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Výběrové řízení  
na zhotovitele akce  
„PřístaVba a staVební 
úPraVy objektu   
Mateřské školy  
V HostoMicícH“
dne 3.3.2020 došlo k otevírání  
obálek s nabídkami potenciálních 
zhotovitelů akce „Přístavba a sta- 
vební úpravy objektu Mateřské školy  
v Hostomicích“.
O výsledku výběrového řízení budete 
informováni v příštím vydání Hosto-
mických listů.

školní hřiště Zš Hostomice
Město Hostomice podalo počátkem roku 2020 žádost o poskytnutí dotace  
z Ministerstva pro místní rozvoj Čr, podprogram Podpora obnovy a rozvoje  
venkova, dotační titul Podpora obnovy sportovní infrastruktury na projekt  
„Školní hřiště zŠ Hostomice“. 
Výše a míra podpory pro tento dotační titul je 70 % (min. částka 500 tis., max.  
5 mil. Kč). Předpokládané náklady akce jsou 2 399 766,- Kč vč. DPH. Projekt  zpra-
covala fa Stemio a.s. Podstatou projektu je úprava stávajícího povrchu hřiště, kdy 
stávající povrch v areálu oploceného hřiště bude nově nahrazen plochou s umělým 
povrchem, dále dojde k instalaci nových sloupků pro uchycení branek pro malou  
kopanou a sloupků hřiště pro volejbal. 
Zároveň bychom tímto chtěli poděkovat vedení ZŠ Pavla Lisého v Hostomicích  
za poskytnutí potřebných informací k žádosti o dotaci.
Pojďme si tedy společně držet palce, ať jsme úspěšní!!!

Dotace pro probíhající akci  
„rekonstrukce 
ulice rybnice  
a rekonstrukce 
ulice u Hřiště“
Vážení občané, 
rekonstrukce ulice rybnice je v plném 
proudu a ulice U Hřiště na svou 
opravu ještě čeká, nicméně bychom 
vás chtěli informovat o tom, že jsme  
v loňském roce žádali o dotaci z Mi-
nisterstva pro místní rozvoj, tato akce  
prošla všemi hodnotícími kritérii, ale 
přes obrovský finanční převis byla ze 
strany poskytovatele dotace zařazena  
do pozice náhradníků. 
Na program obnovy místních komuni-
kací byly dodatečně vyčleněny peníze do 
tzv. zásobníku a zpětně budou uspoko-
jeni právě žadatelé v roli náhradníků.

Veřejné ZaseDání ZastuPitelstVa ProběHne  
23.3.2020 oD 18.00 HoDin V raDouši.
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ZáPis Ze ZaseDání  
ZastuPitelstVa Města HostoMice č. 1/2020
konanéHo Dne 24. února 2020 oD 18.00 HoDin V HostoMicícH
Přítomni zastupitelé: Synek, Šinágl, Zachoval, Bomba, 
Mužíková, Příhoda, Šťáhlavský, Kubišta
Omluvena: Kubrichtová
Program zasedání:
1. Schválit rozpočtové opatření 1/ 2020
2. Schválit příspěvek na výkon státní správy
3. Schválit hospodářské výsledky příspěvkových  
 organizací zřizovaných Městem Hostomice
4. Schválit prodej nepotřebného majetku 
5. Projednat navýšení cen odpadu s firmou  
 rumpold s.r.o. 
6. Schválit zhotovitele na výměnu oken ve školní  
 družině
7. Projednat záměr prodeje pozemku parc. č. 1528  
 v k. ú. Hostomice pod Brdy
8. Projednat žádost o finanční dar asociaci rodičů  
 a přátel zdravotně postižených dětí v Čr z.s. 
9. Projednat žádost o finanční dar Společnosti  
 pro podporu lidí s mentálním postižením v Čr
10. Schválit zadávací dokumentaci na BOzP  
 na akci „Přístavba a stavební úpravy objektu  
 MŠ V Hostomicích“
11. Schválit zadávací dokumentaci na TdI  
 na akci „Přístavba a stavební úpravy objektu  
 MŠ v Hostomicích“
12. Schválit zadávací dokumentaci na akci  
 „rekonstrukce fasády radnice v Hostomicích“
13. Schválit dohodu s firmou VM Industry a.s.
14. Schválit podání žádosti na dotaci na výstavbu  
 nové hasičské zbrojnice v radouši
15. Schválit podání žádosti o dotaci na nový hasičský vůz 
16. Schválit uzavření nájemní smlouvy  se SŽdC  
 na pozemek par. č. 1759 v k.ú. Hostomice pod Brdy
17. různé
18. diskuse

zastupitelé projednali následující body a v případě jejich 
schvalování je uvedeno pod bodem pro-proti-zdržel.
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 zapisovatel: zachoval 
 Ověřovatel zápisu: Šinágl, Synek 
 Hlasování: (pro-proti-zdržel se) 8-0-0
2. Schválení programu dle návrhu. 
 Hlasování: 8-0-0
3. zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření  
 č. 1/2020 dle návrhu. 
 Hlasování: 8-0-0

