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Kanalizace
Koncem roku 2011 se město začalo s větší intenzitou věnovat dešťové  
a splaškové kanalizaci na území města. Splaškové kanalizaci proto, že do 
ní vniká stále velké množství balastních vod (jiných vod než splaškových  
– zejména dešťových), což způsobuje velké problémy na ČOV, která  
na tyto vody není stavěná, a také proto, že v letošním roce městu vyprší 
záruční doba na kanalizaci a vodovod, které byly postaveny v I. etapě  
od firmy Šindler, s.r.o. Dešťové kanalizaci, pak proto, že na několika  
místech byla kanalizace ucpaná, spousta vpustí byla (a stále ještě je)  
v havarijním stavu, v některých místech nebylo zřejmé, kudy kanalizace 
vlastně vede apod. 
Na území města máme bezmála 17 km potrubí splaškové kanalizace  
s 330 ks šachet, 8,5 km potrubí dešťové kanalizace s 576 ks vpustí (o kte- 
rých prozatím víme) a jen pro úplnost – vodovodního potrubí máme  
20 km s 674 ks povrchových znaků (šoupata, hydranty, ...). Údržba  
takového rozsáhlého majetku je vskutku náročná.
Níže bych vám chtěl nastínit, co se tedy za poslední půlrok na kanali- 
zacích událo nebo v blízké době dít bude. Pokračování na stranách 2 a 3.

Městský úřad  
informuje
■ Veřejné zasedání  

se uskuteční 13.6.2012  
od 18.00 hodin v Hostomicích.  

Pokud nevznikne  
úřední potřeba, další zasedání  

se uskuteční až v září.

■ rekapitulace plateb  
místního poplatku za provoz 

systému shromažďování,  
sběru, přepravy, třídění, 

využívání a likvidace  
komunálních odpadů  

za rok 2009, 2010 a 2011

Doporučeně zaslané upomínky:

rok 2009 - 177 osob
rok 2010 - 203 osob
rok 2011 - 188 osob 

V roce 2012 bylo posláno  
39 platebních výměrů, z toho  
jich 22 nebylo ve stanoveném  

termínu zaplaceno a byly  
předány k vymáhání formou  

exekuce JUDr. Brodinové.

■ Svoz velkoobjemového  
odpadu proběhne 16.6.2012  

a svoz nebezpečného odpadu 
23.6.2012.

Informace o svozových místech  
a časech na straně 3.Dešťová kanalizace Pivovarská ulice - vražená přípojka.
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Dešťová kanalizace Malostranská ulice.

Dešťová kanalizace Malostranská ulice.

Dešťová kanalizace Malostranská ulice - kořeny.

Dešťová kanalizace Zahradní ulice.

Kanalizace
Dokončení ze strany 1.

SPLašKOVá KanaLIzaCe
Na splaškové kanalizaci dochází zejména k vyhledávání vtoku 
balastních vod a to:
❚ vyhledáváním objektů, které mají zaústěné dešťové vody  
 do splaškové kanalizace (v posledních měsících se podařilo  
 odhalit několik objektů s rozsáhlými plochami střech, které  
 byly zaústěné do splaškové kanalizace). V tomto vyhledávání  
 budeme i nadále pokračovat, protože se jedná o velmi  
 významný zdroj balastních vod – pro vyšší úspěšnost odha- 
 lování těchto problémů budeme využívat kouřové zkoušky  
 – viz minulé číslo HL
❚ výškovými úpravami povrchů kolem kontrolních šachet,  
 aby do nich nevtékala povrchová voda při dešti, případně  
 doplňováním dešťových vpustí na dešťové kanalizaci
❚ fyzickou prohlídkou kanalizačních šachet a jejich případné  
 přetěsňování, či stavební úpravy (často se stává, že mezi  
 skružemi kanalizačních šachet do kanalizace vniká spodní  
 voda – zejména na nejstarší stokové síti, která se budovala  
 koncem 90. let)
Potrubí, kde máme podezření, že je nějaké poškození, prohlíží- 
me kamerou – často (hlavně zase opět na nejstarší stokové 
síti) nalézáme rozesazené potrubí, kterým do kanalizace vtéká 
spodní voda (toto budeme opravovat vyvložkováním spojů 
pryskyřicovými rukávy), často je potrubí proleželé a v místech 
malého spádu zanesené (zanesené potrubí necháváme čistit  
tlakovým vozem). Nejhorším problémem, na který při prohlídce 
kamerou narážíme, jsou vražené přípojky do hlavního řadu přes 
více jak polovinu profilu kanalizačního řadu. O tyto vražené 
přípojky se v kanalizaci zachytává spousta nečistot, ucpávají ji  
a obecně snižují průtočnou kapacitu potrubí. Největší množství 
takto vražených přípojek je v ulici Hátka. Tyto přípojky budeme 
muset nechat odfrézovat.

dešťOVá KanaLIzaCe
Dešťovou kanalizaci bylo potřeba nejdříve zmapovat – kde jsou 
dešťové vpusti, odkud kam a kudy kanalizace vede apod. Nyní 
máme jakousi představu o poloze potrubí dešťové kanalizace,  
ale každou chvíli nás překvapí nová stoka, o které jsme neměli  
ani tušení, nebo při kamerové prohlídce zjistíme, že kanalizace 
neteče od vpusti k vpusti, ale obloukem úplně jinam.
Na dešťové kanalizaci se soustředíme zejména na opravu dešťo- 
vých vpustí, které jsou v havarijním stavu (celá ulice Hátka, 
levá strana Pivovarské, dolní část Nádražní a další jednotlivé  
opravy), na doplňování vpustí do míst, kde nejsou, ale jsou 
potřeba (doplněna vpusť v Nádražní, která sbírá celou levou  



Svoz velkoobjemového odpadu  
proběhne 16.6.2012  

a svoz nebezpečného odpadu 
23.6.2012

Svozová místa a časy:
Hostomice na dvoře MěÚ v 9.00 hod.

Lštěň u dětského hřiště 10.00 hod.
Bezdědice na návsi u bývalého obchodu 11.00 hod.

Radouš na návsi před obchodem 12.00 hod.

Svoz objemného odpadu:
Objemný odpad je odpad, který nelze  

vzhledem k jeho velikosti uložit do popelnice,  
např. matrace, nábytek, koberce, atd.

Do objemného odpadu rozhodně nesmí přijít  
a osádkou nebudou převzaty:

- nebezpečné odpady (oleje, barvy, ředidla...)
- materiály obsahující asbest (např. eternit)

- materiály na bázi sádry (např. sádrokarton)
- autobaterie

- elektroodpad  
(televize, pračky, ledničky, zářivky, apod.)

Sběrové vozidlo pojede dle svozového plánu.
Odpad bude předáván přímo osádce vozidla  

- svévolné odkládání odpadu  
a vytváření hromad odpadů je považováno  

za vytváření „černé“ skládky odpadů.
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Pokud poznáte místo na fotografii, 
napište správnou odpověď buď na e-mail:  
kordulinka@email.cz (předmět: soutěž), 
nebo ji přineste paní Merunové v obálce  
s nápisem „soutěž“.
Každý měsíc vylosujeme na redakční  
radě výherce, který (kteří) obdrží publi- 
kaci „Hořovicko na starých fotografiích“. 
V květnovém čísle jste mohli poznat  
Rybnice v Hostomicích. 
Vylosovanými výherci jsou: 
Honzík Walter, Natálka Kűhle a paní  
Jaroslava Němečková. 
Gratulujeme! 
Knihy jsou k vyzvednutí u pana starosty.
Červnová soutěžní fotografie
(losovat budeme z odpovědí došlých do 
14.6.2012 včetně)

SOUTĚŽTe S HOSTOMicKÝMi liSTY!

