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Pryč jsou doby, kdy bylo 
všechno všech!
Vážení občané, v poslední době dochází k častému neoprávněnému kácení 
dřevin rostoucích mimo les na soukromých pozemcích, které nejsou oplo- 
ceny a stojí volně v krajině. Mnohdy tvoří významné biokoridory, které jsou 
zaneseny v územních plánech obcí, jako krajinotvorné prvky. a tyto lokality  
podléhají vyšší ochraně. Jedno z těchto míst je i v Bezdědicích u rybníku 
Hražba ve směru k obci radouš, kde v půlce měsíce března bylo pokáceno 
několik stromů. Pro informaci: prořezávky a oprávněné kácení v biokoridorech 
podléhá povolení Městského úřadu v Hořovicích (odbor životního prostředí).

kácení stromů  
na vlastním pozemku
Na zahradě vám rostou staré stromy, 
které mají nejlepší období plodnosti  
již dávno za sebou a vy řešíte,  
co s nimi? Smíte je sami pokácet, nebo 
na to potřebujete úřední povolení?  
Pojďme si objasnit nová pravidla  
o kácení stromů. 
Potřeboval bych poradit s tím, jak je 
to ohledně kácení stromů na vlastním 
pozemku. Že prý, když mám zahradu 
oplocenou, můžu kácet cokoliv, ale 
když není, musím zažádat o povolení. 
Rád bych vykácel staré už neplodící 
jabloně u chalupy, kterou jsme zdědili, 
ale pozemek kolem nechceme zno- 
vu oplocovat (plot je již poničený)  
a vysázet pár moderních ovocných 
stromků. Jak moc mi do toho může 
mluvit státní správa? 
Pravidla kácení dřevin byla v posled- 
ních letech dost pozměněna, proto  
není vůbec překvapením, že spousta  
lidí tápe v tom, co vlastně mohou 
s dřevinami na svém vlastním ma- 
jetku udělat a zda k tomu potřebují 
či nepotřebují souhlas orgánů státní 
správy.
Obecně platí, že kácení dřevin pod- 
léhá povolení orgánu ochrany přírody 
(což je odbor životního prostředí 
místně příslušného městského úřadu), 

není-li dále stanoveno jinak. Toto se  
dočteme v §8 odst. 1 Zákona o ochra- 
ně přírody a krajiny, který je zá- 
kladním výchozím dokumentem této 
problematiky. Dále je ovšem třeba 
nahlédnout i do vyhlášky č. 222/2014, 
která pozměnila podmínky vyhlášky  
č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin  
a povolování jejich kácení. Zde se  
dozvíme, že z obecného pravidla exis- 
tují výjimky, kdy povolení ke kácení 
dřevin, za předpokladu, že tyto ne- 
jsou součástí významného krajinného 
prvku (např. stromy památné) nebo  
stromořadí (tj. více než 10 dřevin  
za sebou) a sadu, se nevyžaduje:
❚ pro dřeviny o obvodu kmene do  
 80 cm měřeného ve výšce 130 cm  
 nad zemí
❚ pro zapojené porosty dřevin, pokud  
 celková plocha kácených zapojených  
 porostů dřevin nepřesahuje 40 m2

❚ pro dřeviny pěstované na pozem- 
 cích vedených v katastru nemovi- 
 tostí ve způsobu využití jako plantáž  
 dřevin
❚ pro ovocné dřeviny rostoucí na po- 
 zemcích v zastavěném území evi- 
 dovaných v katastru nemovitostí  
 jako druh pozemku zahrada, zasta- 
 věná plocha a nádvoří nebo ostatní  
 plocha se způsobem využití pozem- 
 ku zeleň. Pokračování na straně 2.

MĚsTskÝ ÚŘAd  
InForMuje
sběrný dvůr Městského 
úřadu hostomice
do sběrného dvora MěÚ Hostomi- 
ce mohou občané odevzdat pouze 
elektroodpad z domácností.
Velkoobjemový a nebezpečný odpad 
je dle OZV Města Hostomice o likvi- 
daci odpadů svážen dvakrát ročně 
mobilním svozem - přistavenými 
kontejnery. Občané mohou být po- 
kutováni za nedovolenou „černou  
skládku“ ostatního odpadu doveze- 
ného na dvůr MěÚ Hostomice.
Nejbližší svoz velkoobjemového  
a nebezpečného odpadu proběhne 
22. června 2019. 
Fotografie pro představu, co jsou 
někteří lidé schopni na městský  
dvůr vyvézt za jediný víkend.