4. zastupitelstvo schvaluje příspěvek na výkon  
 státní správy. 
 Hlasování: 8-0-0
5. zastupitelstvo schvaluje roční účetní závěrky 
 příspěvkových organizací: základní školy Pavla  
 Lisého Hostomice, Školní jídelny Hostomice  
 a Mateřské školy Hostomice. zastupitelstvo schvaluje  
 hospodářské výsledky těchto příspěvkových  
 organizací s návrhem na jejich použití. 
 Hlasování: 8-0-0
6. zastupitelstvo schvaluje prodej nepotřebného  
 majetku (čerpadlo a vůz avia od hasičů). 
 Hlasování: 8-0-0
7. zastupitelé schvalují navýšení cen za odvoz odpadu  
 dle návrhu s tím, že se jedná o navýšení dle smlouvy  
 o 3% dle míry inflace.
 Hlasování: 8-0-0
8. zastupitelé schvalují zhotovitele na výměnu oken  
 ve školní družině – OKna CK, s.r.o. – variantu  
 trojsklo za 87.954,- Kč. 
 Hlasování: 8-0-0
9. zastupitelé neschvalují prodej pozemku parc. č. 1528  
 v KÚ Hostomice pod Brdy. 
 Hlasování: 0-0-8
10. zastupitelé projednali žádost o dar pro asociaci  
 rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v Čr z.s.  
 na letní tábor pro našeho občana, který je v jejich 
 péči. Cena je ve výši 7.650,- Kč. 
 Hlasování: 6-2-0 (proti Synek, Mužíková)
11. zastupitelé schválili dar pro Společnost pro podporu  
 lidi s mentálním postižením ve výši 3.000,- Kč.  
 pobočný spolek Příbram. 
 Hlasování: 8-0-0
12. zastupitelé schvalují zadávací dokumentaci  
 na BOzP na akci Přístavba a stavební úpravy  
 objektu MŠ v Hostomicích. 
 Hlasování: 8-0-0
13. zastupitele schvalují zadávací dokumentaci  
 na TdI na akci Přístavba a stavební úpravy  
 objektu MŠ v Hostomicích. 
 Hlasování: 8-0-0
14. zastupitelé schvalují zadávací dokumentaci na akci  
 rekonstrukce fasády radnice v Hostomicích. 
 Hlasování: 4-2-2 (proti Příhoda, Mužíková, zdržel se  
 Synek, Bomba)
15. zastupitelé schvalují dohodu s firmou VM  
 Industry a.s.  o spolupráci ve věci přístupu k bývalé  
 rukavičkárně a pozemcích pod budoucím  
 chodníkem k nádraží dle návrhu. 
 Hlasování: 8-0-0
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16. zastupitelé schvalují záměr podání žádosti o dotaci  
 na výstavbu nové hasičské zbrojnice radouš.  
 doporučují před podáním žádosti o dotaci na akci  
 organizovat jednání s projektantem, případně  
 s doporučeným dotačním managementem.  
 Hlasování: 7-0-1 (zdržel se Šinágl)
17. zastupitelé schvalují záměr podání žádosti o dotaci  
 na nový hasičský vůz.  
 Hlasování: 7-1-0 (proti Mužíková)
18. zastupitelé schvalují nájemní smlouvu se SŽdC  
 na pozemek parc. č. 1759 v k.ú. Hostomice pod Brdy  
 pro účel výstavby chodníku v nádražní ulici. jedná  
 se o 22,- Kč/m2/rok v rozsahu 982 m2. Po ukončení  
 výstavby je předjednán prodej tohoto pozemku  
 od SŽdC ve prospěch města. 
 Hlasování: 8-0-0
19. Pan starosta informoval o návrhu cen za hrobová  
 místa dle nového nařízení města. zastupitelstvo  
 schvaluje ceny 20,-Kč/m2/rok a služba s nájmem  
 spojená je 15,- Kč/rok. Ceny budou stanoveny  
 průměrně dle kategorie hrobu. 
 Hlasování: 8-0-0
20. různé a diskuze:
❚	 Pan starosta informoval o jednání o dotačních  
 možnostech na dofinancování další etapy  
 rekonstrukce Tyršova náměstí na Úřadu vlády Čr.
❚	 dále pan starosta informoval o možnosti dodatečného  
 dofinancování akcí rekonstrukce ulice rybnice  
 a rekonstrukce ulice U Hřiště z MMr.
❚	 Pan Příhoda projevil nespokojenost s tím, že nebyl  
 informován o zahájení akce hráz rybnice. Kritizuje  
 změnu materiálu na výstavbu hráze a požaduje  
 změnové listy s odhadovanou úsporou 450.000,- Kč. 
 Chybí cca 140 m3 kamene. Lom Bělice 3 km od  
 Hostomic. Lom Třebnuška 31 km od Hostomic.  
 Kámen schválen do vody. Komunikace rybnice  
 a provedená stabilizace je výškou podezřelá –  
 stávající výška by měla být definitivní a schází tam  
 30 cm skladby. P. Příhoda požaduje od pana starosty  
 hlídání záručních lhůt u stavebních akcí tak, aby  
 proběhlo upozornění půl roku před jejich koncem  
 a to formou zařazení takového bodu na veřejné  
 zasedání zastupitelstva. Organizovat prohlídku staveb 
 a kontrolovat kvalitu. Využívat k tomu ve smlouvě  
 danou povinnost TdI spolupracovat při uplatňování  
 reklamací v průběhu celé záruční lhůty díla.
❚	 V Široké ulici budou instalovány sloupy se solárním  
 zdrojem. realizace by měla proběhnout v březnu.
❚	 V nejbližším období budou rozvezeny kontejnery  
 na bioodpad. 
❚	 Pan Synek připomíná nutnost zahájit úpravy polních  
 cest z radouše na Bezdědičky.
❚	 Pan Synek kritizuje zákaz běžného použití zasedačky  
 pro větší děti, které navštěvují knihovnu. Po diskuzi  
 je doporučeno v případě potřeby zasedací/obřadní  
 místnost použít pro, ale pouze s dozorem dospělé osoby.

