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Aktuální stav 
procesu přijetí 
nového územního 
plánu pro katastry 
Hostomice pod 
Brdy, Bezdědice  
a Radouš
Proběhlo kolo námitek a připo- 
mínek, jejich veřejné projednání  
a vypořádání. Nyní čekáme na vy- 
jádření dotčených orgánů k této 
etapě. Jejich termín je do 11. 
května 2018. 
Dále budou zpracovatelé - architekti 
vyzváni k dopracování ÚP zahrnu- 
tím výsledků výše uvedeného kola 
připomínek a námitek do defini- 
tivního znění a podoby územního 
plánu.
Toto znění bude předloženo  
ke schválení zastupitelstvu Hosto- 
mic. Po schválení musí být defini- 
tivní znění vyvěšeno na 15 dní  
na úřední desce a poté vstoupí nový 
územní plán v platnost a příslušný 
stavební úřad se jím bude ve své 
činnosti řídit.
Můj odhad termínu platnosti je  
30. června 2018.

Ing. Vladimír Zachoval,  
místostarosta a zastupitel  

pověřený pro ÚP 
2. května 2018

RekonstRukce  
Budovy RAdnice
Již byla odstraněna podlaha a záklop stropu. V 1. nadzemním podlaží  
byly okopány omítky. Následně bude odstraněna střešní krytina a krov.  
Pro představu přikládáme fotografie.

V měsíci dubnu se nekonalo veřejné zasedání.  
Zastupitelé se nesešli v usnášení se schopném počtu.
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vypAlování tRávy  
je zAkázáno
Porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochra- 
ně, ve znění pozdějších předpisů, občanům pokuta až ve výši 25 tisíc 
korun a firmám může být udělena sankce až do výše 500 tisíc korun.
Při spalování hořlavých látek na volném prostranství zákon o požární 
ochraně ukládá povinnost učinit odpovídající opatření proti vzniku  
a šíření požáru - jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby přes každoroční  
varování hasičů a výzvy ve sdělovacích prostředcích nevznikly na jaře  
i v dalších měsících roku desítky zbytečných požárů, způsobených vypa- 
lováním starých porostů.
I zdánlivě tak bezpečná činnost, jakou je spalování shrabaných porostů, 
může mít neblahé následky. Oheň se na otevřeném prostranství může  
velice snadno vymknout kontrole. V takovém případě suchý jarní porost  
v kombinaci se silným větrem dokáže své! Vznikají pak závažné ekonomic- 
ké škody, je ohroženo zdraví i životy osob a může být nevratně poškozen  
biotop. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika.
Z těchto důvodů je vypalování trávy zakázáno hned několika zákony, 
především zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody  
a krajiny a dále zákonem o ochraně ovzduší. Plošné vypalování porostů  
je zakázáno celoročně, aby se spalování nevymklo kontrole a ne- 
vzniknul z něj požár. Navíc firmy jsou povinny každé spalování hořlavých 
látek na volném prostranství předem oznámit územně příslušnému 
Hasičskému záchrannému sboru kraje, včetně přijatých protipožárních 
opatření. Hasičský záchranný sbor má pak pravomoc nařídit přijetí dalších 
opatření pro zajištění bezpečného spalování, či spalování zcela zakázat.
Občané by se také měli seznámit se závaznými vyhláškami obcí, které 
způsob pálení odpadů na volném prostranství mnohdy zakazují, nebo 
alespoň upravují. Pálení odpadů na volném prostranství navíc není jediný 
způsob, jak se zbavit biologického odpadu. Ten je možné také zkompos- 
tovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo ve sběrných dvorech.
Rovněž jako rodiče si musíme uvědomit, že jsme ze zákona odpovědni  
za své děti. Určitě bychom neměli zapomenout poučit je o tom, jak lehce 
může dojít k požáru při neopatrném zacházení s ohněm na loukách,  
v parcích a lesích, prostě na všech místech, které si děti vybírají ke svým 
hrám a radovánkám.