svoz velkoobjemového  
+ nebezpečného odpadu
Dne 22. 6. 2019 se uskuteční svoz vel-
koobjemového odpadu:
❚ 9.00 - 11.00 hod. ve dvoře  
 Městského úřadu Hostomice
❚ 9.15 hod. - Lštěň  
 u dětského hřiště
❚ 9.45 hod. - Bezdědice 
❚ 10.15 hod. - Radouš

veřejné zasedání  
zastupitelstva města  
hostomice se bude konat 
dne 15.4.2019 v radouši.
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Pryč jsou doby,  
kdy bylo 
všechno všech! 
Dokončení ze strany 1.
Z uvedeného tedy plyne pro váš 
případ, že pokácení jabloní na vaší 
zahradě bude možné, protože se jedná  
právě o ony ovocné dřeviny. Pokud 
byste se ovšem rozhodl pokácet  
vzrostlé neovocné dřeviny např. duby, 
tak pak by bylo zapotřebí zažádat si  
u příslušného orgánu o povolení.
Vaše druhá otázka se týkala oplocení. 
Oplocení bylo klíčové za účinnosti 
předchozí verze vyhlášky, kdy bylo 
umožněno vlastníkům pozemků  
u bytových nebo u rodinných domů 
v zastavěném území obce, které byly 
stavebně oploceny a nepřístupné veřej- 
nosti, kácet veškeré dřeviny bez po- 
volení orgánu ochrany přírody. Toto  
již dnes neplatí, a otázka oplocení  
nehraje roli. Důležité je, jako co je 
pozemek, na kterém strom roste, evi- 
dován v katastru nemovitostí. Proto je 
třeba aktuální stav vždy zkontrolovat.
Závěrem je dobré zmínit, že kácení 
dřevin se provádí zpravidla v období 
jejich vegetačního klidu, přičemž  
obdobím vegetačního klidu se rozumí  
období přirozeného útlumu fyziolo- 
gických a ekologických funkcí dře- 
viny. Pro strom je tedy ideální, pokud 
jej pokácíte v období mezi říjnem  
a březnem.

Příbramské centrum 
pomáhá s integrací cizinců
Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (SUZ MV) otevřela  
od roku 2009 postupně deset Center na podporu integrace cizinců (CPIC), 
naposledy vloni ve Středočeském kraji s pracovišti ve městech Kladno, 
Mladá Boleslav, Kutná Hora, Benešov a Příbram. Pomáháme cizincům 
i v okrese Beroun i Beroun. Zároveň v rámci Ústeckého, Královéhradec- 
kého, Jihomoravského kraje a v rámci Hlavního města Prahy působí  
obdobná integrační Centra, která provozují jiné organizace.
Centra na podporu integrace cizinců tvoří komplexní síť v rámci celé  
republiky, která zajišťuje realizaci integrační politiky ČR ve vztahu k cílové 
skupině cizinců, kteří jsou z tzv. třetích zemí (mimo EU) a legálně pobývají 
na území ČR. Jejich provoz je v současné době financován v rámci národního 
programu Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF).
Cílové skupině Center jsou poskytovány následující služby: sociální a právní  
poradenství, kurzy českého jazyka, sociokulturní kurzy nebo možnost 
využití internetového pracoviště a knihovny. Široké veřejnosti se pracovníci 
Center věnují prostřednictvím vzdělávacích akcí, případně prostřednictvím 
společenských, sportovních a kulturních akcí, seznamují s cizineckou  
problematikou. Uvedené služby jsou dostupné nejen v krajském městě,  
ale v případě identifikovaného zájmu ze strany cílové skupiny také v dalších 
místech jednotlivých krajů.
Důležitým úkolem každého CPIC je rovněž zajistit vytvoření a činnost  
regionálních poradních platforem, které koordinují výměnu informací mezi 
hlavními aktéry na úrovni kraje a řeší zde aktuální problémy týkající se 
cizinecké problematiky. V každém kraji CPIC spolupracuje zejména s kraj- 
skými a obecními úřady, cizineckou policií, státní a městskou policií, úřady 
práce, finančními úřady, živnostenskými úřady a dalšími subjekty. Cílem 
těchto pravidelných platforem je zajistit lepší výměnu informací a podávání 
podnětů na přijímání opatření, reagujících na aktuální potřeby v oblasti  
integrace cizinců. 
V souvislosti s aktuální situací na trhu práce a trvajícím nárůstem 
zaměstnávání cizinců patří mezi velké úkoly Centra také komunikace  
a spolupráce se zaměstnavateli a koordinace této situace s dalšími institu- 
cemi. Cílem těchto opatření je prevence negativních jevů, přinášejících napětí 
mezi cizinci a většinovou společností, které přináší nezvládnutá integrace.