část této ulice, dvě vpusti na rohu Školní a náměstí, které 
sbírají celou hlavní silnici z náměstí a další). V místech, kde 
máme podezření na špatný stav potrubí, nebo v místech,  
kde absolutně netušíme, kudy potrubí vede, používáme  
kamery. Při prohlídce kamerou narážíme na rozličné  
problémy – zanesenou kanalizaci (necháváme čistit tlako- 
vým vozem), zakryté šachty na důležitých lomových mís- 
tech (necháváme odkrýt a stavebně upravit – v minulých  
dnech byly odkryty dvě důležité lomové šachty v Nádražní 
ulici a v blízké době budou odkryty důležité soutokové  
šachty na rohu ulic Malostranská a Mlýnská), vražené 
přípojky přes půl a více profilu (budeme frézovat), 
prorůstající kořeny potrubím (v Malostranské ulici kořeny 
potrubím prorostly natolik, že ucpaly potrubí a voda 
vyvěrala šachtou na povrch – bude nutné kořeny odfrézo- 
vat a spoje vyvložkovat pryskyřicovými rukávy, aby se to 
neopakovalo) apod. Nejzásadnějším problémem, který 
jsme kamerou zatím objevili na dvou místech, je zborcení 
potrubí (v horní části ulice Malostranská je značná část  
betonového potrubí ve velmi špatném stavu a hrozí,  
že se může brzy propadnout – bude nutná výměna potrubí 
a v ulici Zahradní je na velkém profilu kanalizace zbor- 
cená jedna trubka, navíc pod soukromým zahradním  
domkem – bude nutná také výměna, ale vzhledem k tomu, 
že trubka je pod stavebním objektem, bude tato výměna 
velmi náročná).
Výše uvedené informace jsou jen nástinem toho, co se ko- 
lem kanalizace děje. Předpokládáme, že v těchto pracích  
se bude průběžně pokračovat dál. Vít Maršálek
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Přítomni: V. Šťáhlavský, V. Maršálek,  
J. Mikeš, J. Jirák, V. Zachoval,  
S. Kubišta, M. Ulrich (od bodu 1.e),  
J. Mičan

Omluveni: V. Mandík

zastupitelstvo města Hostomice:

1. Schvaluje:

a) Orgány schůze:
 Návrhová komise: 
 V. Maršálek, J. Mičan
 Zapisovatel: V. Zachoval
 Ověřovatelé zápisu: 
 J. Jirák, S. Kubišta
 Hlasování: 7-0-0 
 (pro-proti-zdržel se)

b) Program veřejného zasedání.  
 Hlasování: 7-0-0

c) Prodej pozemku parc. č. 41/10  
 dle GP č. 851-696/2012,  
 k.ú. Hostomice pod Brdy,  
 manželům Dostálovým, za účelem  
 vypořádání vlastnických vztahů.  
 Hlasování: 7-0-0

d) Finanční příspěvek ve výši  
 1.000,- Kč FC Marakana Bezdě- 
 dice na uspořádání rybářských  
 závodů v Bezdědicích.  
 Hlasování: 7-0-0

e) Doporučení příspěvkovým  
 organizacím města, k převzetí  
 směrnice Města Hostomice  
 na zadávání veřejných zakázek. 
 Hlasování: 8-0-0

f) Doporučení příspěvkovým  
 organizacím města, aby výběr  
 dodavatelů plynu a elektřiny  
 provedly již v souladu se směrnicí  
 o zadávání veřejných zakázek. 
 Hlasování: 8-0-0

g) Rozpočtové opatření č. 2/2012. 

 Hlasování: 8-0-0

h) Směrnici Města Hostomice  
 o zadávání veřejných zakázek  
 malého rozsahu, ve znění, které  
 je přílohou tohoto usnesení. 
 Hlasování: 8-0-0

i) Uzavření smlouvy na projekční  
 práce na akci Revitalizace Tyršova  
 náměstí firmou Studio Anarchi- 
 tekt, s.r.o., za celkovou cenu  
 2.559.600,- Kč. Hlasování: 8-0-0 

j) Pořízení územní studie lokality  
 BČ 8. Hlasování: 7-0-1

k) Pořízení studie proveditelnosti  
 dostavby VD Chumava. 
 Hlasování: 8-0-0

2. neschvaluje:

a) Finanční příspěvek Diakonii ČCE  
 z Prahy 5. Hlasování: 7-0-0

3. ukládá p. starostovi:

a) Výběr firmy pro realizaci opravy  
 vzorové lesní cesty do částky  
 100.000,- Kč.

4. Bere na vědomí:

a) Informaci o proběhlé inventuře  
 „Strategie pro Hostomice  
 na období do roku 2014“.

b) Informaci o počtu dlužníků  
 poplatku za komunální odpad  
 a informaci o podaných exekucích  
 v souvislosti s těmito dluhy.

c) Informaci od Policie ČR o dopade- 
 ní zloděje kanalizačních poklopů  
 ve Lštěni a v Hostomicích. 

d) Všechny body diskuze.

Usnesení bylo schváleno. 

Hlasování: 8-0-0

uSneSenÍ ze zaSedánÍ zaSTuPITeLSTVa  
MěSTa HOSTOMICe Č. 5/2012 KOnanÉHO 17. KVěTna 2012 
Od 18.00 HOdIn V zaSedaCÍ MÍSTnOSTI Měú HOSTOMICe

Revitalizace  
Tyršova náměstí
Zastupitelstvo na svém květnovém 
zasedání schválilo uzavření smlouvy 
na projektové práce na revitalizaci 
hostomického náměstí. 
Hlasy všech přítomných zastupitelů 
byl schválen dlouze a podrobně  
vyjednaný návrh studia Anarchitekt,  
s.r.o. za 2.559.600,- Kč vč. DPH. Tato 
cena obsahuje kompletní nutnou pro- 
jektovou dokumentaci od dokumen- 
tace nutné k územnímu rozhodnutí 
přes dokumentaci nutnou k vydání 
stavebních povolení až po dokumen- 
tace k provedení stavby. Příslušná 
smlouva byla již součástí zadávací  
dokumentace pro výběr mezi posled- 
ními dvěma adepty na tuto práci, 
a tak by její uzavření nemělo být  
již problematické.
Toto schválení je zároveň uzavřením 
bezmála tříletého snažení o nalezení 
té nejlepší možné kvality pro centrum 
Hostomic a zároveň začátkem a ne- 
zbytným předpokladem pro to „už 
konečně začít!“
Co bude následovat? Nejprve bude 
zpracována kompletní dokumentace 
pro územní rozhodnutí. Tato fáze  
projektové přípravy musí být pro- 
vedena pro všechny etapy – pro celé 
řešené území tak, aby řešila veškeré 
architektonické i technické návaznosti 
celé akce. 
Další fáze už bude možné rozdělit  
na etapy. Tyto budou zadávány vždy 
až v situaci, kdy město bude mít 
vyřešeno financování příslušné etapy. 
Panuje obecná shoda, že nejprve  
budou řešeny chodníky a parkovací 
pruh při jižní (radniční) straně 
náměstí, před poštou a před budovou 
Jednoty a možná i oprava chodníku 
mezi hotelem a Polní ulicí. Tato etapa 
bude projekčně zadána v nejkratším 
možném termínu s cílem zahájit  
realizaci toho, na co seženeme peníze, 
ještě letos, nejpozději na jaře roku 
příštího. To především v návaz- 
nosti na časové možnosti stavebně-
povolovacího procesu.
Držme si palce.
Ing.Vladimír Zachoval, místostarosta
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DĚTSKé RYbářSKé závODY  
v bezDĚDicícH
19. května se v Bezdědicích u rybníka na návsi konaly již tradiční 
Dětské rybářské závody, spojené se soutěžemi pro děti. O rostoucí 
popularitě akce svědčí počet zaregistrovaných dětí – letos 80. Kromě 
rybaření se děti mohly zabavit různými soutěžními úkoly, za jejichž 
splnění dostaly drobné odměny, skákáním v nafukovacích hra- 
dech či jízdou na poníkovi. Pro každého účastníka bylo připraveno 
občerstvení a nikdo domů neodešel bez odměny.
Největší rybu tentokrát ulovil Jiří Budil – měřila 60 centimetrů. 
Celkovým vítězem (sčítají se centimetry ulovených ryb) se stal  
Oliver Jaroš, druhé místo obsadil Štěpán Plecitý a třetí skončil Matěj 
Šmejkal. Děti i dospělí si jistě užili příjemné slunečné dopoledne.
FC Maracana Bezdědice děkuje všem sponzorům a těm, kteří 
pomáhali s organizací závodů. Těšíme se na viděnou zase za rok!
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Petr zavadil
Pane architekte, do širšího povědomí 
jste se zapsal jako autor knížky  
Sídelní kaše, v níž popisujete  
a kritizujete „rozlézající se“ řídkou 
zástavbu satelitních městeček. an-
glicky se tomu říká „urban sprawl“. 
Ten český výraz jste vymyslel vy?
Ne, je to doslovný překlad německého 
slova Siedlungsbrei. Poprvé jsem si 
všiml, že jej v češtině použil Václav  
Cílek. V němčině se tento velice trefný 
výraz běžně používá. 