❚	 Proběhla informace, že workoutové hřiště nemusí  
 mít zvláštní povolení, pokud je umístěno na  
 pozemku pro tento účel vymezeném v ÚP.
❚	 Proběhla informace o čištění přívodu k požární  
 nádrži radouš.
❚	 je třeba odvodnit pozemky kolem komunikace  
 před čp. 15 v Bezdědicích. 
❚	 Pan Kubišta navrhuje zvážit zavedení poplatku pro  
 ubytovny a další zařízení pro ubytovávání za úplatu  
 tak, aby se zde ubytovaní lidé touto formou podíleli na 
 úhradě likvidace odpadů a podobných nákladů města.
❚	 je třeba udělat pořádek ve vyhláškách města  
 publikovaných na webu města tak, aby bylo zřejmé,  
 které (i části) jsou platné.
❚	 je třeba znovu ověřit náklady na zřízení jednotky  městské 
  policie. Ověřit institut „strážce veřejného pořádku“.
❚	 Pan j.n. předložil své žádosti a stížnosti ohledně  
 opravy ulice v rybnicích a stěžuje si na nekomu- 
 nikaci ze strany radnice. je projednán stav domu  
 pana j.n. jako dotčeného výstavbou. Pan starosta  
 informoval o tom, že o poškození majetku proběhne  
 jednání se zhotovitelem. z tohoto jednání bude  
 pořízen zápis. Skutečnosti zapsané budou zahrnuty  
 do stavebního deníku.
❚	 Paní d.z. si stěžuje na nefunkční veřejné osvětlení  
 v Bezdědicích na přechodu a u bývalého obchodu.
❚	 Informace o výměně sloupu proti radnici – urgujeme  
 firmu Sunnymont.
❚	 je kritizován nepořádek kolem kontejnerů na odvoz  
 textilu a bylo požádáno, aby to, že kontejnery jsou plné, 
  kontroloval a inicioval odvoz zaměstnanec radnice.
❚	 je diskutován režim provozu městských kamer, které  
 budou v Hostomicích instalovány.
❚	 Pan F.n. požaduje nějaké řešení rychle jezdících  
 „tuningářů“. např. instalací pasivních omezovacích  
 prvků, kamer s měřením rychlosti a pokutováním.
❚	 je kritizován nedostatečný výběr poplatků za zábor  
 veřejného prostranství ze strany stánkařů. je navrho- 
 váno zřízení sběrného dvora s obsluhou, která by  
 zároveň vybírala poplatky ze záboru za stánek.
❚	 Pan P.C. žádá nápravu nedodělků po výstavbě VaK  
 v radouši – propadlé kanály a domovní přípojky  
 vody, pan starosta podal informaci o schůzce se zho- 
 tovitelem stavby fa Šindler, která přislíbila nápravu.
❚	 Byl diskutován další postup v použití a výstavbě  
 areálu Marakana v Bezdědicích.
❚	 Pan j.z. projevil starost o kvalitu obsazení stavebního 
 úřadu a žádá pana starostu o prověření možností  
 řešení, bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení této  
 pracovní pozice.
❚	 Byla diskutována nová možnost zavedení poplatků  
 z ubytovací kapacity.
❚	 Proběhla diskuze o nepublikování článku v HL.
21. Pan starosta ukončil zasedání ve 22.30 hod.
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Lesy v České republice se potýkají s největší kůrovcovou kalamitou všech dob. 
Přebytek kalamitního dřeva na trhu se projevil dramatickým propadem jeho 
ceny. Toto snížení cen dřeva s velmi omezenými odbytovými možnostmi před-
stavuje obrovský zásah do hospodaření všech vlastníků lesů. I vlastníci v zatím 
nepostižených oblastech nejsou již v některých případech schopni zobchodo-
vat své dříví ani za cenu sníženého zpeněžení. a toto je situace, která nastala  
i pro Hostomické lesy. 