Ing. Šárka Malchárková 
Centrum na podporu integrace cizinců Příbram

Infobox:
PříBraMSKÉ CIzIneCKÉ CenTruM V KOSTCe
Cílová skupina: státní příslušník mimo EU s oprávněním pobytu v ČR
Otevírací hodiny: Pondělí 12.00-19.00; Středa 12.00-19.00;  
Čtvrtek 8.00-15.00, Pátek 8.00-12.00
adresa: Příbram II, Střelecká 26
Kontakt: icpribram@suz.cz, tel. 770 193 109
web: integracnicentra.cz

100 let od vzniku  
spolku zuBRin

oslavte s námi 1.6.2019  
v Hostomicích - Zátoře

Srdečně zvou Zubriňáci
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Na založení knihovny měl také svůj 
podíl páter Josef Šmidinger. Tento  
strakonický rodák se proslavil jako 
vlastenec a šiřitel českých knih. Veš- 
kerý svůj majetek a příjmy vydával  
za knihy, které často zdarma rozdával 
po venkově. Knihy vozil z Krameri- 
ova nakladatelství ve zvláštním vaku  
a po kapsách kabátu, zvláště k tomuto 
účelu přizpůsobeném. Cestu z Prahy  
do Zdic vykonával dostavníkem  
a ze Zdic do Hostomic chodil pěšky.  
Od roku 1849 působil v Hostomi- 
cích jako výpomocný kněz. Zemřel 
2.2.1852. Krátce před smrtí se vracel  
z Prahy se zásobou knih za velmi 
špatného počasí. Onemocněl a nemoci 
podlehl. 
V roce 1864 založili hostomičtí stu- 
denti spolek „Obecní knihovna“, který 
pořádal zábavy, z jejichž výtěžků se ku- 
povaly knihy. Spolek časem zanikl. 
V lednu 1880 byl založen spolek 
„Čtenářská beseda“, který vznikl  
ze spolku divadelních ochotníků a pře- 
vzal knihovnu. Čtenářská beseda vy- 
dala svým nákladem knihu O životě  
a působení kněze Josefa Šmidingera.
V r. 1919 byl vydán první knihovnický 
zákon, podle něhož musely být zřízeny 
knihovny ve všech obcích. Přesně 
stanovená pravidla tak umožnila roz- 
voj obecních knihoven. Obce přispívaly 
na nákup knih přesně stanovenou 
částkou na 1 obyvatele. Na základě  
tohoto zákona vzniká Obecní knihov- 
na v Hostomicích.
Nový směr nabral vývoj knihoven 
v roce 1970, kdy se začal vytvářet 
střediskový systém. V tomto roce byla 
knihovna profesionalizována a plnila 
až do 31.12.1993 střediskovou funkci 
pro deset místních lidových knihoven: 
v Běštíně, Lážovicích, Nesvačilech, 
Osově, Podbrdech, Radouši, Skřipli, 
Velkém Chlumci, Vižině a Všeradicích. 
Středisková knihovna pro ně nakupo- 
vala a zpracovávala knihy, které jim 
vozila a několikrát do roka vyměňovala. 

Těmto knihovnám také poskytovala  
pomoc při třídění, zpracování a revizi 
knižního fondu.
V roce 1994 byl střediskový systém 
zrušen a zřizovateli knihoven se staly 
obecní a městské úřady. V souvis- 
losti s touto změnou bylo obecním 
knihovnám našeho střediska trvale 
předáno téměř 4 000 knih (převod  
podle počtu obyvatel). Všechny obce 
bývalého střediska, kromě Všeradic, 
uzavřely s Městským úřadem v Hos- 
tomicích Smlouvu o sdružení finan- 
čních prostředků na nákup knih. 
Smlouva byla uzavírána vždy na rok.  
Na základě této smlouvy přispívaly 
obecní úřady dobrovolnou finanční 
částkou na nákup knih do městské 
knihovny. Ta knihy nakupovala, zpra- 
covávala a posílala obecním kni- 
hovnám v knižních souborech, které 
cirkulovaly mezi knihovnami a poz- 
ději zůstávaly v knihovnách trvale.  
V roce 2006 byla spolupráce knihoven 
ukončena, neboť tuto funkci vykoná- 
vala a dosud vykonává pověřená  
regionální knihovna v Příbrami.
V letech 1970-1978 půjčovala středis- 
ková knihovna také knihy na pobočce 
v nedalekých Bezdědicích. Knihovna 
tam byla umístěna ve vlhké místnosti.  
Počet čtenářů byl velmi malý. Po 
zrušení bezdědické knihovny získala 
hostomická knihovna skladovací pro- 
story v hasičské zbrojnici v Radouši, 
kam byl převezen knižní fond z Bez- 
dědic a výměnný fond střediska  
(tj. knihy, které se půjčovaly okolním  
knihovnám). V roce 1982 se knihovna 
dočkala rozšíření prostor o dvě míst- 
nosti. Vzniklo oddělení pro dospělé, 
oddělení pro děti a sklad.
V letech 1977-1998 knihovna vozila  
knihy a časopisy do Rukavičkářského 
závodu v Hostomicích. 
V roce 1995 získala knihovna první 
počítač, v r. 2002 připojení na internet, 
v roce 2007 byly uvedeny do provozu 
internetové stránky knihovny a v roce 