Kniha vyšla v roce 2005 a je vypro- 
daná…
Pracujeme na přípravě druhého 
doplněného vydání.

Od prvního vydání nicméně uply- 
nulo sedm let. změnilo se něco? 
Bobtná sídelní kaše? nebo se rozlé- 
zání třeba i díky krizi zastavilo?
Rok 2008 se určitě výrazně projevil.  
I pozitivně. Lidé se nyní ve spěchu  
trochu zastavili a zeptali se sami sebe, 
jestli postupují správně. Speciálně  
u stavění totiž platí: když se moc 
spěchá, není to dobře. Než člověk  
investuje nějakou tu korunu, je lepší, 
když si dobře rozmyslí, do čeho ji dává. 

Takže rozpínání sídelní kaše skon- 
čilo?
Z dlouhodobého hlediska nelze oče- 
kávat, že se ten proces zastaví. Protože 
je daný preferencemi lidí v oblasti  
bydlení. Většina obyvatel na celé pla- 
netě bydlí ve městech. Je to údaj rela- 
tivně nový, před sto lety ve městech  
žilo pět procent lidí. Nyní je to 
celosvětově přes 50 procent, v Evropě 
75 procent, v sedmi nejvyspělejších 
evropských zemích 80-90 procent. 
Vracíme se do měst. Tento návrat se 

nicméně realizuje na předměstích, řidší  
formou zástavby. Bydlení v rodinném  
domě je považováno za nejlepší cíl 
v oblasti bydlení, kterého člověk 
může dosáhnout. V tomto směru 
neočekávám zásadní změnu. 
Nicméně i u nás už máme nějaké 
zkušenosti s vývojem na předměstích. 
Lidé už si začínají všímat, že všechno 
není v pořádku, chápat, že nejde jen  
o samotný dům, poměřovat, jak da- 
leko mají služby, školy, lékaře… 

a projevuje se to už nějak? 
Minimálně v západní Evropě se více 
mluví o kvalitě měst a městského 
prostředí. A pozitivnější směřování ke 
kompaktnější městské formě je tam 
vidět. My si ale musíme projít tím, čím 
si prošlo Německo, Holandsko v 60., 
70. letech. Ještě nás to čeká. 

V Česku se města rozlézají extrémně. 
Vznikají satelity převážně na polích, 
relativně daleko od samotné městské 
zástavby. neregistrujete posun smě- 
rem k hustším formám rodinného 
bydlení, např. řadové zástavbě?  
abychom neodsoudili rodinný dům 
jako formu bydlení úplně… 
Ve své knize jsem se snažil sdělit určité 
poselství. Totiž, že problém sídelní kaše 
není řešitelný tak, že se budou určité 
domy zakazovat - jak si možná mnozí 
myslí. Řešení je naplánovat dobře  
lokality k zástavbě. A to se bohužel 
neděje ani dnes. Znám velmi málo 
příkladů, kde se to podařilo. Nevím, 
že by byl někde publikován příklad 
zastavovacího plánu kolonie rodin- 
ných domů, o kterém by se říkalo,  
že je udělaný dobře, který by mohl 
být vzorem pro ostatní. To tady úplně 
chybí!

Nepřestává mě fascinovat, jak je mož- 
né, že jsou lidé ochotni investovat velké 
peníze a spoustu energie do vlastního 
domu, že jsou schopni věnovat úsilí 
a péči jeho zařízení a úpravě zah- 
rady. A svůj sen si realizují v místě, 
kterému nikdo žádnou péči nevěnoval.  
V lokalitě, která vznikla náhodou. 
Někdo si prostě sedl v obýváku, fixou 
rozdělil pozemky, nechal je zasíťovat  
a bylo vymalováno. 
a opravdu se to nemění? nevybírají 
si už lidé pozemky pečlivěji? 
Mění. U nás v ateliéru často kres- 
líme rodinné domy na místě, kde už 
nějaký jiný rodinný dům stojí. Klienti 
si už lokality lépe vybírají. A koupí 
si parcelu třeba se špatným domem, 
který se pak zbourá a na jeho místě 
postavíme dům nový. Považuji to za 
nejlepší řešení, klient má jistotu, co se  
děje v okolí jeho budoucího domu.  
I pro architekta je znervózňující na- 
vrhovat dům do příměstské lokality, 
v níž vůbec netušíte, co se vedle vámi 
navrhovaného domu stane. 

Pro mě je nejstrašnější, že tyto  
nové kolonie jsou architektonicky 
každý pes jiná ves…
To je další věc: vlastní architektura  
těch staveb. Přiznám se ale, že mě 
osobně to nijak netrápí. Nevěřím to- 
tiž, že nekvalitní stavby někdo časem 
nezbourá. Většina dnešních realizací 
nemá na to, aby vydržely 300, 400 let. 
Nikdo je nebude s úctou oprašovat.  
Na to ty domy často vůbec navrženy 
nejsou. 

navíc domy zarostou zelení a tújemi 
a nebudou tak vidět…
Každá nová lokalita působí smutně, 
když není zarostlá. Jak jsem říkal,  
samotné domy mě tolik netrápí. Větší 

architekt Pavel Hnilička 
nevĚříM, Že POPTávKa PO RODinnÝcH DOMecH POleví 
Neumíme stavět kvalitní města, proto lidé odcházejí na periferii. Tam zas chybí dobré příklady urbanistických  
řešení kolonií rodinných domů. Je možné, že pozemky ve špatně vyřešených lokalitách budou hůře prodejné.  
O těchto problémech jsme mluvili s autorem knihy Sídelní kaše v jeho ateliéru v pražské vilové čtvrti Ořechovka.
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životnost ale má parcelace a rozvržení 
ulic. Ty vydrží hodně dlouhou dobu. 
Rozvržení parcel a ulic se proto musí 
věnovat větší pozornost než samot- 
ným domům. A nevěnuje.

Lokality většinou vznikají tak, že de- 
veloper koupí kilometr čtvereční 
pole, nejjednodušším způsobem  
tam nakreslí síť ulic a prodává jed- 
notlivé parcely.
Proč by to někdo dělal jinak? Loka- 
lity vznikaly v porevolučním nadšení, 
lidé s tím neměli zkušenost. Ani se 
stavěním. Když k nám přijde klient, 
který už jednou stavěl, je to obrovský 
rozdíl oproti klientovi, který staví 
poprvé. Stejné je to se stěhováním do 
příměstských lokalit. Když někdo neví, 
do čeho jde, přijde mu to normální. 
Moc klientů si dnes neřekne: tady 
si pozemek nekoupím, protože tato  
lokalita je špatně vyřešená. A naopak: 
sem půjdu, protože tady je to rozvr- 
žené dobře. Klienti to často nevidí.  
A ani debata se o tom nevede. 