poškození a odcizení dopravních 
značek - přestupek i trestný čin
za přestupek podle odstavce 1 písm. g) lze fyzické osobě uložit  
pokutu do 300 000 Kč.
V měsíci dubnu bylo nainstalováno dopravní značení „Průjezd  
zakázán“ na místní komunikaci vedoucí po hrázi rybníka „Rybnice“. 
Toto dopravní značení zde vydrželo pouze jeden den. Drzost vandalů 
je bezmezná. Dopravní značky představují důležitý komunikační 
prvek v úpravě provozu na pozemních komunikacích, ale zároveň  
jsou i součástí kultury prostředí. Jejich poškozování nebo ničení může 
být kvalifikováno jako přestupek nebo i trestný čin. K problematice 
se váže zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a zákon  
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

informace  
o kácení stromu
abychom předešli dezinformacím 
o kácení dřevin rostoucích mimo 
les zveřejňujeme tuto informaci.  
V měsíci březnu došlo ke kácení  
vzrostlého modřínu na návsi v obci 
Bezdědice, který ohrožoval sousední 
nemovitost, ale i dráty elektrického 
vedení. Vše bylo legislativně povo- 
leno. dobrovolní hasiči z Hostomic  
profesionálně kácení provedli. 
Tímto jim děkujeme za spolupráci.
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Město HostoMice připRAvuje vítání oBčánků
Milí rodiče, rádi bychom mezi nás jako každý rok přivítali naše nové občánky. Vítání nových občánků proběhne  
ve středu 13.6.2018 odpoledne v místní základní škole. 
Máte-li zájem, aby vaše děťátko bylo pozváno na slavnostní vítání nových občánků, kontaktujte nás prosím.  
Můžete se osobně dostavit na městský úřad, popř. vyplnit níže uvedený formulář, který též najdete na www.hostomice.cz. 
Vyplněný ho pošlete na adresu úřadu nebo jej zašlete elektronicky na e-mailovou adresu: matrika@hostomice.cz.
Na vítání budou pozvány děti s trvalým pobytem na území města Hostomice.
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HaSIČI HOSTOMICe

kino navštívilo  
naši „hasičárnu“
Jednu pondělní schůzku jsme měli za odměnu, protože 
nám nevyšel výlet do multikina, z důvodu změny pro- 
gramu. Připravili jsme pro děti kino sami. 

Kino bylo odměnou za úsilí, které věnovaly učení během 
zimních měsíců. Při promítání nechyběly ani laskominy 
jako popcorn, gumoví medvídci a limonáda. 

Film se líbil všem a moc jsme si to užili.



HaSIČI HOSTOMICe
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dětský kARnevAl
V našem městě byl karneval, který jsme uspořádali pro děti 
z Hostomic a bližšího okolí. Z pohledu, který se nám naskytl 
jsme usoudili, že byl vydařený. Rozjasněné dětské rozesmáté 
tvářičky nám byly velkou odměnou. Touto cestou děkujeme 
sponzorům a všem, kteří se podíleli na realizaci.

SDH Hostomice

započali jsme trénovat
Na dalších schůzkách už jsme byli vylákáni krásným 
počasím ven. Začali jsme trénovat požární útok, bohužel 
nasucho, z důvodu poruchy naší stříkačky musíme počkat  
na náhradní díly. 
Věnujeme se i jiným aktivitám než požárnímu útoku, 
formou her opakujeme znalosti, jako jsou uzle, značky 
a zdravověda. Blíží se nám závody, proto se pilně 
připravujeme a doufáme v obsazení co nejvyšších stupňů 
vítězů.
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Aktivity fotBAlovýcH přípRAvek  
v Měsíci duBnu
Mladší přípravka  
sk Hostomice / tj slovan 
lochovice
dne 7. dubna 2018 jsme v Českém Brodu na Kolínsku  
absolvovali poslední přípravný turnaj. Turnaje se 
zúčastnilo celkem 6 týmů, z nichž ani s jedním jsme 
se v minulosti nesetkali, tudíž pro nás byli zcela noví  
a neznámí. 
V prvním utkání nás čekal tým Futsal Dobřichovice.  
V utkání jsme předvedli několik hezkých kombinací  
a po zásluze zvítězili vysokým rozdílem 7:1 (3x Kropáč, 
3x Báchor, 1x Hadraba). 
V dalším utkání jsme narazili na družstvo AFK Pečky. 
Zápas byl více než vyrovnaný, ze začátku se nám podařilo 
vstřelit dvě krásné branky, ale soupeř se nevzdal a po 
chvilce snížil na rozdíl jediné branky. Ke konci se hra 
přelévala od jedné brány ke druhé, a my jsme trochu se 
štěstím ubránili těsnou výhru 2:1 (Tóth, Báchor). 
Ve třetím utkání turnaje jsme deklasovali domácí celek 
Českého Brodu - ročník 2010 celkem jasně 8:2 (2x 

Foto horní řada zleva: M. Báchor, P. Mikitinec, S. Hadraba, 
A. Kropáč (trenér), L. Tóth, R. Hadraba (trenér), M. Frajtág  
a M. Sůrová.
Dolní řada zleva: R. Toť (ležící), O. Kropáč (klečící).