Městská knihovna moc děkuje 
všem čtenářům a příznivcům 
knihovny za trpělivost a pomoc 
s uskladněním knih.

Knihovna bude po dlouhé  
odmlce z důvodu rekonstrukce 
znovu otevřena 29. dubna 
2019 v den 170. výročí jejího 
založení. 
Slavnost bude zahájena před 
historickým vchodem základní 
školy P. Lisého v 15.00 hodin, 
odkud se odebereme na místní 
hřbitov, kde položíme u hrobu  
zakladatele naší knihovny pátera 
Josefa Šmidingera věnec. 
Knihovna bude pro veřejnost 
otevřena od 15.30 hod. 
Všichni jste srdečně zváni.

Od 6. května až do odvolání  
bude otevřeno takto:
Pondělí 13.00 - 17.00 hod.
Středa 13.00 -17.00 hod.
Pátek 12.00 - 16.00 hod.

170 let knihovny v hostomicích
Městská knihovna v Hostomicích je nejstarší knihovnou na Berounsku. 
dne 29.4.1849 byl v Hostomicích jako první v okrese založen čtenářský 
spolek „Slovanská lípa“, jehož cílem bylo podporovat českou literaturu  
a založení knihovny.

2008 získala knihovna dotaci na nákup 
knihovního programu CLAVIUS.
V tomto roce začalo do knihovny  
zatékat rozbitou střechou. Situace se 
stále zhoršovala, po prudkých bouř- 
kách v létě 2011 protékala voda až  
na regály a podlahu. Půda byla pro- 
vizorně zajištěna a regály v knihovně 
se každý den zakrývaly igelitem. Nové 
střechy a rekonstrukce celého patra 
jsme se dočkali v roce 2018.
Městská knihovna v Hostomicích 
se nezabývá jen výpůjční činností 
a zpracováním knih, ale již řadu let 
připravuje pro MŠ a ZŠ v Hostomicích 
a Osově besedy, lekce informativní 
výchovy a soutěže, při nichž se děti 
seznamují s knihami, jejich autory,  
učí se zacházet s knihami, vyhledávat 
je na regálech i v katalogu a vyhle- 
dávat informace v knihách. Od roku 
1976 knihovna připravila celkem 707 
besed, kterých se zúčastnilo přibližně 
15 000 návštěvníků. I. Lisá
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Přijeli jsme zkusit zabojovat o první místo v turnaji  
a doufali, že se dostaneme ještě před Hostouň. Bohužel  
s námi nemohla přijet Monča Sůrová, ale Ivča Vaculíková 
ji nakonec velmi dobře zastoupila, a tak jsme v prvním  
zápase porazili Všeradice 3:0.
Pak přišla Hostouň a asi nejbojovnější a nejkrásnější  
zápas celého turnaje. Oba celky se snažily vyhrát za kaž- 
dou cenu, ale byl to férový zápas a skončil bohužel pro  
nás remízou 1:1. Hodně nás to mrzelo a poznamenalo  
na další zápas proti Zdicím. Ještě jsme mohli vyhrát 
alespoň čtvrtý turnaj, ale zdický brankář byl proti, chytal 
neskutečně dobře a my nemohli dát branku. Tlačili jsme 
na Zdice a stříleli co to šlo, bohužel jsme potřebnou  
branku nevstřelili. Konečná remíza 0:0 udělala obrovskou 
radost Zdicím a nám začaly docházet síly.
Poslední zápas proti týmu Hořovic, který jsme v před- 
chozích zápasech pokaždé porazili, toho byl důkazem. 
Hořovice hrály dnes opravdu dobře a nakonec turnaj 
vyhrály. Hořovičtí nás porazili 2:0 a tím nás odsunuli  
na třetí místo.
SK Hostomice: Jirka V, Jirka S, Kristian, Ivča, Pepíno, 
Štěpán, Jonáš a Dominik.