Kdo to může změnit? 
Nezanedbatelnou roli hrají města  
a obce. Je třeba, aby se o rozvoj aktivně 
staraly a nenechaly to jen na staveb- 
nících. Co může stavebník nebo de- 
veloper? Své hektary si vyřeší dobře,  
ale ono to celé musí mít nějakou lo- 
giku a souvislost s obcí. Dohodu musí 
najít obec. Pokud se s developery,  
se stavebníky nedomluví, je to špatně. 
Obec musí najít se všemi společnou 
řeč, aby území mohlo vzkvétat. Což je 
bohužel dost problematické.

Města nyní předělávají územní plány. 
nelepší se už územní plánování?
Není to lepší, protože způsob, jakým  
se zpracovatelé územních plánů u nás  
vybírají, je úplně strašný. V drtivé 
většině se hledá projektant s nejnižší  
cenou. Vyhrávají kanceláře, které 
územní plány nemohou dobře zpra- 
covat. Obec by měla stanovit fixní 
cenu a hledat nejlepší ateliér, který 
požadovanou práci umí nejlépe. Je to  
přeci intelektuální práce! Zpracová- 
vat územní plán je jako vyprávět 

příběh, hrát divadlo… Hledat krité- 
riem nejnižší ceny je sebevražedné.  
Je sice fajn, že města a obce budou  
mít do roku 2015 nové územní plány, 
ale způsob, jakým vznikají, je znepo- 
kojující. Hazarduje se s tím.

Často je těžké prosadit dražší, ale 
kvalitnější řešení územního plánu…
Cesty se nacházet dají. Skutečně  
záleží na starostovi a zastupitelích. Je 
důležité pracovat i s dalšími typy do- 
kumentace, jako jsou územní studie 
a regulační plány. Je potřeba skutečně 
přemýšlet o tom, kudy povedou 
cesty. Je spousta příkladů, kdy malí 
developeři nejsou schopni širších  
úvah, rozdělí třeba lokalitu na pět 
parcel a vytvoří slepou ulici, která 
obslouží jen těchto pět parcel. Vznikají 
neuvěřitelné slepence, které nevyho- 
vují nikomu. Ani jim samým. Kdyby  
se dohodli s ostatními developery  
nebo s obcí, tak se cesty spojí…
Nechá-li se rozvoj svému osudu, obce 
na tom celkově tratí. Obce se ale  
o území starat musí. Často se říká,  
že nemají peníze. Tak si je mají vybrat 
od lidí, kteří chtějí koupit pozemek  
a stavět. Za to, že se starají o infra- 
strukturu. Už se to děje. Někde se platí 
40 000 za parcelu, jinde i 120 tisíc. 
Klidně ať je to ještě víc, ale ať klient 
dostane určitý standard a servis. 

To, jak je lokalita vyřešená, se přeci 
musí odrazit na budoucí ceně par- 
cel, ne? 
Jsem upřímně zvědav, jak se budou 
vyvíjet ceny špatně navržených lokalit. 
Do roku 2008 se totiž prodalo úplně 
všechno bez rozdílu. Věřím, že nastává 
doba, kdy lidé budou více přemýšlet 
o tom, do čeho investují. A špatně 
navržená místa prostě půjdou s cenou 
dolů. Lidé tam nebudou chtít bydlet. 
Cena také bude záviset na vybavenosti, 
službách, školách…
A bude platit otřepané tvrzení připi- 
sované americkým realitním maklé- 
řům, že při koupi nemovitosti jsou 
důležité tři věci: lokalita, lokalita  
a lokalita. 

Bude to asi pravda, ne?
Ano. Jde opravdu o konkrétní lokalitu, 
o konkrétní místo. 

dnes představitelé obcí moc nemyslí 
na to, jak se budou vyvíjet v příštích  
50 letech. a měli by… 
Nemyslím si, že vybavenost lze úspěš- 
ně předjímat, připravit. Primárně jde 
o to stanovit strukturu ulic, území 
rozdělit na pozemky a na ně umístit 
rodinné domy, dvojdomy, řadovky,  
bytovky nebo v některých místech 
třeba školu. Další vývoj pak bude 
záviset na tom, kolik přibývá lidí. 
Dlouhodobé vize jsou důležité, aby 
se lokality připravily, ale vůbec se  
nemusejí naplnit. 
Není to věc jen územního plánu, ale 
managementu té které obce, města. 
Územní plán, práce architekta je 
podpůrná. Architekt může pomoci, 
když je o jeho práci zájem, ale neza- 
chrání to. Zodpovědnost je na sta- 
rostovi a zastupitelích. 

zůstanou prázdné satelity plné 
duchů? 
Závisí to na vývoji cen, na tom, co 
si lidé budou moci dovolit. Třeba se 
do špatně navržených lokalit budou 
stěhovat lidé, kteří chtějí levnější byd- 
lení… Ale předpovídat budoucnost  
je opravdu těžké. 

zmenší se zájem o rodinné domy? 
Poptávka po bydlení ve vlastním 
rodinném domě je extrémně silná.  
A nevěřím, že by v brzké době pole- 
vila. Navíc aspoň v našich končinách 
sotva umíme stavět kvalitní město.  
To je jeden z důvodů, proč lidé  
odcházejí na periferii. Město jim ne- 
nabízí dobré podmínky k životu. Vůbec 
se nedivím, že se rodiče s malými dět- 
mi chtějí odstěhovat někam za město, 
mít kolem sebe zahradu, trochu klidu. 
Protože u nás je bohužel často velice 
špatná kvalita veřejných prostranství. 

Pokračování na straně 8.
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Dokončení ze strany 7.
I ve městě je možné mít zahrádku, u 
bytovky, u řadovky třeba… 
To je důležitá věc. Umožnit městskou 
výstavbu, městské bydlení, meziformy 
mezi kompaktní zástavbou - třeba  
300 lidí na hektar - a roztroušenou 
zástavbou rodinných domů - tak 15 
lidí na hektar. Kompaktní zástavba 
je desetkrát až dvacetkrát hustší než  
roztroušená. A za magické číslo 
se považuje 100 lidí na hektar,  
což odpovídá řadovkám nebo čtyř- 
podlažním domům. Ty mají kolem 
sebe dostatek parků, zeleně pro děti, 
a přitom už se v takových lokalitách 
jsou schopné uživit menší obchody  
či služby. Musí se tomu dát prostor,  
je to v moci měst a obcí. Současný  
směr je bohužel nastaven tak, že se 
preferuje hodně řídké bydlení. Jakmile 
se někde plánuje větší dům, je oheň  
na střeše. Občané jsou proti, formují  
se občanská sdružení. Strach stavět 
město je tady zakotven, a to není  
dobře, protože město dokáže být 
příjemné. 

Hustota 100 lidí na hektar je tedy 
práh, kdy lokalita nemusí sloužit  
jen k přespávání… 
Vyplývá to z řady studií. Je to práh, 
kdy v sídle začínají vznikat bližší vaz- 
by, můžete chodit pěšky. V takové 
lokalitě už není život závislý na autě. 
Nemusíte si jet koupit rohlíky autem. 
Dojdete pěšky, ale přitom je to ještě 
docela řídká zástavba plná zeleně. 

z toho vyplývá, že když se vesnice 
rozšíří nějakou výstavbou 15 lidí  
na hektar, tak tam ani nemůže 
vzniknout žádná infrastruktura, pro- 
tože se to prostě nevyplatí, provo- 
zovny se neuživí…
Je spousta obchodů, které si někdo  
v rezidenčních čtvrtích otevřel a pak 
zkrachoval. Samozřejmě záleží na veli- 
kosti lokality a spádového území.   

Takže…
Tam, kde je to účelné, by se zástavba 
měla zahustit. V Praze je třeba řada 
stanic metra, které kolem sebe zástav- 

bu nemají. To mě fascinuje. Aby se  
u těchto uzlů umožnila a vznikala  
určitá kompaktnost. Hovoříme o tren- 
du rozpadu měst, ale musíme si 
uvědomit, že si to způsobujeme sami. 
To, jak máme nastavené prováděcí 
stavební předpisy, hygienické před- 
pisy, normy atd. Předpisy usilování 
o kompaktnější město systematicky 
narušují. Dříve byly domy u sebe. 
Nárůst pravidel dnes způsobuje, že je  
všechno od sebe daleko. Chrání se  
jednotka, ředí se zástavba a výsledek  
je špatný. Nedíváme se na celek. 