HosPoDaření V lesícH Města HostoMice

Kůrovec napadá hlavně smrkové po-
rosty, kterých je v městských lesích 
42%. Naštěstí do našich lesů zasáhl 
zatím jen v malém rozsahu, a tak se 
nám jej podařilo zastavit a jím poško-
zené dřevo včas zpeněžit bez použití 
chemické asanace, která by prodej dře-
va ekonomicky zatížila. Právě včasný 
odvoz dřeva z lesa je nejefektivnějším 
řešením kalamitní situace, ale zároveň 
nás to nutí respektovat nízké ceny od-
běratelů dřeva.
Kromě kůrovcové kalamity hrozí na-
šim lesům, díky nastávajícím klima-
tickým změnám v podobě suchého  
a teplého počasí, usychání zejména bo-
rovic. V našich lesích je 31 % borových 
porostů.
Odlesněných ploch po těžbě, které 
musíme znovu zalesnit, není naštěstí 
mnoho. Poptávka po lesních sazeni-
cích bohužel převyšuje jejich nabídku 
a jejich nedostatek na trhu se stává dal-
ším problémem.
V letech 2011 až 2016 probíhala v Hos-
tomických lesích převážně úmyslná 

těžba. U dřeva, takto vytěženého a pro-
daného, vycházel čistý zisk z jednoho m³ 
kolem 1500,- Kč. V současné době, 
kdy provádíme pouze nahodilé těžby, 
z nichž je dřevo méně kvalitní a hůře 
ceněné, je jen málo sortimentů dře-
va, které lze prodat se ziskem. Tento 
zisk nepokryje ani náklady na další 
nezbytné práce v lese, jako je výsadba  
a ochrana sazenic, úklid klestu, stavba 
oplocenek apod. K tomu účelu využí-
váme dotační finanční prostředky. Mi-
nisterstvo zemědělství v tomto roce za-
čalo poskytovat finanční příspěvky na 
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 
v lesích, čímž snižuje vlastníkům lesů 
ztráty způsobené poklesem ceny dřeva. 
Od loňského roku hospodaříme podle 
nově schváleného hospodářského plá-
nu. Ten nám umožňuje těžit ročně až 
5300 m³ dřeva. Za situace, kterou jsem 
již zmínil, si nemůžeme dovolit prová-
dět úmyslné těžby dřeva. Pokud se nám 
povede maximum dřeva ušetřit pro 
doby, kdy kůrovcová kalamita spolu 
s jejími dalšími dopady odezní, před-
pokládám, že poptávka na trhu dřeva 