AkTIvITy MládežnIckÝch 
TÝMů sk hosToMIce  
v Únoru A bŘeznu
Mladší přípravka
V sobotu 23.2. jsme odjeli na poslední turnaj ze série čtyř turnajů ve zdicích.  
Počasí nám nepřálo a tak se hrálo v hale. V celém čtyřturnaji se nakonec  
hrálo dvakrát venku a dvakrát v hale, takže příprava a celý turnaj byly naprosto 
perfektní.

Pořadí čtvrtého turnaje: 1. Hořovice, 2. Hostouň,  
3. Hostomice, 4. Zdice, 5. Všeradice.
Čekalo nás ještě vyhlášení celkových výsledků, předání 
odměn a pohárů. Celý turnaj byl velmi kvalitní a to 
i po organizační stránce. Tím bych chtěl poděkovat 
organizátorům turnaje (pí Lodeové) za skvělý nápad  
a průběh turnaje. Samozřejmě také všem hráčům,  
rodičům a trenérům... Jen tak dál.
Naše ml. přípravka pod vedením p. Vaculíka a Eiselta  
odehrála na turnaji celkem 16 zápasů s celkovým skóre 
40:16 a prohrála jen dva zápasy, což je naprosto úžasný 
výsledek. Stačilo to na celkové druhé místo v turnaji,  
krásný pohár a každý hráč obdržel od starosty Zdic  
medaili.

Střelci branek: Jiří Skála 11, Monika Sůrová 10, Pepa  
Rychlý 10, Kristian Zbytovský 5, Jirka Vaculík 2, Štěpán 
Smetana 2.
Čeká nás ještě jeden miniturnaj ve Všeradicích (8.3.)  
krátký odpočinek a hurá do hlavní soutěže o postup  
mezi 6 nejlepších týmů na okrese. Držte nám palce.
Děkujeme všem rodičům za podporu, trpělivost a hlavně 
fandění na turnajích.
Trenéři: Jiří Vaculík st., Michal Eiselt - ludek -
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Masopustní průvod v hostomicích
Již třetím rokem po sobě uspořádal SdH Hostomice ve spolupráci s hos- 
tomickými baráčníky a za přispění města Hostomice tradiční masopustní 
průvod. Letošní akce byla oproti akcím z minulých let obohacena o vepřové 
hody, díky tomu si mohli všichni zúčastnění před samotným začátkem 
průvodu i po jeho skončení dopřát výborné zabijačkové speciality. Počasí  
sice moc nepřálo, nicméně se začátkem průvodu přestalo pršet a bez deště 
jsme se obešli až do večera.
Do průvodu se zapojilo mnoho krásných, originálních masek a kostýmů, mimo 
tradiční lidové hudby nás doprovázela skvělá atmosféra, výborná nálada a po- 
hostinnost spoluobčanů, kteří nezapomněli na tradice, za což těmto děkujeme.
Sbor dobrovolných hasičů Hostomice dále děkuje hostomickým baráčníkům 
za spolupráci při pořádání celé akce, městu Hostomice za podporu, Dobrotám 
Kačena za výborné vepřové hody a občerstvení, panu Karlu Chvojkovi z SDH 
Osov za pomoc a ochotu, muzikantům za hudební doprovod a všem občanům, 
kteří se masopustního průvodu zúčastnili.

Za sbor dobrovolných hasičů Hostomice Michal Šinágl

hosToMIčTí hAsIčI 
PoMáhAjí I jInAk
Hasiči i hasičky z SDH Hostomice  
byli 5.3.2019 v hořovické transfúzní 
stanici darovat krev.
Někteří prvně, někteří již po několikáté. 
Všichni to bez problému zvládli a už teď 
ví, že nebyli darovat naposledy a že jich 
na příštím dárcovství bude určitě více. 
K dobré náladě na celé akci přispěl svou 
účastí i starosta města Vít Šťáhlavský,  
za což mu patří velké poděkování.
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na poslední schůzce v tomto měsíci  
jsme se věnovali bezpečnosti na po- 
zemních komunikacích. 
Dozvěděli jsme se z instruktážních 
videí z BESIPU jak se správně obléct, 
nebo alespoň označit, abychom byli 
nepřehlédnutelní na silnici. Osvojili  
jsme si správné názvy výstroje a výz- 
broje hasiče. Mladí hasiči si také 
vyzkoušeli jak těžké je stihnout výjezd 
do určeného času, vyzkoušeli se obléci 
a připravit se k výjezdu.