Týká se to i jednotlivých městských 
domů. Historický městský dům  
v sobě zahrnoval více účelů: bydlení, 
obchod, dílnu, zemědělství. dnes 
se staví buď bytovka, nebo obchod, 
nebo továrna… a všechno je pak  
od sebe strašně daleko. 
Protože ve 30. letech bylo myšlenkové 
hnutí, které razilo ideu, která se 
na začátku 21. století pořád drží. 
Rozdělení města podle funkcí. Bydlení, 
práce, doprava, zábava…

To je ale špatně, ne?
No to je špatně! Už se to ví hodně 
dlouho. Ale když si otevřete vyhlášku 
501/2006 Sb. o obecných požadavcích 
na využívání území, přečtete si, jak se 
mají dělit plochy v územním plánu. 
Přesně podle Aténské charty z roku 
1933 (výsledky konference, později 
vydané Le Corbusierem, které definují 
zásady funkcionalistického urbanismu, 
pozn. aut.). Současné město ale není 
průmyslové město 19. století. A my  
na to nereagujeme. Dnešní sídliště  
jsou výsledkem úvah z 30. let, které 
byly vedené a myšlené dobře, ale  
výsledek je špatný. 

navíc se změnily podmínky. rozu- 
mím tomu, že v době, kdy byly ve 
městech smradlavé chemické, hutní  
a jiné továrny, lidé usilovali o pěk- 
né bydlení u lesa… dneska ale ve 
městech továrny nejsou… Pracuje  
se na počítačích…
Proto nemá význam to dnes striktně 
členit. Když lidem nevadí, že jsou  

v jednom domě byty i kanceláře,  
proč by to měl zákon zakazovat? 

jak je na tom dnes česká architektura? 
Při práci na minulé ročence české  
architektury jsem byl velice příjemně 
překvapen, kolik hezkých staveb má- 
me. Obecně je to malé procento  
celkové stavební produkce, protože  
u nás architekti navrhují jen menšinu 
staveb. Naštěstí se to ale trochu zlep- 
šuje a prostředí se pomalu kultivuje.  
Lidé více rozumějí, jaká je role  
architekta ve společnosti. I když jsme 
pořád hodně na začátku. Každému  
je jasné, co dělá lékař, co dělá právník,  
a každý ví, že jim je potřeba zaplatit. 
Ale co dělá architekt, to hodně lidí 
neví. Myslí si, že někde sedí, něco si 
čmrká, kouří doutníky…

a to samé umí absolvent průmys- 
lovky…
V soukromém sektoru se to zlepšuje, 
ale tristní je situace ve veřejném  
sektoru. Projektanti se stále vybírají  
podle ceny a ne podle zkušeností, 
znalostí a kvality projektu. Výsledky  
jsou velice špatné. Prostředky se 
nevynakládají „s péčí řádného 
hospodáře“, jak to požaduje zákon. 
Ušetří se za projekt, pak je ale těžko 
dohledatelné, o kolik se stavba 
prodražila. Levný projekt, drahá stav- 
ba. A co už se vůbec neví, že bude 
drahé budovu udržovat. Nějak to 
vyšumí. Když po deseti letech začne 
něco opadávat, musí se investovat 
peníze na opravy a předělávky. Musí-
li se budova za dvacet let zbourat,  
jsou velice špatně vynaložené peníze. 
Měla by vydržet sto let. 

Staví se navíc stále nekvalitně…
Bohužel to asi některým lidem vyho- 
vuje. Obcházet veřejný zájem. Co je 
špatnou vizitkou naší společnosti,  
je nedostatek veřejných architekto- 
nických soutěží. 

Vyšlo v časopise Dům a zahrada 6/12, 
webové stránky www.dumazahrada.cz,  
zkráceno a otištěno se souhlasem  
autora i zpovídaného.



CO Se u náS děje

9

akce mateřské školy
24.4. se naše školka vypravila do Bukové u Příbrami a navštívila  
Čechovu stodolu. Čekal nás program zaměřený na jarní tradice. 
Zábavnou formou si také děti ověřily znalosti zvířecích mláďat. V tvořivé 
dílně si vyzkoušely zručnost při výrobě papírových ptáčků a vybarvování 
sádrových zvířat. Čas jsme si zkrátili v zahradě s průlezkami. Každý dostal 
dárek v podobě samolepek. 

Dne 16.5. jsme uspořádali celodenní výlet na hrad Točník. Místo rytířů 
nás čekal hrad plný zvířat. V úvodu nás pobavil výcvik pejsků. Děti si 
mohly prohlédnout i pohladit spoustu domácích zvířat. Na závěr se nám 
předvedl poník Princ v krátkém, ale zajímavém programu. Děti byly plné 
zážitků. Zábavu nám malinko pokazilo nevlídné počasí.

Poděkování: Děkujeme paní Zengerle, Eiseltové, Budilové, Moussili, 
Klozíkové a ostatním obětavým maminkám a tatínkům za uspořádání  
hostomického sletu čarodějnic. Zajímavý program, kde si přišly na své 
všechny věkové kategorie. Výtěžek z akce byl věnován dětem z MŠ.

Za MŠ Jiřina Kačírková

Drazí čtenáři,
v neděli 10. června bude v kostele sv. Jiljí v Hořovicích  
od 10 hodin slavnostní mše při příležitosti tzv. Božího těla. 
Nevím, zda víte něco bližšího o této slavnosti, možná jste  
ale slyšeli o průvodech při této slavnosti. Procesí vyšňořených 
věřících s knězem a ministranty, družičky, na návsi na- 
zdobené oltáře, zpěv a modlitby… Co se skrývalo za touto  
lidovou zbožností? Úcta ke Kristovu tělu a krvi. Ježíš slavil 
okolo roku 30 n. l. s učedníky Velikonoce a při slavnostní 
večeři pronesl nad chlebem a vínem zvláštní požehnání.  
V něm řekl, že chléb, který drží v ruce, je jeho tělo, a víno  
v kalichu je jeho krev. A vyzval učedníky, aby toto po něm 
opakovali i v době, kdy už s nimi nebude. A tak kněz při 
každé mši svaté opakuje Ježíšova slova: „Toto je moje tělo… 
kalich mé krve…“ Věříme, že od toho okamžiku už na 

oltáři nejsou obyčejné hostie a víno. Tajemným způsobem 
je přítomný sám Kristus. Věřící, kteří jsou řádně připraveni 
(jsou pokřtěni, chodí ke zpovědi), pak přistupují k přijímání. 
To je posiluje v jejich úsilí následovat životem Pána Ježíše. 
Před několika stoletími pak vznikla Slavnost Božího těla  
a krve Páně, lidově Boží Tělo. Ten den se více zamýšlíme  
nad tajemstvím Ježíšovy přítomnosti ve svatém přijímání. 
Kristovo tělo v podobě velké hostie je vystaveno veřejnému 
uctívání (adoraci), buď v kostele, nebo v již zmíněném  
průvodu. Hostie je nesena v nazdobené monstranci v procesí  
ulicemi, lidé se modlí a zpívají, radují se z toho, že Kristus  
kráčí uprostřed nás. Srdečně vás zvu na oslavu svátků  
Božího těla, na mši svatou a následný průvod Hořovicemi. 