Kropáč, 2x Frajtág, 2x Báchor, 1x Mikitinec a 1x Tóth).  
V utkání se projevil věkový rozdíl našeho soupeře. 
V dalším utkání jsme podali nejhorší výkon na turnaji 
a po zásluze prohráli s fotbalovou akademií AZ Praha 
3:6 (2x Frajtág, 1x Tóth). Začátek zápasu jsme absolutně 
prospali a po pár minutách prohrávali již 0:3. Poté jsme 
hru sice vyrovnali, ale soupeř nám již nedovolil skóre vy- 
rovnat. Nutno podotknout, že zvítězil zcela zaslouženě. 
V posledním zápase byl naším soupeřem domácí tým 
Českého Brodu - ročník 2009. Již od začátku jsme 
prohrávali po selhání naší obrany. Zbytek zápasu  
se odehrával ve stylu dobývání soupeřovy branky a gala- 
koncertu zahozených šancí naším týmem. Na soupeřově 
brankáři si postupně vylámali zuby snad všichni naši 
hráči. Rozhodnutí přinesla až poslední minuta, kdy jsme  
vedení strhli na svou stranu po proměněné penaltě 
a zúročili místy až drtivý tlak. Nakonec jsme tedy 
zaslouženě zvítězili 2:1 (Tóth, Kropáč). 
Na turnaji jsme se umístili na konečném krásném  
2. místě s celkovým skóre 22:11. Tento turnaj byl pro  
nás poslední přípravou před jarními boji, kdy budeme 
usilovat o titul přeborníka Berounského okresu. Po pod- 
zimních výsledcích jsme se probojovali do jedné ze dvou 
semifinálových skupin. Do finálového turnaje postupují 
vždy první 3 celky ze semifinálových skupin. Termíny 
našich jarních turnajů naleznete níže. 
Přijďte nás na turnaje povzbudit, budeme se na vás těšit!

Konečné pořadí turnaj Český Brod:
1. FA AZ Praha
2. SK Hostomice / TJ Slovan Lochovice
3. Futsal Dobřichovice
4. AFK Pečky
5. Český Brod 2009
6. Český Brod 2010

Jarní turnaje:
28.4. Broumy
5.5. Neumětely
12.5. Hostomice
19.5. Drozdov
26.5. Hořovicko
2.6. nebo 3.6. FINÁLE (místo zatím není určené)

-luděk-
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Druhý zápas proti Meteoru jsme  
měli velice pěkně rozehraný a po  
gólu Terky Palivcové šel náš tým 
do vedení 1:0. Soupeře však náš gól 
nezlomil a po několika minutách 
srovnal na 1:1. Když po krátké době 
přidali hráči Meteoru další trefu  
do naší sítě a do konce zbývalo pár 
desítek vteřin, bylo o zápasu roz- 
hodnuto a my si připsali 0 bodů  
po porážce 2:1. 

Ve třetím klání proti nám nastou- 
pili hráči Slovanu Kladna. Jasně 
lepší soupeř nás celý zápas přehrával  
a svou výhrou 7:0 nás přesvědčil, 
že se máme ještě co učit. I taková 
zkušenost je dobrá.

S jedním bodem jsme se umístili  
na čtvrtém místě ve skupině a čekal 
nás zápas s týmem Sokola Králův 
Dvůr o to, zda budeme hrát o páté  
a šesté nebo sedmé a osmé místo. 

Po prohře 2:1 (J. Černý) nás čekal 
závěrečný souboj s celkem Jirčany D  
o sedmé místo. Zápas skončil  
v základní hrací době nerozhodně  
0:0, následoval tedy penaltový 
rozstřel, ve kterém nás podržel 
brankář Marek Nečas, když za svá 
záda nepustil ani jedinou střelu.  
A protože naše Terka Puchmajerová  
naopak jako jediná prostřelila sou- 
peřova gólmana, vyhráli jsme zápas 
1:0 na penalty a obsadili konečné 
sedmé místo.