Krom teorie jsme trochu trénovali  
i fyzickou kondici. Ti nejstarší si vy- 
zkoušeli vyběhnout do hasičské věže se 
zátěží. Za Kroužek mladých hasičů 

Lucie Nájemník Krubnerová DiS

kulturní akce  
v našem městě
Tyto kulturní akce pro vás připra- 
vujeme s podporou města Hosto- 
mice a za pomoci spolku baráčníků  
a všech dobrovolníků. Podpory  
a pomoci si velice vážíme a děku- 
jeme za ni.
Dále nás těší, že občané města  
se těchto akcí zúčastňují v hojném 
počtu a vítají je.

Akce Pro rok 2019
Již proběhly:
5. ledna Výroční schůze SDH
26. ledna Hasičský ples
2. března Masopust

Připravujeme:
6. dubna Ukliďme Česko
13. dubna Dětský karneval
8. června Oslavy sboru hasičů  
 130 let
27.6.-3.8. Soustředění  
 mladých hasičů 
Srpen/září Soutěž O pohár  
 starosty města
Listopad Lampionový průvod
Prosinec Adventní představení
O všech pořádaných akcích se bližší  
informace dočtete v Hostomických 
listech a na plakátech.
Těšíme se na vás!

Vaši Hasiči Hostomice

co v uPlynuléM MĚsícI  
zAžIlI MAlé hAsIčky A hAsIčI 
sPolu s vedoucíMI?

Protože nám počasí moc nepřeje, vrhli jsme se na opakování námi milované 
teorie. Jak se říká opakování je matka moudrosti a ještě nikoho nezabilo.
Díky Adamovi, který si připravil referát o hasicích přístrojích a hašení, to bylo  
i velmi zábavné. Dále jsme si zopakovali zdravovědu, jak ošetřit poraněnou 
ruku, nohu a transport osoby, a také si mladí hasiči vyzkoušeli stabilizovanou 
polohu.

na další schůzce jsme byli svědky toho, jak nám vítr poničil střechu  
„naší hasičárny“, viděli jsme naše kluky v akci, jak nám za pomoci 
vysokozdvižné plošiny prozatím opravili už tak dost poničenou střechu. 
Během této schůzky byly zopakovány uzle, značky a hasební prostředky a další 
znalosti formou hry.
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Ředitelství Základní školy P. Lisého Hostomice 
vyhlašuje 

záPIs do 1. TŘídy 
pro školní rok 2019 - 2020
Zápis se bude konat dne 11.4.2018 od 14.00 do 18.00 hodin 
v budově základní školy v učebně 1. třídy v přízemí školy 
(přístavba) 
Zápisu se zúčastní všechny děti, které dovrší šestý rok věku 
dnem 31. srpna 2019. Jsou to děti narozené v době od 1. září 2012 
do 31. srpna 2013. 
K zápisu se dostaví i dítě, kterému byl povolen odklad povinné 
školní docházky. 
Žádá-li zákonný zástupce dítěte, aby do školy bylo přijato dítě, 
které dovrší šestý rok věku až po 31. srpnu 2019, je povinen 
předložit vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a dětské 
lékařky. 
Děti se dostaví k zápisu v doprovodu rodičů nebo svých 
zákonných zástupců a zákonný zástupce předloží tyto doklady: 
❚ občanský průkaz 
❚ rodný list dítěte 
❚ zdravotní průkazku pojištěnce 

V Hostomicích 12.3.2019
Ing. Eduard Polách, ředitel školy

sTP v roce 2018
naše organizace měla v roce 2018 131 členů a akce připravoval 9 členný výbor.
V lednu jsme si ve škole prohlédli a navštívili různé země 
z ptačí perspektivy.
V únoru jsme se opět setkali 2x ve škole. Poprvé to bylo při 
besedě o Keni a podruhé při výrobě různých velikonočních 
dekorací.
Měsíc březen byl ve znamení výroční členské schůze, 
na které nás podpořili zástupci OV STP Beroun a také 
pan starosta Šťáhlavský. O kulturní vložku se postarala 
paní Linková se svým sborem. Paní RNDr. Tarantová zase 
poradila, jak předcházet nachlazení a různým nemocem.
dubnové papučové posezení přispělo k dobře prožitému 
odpoledni plnému hudby a tance. Tuto akci svou účastí 
podpořili klienti Domova Zátor.
V květnu jsme navštívili hasiče v Radouši a měli možnost 
prohlédnout si hasičské vybavení.
Opětovné setkání s klienty Domova Zátor se uskutečnilo 
v červnu, kdy jsme měli možnost si také zazpívat za kyta-
rového doprovodu pana Rysky.
V červenci jsme uspořádali celodenní výlet s prohlídkou 
Čapího hnízda a zámku Konopiště.
V září jsme navštívili Památník Karla Čapka ve Strži.