se výrazně zvýší a jeho ceny porostou 
strmě vzhůru. 
Při obnově lesa je cílem zajistit co nej-
pestřejší druhovou skladbu. Mnoho 
vlastníků lesů začalo intenzivně sázet 
buky a duby. My se však chceme vy-
varovat chyb z dob minulých a neza-
kládat monokulturní porosty. Každá 
dřevina má své klimatické a stanovišt-
ní nároky, škůdce a choroby. Při mono-
kulturním zastoupení dřevin v porostu 
mají škůdci mnohem větší příležitost 
k přemnožení. Dopředu nedokážeme 
odhadnout, o jaké dřevo bude v době 
za sto let zájem. Je nutné si uvědomit 
hlavní funkce lesa a nelpět pouze na 
jeho hospodářském využití. Zachování 
lesa je prioritou, bohužel se nedá v sou-
časné situaci předvídat v jaké podobě 
lesy přežijí do dalších generací.
Důsledky lidské činnosti jsou patrné 
na 80 % pevniny. Lidstvo vyrábí více 
dusičnanů než blesky, do vzduchu po-
síláme víc síry než všechny sopky světa 
a vypouštíme víc oxidu uhličitého než 
pohltí Amazonské pralesy. Naše velko-
města, průmysl, energetika, doprava 
vytváří prach a dávají vzniknout bouř-
kám a bleskům a ovlivňují úhrn a roz-
ložení srážek na Zemi. Jako lidstvo za-
sahujeme do celé řady zemských cyklů. 
Při svém konání však máme možnost 
volby ve využívání zdrojů planety  
a udržení její rovnováhy.

Lesní hospodář Miloš Černý

Pohyb obyvatel Hostomic
V roce 2019 došlo v Hostomicích k to-
muto pohybu obyvatel. narodilo se 
celkem 19 dětí (14 maminkám z Hosto-
mic, 5 maminkám z radouše), zemře-
lo 18 obyvatel Hostomic (17 obyvatel 
Hostomic, 1 obyvatel radouše), v obci 
se k trvalému pobytu přihlásilo celkem 
84 osob a odhlásilo se 32 osob.
K 31.1.2020 bylo v Hostomicích hláše-
no k trvalému pobytu 1694 osob, z toho 
50 osob mělo trvalý pobyt na ohlašovně 
městského úřadu. Složení obyvatel s tr-
valým pobytem v Hostomicích dle věku 
je uvedeno v tabulce níže. 
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Vážení zastupitelé,

rádi bychom Vám nastínili současnou situaci v Bezdě-
dicích, a požádali Vás tak o pomoc.

V naší vesnici se v posledních letech vytvořila velká 
parta lidí různých věkových kategorií, kteří se aktiv-
ně a nezištně zapojují do kulturního a sportovního  
dění obce. 

Organizují jménem spolku Marakana nejrůznější spor-
tovní soutěže – nohejbal, volejbal, fotbal, střelbu prakem 
a jiné. Zajišťují akce pro děti – drakiádu, oslavu zahájení 
prázdnin, dětský rybářský den, ukončení sezóny, svato-
martinský lampionový průvod, setkání u stromečku aj. 
Zapojují se do nejrůznějších aktivit týkajících se udržo-
vání čistoty obce – udržují dětské hřiště na návsi, položili 
klády kolem pískoviště, natřeli dřevěné atrakce, udržují 
v okolí hřiště pořádek, pravidelně pořádají brigády na 
údržbu hřiště za vesnicí – sekání trávy, hrabání, vyrov-
návání povrchu, uklízení okolí sportoviště, čištění buňky. 
Plechová buňka na sportovním hřišti je jediným zázemím 
v obci, kam neprší, nefouká. Zvláště v létě se tam schází  
o víkendech spousta lidí. Většinou na vlastní náklady bylo 
na hřišti vybudováno a pořízeno mnoho věcí. Pro dospě-
lé je pravidelně každoročně připraveno několik zápasů  
v nohejbale (účastní se 7 – 10 družstev z okolí), prakiáda,  

soutěž o nejlepší koláč, noční rybolov, vánoční setkání 
u stromečku, posvícenské posezení, grilování. Setkávají 
se tam lidé nejen z Bezdědic, ale také z Radouše, Běští-
na, Lštěně i z Hostomic. Leckdy musí na některé akce za 
nepříznivého počasí poskytnout zázemí někdo z občanů 
Bezdědic (třeba svoji garáž nebo zahradu). Sportovní 
hřiště pravidelně na konci června využívají i děti ze ZŠ  
(v buňce pro ně chladíme nápoje, vaříme čaj, čerpáme 
vodu pro mytí rukou, půjčujeme sportovní náčiní aj.).  
O prázdninách jsou do buňky zváni k letnímu posezení   
i členové STP v Hostomicích.

Myslíme si, že stížnosti dvou rodin bydlících u hřiště jsou 
nadsazené. Pořádek v okolí striktně udržujeme, hluk bu-
deme regulovat na základě již dohodnutých pravidel.