Konečné pořadí turnaj Černošice:

1. Slovan Kladno
2. Union Cerhovice
3. TJ Viktorie Vestec
4. FK Všeradice 1932
5. Sokol Králův Dvůr
6. Meteor Praha
7. FK Hostomice
8. SK Čechoslovan Jirčany

Foto horní řada zleva: T. Palivcová, T. Puchmajerová, M. Sůra, D. Horník (trenér), 
J. Černý, J. Parkán a J. Hnízdil.
Dolní řada zleva: J. Bastl a Marek Nečas, chybí Michal Nečas (trenér).

starší přípravka sk Hostomice
dne 18. března 2018 se naše starší přípravka SK Hostomice zúčastnila 
halového turnaje v Černošicích.Turnaj byl obsazen velmi kvalitními týmy: 
FK Všeradice 1932, Sokol Králův dvůr, union Cerhovice, SK Čechoslovan 
d. Jirčany, TJ Viktoria Vestec, FK Slovan Kladno, FK Meteor Praha a náš 
tým SK Hostomice. Naši základní skupinu tvořily týmy Cerhovic, Slovan 
Kladno a Meteor Praha. 
V prvním utkání proti soupeři z Cerhovic jsme po gólu Martina Sůry  
a velice vyrovnaném zápasu uhráli cennou remízu 1:1. 
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Konečné pořadí turnaj Všeradice:

1. FK Hořovicko
2. MFK Dobříš
3. FK Králův Dvůr
4. Sokol Stodůlky
5. Cembrit Beroun
6. FK Všeradice 1932
7. Sokol Králův Dvůr
8. FK Hostomice

Pokud nás budete chtít přijít podpo- 
řit a povzbudit, pak naše soutěžní  
turnaje hrajeme 15.4. na Felbabce, 
29.4. ve Všeradicích, 6.5. v Neumě- 
telích, 13.5. v Hostomicích, 20.5.  
ve Zdicích a 27.5. ve Rpetech, vždy  
v neděli od 10 hodin. 

Budeme se vás těšit !
-dusan-

Foto horní řada zleva: M. Rajdl, J. Černý, D. Horník (trenér), M. Sůra, Michal 
Nečas (trenér), J. Parkán a Marek Nečas.
Dolní řada zleva: T. Palivcová, M. Horník, T. Puchmajerová a J. Bastl (ležící).

starší přípravka 
sk Hostomice
První venkovní turnaj v roce 2018 
absolvoval náš tým starší přípravky 
na umělém povrchu v zámec- 
kém dvoře ve Všeradicích dne 25. 
března 2018. Turnaje se účastnilo 
osm týmů: FK Všeradice 1932,  
FK Králův dvůr, Cembrit Beroun, 
FK Hořovicko, Sokol Stodůlky,  
Sokol Králův dvůr, MFK dobříš  
a SK Hostomice. Naše základní  
skupina byla obsazena týmy Cem- 
brit Beroun, dobříš a Hořovicko. 
V prvním zápase jsme podlehli  
týmu MFK Dobříš 2:3 (M. Horník,  
T. Puchmajerová). 
Ve druhém utkání jsme bohužel 
znovu prohráli, tentokrát 0:2 s FK 
Hořovicko.
Třetí souboj proti Cembritu Beroun  
vyšel vítězně v náš prospěch 2:1 
(M. Horník, J. Černý) a tato výhra 
pro nás znamenala třetí místo ve 
skupině. Všechny zápasy byly velice 
vyrovnané. 
V zápase o to, zda získáme páté-
šesté, nebo sedmé-osmé místo, jsme  
soupeřili s domácím celkem Všera- 
dic. Po konci hrací doby byl stav 
nerozhodný 0:0 a na řadu přišly  
penalty, v nichž měl soupeř lepší 
nervy a zvítězil 4:3. 
Na nás tedy čekal boj o sedmé-osmé  
místo proti Sokolu Králův Dvůr,  
ve kterém jsme sice měli více ze hry, 
ale fotbal se hraje na góly, a koneč- 
né skóre hovořilo 2:1 (T. Palivcová)  
ve prospěch soupeře. 
I když jsme na turnaji obsadili 
bohužel poslední místo, byly výkony  
našeho týmu nejlepší ze všech 
přípravných turnajů zimní sezony  
a za to patří hráčům a hráčkám  
velký dík.

Od 11.5.2018 v 17.00 hodin vás srdečně zveme na zahájení 
provozu občerstvení ze dvora Hostomického pivovaru. 