říjnová vycházka ze Lhotky do Běštína byla spojena 
se sběrem různých přírodnin.
V listopadu jsme se opět sešli ve škole při výrobě vánoční 
výzdoby, kde jsme využili různé přírodniny.
Měsíc prosinec byl opět ve znamení dvou akcí. První byla 
návštěva žebráckého divadla, kde jsme zhlédli hru Otylka. 
Také proběhla členská schůze, na které jsme přivítali pana 
starostu Šťáhlavského. O krátkou kulturní vložku se opět 
postarala paní Linková se svými zpěvačkami. Nejen pro 
členy STP, ale všechny občany Hostomic, složila a přednesla 
svou báseň Předvánoční čas paní Zdeňka Vršecká a spolu 
s paní Olgou Brůžkovou zazpívaly píseň Lidičky, lidičky.
O všechny akce je mezi členy zájem a jsou hojně navštěvo-
vány. Akce jsou pořádány i pro širokou veřejnost.
Také jsme předali vánoční balíčky nejstarším a imobilním 
členům STP.
Během roku se několik našich členů zúčastnilo rekondičních 
pobytů ve Svobodě nad Úpou a Soběšicích.
O našich plánovaných i uskutečněných akcích informujeme 
občany v Hostomických listech. Výbor STP
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172 - ZADNÍ TŘEBAŇ - LOCHOVICE (A ZPĚT)
ZADNÍ TŘEBAŇ - LOCHOVICE

25. 3. 2019 0:00 - 23. 4. 2019 23:59

Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhne v
úseku Zadní Třebaň - Lochovice na trati 172 - Zadní Třebaň - Lochovice (a zpět) výluka. Dopravce České
dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:

Po dobu výluky jsou všechny vlaky ve vyloučeném úseku nahrazeny autobusy náhradní
dopravy.

 

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:

Zadní Třebaň - před staniční budovou | Běleč - u přejezdu u železniční zastávky | Liteň - před staniční
budovou | Skuhrov pod Brdy - u přejezdu u železniční zastávky | Nesvačily - na autobusové zastávce
"Nesvačily" | Všeradice - na autobusové zastávce "Všeradice" a dále na autobusové zastávce
"Všeradice, žel.zast." | Vižina - na autobusové zastávce "Vižina" | Osov - na autobusové zastávce "Osov,
žel.zast." | Hostomice pod Brdy - před staniční budovou | Radouš - na autobusové zastávce "Radouš" |
Neumětely - na autobusové zastávce "Neumětely, žel. zast." | Lochovice - před staniční budovou

U vlaků dotčených výlukou může dojít k omezení poskytovaných služeb. Bližší informace o omezení
služeb najdete na webových stránkách www.cd.cz, v mobilní aplikaci Můj vlak nebo na Kontaktním centru
(e-mail - info@cd.cz, tel. 221 111 122)

Omlouváme se za vzniklé potíže při cestovaní SŽDC, s.o. | České dráhy, a.s. tel: +420 221 111 122, www.cd.cz, e-mail: info@cd.cz

návšTĚvA  
hosToMIckého 
PIvovAru
Ve čtvrtek 28.2.2019 se zúčastnili 
členové a příznivci STP v Hostomicích 
exkurze do hostomického pivovaru. 
Vyslechli si zajímavou přednášku pana 
Houdka, prohlédli si zrekonstruované 
prostory, poseděli v nálevně, aby si po- 
chutnali na pivu s letitou tradicí. Vyrábí 
se zde pivo Fabián, v nabídce mají světlé 
výčepní pivo 10%, světlý ležák 12%  
a tmavý speciál pivo bavorského typu 
14%. Exkurze se zúčastnilo 85 lidí.
Děkujeme majiteli pivovaru panu Ště- 
pánu Křížovi za umožnění exkurze.

Výbor STP
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karneval v Mš
Dne 7. března 2019 se v naší 
Mateřské škole Hostomice usku- 
tečnil dětský karneval, už od rána 
se děti scházely v maskách a po 
příjezdu divadla Řimbaba jsme  
si všichni zatančili a zasoutěžili. 
Karneval jsme si pořádně užili.

Úprava zahrady
Dne 23. března 2019 proběhla jarní 
brigáda na úpravu zahrady mateř- 
ské školy. Děkujeme všem rodičům  
za zvelebení zahrady pro děti.