Z Vašeho přístupu k problémům kolem našeho hřiště  
usuzujeme, že obec nehodlá naši činnost podporovat. 
Mohlo by se zdát, že jde o likvidaci aktivity občanů Bezdě-
dic. Nutně potřebujeme pro další akce zastřešený prostor, 
kde se budeme moci scházet.

Žádáme Vás tedy, abyste celou situaci zhodnotili  
a zvážili další postup. Navrhujeme, aby některé z jarních 
zasedání zastupitelstva proběhlo právě na hřišti Marakana 
v Bezdědicích. Podmínky zajistíme.

Členové Marakana Bezdědice

oteVřený DoPis ZastuPitelůM HostoMic

1. Zastupitelstvo Hostomic si váží všech občanských  
 aktivit na území města a podle možností je při jejich  
 činnosti podporuje. Konkrétně pro spolek Marakana  
 Bezdědice je pro rok 2020 schválena finanční podpora  
 na činnost v požadované výši 37 tis. Kč. Další poža- 
 dovaný příspěvek ve výši 21 tis. Kč cílený na rozvoj  
 používaných sportovišť nebyl odmítnut, ale jeho  
 poskytnutí bylo podmíněno dalším postupem ve sta- 
 vebním řízení. Konkrétně se jedná o odstranění  
 nepovolených staveb na pronajatých pozemcích.

2. Není pravda, že již byla dohodnuta pravidla regulace  
 hluku. Tato budou dohodnuta a stanovena, vč. osoby  
 odpovědné za jejich dodržování v provozním řádu  

 sportoviště. O tomto aktuálně probíhá jednání se  
 všemi zúčastněnými stranami.
3. Jako jeden z výsledků stavebního řízení o odstranění  
 nepovolených staveb z městských pozemků město  
 objednalo a zaplatilo projekt na výstavbu klubovny.  
 Tento byl s vedením spolku průběžně konzultován  
 architekty i zástupci města a nakonec s nadšením přijat.  
 Dnes je pro něj platné stavební povolení a hledáme  
 možnosti financování stavby.
4. Z výše uvedeného je snad zřejmé, že rovněž není  
 pravda, že město činnost spolku Marakana Bezdědice  
 nehodlá podporovat.

Za vedení města: Vít Šťáhlavský, starosta, 
Ing. Vladimír Zachoval, místostarosta.

k otevřenému dopisu 50 členů spolku Marakana 
bezdědice považujeme za správné doplnit následující:
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spisovatelka  
Marcela 
Mlynářová  
v Hostomicích
Ve čtvrtek 20. února 2020 navštívila 
Městskou knihovnu Hostomice spi-
sovatelka Marcela Mlynářová. do 
knihovny jsme si ji pozvali pro oblibu 
jejích knih u našich čtenářů a čtená-
řek. Psaní se věnuje již 20 let a brzy jí 
vyjde sedmnáctý titul. 
Ve svých knihách s humorem a nad-
hledem líčí příhody ze svého mnohdy 
nelehkého života. Při besedě, kterou 
provázela velmi přátelská a veselá at-
mosféra, přiblížila Marcela Mlynářo-
vá posluchačům svůj osobitý přístup  
k životu, vyprávěla jim o svém dětství 
i současném životě, o cestování po Če-
chách i za hranice a také o tom, jak se 
psaním začala a proč se mu věnuje. 
V druhé části besedy odpovídala spiso-
vatelka na dotazy čtenářů, zájemci měli 
možnost zakoupit si některý z titulů 
autorkou podepsaný a také si se spiso-
vatelkou osobně pohovořit. Z besedy 
odcházeli spokojení a dobře naladění 
posluchači povzbuzení autorčiným  
optimismem.

Ing. Jiřina Šebková, knihovnice
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PřiPraVujeMe Další kulturní akci
Srdečně Vás zveme na děTSKÝ KarneVaL, který pro Vás uspořádáme 28. března 2020 od 15 hodin na sále U Frajerů. 
na děti bude čekat odpoledne plné her a zábavy, které nám hudbou vyplní dj Vena.

Výzva sk Hostomice z.s.
V letošním roce oslaví náš sportovní klub 100 let  

od svého založení. K takto významné události  
připravuje vedení SK Hostomice vydat bulletin,  

který by v textu i fotografiích shrnul 100 let existence klubu. 
V souvislosti s přípravou tohoto bulletinu si tímto dovolujeme oslovit  

všechny občany Hostomic a z okolí: v případě, že vlastníte nějaké dokumenty  
nebo fotografie z historie SK Hostomice a byli byste ochotni nám tyto  

informace půjčit k nahlédnutí, kontaktujte nás prosím na tel. čísle 737 271 843  
nebo e-mailem na ludekbachor@seznam.cz

Srdečně děkuje SK Hostomice z.s.
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Hlavní činností a prioritou hasičů z Hostomic je pomáhat tam, kde jsou 
zrovna potřeba, což první dva měsíce nového roku dostatečně dokazují.

