či krabic, aby se nepoškodily  

transportem. Děkujeme za vaši pomoc.

Více informací na  
www: diakoniebroumov.org