Stefan Wojdyla, kněz

DUcHOvní SlOvO - čeRven
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Po dlouhé době se v Hostomicích, 
v areálu bývalého výstaviště, sešly 
30.4.2012 bytosti z říše čarodějné  
i lidské, aby společně oslavily příchod 
jara. Počasí nám přálo a my věříme,  
že se všichni dobře bavili. Výtěžek  
z této akce byl věnován MŠ Hostomi- 
ce. Ale jak všechno vlastně probíhalo?
Pálení čarodějnic se v minulých letech 
konalo snad v celém širokém okolí, jen 
v samotných Hostomicích bohužel ne. 
Není tudíž divu, že nápad uspořádat 
„čarodějnice“ se rychle ujal. Pod zá- 
štitou místní mateřské školy a ve spo- 
lupráci s SK Hostomice byli hlavními 
nadšenci a organizátory manželé Da- 
niela a Tucker Zengerle, Míla Eiseltová  
s Luďkem Báchorem a Olda Kačena. 
Záměr akce byl jediný: ať se děti  
i dospělí dobře pobaví a stráví pří- 
jemné odpoledne a večer. Fotbalisté  
připravili dřevo a postavili den pře- 
dem krásnou vatru včetně tradiční 
slaměné čarodějnice na vrcholu, za níž 
děkujeme paní Jitce Budilové. V noci  
ji dokonce uhlídali před snahou 
několika osob ji zapálit, takže jsme 
nedopadli jak v okolních vesnicích, 
kde byli tito lidé bohužel úspěšní. 
Pan Jiří Parkán se postaral o posekání 
výstaviště a elektriku, aby mohla hrát 
kapela a vše fungovalo jak má, a se- 
hnal nám zvukaře. Výstaviště bylo  
v neděli pár dobrovolníky uklizeno  
a v pondělí již zcela připraveno na 
soutěže s odměnami, líčení v „Salónu 
krásy Bradavice“, vystoupení blue- 
grassové kapely The Giant Mountains  
Band (příspěvek MěÚ Hostomice  
na akci) a zapálení vatry. Plakáty, 
ohlašující Slet čarodějnic, visely v ši- 
rokém okolí dlouho před konáním 
akce.
Jediné, co akci mohlo překazit, byla 
nepřízeň počasí. Vypadalo to ale  
dobře, protože meteorologové předpo- 
vídali na konec dubna tropy. Konečně 
nastal den D a meteorologové se  
tentokrát nemýlili, bylo 30 stupňů, 
vedro a prozatím nebe bez mráčků... 

1. hostomický slet čarodějnic  
a jiné čarodějnické chásky
Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine)  
se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes  
živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů  
a slaví příchod jara.
Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. Svátek se původně 
pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně  
mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc  
se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat, a skutečně je tato noc jedním  
z největších pohanských svátků. Lidé také věřili například v otevírání různých 
jeskyní a podzemních slují, ve kterých jsou ukryty poklady. Hlavním smyslem  
tohoto starého lidového zvyku byla pravděpodobně oslava plodnosti.
Na ochranu před čarodějnicemi (původně před zlými duchy a démony obecně, 
čarodějnice jsou až výsledkem inkvizičních procesů) se na vyvýšených místech  
zapalovaly ohně. Postupem času se z těchto ohňů stávalo „pálení čarodějnic“.  
Zapalovala se smolná košťata a vyhazovala se do výšky. Popel z těchto ohňů  
měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým popelem vodil  
dobytek k zajištění plodnosti, jindy se přes oheň skákalo kvůli zajištění mládí  
a plodnosti. (zdroj: cs.wikipedie)
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Oficiální začátek akce byl avizován na 17. hodinu, ale první 
návštěvníci začali přicházet už před půl pátou. Během  
hodinky byl areál výstaviště zaplněn dětmi i dospělými! 
Děti pilně soutěžily, za což si „vysloužily“ sladkou odměnu 
a špekáček na opečení.  V Salónu krásy Bradavice stála, díky 
úžasným výtvarným kreacím paní Daniely Moussilli, dlouhá 
fronta zájemců až do večerních hodin. Zaměstnanci resta- 
urace Záložna se postarali o bohaté občerstvení, takže pokud 
byl někdo unaven a hladový, mohl usednout a občerstvit  
se u stánků s grilovaným selátkem, steaky, klobásami nebo  
si mohl u malých ohňů opéct sám špekáček. 
Před sedmou hodinou večerní už však improvizované  
pódium patřilo bluegrassové kapele The Giant Mountains 
Band (www.gmb.wbs.cz). Ozvučení měl na starosti pan 
Špaček a odvedl úžasnou práci. Z fotografií můžete vidět, 
že se bavili opravdu všichni – tančili malí i dospělí. Během 
vystoupení kapely se začala na obloze stahovat mračna  
a nad Brdy se občas i zlověstně zablýsklo. Aby se z vatry  
nestala jen mokrá hromada dříví, byla zapálena o něco 
dříve. Čarodějnice shořela a my jsme všichni alespoň na rok  
„ochráněni od zlých sil“. Před desátou hodinou večerní 
byl oficiální konec akce. Členové kapely hráli pak i u stolu, 
kde dovytvářeli dobrou pohodu. Bylo mnoho lidí, kterým 
se domů nechtělo, a užívali si skvělou náladu na výstavišti 
téměř do ranních hodin. Sečteno a podtrženo: věříme,  
že každý, kdo se 1. hostomického sletu čarodějnic zúčastnil, 
mohl být a snad i byl spokojen. Nevíme přesně, kolik lidí  
se Sletu čarodějnic zúčastnilo, ale snad nám napoví to,  
že podle rozdaných cen soutěžilo 98 dětí! Pokud mělo  
každé dítě v průměru dvoučlenný doprovod, tak tam mohlo  
být i přes tři sta lidí nepočítaje i jednotlivce, kteří se přišli  
jen podívat či si poslechnout příjemnou muziku.
Díky sponzorům a vám všem, kteří jste přispěli dobrovolným 
vstupným, byl Mateřské škole Hostomice po zaplacení všech 
výdajů spojených s akcí předán výtěžek ve výši 9.338,- Kč! 
Byli bychom rádi, kdyby se nabídka tradičních akcí 
pořádaných v Hostomicích rozšířila i o Slet čarodějnic.  
Ale to všechno záleží jen na nás všech. Bez vás, návštěv- 
níků, příznivců a nadšenců se totiž tradice nikdy nemohou 
šířit dál. Děkujeme tedy za účast a přízeň! Fotografie z akce  
si můžete prohlédnout na www.mshostomice.rajce.idnes.cz
Na závěr bychom rádi poděkovali sponzorům, bez jejichž 
příspěvků by se akce nedala uspořádat:
Město Hostomice, Restaurace Záložna, Albixon, a.s., ROYAL 
DIAMOND s.r.o., EnerSys s.r.o., ALTEKO s.r.o., SOREX s.r.o., 
Pila Frýdl, Renata Kůtová – Potřeby pro kutily, Autodíly PEVA, 
Pneuservis Mezek, BK Autoservis, Papírnictví J. Brůnová,  
Jan Nádvorník Kovovýroba, Cukrářství Frajerová, Zelenina 
Vinš a Drogerie Menyová. V neposlední řadě bychom také 
rádi poděkovali panu starostovi, všem kamarádům, známým  
i dobrovolníkům, kteří se na pořádání Sletu čarodějnic  
podíleli svou prací i radou. Děkujeme! Miloslava Eiseltová
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Historicky první setkání potomků Aloise Klána a Antonie 
Klánové, rozené Lebedové, proběhlo v Hostomicích dne  
12. května 2012. 
Alois Klán se narodil 11.5.1881 (sraz tedy proběhl v před- 
večer jeho 131. narozenin) v obci Zduchovice, což je  
nevelká obec v té době patřící do majetku břevnovského 
kláštera. Důvody, proč se narodil na tomto místě, nejsou  
známy, jeho rodiče Jan a Terezie Klánovi v té době žili  
i s rodinou v obci Běštín nedaleko Hostomic. Osobně 
se domnívám, že byli na tomto místě za prací v jednom  
ze statků. Alois se narodil jako páté ze šesti dětí (měl čtyři 
sestry a bratra). Sestra Marie zemřela jako roční, ostatní 
sourozenci se dožili dospělosti. 
Alois Klán se oženil 30.5.1904 v Hostomicích s Antonií 
Lebedovou, narozenou 13.4.1880 v Hostomicích v rodině 
brašnářského a řemenářského mistra Jana Lebedy jako 
nejstarší ze šesti dětí Janova druhého manželství s Rozálií 
Reinerovou z Pičína. Alois Klán zemřel 16.5.1941 v Hos- 
tomicích, kde je i pochován na místním hřbitově a stejně tak 
i jeho manželka, která zemřela 21.7.1953.
Aloisi a Antonii Klánových se narodilo celkem deset dětí 
(Barbora, Alois, Terezie, Marie, Růžena, Josef, Václav, 
František, Anna a Františka), ovšem pouze polovina, tedy 
Terezie, Marie, Růžena, František a Františka se dožilo 
dospělosti a založilo své rodiny. Nejstarší Terezie, která  
na zde prezentované fotografii chybí, protože v té době 