Budeme pro vás připravovat pravé americké burgry,  
mexické pochoutky a prvotřídní koktejly podávané  

z originální žluté Pragy V3S. 
Přijďte si k výbornému pivu dát i kvalitní jídlo  

vždy uvařené z čerstvých surovin. 
Těší se na vás Bob's Burgers and Buritos!!!
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Mš HOSTOMICe

klAun  
tů - tů
Ve středu 21. března 2018 přijel 
za dětmi ve svém papírovém autě 
klaun Tů - tů. Ve svém autíčku 
měl pro děti připravené dopravní 
pomůcky. 
Dnes už děti vědí, jak se mají  
chovat při jízdě v autě, na kole,  
po chodníku ... atd. 
Klaun také dětem připomněl,  
jak je důležité tyto poznatky mít 
stále v mysli a nezapomínat je 
dodržovat.

návštěva letiště  
václava Havla praha
Předškolní děti měly možnost na- 
vštívit naše hlavní letiště v Praze. 
zde obdivovaly, jak to na takovém 
rušném letišti vypadá. 
Pomocí vyhlídkového autobusu  
se děti přesouvaly mezi drahami  
a terminály. Zde se letadla při- 
pravovala na vzlétnutí a současně 
děti viděly letadla, která přistávala. 
Tento výlet se všem velice líbil. 

Za kolektiv MŠ Vlaďka Synková

vítání jARA  
nA zAHRAdě
V pátek 23. března 2018 se ve 
školce konalo vynášení Moreny. 
Tato tradice je symbolem odchá- 
zející zimy a přicházejícího jara. 

S Morenou jsme se rozloučili jarní- 
mi říkadly. Za chvíli se z oblohy 
na nás dívalo sluníčko a tak jsme 
strávili společně hezké dopoledne 
na naší zahradě.
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SPOLeČeNSKá ruBrIKa / INzerCe

oznáMení
■ Setkání s profesionálními hasiči
Výbor STP v Hostomicích vás srdečně zve 
ve středu 9. května 2018 od 13.30 hodin  
do hasičské klubovny v Radouši (u zas- 
távky autobusu) k setkání s profesionál- 
ními hasiči a na besedu o jejich práci.
Těšíme se spolu s vámi i na příjemné  
posezení u kávy (stihne se vydat?).

zuBní poHotovost
Květen 2018 

■ 7. a 8. Dr. Jarmila Holmanová  
 Hořovice, Komenského 49 
 tel. 311 516 660 

■ 12. a 13. Dr. Petra Davidová  
 Beroun, Medicentrum 
  tel. 775 595 704 

■ 19. a 20. Dr. Martin Fiala 
 Beroun, Holandská 123 
 tel. 728 961 496 

■ 26. a 27. Dr. Jan Joukl (Hanzlíková) 
 Králův Dvůr, Průmyslová 614 
 tel. 724 275 395

Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.

vzpoMínkA
■ Zapalte svíce,  
kdo jste ji rádi měli,  
vzpomeňte  
na krásné chvíle,  
které jsme s ní prožívali.  
Odešlo děvče,  
které jsme milovali, 
však v našich srdcích  
a vzpomínkách  
bude žít dál. 
Dne 3.5.2018 uplynulo šest let, co nás 
opustila naše milovaná dcera Lucka 
Kadlecová z Hostomic. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi. Rodina Kadlecova

■ Prázdný domov, 
smutno v něm,  
chybíš nám, tatínku, 
chybíš nám všem.  
Už jen kytičku květů  
ti na hrob můžeme dát  
a s úctou a láskou na 
tebe vzpomínat.
Dne 2. dubna uplyne 1 rok od náhlého 
úmrtí našeho milovaného manžela, tatín- 
ka a dědečka, pana Vladimíra Mottla  
z Hostomic. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

Za tichou vzpomínku děkuje manželka 
Marie, děti Vladimír a Jiřina s rodinami

Vydává: MěÚ Hostomice
Odpovědná osoba: Vít Šťáhlavský
Redakce: Ing. Vladimír Zachoval,  
Karel Grunt, Diana Hrdličková
Grafické zpracování a tisk: Ivan Křenek, Hořovice
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.
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písemně pí Hrdličkové na MěÚ 
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OčkOvání psů 
dne 16. května 2018
Radouš v 15.00 hod.
Bezdědice v 15.40 hod.
Lštěň v 16.10 hod.
Hostomice v 16.30 hod.

Kombinovaná  
vakcína 290,- Kč
Vzteklina 90,- Kč