Vyjížděli jsme k několika mimořádným událostem, jakými byly např. 
požár kotelny rodinného domu, zajištění uvolněného plechu na budově 
základní školy, popadaným a vyvráceným stromům, také se našel planý 
poplach a technická pomoc v podobě pomoci s otevřením domu.

co Dělají Hasiči Z HostoMic? 
rozhodně se nenudí a neflákají!

Dobrovolně opouštíme své domovy, 
rodiny a blízké v kteroukoliv denní, 
nebo noční hodinu a spěcháme na 
pomoc nejen v Hostomicích, ale i do 
okolních obcí a jedinou odměnou pro 
nás je vědomí, že jsme udělali maxi-
mum toho, co bylo v našich silách a co 
možná nejvíce tak zabránili škodám na 
majetku a především ochránili zdraví 
lidí, což je to nejdůležitější.
Bohužel se musíme vypořádávat i s ně-
kterými úskalími, které nám tuto čin-
nost ztěžují, jako například parkování 
před vraty hasičárny. Již několikrát 
se stalo, že jsme z hasičárny nemohli 
s naší technikou vyjet a museli jsme 
čekat, než si dotyční lidé nakoupí, nebo 
vyřídí pochůzky po městě. 
Prosíme proto, aby každý parkoval 
tak, aby bylo možno bez problému  
z hasičské zbrojnice vyjet nejen s osob-
ním autem, ale především s cisternou, 
nebo plošinou. Tyto automobily potře-
bují více prostoru k vytáčení. Siréna  
v Hostomicích bohužel nehouká, tudíž 
nikdo nemůže vědět, že někdo jiný po-
třebuje neodkladně naši pomoc. 
Děkujeme!
Mimo výjezdy věnujeme čas pravidel-
ným školením a výcvikům, kde si pro-
hlubujeme a sbíráme nové znalosti tak, 
abychom je mohli co nejlépe využít při 
reálném zásahu.
Další činností, která se v hasičárně ko-
nala, byla brigáda v podobě úklidu, čiš-
tění a údržby nejen techniky, ale přede-
vším prostoru, kde se mimo dospělých 
scházejí děti z kroužku Hostomických 
hadic s jejími vedoucími.

Pár slov o technice, kterou pomáháme 
ochraňovat životy a majetky. 
Tatra T-148 CAS 32 je cisternová au-
tomobilová stříkačka o objemu 6 000 
litrů vody, rok výroby 1976, vozidlo je 
dále vybaveno dýchacími přístroji pro 
práci v zakouřených objektech, plo-
voucím čerpadlem pro čerpání vody, 
elektrocentrálou a patří mezi nejčastěji 
využívané vozidlo, které z hostomické 
hasičárny vyjíždí. Bohužel rok výroby 
1976 a práce, kterou již toto vozidlo 
odvedlo, se podepisují na technickém 
stavu a spolehlivosti. Ačkoliv naší tat-
řičce věnujeme maximální péči, trá-
ví mnoho času v servisu, tudíž mimo 
službu lidem.
Škoda-706 MTS AP 20 je automobilová 
vysokozdvižná plošina s maximálním 
dosahem 20 metrů, rok výroby 1983. 
Toto vozidlo je využíváno při požárech 
komínů, střech, ořezávání stromů, atd. 
Zkrátka tam, kde je potřeba pracovat 
ve výšce. Také plošina dostává pravi-
delnou péči v podobě údržby a proza-
tím slouží tak, jak má.
Škoda Favorit Pick-Up, je osobní auto-
mobil využívaný především k dopra-
vení věcí, potřebných u zásahu. Rok 
výroby 1992.
Doufáme, že se budeme setkávat jen 
u příjemných věcí, jako jsou kulturní 
akce pořádané naším sborem. Avšak  
v případě potřeby a jakéhokoliv pro-
blému se na nás neváhejte kdykoliv 
obrátit. 
Jsme tady především pro vás a vaše 
bezpečí.

Michal Šinágl  
jednatel sboru SDH Hostomice
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šachový turnaj mládeže  
v Hostomicích pod brdy
Šachový klub při MěÚ Hostomice uspořádal dne 29.2.2020 šachový turnaj  
pro mládež - Otevřený přebor města Hostomice, který byl zařazen do 
základního kola Krajského přeboru žáků pro rok 2019/2020.