byla již, s největší pravděpodobností, ve službě ve Vídni  
se provdala za Josefa Holuba z Prahy, manželství bylo 
bohužel bezdětné. Fotografie je z období kolem roku 1920. 
V pozadí Antonie a Alois Klánových. Před nimi zleva 
František, Růžena a Marie, a vepředu nejmladší Františka. 
Marie Klánová se narodila 23.9.1904 v Běštíně. Jako svo- 
bodné se jí narodila dcera Marie Aloisie Klánová, dnes 
nejstarší žijící potomek Aloise a Antonie Klánových.  
Za nedlouho se dožívá 87 let. Marie Klánová se 16.2.1930 
provdala za Josefa Přibyla narozeného v Neumětelích. 
Zemřela 9.6.1984 a je pochována v Hostomicích.
V pořadí třetí dcera Růžena Klánová narozená 11.2.1906 
v Hostomicích se provdala za Eduarda Holovského,  
žili v Praze. Narodili se jim tři děti - Ladislav, Zdeňka  
a Dagmar. Růžena zemřela v květnu 1972.
Jediný syn (jenž se dožil dospělosti) František se narodil  
12.7.1910 v Hostomicích, po absolvování vojenské služby  
se 25.1.1936 oženil s Františkou Pražákovou ze Lštěně. 
Narodily se jim tři děti - Jaroslava, Jiří a František. Franti- 
šek Klán zemřel 22.10.1980 a je pochován v Hostomicích.
Nejmladší dcera Františka se narodila 12.12.1914  
v Hostomicích. Provdána byla celkem dvakrát. Nejprve 
se provdala 18.2.1933 za zubního laboranta Karla Mezka  
z Neumětel. Narodili se jim dva synové Karel a Ladislav. 
Karel Mezek bohužel v roce 1938 umírá. Později žije 
Františka dlouhá léta s Františkem Dlouhým z Hostomic,  

SeTKání POTOMKů alOiSe Klána z HOSTOMic
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Dne 2. června 2012  
pořáDají Hasiči města  
Hostomice a raDouše

DĚTSKÝ Den
místo konání:  

koupaliště raDouš 
Začátek: 13.00 HoDin

Program aneb co vás čeká:
zahájení Dětského dne 

ukázky hasičské činnosti  
(záchrana z výšky, vyproštění  

z havarovaného vozidla, hašení vozidla)
malování na obličej

skákací hrad a skluzavka
sportovní soutěže

„Možná přijde i kouzelník“
možnost svezení na koni
možnost svezení na raftu

překvapení
pro děti drobné odměny  

a občerstvení zdarma
pro rodiče možnost zakoupení  

klobásky, zmrzliny, alko, nealko...

srDečně vás Zvou Hasiči  
Dobrou nálaDu s sebou!

za kterého se 26.8.1961 provdala. Kdy Františka zemřela  
se mi bohužel, zatím, nepodařilo zjistit.
Alois Klán pracoval a žil celý život jako cvokař, měl vlastní  
dílnu – kovárnu v domě v Hátce čp. 320, kde se svojí  
rodinou žil (dnes již dům v Hátce rodině nepatří). Jeho  
děti více méně všechny postupně odcházely do Prahy  
za vlastním životem nebo za prací. Některé se posléze vráti- 
ly zpět do Hostomic, jako dcera Marie nebo syn František, 
a prožily v Hostomicích celý život, a jsou nakonec  
v Hostomicích i pochovány stejně jako jejich rodiče. 
Potomci Aloise a Antonie Klánových dnes žijí především  
ve Středních Čechách a Praze, část rodu sídlí v Karlovar- 
ském a Plzeňském kraji. Na rodinný sraz se dostavili téměř 
ze všech těchto koutů. Je sice fakt, že někteří se srazu  
nemohli z různých důvodů zúčastnit, ale domnívám se,  
že tento fakt nikterak nezkazil náladu přítomných. Sešlo se 
téměř padesát účastníků, což je v každém případě víc jak 
polovina žijících potomků. Byl přítomen nejstarší žijící  
potomek, paní Marie Sybolová z Hostomic. Nejstarší žijící 
nositel příjmení Klán, pan Jiří Klán ze Zdic. Taktéž nej- 
mladší nositelé příjmení Klán, Lukáš a Daniel z Hostomic.  
Bohužel, nejmladší potomek rodu, Šimon Novák, se zúčast- 
nit nemohl, protože mu v době pořádání akce nebyl ještě 
ani měsíc. K danému dni mají Alois a Antonie Klánových  
z Hostomic 9 vnoučat, 23 pravnoučat, 41 prapravnoučat  
a 17 praprapravnoučat.

Za potomky Aloise a Antonie Klánových 
Jiří Klán, Zdice.
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Tomáš Klus  
otevře brány Porty  
v řevnicích
Již podruhé v novodobé éře Porty vystoupí Tomáš Klus 
v čarokrásném prostředí Lesního divadla uprostřed 
borového lesa. Tím otevře 46. ročník romantického  
festivalu Porta a vedle dalších výjimečných osobností  
se zapíše do úchvatné historie Porty.
Porta v Řevnicích se díky nádhernému prostředí  
a atmosféře stala bonbónkem mezi festivaly a oblíbili  
si ji nejen diváci, ale i sami hudebníci.
Tomáš Klus si loni na Portě podmanil portovní i ne- 
portovní diváky a tak se máme zase na co těšit, protože 
přijal pozvání i na letošní 46. ročník. Spolu s Tomá- 
šem Klusem se v pátečním dnu představí i majitelky 
Porty - Přelet M.S. a skvělá, mladá a šlapající kapela 
BlueGround.
Porta začíná v pátek 29.6. 2012 v 18.00 hod.
Vstupenky v předprodeji například v Countryonu,  
ale i na webu Porty nebo v klasických předprodejích. 
Info www.porta-festival.cz O.s. Porta
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SPORT
Mistrovská utkání v kopané
„a“ mužstvo
■	 2.6. od 10.30 hod. 
 SK Hostomice - FK Hořovicko B
■	 9.6. od 17.00 hod. 
 Sokol Nečín - SK Hostomice
■	 16.6. od 10.30 hod. 
 SK Hostomice - FK Komárov
„B“ mužstvo
■	 2.6. od 14.00 hod. 
 SK Hostomice B - Felbabka
■	 10.6. od 14.00 hod. 
 TJ Běštín - SK Hostomice B  
■	 16.6. od 14.00 hod. 
 SK Hostomice B - Kublov
Starší žáci
■	 3.6. od 10.15 hod. 
 SK Hostomice - Durisol Všeradice