Za kolektiv Hana Beránková

vítání jara
Přišlo jaro, všechno se raduje, zpívá 
a notuje. I děti z Mateřské školy  
Hostomice přivítaly jaro.
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SPOLeČenSKá ruBrIKa / InzerCe

oznáMení
■ Celodenní výlet na Lounsko
STP v Hostomicích připravil na úterý 
16.7.2019 celodenní výlet na Lounsko. 
Navštívíme Panenský Týnec, magické  
místo s nedostavěným chrámem panny 
Marie, Peruc - muzeum české vesnice, 
Boženinu studánku a Oldřichův dub, 
prohlédneme si zámek Libochovice,  
Mšené Lázně.
Odjezd od ZŠ P. Lisého v 7.30 hod.,  
návrat do 18 hodin. Člen a dítě 150,- Kč, 
nečlen 200,- Kč. Členům uhradí STP 
vstupné do zámku. V případě velkého 
zájmu mají přednost členové. Přihlášky  
a peníze u paní Šebkové v drogérii. 

■ Svaz tělesně postižených v Hosto- 
micích vás srdečně zve na své tradiční 
Papučové posezení.
Uskuteční se v pátek 12. dubna 2019  
od 14.00 hodin na sále restaurace U Frajerů 
v Hostomicích. Hrají Podbrdské melodie. 
Vstupné 30,- Kč

zubní PohoTovosT
duben 2019 
■ 6. a 7. Dr. Jan Joukl  
 Králův Dvůr, Průmyslová 614 
 tel. 728 349 403 
■ 13. a 14. Dr. Václav Krůta  
 Beroun, Havlíčkova 113 
 tel. 311 625 901 
■ 19. a 20. Dr. Anna Kovaříková  
 Beroun, Medicentrum 
 tel. 311 746 418 
■ 21. a 22. Dr. Leonid Mynko  
 Beroun, Plzeňská 32/22 
 tel. 311 513 313
Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.

PodĚkování
■ děkujeme všem občanům a spon- 
zorům za přispění věcných a peněžitých 
darů do tomboly Maškarní retro Párty. 

Srdečně děkuje SK Hostomice z.s.

■ Děkujeme všem, kteří se přišli roz- 
loučit na poslední cestě s naším milova- 
ným manželem, tatínkem, dědečkem, 
panem Václavem Polívkou. Děkujeme  
též za květinové dary.

Děkují manželka a dcery s rodinami

vzPoMínkA
■ Dne 29. 4. 2019 
uplynou 2 smutné  
roky, co nás navždy 
opustila naše milo- 
vaná manželka, ma- 
minka a babička, paní 
Jarmila Mezková. 

S láskou vzpomínají  
manžel, děti a vnoučata

■ Odešel jsi,  
jak si odud přál,  
ale v našich srdcích  
a vzpomínkách  
žiješ dál.  
Kdo Tě znal,  
v dobrém vzpomene, 
kdo Tě měl rád,  
nikdy nezapomene. 
Dne 10. dubna uplynuly již 3 roky,  
co nás náhle opustil náš milovaný syn  
Petr novák z Radouše.

Stále vzpomínají rodiče a sestra s rodinou

Vydává: MěÚ Hostomice
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Adresa redakce: MěÚ Hostomice, Tyršovo nám. 165,  
267 24 Hostomice, tel.: 311 584 101 - ústředna, 
e-mail: starosta@hostomice.cz, www.hostomice.cz
Evidováno MKČR pod č.: E11276
Právo omylu a tiskových chyb vyhrazeno.
Text je chráněn dle autorského zákona.
Za obsah a formu článku odpovídá jeho autor.
Uzávěrka HL je vždy 20. den v měsíci.
Do té doby můžete své příspěvky předávat  
písemně pí Hrdličkové na MěÚ 
nebo telefonicky na číslo 311 584 101 - ústředna, 
nejlépe však v elektronické podobě  
na e-mail: starosta@hostomice.cz  
nebo d.hrdlickova@hostomice.cz
Děkujeme za příspěvky.

SK Hostomice z.s. oznamuje 
že se v sobotu 13. dubna 2019 od 10 hodin 
uskuteční 

sbĚr železného šroTu
Prosíme všechny občany, kteří chtějí přispět  
do sběru, aby připravili šrot v době konání  
před svá obydlí!

Srdečně děkuje SK Hostomice z.s.

naBízím k pRodeji  
gaRsonku  

ve vŠeRadiCíCH 
2. poschodí, orientace jih, 

výhled do přírody,  
plastová okna.

Plocha bytu činí 21,56 m2  
a sestává z jednoho pokoje  

s kuchyňským koutem,  
předsíně a koupelny s WC.  

K bytu náleží také  
samostatný sklep. 

Byt je velmi teplý (stěny 
vyhřívány sousedními byty), 
vytápění nočním elektrickým 

proudem olejovým radiátorem. 
Teplá voda elektrickým  

bojlerem. 
Osobní prohlídka možná. 

Kontakt: 776 697 102