Akce se uskutečnila v prostorách Zá-
kladní školy Pavla Lisého a záštitu  
převzal starosta města Hostomice - pan 
Vít Štáhlavský. Turnaje  se zúčastnilo 
40 hráčů ze sedmi šachových oddílů  
a kroužků.
Celkovým vítězem se stal domácí hráč 
Vít Parkán, 2. místo obsadila Tereza 
Lísková (TJ Jince) a na 3. místě skončil  
Ondřej Mruškovič (Šachový klub Zdice).
Za domácí Šachový klub a Základní 
školu Pavla Lisého se zúčastnilo 10 dětí 
a všechny obstály se ctí.
Poděkování patří sponzorům, kterými 
byly: MěÚ Hostomice, Jana Soukupová 

- řeznictví Hostomice a ZŠ Pavla Lisé-
ho Hostomice, v jejichž prostorách se 
turnaj uskutečnil.
O zdárný průběh celého turnaje se  
zasloužili Stanislav Budil, Daniela Fat-
ková a početný tým spolupracovníků.  
Ti se postarali o zdárnou  přípravu 
celého turnaje a také o občerstvení 
nejen dětí, ale i jejich doprovodu z řad  
rodičů.
Dále je třeba vyzdvihnout obětavou 
pomoc rozhodčího, pana Miroslava 
Maršálka z TJ Jince, který celý turnaj 
řídil.

Text a foto: Jiří Kadeřábek

Sestava domácích hráčů spolu s jejich vedoucím panem Stanislavem Budilem 

Vítězná trojice - uprostřed vítěz  
Vít Parkán, ŠK při MěÚ Hostomice

Starosta města p. Vít Šťáhlavský 
předává diplom Matěji Rajdlovi

Rozhodčí pan Miroslav Maršálek,  
kterému zdatně pomáhal Adam Budil
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Z Mš HostoMice
❚ 24.1.2020 - V rámci spolupráce 
se zŠ Pavla Lisého v Hostomicích se 
byly děti z MŠ Hostomice vydová-
dět v tělocvičně, kde pro ně byla při-
pravena Opičí dráha. Užili jsme si to  
parádně, děkujeme!

❚ 4.2.2020 k nám zavítalo divadlo 
Řimbaba na karneval. Děti si zatanco-
valy, zazpívaly a také zasoutěžily. Maš-
karní dopoledne jsme zakončili průvo-
dem masek.

❚ 24.2.2020 celá MŠ Hostomice jela 
na výlet do Čechovy stodoly. Sezná-
mili jsme se s masopustními tradice-
mi - masopustní průvod nebo domácí 
zabijačka. Výstavou nás provedl řezník 
Krkovička. V dílničce si děti s pomo-
cí lektorky a učitelek vytvořily vlastní 
tematický výrobek, který si odnesly 
domů.
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SPOLeČenSKá rUBrIKa / InzerCe

Zubní PoHotoVost
Březen 2020 
■	 1.3. Dr. Zalina Sozieva 
 Beroun, Havlíčkova 1732/3 
 tel. 727 836 818 
■	 7. + 8.3. Dr. Ladislava Švábová  
 Hořovice, Pod Nádražím 289 
 tel. 311 513 375 
■	 14. + 15.3. Dr. Marcela Srpová  
 Hořovice, Fűgnerova 389, Alba 
 tel. 311 512 119
■	 21. + 22.3. Dr. Eliška Svobodová  
 Ordinace Buzuluk-Komárov 
 tel. 311 572 389 
■	 28. + 29.3. Dr. Štěpánka Šedivá  
 Beroun, Havlíčkova 20 
 tel. 311 611 241 
 Pohotovostní služba je v době  
 od 8.00–11.00 hodin.

VZPoMínky
■ Oznamujeme všem známým a přá- 
telům, že dne 8. 2. 2020 zemřel  
Oldřich Vinš z Radouše ve věku 90 let.  
 Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

PoDěkoVání
Vedení města děkuje touto cestou vý-
jezdové jednotce sboru dobrovolných 
hasičů za krizové kácení popadaných 
stromů a úklid vzniklých škod po 
vichřici „Sabina“. 
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sk Hostomice z.s.  
oznamuje,

že dne  
22.3.2020

(neděle) od 10 hod.  
se uskuteční

sběr  
ŽeleZnéHo  

šrotu
Prosíme všechny 

občany, kteří chtějí 
přispět do sběru,  
aby připravili šrot  

v době konání  
před svá obydlí!

srdečně děkují  
sk Hostomice z.s.