OznáMení
■	 Celodenní výlet STP
Zveme vás v úterý 10.7.2012 na celodenní 
výlet se STP v Hostomicích do Svatého 
Jana pod Skalou. Odjezd autobusem od 
ZŠ do Bubovic, 30 minut pěšky po rovině 
do Solvayových lomů – prohlídka muzea 
těžby a dopravy vápence, jízda vláčkem, 
poté někteří zpět autobusem do Svatého 
Jana, zdatnější 4 km pěšky po rovině na 
vyhlídku sv. Ivana, z kopce do Sv. Jana  
pod Skalou, tam oběd, prohlídka jeskyně, 
okolí kláštera. Návrat do 16 hodin. Cena 
včetně vstupu do dolu pro člena STP  
150,- Kč, pro nečlena 200,- Kč. Přihlášky  
v papírnictví u školy. V případě nepřízni- 
vého počasí náhradní program.
■	 Setkání u ohně na zubríně
STP v Hostomicích zve všechny své 
příznivce na tradiční posezení členů 
STP s klienty Domova důchodců Zátor. 
Uskuteční se ve středu 13.6.2009 od 13.30 
hodin na Zubríně, bude-li příznivé počasí. 
Chcete-li, můžete využít bezplatné do- 
pravy malým autobusem, poskytnutým 
DD. Musíte se však dostavit nejdéle 
do13.30 hodin před papírnictví u ZŠ.
Možnost zakoupení nápojů. 
Uzeniny k opékání s sebou!
■	 Inzerce: Koupím 3 ks matrací do gauče 
v dobrém stavu v rozměru 80 x 60 cm.  
Tel.: 606 282 628.

vzPOMínKa
■	 Zemřel emeritní  
ředitel odboru archiv- 
ní správy Ministerstva 
vnitra.
Phdr. Mgr. Vácslav 
Babička se narodil  
28. května 1949 v Čás- 
lavi a většinu svého 
života prožil v Praze. Studia na Filozofické  
Fakultě UK ukončil doktorátem v roce 
1973. Jako ředitel Archivní správy a spi- 
sové služby MV ČR byl od roku 2000. 
Vystudoval Teologickou Fakultu UK, kte- 
rou ukončil v roce 2010 doktorandskou 
prací Dějiny Akademie křesťanské v le- 
tech 1875-1952. Jáhenské svěcení přijal  
30. dubna 2011 v Řevnicích. V roce 2009  
mu byla slovenskou vládou udělena pa- 
mětní medaile Milana Rastislava Štefánika  
za zásluhy o rozvoj archivnictví, v roce 
2011 byl oceněn hodností důstojníka řádu 
umění a literatury Francouzské republiky  
a dále Rakouským čestným křížem za vědu  
a umění 1. třídy. Zemřel dne 12. května 
2012 v nedožitých 63 letech. Na sklonku 
svého života bydlel v Nesvačilech.
Odešel vzácný člověk ryzího charakteru,  
s přirozenou morální autoritou. Bude nám 
všem velice chybět. Věnujte prosím jeho 
památce tichou vzpomínku.
■	 O z n a m u j e m e 
všem přátelům, spolu- 
žákům a učitelům,  
že nám 4. května 2012 
tragicky zahynula naše 
milovaná dcera, sestra  
a  v n u č k a  L u c i e  
Kadlecová. 
Zemřela na Mallorce, 
kde pracovala, a zde 
také bude zpopelněna. 
8. dubna 2012 oslavila 
své 26. narozeniny. 
Zemřela v ráji, byla  
tam šťastná.
■	 Dne 9. června to- 
mu bude deset let,  
co nás navždy opustila  
naše maminka, babič- 
ka a prababička, paní 
růžena Hellmichová.  
Kdo jste ji znali a mě- 
li rádi, vzpomeňte s námi. 

Za tichou vzpomínku děkují  
dcery s rodinami.

■	 Loučím se s vámi, 
moji milí, ruky stisk  
a pusu už vám nemohu 
dát. Srdce mi dotlouklo, 
odešly síly, měl jsem  
vás všechny moc rád. 
Dne 13. května tomu 
bylo deset let, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný táta, pan jiří jozífek z Hostomic. 

Stále vzpomínají dcery  
Jana, Martina a Ivana.

zUbní POHOTOvOST
Červen 2012
■	 2. a 3. Dr. Marie Zímová 
 Hostomice, tel. 311 583 140
■	 9. a 10. Dr. František Hentsch 
 Zdice, tel. 311 685 672
■	 16. a 17. Dr. Jana Besserová 
 Beroun, tel. 311 625 765
■	 23. a 24. Dr. Helena Brotánková 
 Hořovice, tel. 311 513 453
■	 29. a 30. Dr. Jiří Burka 
 Chyňava, tel. 311 691 131
Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin

KlUb beTléM  
lOcHOvice
Rodinné centrum BETLÉM je sociální  
služba určená dětem, rodičům a praro- 
dičům poskytující tyto aktivizační služby: 
1. Základní sociální poradenství
2. Pomoc při uplatňování práv
3. Pomoc při obstarávání osobních  
 záležitostí
4. Zprostředkování kontaktu  
 se společenským prostředím
5. Volnočasové aktivity
6. Právní poradenství
PROVOZ RODINNÉHO CENTRA: 
Pondělí + středa 9.00-18.00 hod.
Program na únor 2011:
■	 4.6. pondělí, od 14.00 hod. 
 z provozních důvodů rC otevřeno  
 od 14.00 hodin
■	 6.6. středa, od 9.00 do 18.00 hod. 
 Příprava na Malé noční kejkle  
 Přijďte pomoci s malováním cedulí,  
 směrovek, letáků, rozvěšováním  
 plakátů a chystáním zázemí.
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■	 9.6. sobota, od 17.00 hod. 
 Malé noční kejkle 
 Koncert kapely Pokus, Kubík Nota  
 Dorňák, ohňová šou, táborák, ...
■	 11.6. pondělí, od 9.00 do 18.00 hod. 
 Výtvarná dílna 
 Vyrábíme dárečky pro paní učitelky  
 (krabičky, rámečky, obaly na knihy).
■	 13.6. středa, od 10.00 do 12.00 hod. 
 Programová porada 
 Přijďte  se i vy podílet na plánování  
 programu.
■	 13.6. středa, od 10.30 do 12.00 hod. 
 Právní poradna 
 Náš právník vám zdarma poradí  
 v právních otázkách.
■	 18.6. pondělí, od 14.00 do 18.00 hod. 
 Výtvarná dílna 
 Vyrábíme z korálků  
 (ještěrky, náramky, přívěsky).
■	 20.6. středa, od 9.00 do 18.00 hod. 
 Výtvarná dílna 
 Dárečky pro paní učitelky  
 (krabičky, rámečky, obaly na knihy).

■	 25.6. pondělí, od 9.00 do 18.00 hod. 
 Výtvarná dílna 
 Vyrábíme ze sisalu  
 (závěsy, taštičky, kabelky).

■	 27.6. středa, od 9.00 do 18.00 hod. 
 Výtvarná dílna 
 Vyrábíme ze sisalu  
 (závěsy, taštičky, kabelky).

aktivity pro děti a rodiče:

■	 pondělí, 15.00-16.30 hod. 
 Lovecké střelectví pro děti

■	 úterý, 14.00-17.00 hod. 
 Keramika

■	 středa, 13.00-14.45 hod. 
 náboženství

■	 středa, 17.00-18.00 hod. 
 Hiphop

■	 čtvrtek, 15.45-16.45 hod. 
 Historické tance

■	 čtvrtek, 17.00-18.15 hod. 
 zumba

■	 čtvrtek, 18.00-19.00 hod. 

 Muzicírování

■	 pátek 

 Svezení na koni a poníkovi  

 Po tel. domluvě 777 122 202,  

 724 219 892.

Vydává: MěÚ Hostomice
Odpovědná osoba: Vít Šťáhlavský
Redakce: Ing. Vladimír Zachoval, Karel Grunt, 
Jana Císařová, Sandra Svobodová
Grafické zpracování a tisk: Ivan Křenek, Hořovice
Adresa redakce: MěÚ Hostomice, Tyršovo nám. 165,  
267 24 Hostomice, tel.: 311 584 101 - ústředna, 
fax: 311 584 116, 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 Merunové na MěÚ, faxem na číslo 311 584 116 
nebo telefonicky na číslo 311 584 101 - ústředna, 
nejlépe však v elektronické podobě na e-mail:  
starosta@hostomice.cz nebo kordulinka@email.cz
Děkujeme za příspěvky.


